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 ٥ املقدمة  

عجم  ب يدي ا
ّالوهاب مجمع األصحاب يف هذا الكتاب, واحلمد هللا املنان اهللا ++بسم ُ

ًعلينا بإخراج هذا املعجم العباب, وقد كان حبيسا عندنا منذ أكثر من 
 .عقد بشهادة املداد

 اهللا++عبدبن ++حممد: والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل سيد األحباب
َذكر صاحب منهم ++ ماحاب; الذي لوالهصاحب األنجاب وعميد األص ِ ُ

ّبكر وال علي, وال بالل وال سلامن ++ أبوُذكر++ مايف كتاب, فلوال النبي 
َالفاريس, فاحلمد هللا الولي عىل منة النبي وسيد كل صاحب ولي ِ ّ. 

ثم الصالة عىل آله األطهار أحفاد السيد املختار, الذين هم درة التاج 
 .َعند الفخار
 عن أزواجه وأصحابه ملوك الدنيا واآلخرة, وعن أتباعهم اثم الرض

 .إىل يوم اآلخرة
 :أما بعد

القدير بإخراج املخترص الصغري من املعجم اهللا ++فهذا أوان اإلذن من
ُالكبري يف أسامء أصحاب البشري النذير لمسند الدنيا وحافظ العرص اإلمام ِ 

ُالقاسم البغوي أص والبغدادي مولدا ون++أبي ًز ودارا, واملنيعي نسبة ً
 .»املسند«ًوفخارا للحافظ أمحد بن منيع صاحب 

ٌوإمامنا البغوي تلميذ لألئمة وتالميذه أئمة, وعارص أكثر من اثني 
عرش خليفة من خلفاء األمة, فرأى أيام املرسة واملرضة, ويف أثناء هذا أخذ 



  املقدمة ٦

 املديني الذي يدين عن أكابر علامء امللة أمثال أمحد إمام أهل السنة, وابن
الذي حوى آثار » املصنف«شيبة صاحب ++ أبيِّله أهل احلديث باملنة, وابن

ّاجلعد املعمر تلميذ مالك بن ++األمة, وابن معني إمام الصنعة, وعلي
 .وسفيان وشعبة
يف عدد شيوخه فبلغوا األلف, وليس له من أقرانه يف هذا اهللا ++وقد بارك

ٌإلف, وقد مجع ْ َمع وفرة األعداد علو اإلسناد, مع عمر مديد أحلق له اهللا ++ِ َ
فيه األحفاد باألجداد, فكمل له بذلك اإلسعاد, وزاد يف رشفه املعمرين 
من تالميذه األجماد أمثال الطرباين, وخلق غريه كثري أسامؤهم ليس هلا 

أمحد ++ وأبومثيل كالدارقطني, وابن حبان, وابن عدي, وابن السني,
ي, وابن السكن, واإلسامعيلي, وابن قانع, وابن شاهني, احلاكم, واجلعاب

علي النيسابوري, وخلق غريهم ++ وأبوّوابن صاعد واآلجري, وابن بطة,
 فهو كثري الطلبة والشيوخ وقديم السامع حتى سمع من التابعني ,كثري

 .يروي عنهم غريه++ الالصغار, بل وتفرد بامئة شيخ
ّفظه وكثرة مرويه حتى روى مائة ووثقه الشيوخ يف كل البالد لقوة ح

ًأخطأ فيها حرفا, فحسده الشيوخ واألقران وتكلم فيه بعضهم ++ ماألف
ُفزانه, وما استطاع أحد منهم هز أركانه, مع أنه جاوز َ َ الامئة بأربع سنني,  َ

 وصار ,إال أنه لام كان لكالمه يف علل احلديث احتياج فاق ابن صاعد
َّن رسح النظر يف هذا املخترص الصغري وما فيه كالمه كاملسامر يف الساج, وم

من سعة الرواية والتحبري علم مقدار عظمة معجمه الكبري, وما فيه من 
العلم الغزير, عند حكاية اخلالف ورسد الغرائب واألفراد, والكالم 
ًعليها بام يزيل العناد, فهنيئا ألهل بغداد بني البالد ببغوي عليه وعىل 



 ٧ املقدمة  

ًى صار أص من أصول اإلسناد ومصدرا لرتاجم كتابه االعتامد حت
 , وأسد من أسود الغابة,»اإلصابة«أصحاب خري العباد, فهو أصل يف 

َّ وحق لكتاب البغوي أن يكون أص ,نعيم للصحابة++ أبيوأساس معرفة ُ َ
ملن تاله فإنه  كانت له عناية وافرة بأصول من سبقوه أمثال البخاري 

حف املغازي التي يف طبقة أتباع التابعني, فصار وابن سعد والزهري وص
معجم الصحابة للبغوي واسطة عقد األمصار, وواصل من حلق بمن 

 .فلو قلت من بعده عليه عيال مل يكن يف قولنا احتيال سبق,
 وقد أفاض اإلمام البغوي عليه الرمحة والرضوان يف صدر الكتاب عن 

أصناف الصحابة الذين ضمنهم طريقة تأليفه هلذا املعجم العباب, وذكر 
 ,هذا الكتاب, وتكلم عىل مكونات ترمجة كل واحد منهم عليهم الرضوان

ِولكن بعد هذا التقديم السني من البغوي يأيت أول الكتاب  فإذا به ليس ,َّ
 وليس ذا خطأ بل بقصد من البغوي للتربك ,عىل الرتتيب املعجمي

 فقد ,وسالمه عليهاهللا ++صلواتاملُقدم عىل كل نبي » حممد«باالسم النبوي 
وبدأت يف األسامء من اسمه حممد ممن روى عن «: قال البغوي الريض

 . »ّحممد  تربًكا باسمه 
كان ++ مافأظهر لنا البغوي مقدار حمبته للنبي  فلوال النبي 

صحابي وال ولي, وال البخاري الذي سبق البغوي هلذا الفعل الزكي, 
وا اسمه عىل كل صحابي وربه قدمه عىل كل نبي, وأي يقدم++ الوكيف

غريب يف تغيري النظام املعجمي ألجل النبي إذا كان ربه قد غري له حتى 
 فألجل النبي تغري ,نظام القبلة من الرشق الشاملي إىل مكة مولد النبي

 اهللا++النظام وسارت من بعد اسمه الرشيف حروف املعجم بانتظام فصلوات



  املقدمة ٨

عن البغوي ومن قبله البخاري الذين علمونا اهللا ++ وريض,وسالمه عليه
 /ω (#θè=yèøgrB u™!$tãßŠ ÉΑθß™§9$# öΝà6oΨ÷t﴿: تعاىلاهللا ++ ألهنم سمعوا قول;حب النبي

Ï™!% tæß‰ x. Νä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/﴾ ]فعظمه أهيا السني كسلفك أهل احلديث ]٦٣: النور 
ْ وسر يف خطاهم لتتنسم عبري رضاهم, ,النبوي وإياكم حب اهللا ++بلغناِ

النبي وآله وأصحابه ومن سار عىل حمبتهم إىل أن نلقاهم يف اليوم الندي, 
 الكتاب إال سلوى للمحبني حتى جميء ذلك اليوم العظيم فمن اوما هذ
 ووسع خاطره ,ة آالف روايةثالث) ٣٠٠٠(حه سىل قلبه بأكثر من تصف

 ,عدم حكمة أو غايةت++ ال ويف تضاعيفهوحكاية,بأكثر من ألف ترمجة 
 أو قول إلمام مشهور ليس ,ومسألة فقهية أو عقديه يكون ألصلها حكاية

ًمنشورا أو مذهب َا لبعض السلف نسي مع الدهورً ِ  ناهيك عن أقوال ,ُ
ًالصحابة والتابعني وأفعال األئمة املعتربين فتجد أقوا مليحة وطرفا  ُ

 .جيحةخترج عن فائدة لطالب املطالب الن++ ال,ونصيحة
ًوقد قدمنا هلذا السفر العظيم بمقدمات هلا فصول وأبواب احرتاما منا 
هلذا الكتاب, فوصفنا النسخ اخلطية, وترمجنا لرواة هذه النسخ البهية, 
وأجبنا عن بعض اإلشكاالت العلمية, وأسفرنا عن وجه طبعنا للكتاب 

عانا بعد طبعته األوىل الوقفية وما فيها من األخطاء العملية مما د
:  وما كنا نود بيان ذلك لوال أن النبي  قال,إلخراجها بطبعة رشعية

 .»عىل رسلكام إهنا صفية«
 اهللا++ فنسأل,وقد أحلقنا باملعجم فهارس داللية ملضامني الكتاب العلمية

ّ فيه جهدا ومل ندعًأن جيعله لنا ذخرا فلم نألو ً فخرا فاحلمد هللا أوال أن ً
ا ًبينا أن اختار أصحابه فكانوا لنا بحق فخر ثم الشكر لن,استخدمنا



 ٩ املقدمة  

اة ىل هذا اجلهد احلديثي يف توثيق حيا ثم الشكر إلمامنا البغوي عًوذخر
 .أصحاب النبي 

 يف −قديام وحديثا من قريب أو بعيد−والشكر موصول لكل من ساهم 
يوسف بن ++إخراج هذا الكتاب وعىل رأسهم فضيلة الشيخ احلنبلي فيصل

 .ّالعلي
كان لنا إقدام عىل ++ مااحلمد هللا عىل التامم ونسأله حسن اخلتام فلوالهو

 والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل من حيلو ,بدأ العمل وال اإلمتام
 .ذكره يف اخلتام

 
ققان                                                         ا



  املقدمة ١٠

قدمة عناصر   ا
ول   .مجة اإلمام البغوي تر: ++الفصل ا
 .عن اإلمام البغوي» املعجم«تراجم رواة : الفصل الثاني 

, )ف(, واملغربية )م(اليمنية :  إسناد النسخ اخلطية:املبحث األول 
 ).ر(واإليرانية 

 ).ص( إسناد النسخة الظاهرية :املبحث الثاين 
  طبعة الكتاب ولامذا هذه الطبعة?:الفصل الثالث 
 . التعريف بالكتاب:+الفصل الرابع 

, وحتقيق »املعجم الصغري«, و»املعجم الكبري« الفرق بني :املبحث األول 
 .اسم الكتاب

 . إثبات صحة نسبة الكتاب إىل اإلمام البغوي:++اينـاملبحث الث 
 . منهج املؤلف يف الكتاب:املبحث الثالث 
 . اخلطية وصف النسخ:املبحث الرابع 

 ).م( النسخة اليمنية :+املطلب األول* 
 ).ف( نسخة اخلزانة العامة بالرباط :اينـاملطلب الث* 
 ).ر( النسخة اإليرانية :املطلب الثالث* 
 ).ص( نسخة خمترص املعجم :عـاملطلب الراب* 



 ١١ املقدمة  

امس    منهج العمل يف حتقيق الكتاب:الفصل ا
 . عىل األصول اخلطية ضبط نص الكتاب:+املبحث األول 
 . منهج العمل يف التعليق عىل الرتاجم واألحاديث:++اينـاملبحث الث 
 . منهج العمل يف الغريب والفهارس:املبحث الثالث 

* * * 



  املقدمة ١٢

:אא

مام البغوي ة ا  تر
ه ولقبه وكنيته−١  : ا

احلجة املعمر   الثقة الكبرياإلمام احلافظ ,هو مسند الدنيا وبقية احلفاظ
بن ++املرزبانبن ++العزيز++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبد: واآلفاقمسند العرص

 .البغدادي املولد والدار, البغوي القاسم ++ أبو,شاهنشاهبن ++سابور
 مه احلافظنسبة إىل جده أل ,أو ابن بنت منيع ,منيعبن ++القاسم++ أبووهو

 .)١( ونزيل بغداد,»املسند« صاحب صم,منيع البغوي األبن ++ أمحد:جعفر++أبي
 :  أصله ونسبته−٢

 .نيعي نسبة جلد أمهَم , صل, بغدادي الداربغوي األ
 : البغوي

 بني خراسان بالد من بلدة إىل النسبة هذه: البغوي«: )٢(قال السمعاين
 هبا وكان هبا, ونزلت مرة غري دخلتها ,وبغشور بغ :هلا يقال ,راةَوه )٣(روَم

 .ها .»ًاوحديث اًقديم والعلامء مةئاأل من مجاعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» تاريخ اإلسالم«, و)٤٤١−١٤/٤٤٠(» السري«, و)١٠/١١١ (»تاريخ بغداد«: انظر )١(
)٢٣/٥٣٨.( 

 ).٢/٢٥٥(» األنساب« )٢(
 ).١٤/٤٤١(» السري«. راةَه من يوم مسرية عىل وهي )٣(



 ١٣ املقدمة  
 : يعيْناملَ

بفتح امليم, وسكون الياء املنقوطة من حتتها : املنيعي«: قال السمعاين
باثنتني, ويف آخرها العني املهملة, هذه النسبة إىل منيع, وهو اسم لبعض 

العزيز ++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبو:أجداد املنتسب إليه, منهم
بن ++نه ابن بنت أمحد أل;املنيعي: وي املعروف باملنيعي, وقيل لهالبغ
 .ها. )١(»منيع

دته ونشأته−٣  : و
 العمر رّعم عرصه, يف العراق ثّحمد وكان نشأ, وهبا ببغداد لدُو

 .إليه الناس رحل حتى الطويل
من سنة  ثنني أول يوم من شهر رمضانيوم اإلاإلمام يف صدر هنار لد ُو

 .سنة ثالث عرش ومائتني, واألول أصح: وقيل ,ائتنيأربع عرشة وم
 :قال الداودي عمربن ++حممد بكر++ أبوالقايض «:قال اخلطيب

 سنة ولدت :يقول منيع ابن سمعت :يقول شاذانبن ++بكر++ أباسمعت
 أنه اإلجازة يف شاهني ابن  :الداودي قال ...ومائتني عرشة ثالث
 شاهني وابن :قال ومائتني عرشة أربع سنة يف مولده يذكر منيع ابن سمع
 :أتقن

 :يقول الواعظ أمحدبن ++عمر سمعت :قال املحسنبن ++علي 
 منيعبن ++أمحد جدي بخط قرأت :يقول البغوي حممدبن ++عبداهللا سمعت

 عرشة أربع سنة رمضان شهر يف اإلثنني يوم بنتي ابن القاسم++ أبوولد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٠٨(» األنساب« )١(



  املقدمة ١٤

 :قال األزهري حدثني :الطالقاين سامعيلإبن ++إسحاق عن... ومائتني
بن ++القاسم++ أبوعلينا أمىل :قال البزاز إسحاقبن ++حممدبن ++عبيداهللا حدثنا
 حممدبن ++عبداهللا لدُو :يده بخط جدي كتاب عىل رأيت :قال منيع
 سنة من النهار صدر يف رمضان شهر من يوم أول اإلثنني يوم القاسم++أبو
 .)١(»ومائتني عرشة أربع
 : أسرته−٤

 عبدالعزيزبن ++يعل احلافظ هّعمف ,احلديث  عرفوابيت أهل من هو
 األصم البغوي منيعبن ++أمحد جعفر++ أبياحلافظ ألمه هّوجد ,البغوي
 .)٢(وغريمها داود++ وأبومسلم :عنه حدث »املسند« صاحب

 : عصره−٥
وكانت هذه الفرتة حتت ) ه٣١٧−٢١٤(بني ++ ماعاش اإلمام البغوي

هارون بن ++اهللا++ عبدون فولد اإلمام يف أواخر خالفة املأم,فة العباسيةاخلال
هارون الرشيد بن ++ثم توىل بعده املعتصم حممد, )ه ٢١٨−ه١٩٨(الرشيد 

  .نآويف وقته كانت املحنة والقول بخلق القر ,) ه٢٢٧ −ه٢١٨(
 −ه٢٢٧(الرشيد بن ++املعتصمبن ++ثم توىل بعده الواثق باهللا هارون

 .وسار عىل هنج أبيه يف هذه املحنة, )ه٢٣٢
 −ه٢٣٢(الرشيد بن ++املعتصمبن ++جعفراهللا ++ى بعده املتوكل عىلّثم تول

 وأظهر, نآحمنة التجهم والقول بخلق القراهللا ++ويف زمنه رفع, )ه٢٤٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٢−١٠/١١١(» تاريخ بغداد« )١(
 ).١٤/٤٤١(» السري« )٢(



 ١٥ املقدمة  

 وكتب بذلك إىل اآلفاق وذلك يف سنة أربع ,امليل إىل السنة ونرص أهلها
 , وأجزل عطاياهم وأكرمهمء إىل سامراوثالثني واستقدم املحدثني

بن ++بكر++ أبو وجلس,وأمرهم بأن حيدثوا بأحاديث الصفات والرؤية
 , فاجتمع إليه نحو من ثالثني ألف نفس,شيبة يف جامع الرصافة++أبي

ا نحو من ثالثني ً فاجتمع إليه أيض,وجلس أخوه عثامن يف جامع املنصور
 وبالغوا يف الثناء عليه والتعظيم ,ر دعاء اخللق للمتوكلّألف نفس وتوف

 يف قتل أهل بكر الصديق ++ أبو: اخللفاء ثالثة:له حتى قال قائلهم
 واملتوكل يف إحياء السنة وإماتة , املظاملّالعزيز يف رد++بن عبد++ وعمر,ةّالرد

 .مّالتجه
 −ه٢٤٧(املعتصم بن ++املتوكلبن ++ثم توىل بعده املنترص باهللا حممد

  .)ه٢٤٨
 .)ه٢٥٢ −ه٢٤٨(املعتصم بن ++م املستعني باهللا أمحدث

 .)ه٢٥٥ − ه٢٥٢(املعتصم بن ++املتوكلبن ++ثم املعتز باهللا حممد
 .)ه٢٥٦ −ه٢٥٥(املعتصم بن ++الواثقبن ++ثم املهتدي باهللا حممد

 −ه٢٥٦(العباس ++ أبواملعتصمبن ++املتوكلبن ++أمحداهللا ++ثم املعتمد عىل
 .)ه٢٧٩

 −ه٢٧٩(املعتصم بن ++املتوكلبن ++املوفق طلحةبن ++هللاثم املعتضد با
 .)ه٢٨٩

 .)ه٢٩٥ −ه٢٨٩(املعتضد بن ++ باهللا علييثم املكتف



  املقدمة ١٦

املعتضد بن ++وفاة اإلمام يف أواخر خالفة املقتدر باهللا جعفر ثم كانت
 ,ا لصغره وضعفت الدولةً ويف زمنه اختل النظام كثري,)ه٣١٩ −ه٢٩٥(

 . )١(ةوظهر فيها فتن وحروب كثري
صيله للعلم ورحلته فيه−٦   : 

حرص عليه جده, وأسمعه يف الصغر, بحيث إنه كتب بخطه إمالء يف 
ئتني, فكان سنه يومئذ عرش سنني اول سنة مخس وعرشين ومربيع األ
 به أصغر منا يف ذلك العرص طلب احلديث وكتًا, وال نعلم أحدًونصف
 .)٢(ه مجاعة عن صغار التابعنيسانيد العالية, وحدثالقاسم, فأدرك األ++أبي

القاسم ++ أباسمعت: ٍحفص يقول++ أباسمعت: علي يقول++ أباسمعت
ِالبغوي يقول َ ِ يف كتاب جرأيت :َ َمعاوية الرضير مكتوبا++ أبيديث حِ يفِّديِ ُ 

ثنني يف العزيز يوم اإل++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبوُولد: هره ظىلع
َديث احل كتبو: حفص++ أبو قال.َ عرشة ومائتنيَ سنة أربعان رمضشهر

بن ++ِلس عاصمِ جمىلِمحلت إ:  أنه قالي, وبلغنئتنيِين ومارشوعٍسنة مخس 
  .)٣(دثنا عنهحيمعني ومل بن ++ّعلي, وكتب عن حييى
كتبت احلديث سنة مخس ++ ماأول: وسمعته يقول: قال ابن شاهني

 .إسامعيل الطالقاينبن ++وعرشين, عن إسحاق
حممد ويوسف الشيباين إجازة بن ++ ومؤملالغنائم القييس++ أبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٨−٢٦٨ :ص ( للسيوطي»تاريخ اخللفاء« )١(
  ).١٤/٤٤١(» السري «)٢(
 ).٢/٥٠ ( البن نقطة»التقييد«, و)٨٩٠(» الطيوريات« )٣(



 ١٧ املقدمة  

  أخربنا:منصور الشيباين++ أبو أخربنا:اليمن الكندي++ أبوأخربنا: قالوا
بن ++ي حدثنا عل:علي املعدل++بن أبي++يحدثنا عل: بكر احلافظ قال++أبو

ي كنت أورق, فسألت جد:  حدثني البغوي قال:جعفر البزازبن ++احلسن
موي, يسأله ألسعيد ابن ++حييىبن ++ إىل سعيديمنيع أن يميض معبن ++أمحد

قه عليه, فجاء ّول من املغازي, عن أبيه, حتى أورأن يعطيني اجلزء األ
بن ++اهللا++ عبدبدأت بأبي++ ما وسأله, فأعطاين, فأخذته وطفت به, فأوليمع

موي, ألعىل ا أريد أن أقرأ املغازي مغلس, أريته الكتاب, وأعلمته أين
 .اكتب لي منه نسخة: ا وقالً عرشين دينارّفدفع إلي

ا وإىل عرشة ًثم طفت بعده بقية يومي, فلم أزل آخذ من عرشين دينار
ئتا دينار, فكتبت اوأكثر وأقل إىل أن حصل معي يف ذلك اليوم مدنانري 

  .)١(يسري, وقرأهتا هلم, واستفضلت الباقيء صحاهبا بيشا ألًسخُن
  :يوخهشومن  −٧

, امرتنرص ال++ وأبياجلعد,بن ++وعلي, املدينيبن ++وعلي, حنبلبن ++أمحد«
بن ++وحممد, فروخبن ++وشيبان, خالدبن ++وهدبة, البزار هشامبن ++وخلف
الوليد بن ++وبرش, عبداحلميد احلامينبن ++وحييى, الواهب احلارثي++عبد

االحوص ++ وأبي,يدالولبن ++وحاجب, حممد العييشبن ++وعبيد اهللا, الكندي
بن ++وداود, سعيدبن ++وسويد, عونبن ++وحمرز, حيان البغويبن ++حممد

بن ++, وعثامنشيبة++بن أبي++بكر++ وأبي,رشيدبن ++وداود, عمرو الضبي
بن ++وعبيد اهللا, الربيع الزهراين++ وأبي,حسان السمتيبن ++وحممدشيبة, ++أبي
 ورسيج, معروفبن ++وهارون, جعفر الوركاينبن ++وحممد, القواريري عمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٤٥٠(» السري« )١(



  املقدمة ١٨

, سمينة++بن أبي اوحممد, عاصمبن ++اجلبار++عبدو, خيثمة++ وأبي,يونسبن ا
بن ++بكاربن +وحممد, يالزبرياهللا ++عبدبن ++ومصعب, منيعبن ++وجده أمحد

بن ++والعالء, حممد الناقدبن ++وعمرو, احلجاج الساميبن ++وإبراهيم, الريان
بن ++وقطن, اهليصمبن ++ونعيم, باد الصرييفعبن ++وطالوتموسى الباهلي, 

وعبيد ,  النريسمحادبن ++عىلاأل++ وعبد,طلحةبن ++وكامل, نسري الغربي
وخلق , نرصبن ++وعامر, إرسائيل املروزي++بن أبي++وإسحاق, معاذبن ++اهللا

اجلعد أكرب شيخ له, وهو بن ++وكان علي... كثري, حتى إنه كتب عن أقرانه
 .ها. )١(»هثبت فيه, مكثر عن
يعقوب بن ++سمعت أمحد: عبدالرمحن الشريازيبن ++قال احلافظ أمحد

سالم, بن ++عبيد القاسم++ أبارأيت: سمعت ابن منيع يقول: موي يقولاأل
ا, وشهدت جنازته يف سنة أربع وعرشين ًإال أين مل أسمع منه شيئ

 .ئتنياوم
 .بكر البيهقي++ أبوموي كذبهاأل: قلت

كتبت احلديث سنة مخس ++ ماأول: معته يقولوس: قال ابن شاهني
 .إسامعيل الطالقاينبن ++وعرشين, عن إسحاق

لام خرج من عند : معني غري قولهبن ++إنه مل يرو عن حييى: وقيل
 .الثقة وابن الثقة:  فقال?تقول يف الرجل++ ما:عبداحلميد, فقلنابن ++حييى

كنت : وي يقولالقاسم البغ++ أباسمعت: عبدان احلافظبن ++قال أمحد
ا ضيق الصدر, فخرجت إىل الشط, وقعدت ويف يدي جزء عن ًيوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٤٤١(» السري« )١(



 ١٩ املقدمة  

 ?أيش معك: هارون, فقال ليبن ++معني أنظر فيه, فإذا بموسىبن ++حييى
تريد أن : جزء عن ابن معني, فأخذه من يدي, فرماه يف دجلة وقال: قلت

 بئس:  قلت!املدينيبن ++معني وعليبن ++حنبل وحييىبن ++جتمع بني أمحد
 .عنهاهللا ++ عفا!صنع موسى++ما

 .)١(عليبن ++حرضت مع عمي جملس عاصم: ينا عن البغوي قالّوُور
 فسمع من ,العزيز وجده++بن عبد++ر بالسامع باعتناء عمه عليّوبك
 ,نرص التامر++ وأبي,حنبلبن ++ وأمحد,املدينيبن ++ وعلي,اجلعدبن ++علي

احلميد ++بن عبد++ وحييى,عمرو الضبيبن ++ وداود,فروخبن ++وشيبان
 .)٢( وخلق كثري أزيد من ثالثامئة شيخ,سعيدبن ++ وسويد,احلامين

 .)٣(شيخ أللف قتّور :يقول البغوي سمعت :احلاكم أمحد++ أبووقال
شايخ و من للبغويوقع ++ مابيان أعلى سانيدا  :ا

أمحد بن ++سمعت عبدان: الوليد الدربندري++ أبو« :قال اخلطيب
 اجتاز: عبدان الشريازي سمعت جدي يقولبن ++يب سبط أمحداخلط
القاسم البغوي بنهر طابق عىل باب مسجد, فسمع صوت مستمل, ++أبو

: قال .نعم:  قالوا?ذاك الصبي: قال .ابن صاعد:  فقالوا?من هذا: فقال
فصعد دكة وجلس, ورآه أصحاب  .أبرح حتى أملي هاهنا++ الواهللا

حنبل قبل أن بن ++ أمحد: ثم قال .بن صاعداحلديث, فقاموا وتركوا ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٤٤٩(» السري« )١(
 ).٢/٢١٧(» تذكرة احلفاظ« )٢(
 ).٢٣/٥٤٠(» تاريخ اإلسالم« )٣(



  املقدمة ٢٠

نرص ++ أبويولد املحدثون, وحدثنا طالوت قبل أن يولد املحدثون, وحدثنا
بقي من يروي عنهم ++ ماا,ًا عن ستة عرششيخًفأمىل ستة عرش حديث .التامر
 .)١(»سواه
:  قلت?خرب شيخكم ذاك++ ما:قال لي البغوي: أمحد احلاكم++ أبوقال«

العباس ++ أباالذي حيدث عن قتيبة يعني:  قال?لشيخني تسألعن أي ا
كم : قال .مجلة : قلت?كم عنده عن قتيبة: ا, قال خلفته حي:الرساج قلت

  .كثري:  قلت?راهويهبن ++عنده عن إسحاق
ا كتب ًإن ذكرت له شيخ:  ففكرت قلت?ن كتب من مشاخيناّعم: قال

بن ++ املسيبي, وحمفوظإسحاقبن ++كتب عن حممد:  قلت,عنه يزري به
:  قلت?أي سنة دخل بغداد: مساور اجلوهري, قالبن ++توبة, وعيسى++أبي

أمرت أن يثبت لي : ئتني أظن, فاهتز لذاك وقالاسنة أربع وثالثني وم
حيدث عنهم غريي اليوم, فبلغوا سبعة وثامنني ++ الينذأسامء مشاخيي ال

 .اًشيخ
الليث الفرائيض, ++ وأبوندي,وكان إذ ذاك ببغداد الباغ: قال احلاكم

 .املبارك املرسوري, وغريهمبن ++عفري, وعليبن ++حممدبن ++واحلسني
ن َوى مِعاش البغوي بعد قوله ستة أعوام, وتفرد عن خلق س: قلت

 .)٢(»ذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠/١١٤(» تاريخ بغداد« )١(
 ).١٤/٤٤٨(» السري« )٢(



 ٢١ املقدمة  
ميذهومن  −٨  :ت

بن ++حاتم++ وأبوعلي النيسابوري,++ وأبوصاعد, وابن قانع,بن ++حييى«
 عدي,بن ++أمحد++ وأبو,بكر اآلجري ++ وأبوامعيلي,سبكر اإل++ وأبوحبان,
 ,وإسامعيل الشايشبكر الشافعي, ودعلج السجزي, والطرباين, ++وأبو
أمحد ++ وأبوالسني,بن ++بكر++ وأبوالسكن,بن ++علي++ وأبوبكر اجلعابي,++وأبو

 حفص++ وأبواملظفر,بن ++أمحد احلاكم, وحممد++ وأبوحسينك النيسابوري,
بكربن ++ وأبواحلسن الدارقطني,++ وأبوحيويه,بن ++ وأبوعمرالزيات,بن ا

بن ++بكر++ وأبوحبابة,بن ++القاسم++ وأبوشاهني,بن ++حفص++ وأبوشاذان,
 الفتح القواس,++ وأبوئة,املهندس املرصي, لقيه بمكة سنة عرش وثالثام

بن ++بكر حممد++ وأبوأمحد الرسخيس,بن ++, وزاهر)١(بطةبن ++عبد اهللا++وأبو
 حممد عبدالرمحن++ وأبو,)١(علي الوزيربن ++القاسم عيسى++ وأبوحممد الطرازي,

 بكر++ وأبوطاهر املخلص,++ وأبوحفص الكتاين,++ وأبورشيح اهلروي,++بن أبيا
 سليامن++ وأبوإسامعيل الوراق,بن ++بكر حممد++ وأبوصبهاين,املقرئ األبن ا
بن ++هواز, واملعاىفدث األعبدان الشريازي حمبن ++بكر أمحد++ وأبوزبر,بن ا

 ,أمحد الكاتب بمرص خامتة أصحابهبن ++مسلم حممد++ وأبوزكريا اجلريري,
 . )٢(»وخلق كثري إىل الغاية

 :مكانته وثناء العلماء عليه −٩
 .)٣(»اًعارف اًفهم اًمكثر اًثبت ثقة وكان« :اخلطيب قال* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن البغوي»املعجم«راوي ) ١(
 ).١٤/٤٤٢(» السري« )٢(
 ).١٠/١١١(» تاريخ بغداد« )٣(



  املقدمة ٢٢

 .» ثقة كان«: النقاشبكر++ أبوقال* 
 ىَسالم حمدث وازإلال يعرف يف ا«:  الرامهرمزيحممد++ أبوقال* 

 .)١(»البغوي يف قدم السامع
بن ++موسى كان أيش :قلت طاهربن ++أمحد سألت :األردبيليقال «* 
 يف منيع بنت ابن يقول كان أيش :فقال ?منيع بنت ابن يف يقول هارون
 .برأس اًرأس منه يرىض كان ألنه ?هذا كيف :قلت ?هارونبن ++موسى
 ,عليه وثناؤه ,البغوي توثيق موسى عن املحفوظ :اخلطيب لقا* 
  .له ومدحه

 البغوي عن هارونبن ++موسى سألت :األشناين احلسنبن ++عمر قال* 
 يا :قلت ,له لقيل الثقة فوق له يقال أن إلنسان جاز لو صدوق ثقة :فقال
 عائشة ابن من سمع ,حيسدونه:فقال ,فيه يتكلمون هؤالء إن ,عمران++أبا
  .احلق إال يقول++ المنيع ابن ,نسمع ومل

 أيدخل ?البغوي القاسم++ أبيعن حاتم++ أبيابن سئل :ياألردبيل وقال* 
  .نعم :قال ?الصحيح يف

 :فقال ,البغوي عن عبدانبن ++بكر++ أباسألت :السهمي محزة وقال* 
  .الصحيح يف يدخل أنه شك++ال

 ,احلديث عىل يتكلم قلام عمنيبن ++القاسم++ أبوكان :الدارقطنيوقال * 
 .الساج يف كاملسامر كالمه كان تكلم فإذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٤٤٨(» السري« )١(



 ٢٣ املقدمة  
 :فقال ?البغوي عن الدارقطني سألت :يالسلم عبدالرمحن++ أبووقال* 
 احلديث يف وكالمه ,خطأ املشايخ أقل ,ثبت ,األئمة من إمام جبل ثقة

 .)١(صاعد ابن كالم من أحسن
 ,احلديث معرفة من طرف معه كان القاسم++ وأبو: ابن عديوقال*  
 .)٢(الناس لهِبَوق ,إليه واحتاجوا ,عمره وطال ,التصانيف معرفة ومن

 الطويل العمر رّعم ,عرصه يف العراق حمدث وكان :وقال السمعاين* 
 ,واألوالد واآلباء واألحفاد األجداد عنه وكتب ,إليه الناس رحل حتى
 .)٣(باحلديث اًعارف اًفهم اًمكثر ثقة وكان

 عبدالعزيزبن ++حممدبن ++عبداهللا القاسم++ أبو:اخلليلي يعىل++و أبقال* 
 أدرك ,سنني وعرش مائة رّوعم اًقديم العلامء عنه كتب ,كبري ثقة البغوي
 .)٤(وبغداد البرصة شيوخ من الكبار
 إليه وكانت ,القاسم++ أبايكنى ,ثقة بغدادي :قاسمبن ++مسلمة وقال* 
 . )٥(زمانه يف الرحلة
ج الصحيح كاإلسامعيلي ّن خرَوقد احتج به عامة م: يقال الذهب* 

 .)٦( وعاش مائة سنة وثالث سنني,والدارقطني والربقاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها)١٤/٤٥٢(» السري« )١(
 ).٤/٢٦٨(» الكامل« )٢(
 ).١/٣٧٥(» األنساب« )٣(
 ).٢/٦١٠(» اإلرشاد« )٤(
 ).٣/٣٤٠(» لسان امليزان «)٥(
, )٤٤٩−١٤/٤٤٨(» السري«و, )١٠/١١٣(» دتاريخ بغدا« :انظر هذه األقوال يف )٦(

, )٢/٦١٠(» شادراإل«و, )٢/٢٥٥(» األنساب«و, )٢٣/٥٤٠(» تاريخ اإلسالم«و
 ).٥/٤٣٧ ( البن عدي»الكامل«و



  املقدمة ٢٤
 :  ورعه وشدة ضبMه−١٠

 :ندليساملغرية األ++بن أبي++ العالءيحدثن: بكر++ أبيوبه إىل«: قال الذهبي
ر بك++ أباسألت: سعيد قالبن ++الغني++ عبد أخربنا:بقاءبن ++أخربنا علي

غلط :  فقال?خذ عىل ابن بنت منيعُا مما أًحتفظ شيئ: علي النقاشبن ++حممد
 حاقسإ++ أبيشهاب, عن++ أبيالواهب, عن++بن عبد++يف حديث عن حممد

 .الشيباين, عن نافع, عن ابن عمر
هانئ عنه, بن ++الواهب, وإنام سمعه من إبراهيم++ عبدحدث به عن ابن

  ودار عىل أصحاب احلديث, فبلغ ذلكفأخذه عبداحلميد الوراق بلسانه,
 :ا, فعرفنا أنه غلط فيه, وأنه أراد أن يكتبًالقاسم, فخرج إلينا يوم++أبا

 هذه احلكاية تدل عىل تثبت: قلت. ت يدهّهانئ, فمربن ++إبراهيم حدثنا
الواهب ++بن عبد++القاسم وورعه, وإال فلو كارش ورواه عن حممد++أبي

ورأيت فيه :  ثم قال النقاش!? كان يمنعهنَشيخه عىل سبيل التدليس م
 .االنكسار والغم, وكان ثقة

 أن يتناجى اثنان دون الثالث ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++هنى رسول«: متن احلديث: قلت
 ,هانئبن ++أخربنا إبراهيم: العباس الرساج++ أبو ورواه,»اًإذا كانوا مجيع

 .)١(»فذكره
 عىل يتكلم قلام عمنيبن ++القاسم++ أبوكان :الدارقطني احلسن++ أبوقال
 . )٢(الساج يف كاملسامر كالمه كان تكلم فإذا ,احلديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٥٣−١٤/٤٥٢(» السري« )١(
 ).٢٣/٥٣٩(» تاريخ اإلسالم« )٢(



 ٢٥ املقدمة  

 من مجاعة فيه مّفتكل ًاحديث القاسم++ أبوروى :البجلي مسعود++ أبووقال
 وجد حتى الكتب تتبع يف جيتهد يزل ومل ,اإلمالء فقطع ,وقته شيوخ
  .)١(هّجد بخط أصله
 :  مذهبه واعتقاده−١١

بن ++تقاد إمام أهل السنة واجلامعة اإلمام أمحدعىل مذهب واع كان 
 .ى عنه العلم والسنةّفهوممن تلق, حنبل 
 اًوجزء »األرشبة« كتاب إمامنا عن وروى :يعىل يف طبقاته++يأبابن  قال

 .بأمحد اًترشف سمعه++ ماكل عىل اجلزء ذلك يقدم وكان ,احلديث من
 .)٢(غرائب هاوفي صاحلة مسائل له :فقال اخلالل بكر++ أبووذكره

زيد ++ أبا سمعت:حممد القرصيبن ++أمحدبن ++أخربنا أمحد: وبه: قال الذهبي
قدم البغوي إىل الكوفة, فاجتمعنا : عامر الكويف يقولبن ++احلسنبن ++احلسني

ا, ًقد أكل سمك: مع ابن عقدة إليه لنسمع منه, فسألنا عنه, فقالت اجلارية
ه, ثم أذن لنا, ّنِن ذلك لكرب سا, ونام, فعجب ابن عقدة مًورشب فقاع
 حدثتني أختي أهنا كانت نازلة يف بني مجان, ,العباس++ أبايا: فدخلنا, فقال

فيصمد البغل  .بكر++ أبااصمد: وكان يف املوضع طحان, فكان يقول لغالمه
 .فيصمد اآلخر .اصمد عمر: إىل أن يذهب بعض الليل, ثم يقول

حنبل بن ++محدحتملك عصبيتك أل++ال ,القاسم++ أبايا: فقال له ابن عقدة
مة, بعد خري هذه األ«: ىرو++ ماليس فيهم,++ ما أهل الكوفةأن تقول يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٣٨(» لسان امليزان« )١(
 ).٢/٣١(» الطبقات« )٢(



  املقدمة ٢٦

:  عن علي إال أهل الكوفة, ولكن أهل املدينة رووا»بكر وعمر++ أبونبيها,
 .»بكر إال بعد ستة أشهر++ أبايعا مل يباأن علي«

هل الكوفة ملك عصبيتك ألحت++ ال,العباس++ أبايا: القاسم++ أبوفقال له
ثم بعد ذلك أخرج الكتب, وانبسط,  .عىل أن تتقول عىل أهل املدينة

 .)١(»وحدثنا
وكذا , يف مواضع كثرية» الرؤية«وروى عنه الدارقطني يف كتابه 

اإلبانة «وابن بطة العكربي يف , »التصديق بالنظر«و» الرشيعة«اآلجري يف 
, » رشح مذاهب أهل السنة«ني يف وابن شاه, »عن رشيعة الفرقة الناجية

 فيها دفن التي التبن باب بمقربةحتى أنه لام مات قام احلنابلة بدفنه 
كل ذلك يدل عىل أنه كان عىل مذهب أهل السنة  , أمحد اإلمامبن ++اهللا++عبد

 .تعاىلاهللا ++ عليه رمحة,حتى املامت
 :براءته من ذلكو ,ن تكلم فيهَ ذكر م−١٢

 القاسم صاحب حديث,++ أبوكان: »الكامل«عدي يف بن ++أمحد++ أبوقال* 
وكان يبيع  ق عىل جده وعمه وغريمها,ّا من ابتداء أمره, يورًاقّوكان ور

ئتني, وأهل اووافيت العراق سنة سبع وتسعني وم ,أصل نفسه كل وقت
العلم واملشايخ منهم جمتمعون عىل ضعفه, وكانوا زاهدين يف حضور 

قط يف ذلك الوقت إال دون العرشة غرباء, بعد أن جملسه, وما رأيت جملسه 
 .اًيسأل بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور جملس أبيهم, فيقرأ عليهم لفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤/٤٥١(» السري« )١(



 ٢٧ املقدمة  

 وعمربن ++يف دار ابن منيع سحرة حتمل داود: وكان جماهنم يقولون: قال
بن ++ث عن عليّا حدًيروي عنه, وما علمت أحد++ ما من كثرة,الضبي

 .واجلعد أكثر مما حدث ه
يف حر : العييش, فقالاهللا ++حدثنا عبيد: وسمعه قاسم املطرز يقول: قال

 .أم من يكذب
هو : اق, فقالّوتكلم فيه قوم, ونسبوه إىل الكذب عند عبداحلميد الور

 اللسان, يتكلم يف يءوكان بذ: حيسن, قال++ ماأنعش من أن يكذب يعني
 أنا قد ذهب بي: حييى املروزيبن ++الثقات, سمعته يقول يوم مات حممد

 ., وسمعت منهامّعليبن ++عبيد, وعاصم++ أبيعمي إىل
 ولام مات أصحابه احتمله الناس, واجتمعوا عليه, ونفق عندهم,: قال

 .ومع نفاقه وإسناده كان جملس ابن صاعد أضعاف جملسه
قد أرسف ابن عدي وبالغ, ومل يقدر أن : أي احلافظ الذهبي− قلت* 

 ;تقانه, سوى حديثني, وهذا مما يقيض له باحلفظ واإلا غلط فيًخيرج له حديث
منها, ثم عطل وأنصف, ء ئة ألف حديث مل هيم يف يشانه روى أزيد من مأل

القاسم كان معه طرف من معرفة احلديث, ومن معرفة ++ وأبو:وقال
التصانيف, وطال عمره, واحتاجوا إليه, وقبله الناس, ولوال أين رشطت أن 

 .أذكره++ ال وإال كنت,»الكامل«كلم ذكرته يعني يف كل من تكلم فيه مت
 ثم يف أثناء ,بن عدى بكالم فيه حتاملا تكلم فيه :وقال الذهبي أيضا

  .)١(عليهى ثنأو ,عليه عن احلط نصف ورجعأالرتمجة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٥٥−١٤/٤٥٤(» السري«و, )٥/٤٣٧(» الكامل«: انظر )١(



  املقدمة ٢٨

رين, سمع ّالقاسم البغوي من العلامء املعم++ أبو:يعىل اخلليلي++ أبوقال* 
 −شيبة++ أبيعباد, وابنيبن ++موسى, وطالوتبن ++رشيد, واحلكمبن ++داود

ئة شيخ مل يشاركه أحد فيهم, يف آخر عمره مل ينزل اوعنده م: −إىل أن قال
 .إىل الشيوخ

العزيز, وقد ++بن عبد++وهو حافظ عارف, صنف مسند عمه علي: قال
 .)١(يقدح فيه++ الءدوه يف آخر عمره, فتكلموا فيه بيشحس

 . البغوي يتهم برسقة احلديث:ين احلافظعلي السليامبن ++قال أمحد* 
القاسم أحد ++ أباهذا القول مردود, وما يتهم: أي الذهبي − قلت* 
 .)٢(اًيقول, بل هو ثقة مطلق++ مايدري
 :مؤلفاته ومن −١٣

 .كام ذكر ذلك السمعاين وغريه, وهو املعجم الكبري, »معجم الصحابة «−١
 .معجمنا هذاوهو , »املعجم الصغري «−٢
 . »اجلعديات «−٣
 .»تاريخ وفاة الشيوخ «−٤
 .العزيز++بن عبد++ لعمه علي»املسند «−٥
 .»السنن عىل مذهب الفقهاء «−٦
 .»مسائل اإلمام أمحد «−٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦١٠(» اإلرشاد« )١(
 ).١٤/٤٥٥(» السري« )٢(



 ٢٩ املقدمة  

 . لإلمام أمحد»األرشبة «−٨
  .»جزء فيه من حديث اإلمام أمحد «−٩
 .»ًاجزء فيه ثالثة وثالثون حديث« −١٠
 .»جزء من أماليه «−١١
 .»سلمةبن ++ محادحديث «−١٢
 .»اهللا++بن عبد++حديث مصعب« −١٣
 .»اجلهم الباهلي++ أبيحديث« −١٤
 .»خالدبن ++حديث هدبة« −١٥
 .»طلحةبن ++حديث كامل« −١٦
 .»سلمة++ أبيحديث« −١٧
 .»نرص التامر++ أبيحديث« −١٨
 .»عونبن ++اهللا++ عبدحديث« −١٩
 .»عمرو الضبيبن ++حديث داود« −٢٠
 .»عبادبن ++وتحديث طال« −٢١
 .»الربيع الزهراين++ أبيحديث« −٢٢
 .»حكايات شعبة «−٢٣
 .»الفوائد «−٢٤



  املقدمة ٣٠

 .»الكنى «−٢٥
 .»زيدبن ++مسند أسامة« −٢٦
 .»مسند عثامن« −٢٧
 .»مسند عامربن يارس« −٢٨
 .»مسند معاذة العدوية عن عائشة« −٢٩
 .)١(»مسند أم سلمة« −٣٠
 :تنبيه

 كتاب »أعالمه«والزركلي يف , »رفةرسالته املستط«نسب الكتاين يف 
والصحيح أنه ,  وهو وهم منهام ,للبغوي صاحبنا هذا» معامل التنزيل«

 . وهو متأخر عن صاحبنا بامئتي سنة,مسعود الفراءبن ++للبغوي احلسني
 :وفاته −١٤

بن ++حممدبن ++عبداهللا القاسم++ أبومات :القايض حامدبن ++يسىع قال* 
 .)٢(وثالثامئة عرشة سبع سنة الفطر يوم البغوي عبدالعزيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ١٤٨, ١٤٤, ١٤٣ص ( البن حجر»املعجم املفهرس«: يف  انظر هذه املصنفات )١(

املنتخب من «, و)٣٧٦, ٣١٤, ٢٧٩, ٢٤٧, ٢٦٩, ٢٥٧, ٢٥١, ٢٤٨, ١٣٥, ١٦٧
تاريخ األدب «, و)٣٢٥(» فهرست النديم«, و)٢٣٧: ص ( لأللباين»فهرس الظاهرية

» الرسالة املستطرفة«, و)٢/١٧٣٦(» كشف الظنون«, و)١/٣٤٥ ( لسزكني»العربي
» جملة اجلامعة اإلسالمية«, و)١٨٤:ص(» فهرسة ابن خري«, و)٥٨ :ص(
  .وغريهم, )٤/١١٩ ( للزركلي»األعالم«و, )٢٨/٤٣٢(

 ).١٠/١١٦(» تاريخ بغداد« )٢(



 ٣١ املقدمة  

بن +حممدبن ++عبداهللا القاسم++ أبوتويف :اخلطبي عليبن ++إسامعيل قالو* 
 ,الفطر يوم فنُود ,وثالثامئة عرشة سبع سنة من الفطر ليلة الوراق منيع
 مقربة يف ودفن :قلت ,اًواحد اًوشهر سنني وثالث سنة مائة استكمل وقد
 . )١(التبن باب

بن ++اهللا++ عبدفيها دفن  التيودفن يف مقربة باب التبن :يعىل++بو أقالو* 
 .)٢(, أمحد اإلمام

ته−١٥  : مصادر تر
 .)٥/٤٣٧( البن عدي »الكامل« •
 .)١٠/١١١ (»تاريخ بغداد« •
 .)٢/٦٢٢ (»معجم اإلسامعيلي« • 
  .)٣٢٥ :ص (»فهرست النديم« • 
 .)٤/١٨٥ (»ميزان االعتدال« • 
 .)١٤/٤٤٠ (»السري« • 
 .)٢٣/٥٣٨ (»تاريخ اإلسالم« • 
 .)١/٥٤ (»املقتنى« • 
 .)١/٣٥٦ (»املغني« • 
 .)١/١١٩ (»العرب« • 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٠/١١٦(» تاريخ بغداد« )١(
 ).٢/٣١(» الطبقات« )٢(



  املقدمة ٣٢

 .)٢/٧٣٧ (»تذكرة احلفاظ« • 
 .)٣/٤١٦ (»الكامل يف التاريخ« • 
 .)٦/٢٢٧ (»املنتظم« • 
 .)٢٣٦ ,٢١٣ ,١/١٢٧ (»سؤاالت السهمي« • 
 .)٤٩ (»فتح الباب يف الكنى واأللقاب« • 
 .)١/١٤١ (»دول اإلسالم« • 
 .)٢/٤٥٣ (»خمترص طبقات العلامء« • 
 .)١/١٥٦ (»نوابغ الرواة« • 
 .)٢/٣٠ (»طبقات احلنابلة« • 
 .)٢/٤٩ (»املقصد األرشد« • 
 .)٢٢١ ,١٩٨ ,٩/١٤٥( ,)٤/٥٦٣ (»لسان امليزان« • 
  .ضمن ترمجة عمه) ٧/٣١٦ (»هتذيب التهذيب« • 
 .)٦٤٥ ,٢/٤٧٧ (»وفيات ابن زبر« • 
 .)١/٣٧٧( البن كيكلدي »إثارة الفوائد« • 
 .)١/٢٣٨( البن شاهني »الثقات« • 
 .)٢/١٠٩ (»املستفاد من ذيل تاريخ بغداد« • 
 .)٢/٦١٠ (»اإلرشاد« • 



 ٣٣ املقدمة  

 .)١١/٥٠٨( ,)٢/٢٥٥ (»األنساب« • 
 .)١/٢٥ (»تفسري ابن كثري« • 
 .)١١/١٨٥ (»البداية والنهاية« • 
 .)١/٤٦٧( »معجم البلدان« • 
 .)٢/٤٩( البن نقطة »التقييد« • 
 .)١/٤١٩ (»تكملة اإلكامل« • 
 .)٢٦٥( ,)١/١٦٤ (»اللباب« • 
 .)١/٢٠٠ (»مشيخة ابن احلطاب« • 
 .)٨٩٠ , ٨٨٩ (»الطيوريات« • 
 .)٢/١٣٩( البن اجلوزي »الضعفاء واملرتوكني« • 
 .)١/٢٥٤ ( الدين البن نارص»توضيح املشتبه« • 
 .)٥/٤٧٢ (»الوفياتالوايف ب« • 
 .)١/٢٠٠( البن اجلزري »غاية النهاية« • 
 .)١/٢١(البن الغزي » ديوان اإلسالم« • 
 .)١/٣٤٧ (»النجوم الزاهرة« • 
 .)٥٨ :ص (»الرسالة املستطرفة« • 
 .)١٠٨ :ص (»املعني يف طبقات املحدثني« • 
 .)٢٠٥ :ص( البن قنفذ »الوفيات« •



  املقدمة ٣٤
 .)١/٣٧٨ (»تاريخ ابن الوردي« • 
 .)٢/٧٢(ألبي الفداء » املخترص يف أخبار البرش« التاريخ • 
 . وما بعدها)١٤٣ص ( البن حجر »املعجم املفهرس« • 
 .)١٠/٢٢٦( للزبيدي »تاج العروس« • 
 .)١/٢٦٠( للسيوطي »طبقات احلفاظ« • 
 .)٣٨: ص(اهلادي ++ عبد البن»معجم الكتب« • 
 .)١٨٤ :ص (»فهرسة ابن خري« • 
 .)٢/٢٧٢ (» الذهبشذرات« • 
 .)٢/١٧٣٦ (»كشف الظنون« • 
 .)١/٣٤٥( لسزكني »تاريخ األدب العربي« • 
 .)٤/١١٩( للزركلي »األعالم« • 
 .)٦/١٢٦ (»معجم املؤلفني« • 
 .)١/٢٣١ (»هدية العارفني« • 
 .)٤٩١−١/٤٨٩( للمعلمي »التنكيل« • 
 ).٢٣٧: ص( لأللباين »املنتخب لفهرس الظاهرية« • 
 .)١/٢٢١ (»صنفات يف السنة النبويةامل« • 
 .)٢٧/٤٣٢ (»جملة اجلامعة اإلسالمية« • 

* * * 



 ٣٥ املقدمة  

א :א

عجم الكب«تراجم رواة  مامعن» تصر ا   البغوي ا
  : املبحث األول

Mيةإسناد النسخ يرانية )ف (غربية, وا)م( اليمنية : ا  ) ر(, وا

 :وايةالثالث من راخلطية روى هذه النسخ ُت
بن ++أمحدبن ++حممداهللا عبد++ أبوأخربنا: قالطاهر السلفي ++ أبواحلافظ

بن ++الفضل حممد++ أبو أخربنا:ًإذنا قال:  قال ابن احلرضمي,إبراهيم الرازي
بن ++حممدبن ++حممدبن ++عبداهللا++ أبو أخربنا:عيسى السعدي قالبن ++أمحد

 العزيز البغويعبدبن ++مدحمبن ++ عبداهللالقاسم++ أبو أخربنا:محدان قال

مام ابن بMة العكبري−١ ة ا َ تر ْ ُ 
ه ونسبه وكنيته ولقبه  :ا

 شيخ ,املحدث الفقيه, الزاهد العابد القدوة الصالح اإلمامهو * 
 إبراهيمبن ++عيسىبن ++عمربن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++اهللا عبيد :العراق

 ,)١(البطي العكربي عبداهللا++ أبو,نبلياحل الفقيه ,فرقدبن ++عتبةبن ++سعدبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ «, و)١٢/١٠٠ (»تاريخ بغداد«, و)٣/٢٥٦ ( البن أبي يعىل»الطبقات« )١(
 ).١٦/٥٢٩ (»السري«, و)٢٧/١٤٤ (»اإلسالم



  املقدمة ٣٦

 .)١(ةَّطَب بابن املعروف
 : وقيل,بضم العني وفتح الباء املوحدة :ريَكبُالع«:قال السمعاين* 

 بلدة عىل الدجلة فوق بغداد بعرشة ,ا والصحيح بفتحهاًبضم الباء أيض
 خرج منها مجاعة من العلامء واملحدثني وهي .فراسخ من اجلانب الرشقي

بن ++حممدبن ++عبيد اهللاهللا ++عبد++ وأبو... فمن القدماء منها, من بغدادأقدم
 .)٢(» اإلمام املصنف−بفتح الباء−ة ّطَمحدان العكربي املعروف بابن ببن ++حممد

 ,بفتح الباء املوحدة والطاء املشددة املكسورة: يِّطَالب«:اًوقال أيض* 
نتسب إليه وإىل بيع  وهو لقب لبعض أجداد امل,هذه النسبة إىل البطة

بن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++عبيداهللاهللا ++عبد++ أبو فأما األول فهو,البط
ا باحلديث ا فاضال عاملًًكربا كان إمامُبطة العكربي البطي من أهل ع

 وكان من فقهاء , وسمع مجاعة من أهل العراق, أكثر من احلديث,وفقهه
 .)٣(»يدةلتصانيف احلسنة املفااحلنابلة صنف 

ابن  وهو −اهللا ++رسول صاحب−فرقد بن ++هو عتبة: وجده* 
عبداهللا السلمي شهد ++ أبو,رفاعةبن ++أسعدبن ++مالكبن ++حبيببن ++يربوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابن نارص , )٣٣١−١/٣٣٠ (وابن ماكوال, )٩/٢٨ (كذا قيده السمعاين, بفتح الباء )١(

 .وغريهم, )١/٥٥٨ (الدين
 زال الناس  ما:قال ابن أبي طي«): ١١١: ص(» طبقات املفرسين«قال السيوطي يف 

م الرشيد ِدَ حتى قي, بطة الشيعي وبني ابن بطة احلنبلبحلب ال يعرفون الفرق بني ابن
 . اهـ.» ابن بطة احلنبىل بالفتح والشيعي بالضم:فقال

 ).٩/٢٨ (»األنساب« )٢(
 ). ٢/٢٤٣ (»األنساب« )٣(



 ٣٧ املقدمة  

بن ++وواله عمر, ا بالكوفة ويقال هلم الفراقدةً كان رشيف,خيرب وغريها
 .)١(غنمبن ++ ففتح املوصل مع عياض,اخلطاب الفتوح
 :ه وأسرتهمولده ونشأت

 .)٢(وثالثامئة أربع سنة لدتُو :بطة ابن قال :قال الذهبي* 
ثنني ألربع خلون من شوال سنة أربع ولد يوم اإل :ابن اجلوزيقال و* 
 .)٣(ثامئةوثال

يف بيت علم فوالده كان   يف مدينة عكربانشأ اإلمام ابن بطة و* 
 .رجال أهل العلم والدراية باحلديثمن 

اهللا ++ابن بطة والد عبيد« :)١/١٣٧( »الوايف بالوفيات«قال الصفدي يف 
 عتبةبن ++سعدبن ++براهيمإبن ++عيسىبن ++عمربن ++محدانبن ++حممدبن ++حممد

الفقيه اهللا ++بكر العكربي والد عبيد++ أبوملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++فرقد صاحب رسولبن ا
 وروى ,جرير وغريهبن ++الوليدبن ++اهللا++ عبد حدث عن,صاحب املصنفات

 .» ولده يف مصنفاتهعنه
 وقد حرص والده عىل سفره إىل , يف كنف والده يتعلم منهفنشأ 

  .بغداد لطلب العلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٠−١٩/٣١٩ (»هتذيب الكامل«, و)٤/٢٧٥ ( البن سعد»قاتالطب« )١(
 ).٢٧/١٤٥ (»تاريخ اإلسالم«, و)١٦/٥٣٠ (»السري« )٢(
 ).٧/١٩٣ (»املنتظم« )٣(



  املقدمة ٣٨
 : رحلته  Iلب العلم

 وغريمها والشام البرصة إىل الكثري وسافر :قال السمعاين واخلطيب* 
  .)١(البالد من

 غريو والبرصة والثغور مكة إىل الكثري سافر: يعىل++ أبيقال ابنو* 
 :وقال ...البالد من ذلك

 رجل فيهم وكان رشكاء ببغداد  ألبي كان :عبداهللا++ أبوالشيخ قال
 :فقال احلديث ليسمع بغداد إىل بابنك ابعث :ألبي فقال بكر بأبي يعرف

 ابن إىل فجئت ,بغداد إىل فحملني معي أمحله أنا :بكر++ أبوفقال ,صغري إنه
 خيرج أن الشيخ سل :بعضهم لي الفق ,احلديث عليه قرأُي وهو منيع
 ابن أو ابنه فسألت اًمعجم له أن أعلم ومل ,عليه لتقرأه »معجمه« إليك
 مجمل طاق ألمي فقلت ,كثرية دراهم يريد إنه :فقال املعجم باب يف ابنته
 مدة يف خاص نفر يف »املعجم« كتاب عليه قرأنا ثم ,وأبيعه منها آخذه
 ست سنة وأول ,عرشة مخس سنة آخر يف كوذل ,أكثر أو أقل أو أيام عرشة
 .)٢(عرشة

 ألقرأ انحدرت :قال العكربي بطةبن ++عبداهللا++ أبيعنوروى اخلطيب 
 فلام ,منه بالقرب فيه فجلست ,مسجد إىل فوافيت جماهدبن ++بكر++ أبيعىل
 ّي,عل خذ أستاذ يا :وقلت منه فدنوت بعيد سبقي فإذا نظرت مجاعة قرأ

 :فقال ,تقدمني أن وينبغي غريب أنا :له فقلت ,لك السبق ليس :فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢/١٠٢ (»تاريخ بغداد«, و)٢/٢٤٣ (»األنساب« )١(
 ).٢٥٧−٣/٢٥٦( »الطبقات« )٢(



 ٣٩ املقدمة  

 :ألصحابه فقال ,عكربا له يقال بلد من فقلت ?أنت بلد أي من لعمري
 :لي فقال ّإىل والتفت ضحك ثم ,شاسعة ومسافة به سمعنا++ ماغريب بلد
 .)١(إلي وجئت تغديت ,أمك مع غربتكاهللا ++رد++ال

 :شيوخه
 :رته الكثرية ورحلته الطويلة وأخذ عنهم يف سف,الذين تتلمذ عليهم

بكر ++ وأبا,ثابتبن ++أمحدبن ++صالح العكربي حممد++ أبا:بعكربا سمع* 
شهاب بن ++أمحدبن ++وعمر, حفص العكربي++ وأبا,أيوببن ++العكربي حممد

 .العكربي وغريهم
 ,العقب++بن أبي++إبراهيمبن ++يعقوببن ++علي القاسم++ أبا:بدمشقو
بن ++أمحد بكر++ وأبا,الصويف املولدبن ++حممدبن ++أمحدبن ++إبراهيم إسحاق++وأبا
 .بحمص الصفار عبيد

 ,عبداهللا++ وأبا,صاعدبن ++حممد++ وأبا,البغوي القاسم++ أبا:وبالعراق
 بكربن ++جعفربن ++عبدالعزيز شيبة++ وأبا,املحاملي ابني عبيداهللا++وأبا

الفضل القافالئي ++وأبا ,أمحدبن ++احلسني الكاذي إسحاق++ وأبا,اخلوارزمي
اهللا ++عبد++ وأبا,القاسم املطلبيبن ++عمر اإلمام محزة++ وأبا,حممدبن ++جعفر

أمحد الضبي بن ++احلسني حممد++ وأبا,القايض املعروف بابن شق القصباين
بن ++حممدبن ++أمحد ذر++ وأبا,وابن داسة أبابكر البرصي التامر, املحاملي
بن ++عليبن ++أمحد عبداهللا++ وأبا,العطار خملدن ب++عبداهللا++ وأبا,الباغندي
بن ++شعيب الفضل++ وأبا,الصفاربن ++حممدبن ++إسامعيل علي++ وأبا,العالء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١٠٧−٣٨/١٠٦ (»تاريخ دمشق«, و)١٢/١٠٢ (»تاريخ بغداد« )١(



  املقدمة ٤٠

بن ++حممد جعفر++ وأبا,الوراق العباسبن ++وإسامعيل ,الراجيانبن ++حممد
 بكر++ وأبا,القنطري الصفار احلافظ بكر++ وأبا,النعامين الباهلي سليامن
 طالب++ وأبا,زيادبن ++حممدبن ++عبداهللا بكر وأبا,الرساج حممودن ب++حممد
 ,السامري زيدبن ++عليبن ++واحلسن ,احلافظ طالببن ++نرصبن ++أمحد

 وغري ,والبرصة ,والثغور ,مكة إىل الكثري سافر فإنه ,الشيوخ من وغريهم
 .)١(البالد من ذلك

 ,يه غالم اخلاللبكر الفق++ أبو: وهماملذهب شيوخ من مجاعة صحبهو* 
 عبداهللا++ وأبو,الربمكي حفص++ وأبو,العكربي حفص++ وأبوبكر القطيعي,++وأبو

 .)٢(سواهم  ومجاعة,الربمكي إسحاق++ وأبو,شهاببن ++علي++ وأبو,حامدبن ا
بن ++عبداهللا++ أبورجع لام :)٣/٢٥٧( »طبقاته«يعىل يف ++ أبيابن قالو* 
 رئي وال ,سوق يف منها اًيوم ير فلم ,سنة أربعني بيته الزم الرحلة من بطة

 ,باملعروف اًارّأم وكان الترشيق وأيام والفطر األضحى يوم يف إال اًمفطر
 .رهّغي إال منكر خرب يبلغه ومل

ميذه  :ت
 ,احلافظ إسحاقبن ++أمحدبن ++عبداهللابن ++أمحد نعيم++ أبو:عنه روى

 عليبن ++احلسن حممد++ وأبو,األزهري عثامنبن ++أمحدبن ++عبيداهللا القاسم++وأبو
 الفتح++ وأبو,الرزاز خلفبن ++عمربن ++عبدامللك وأبوالفتح ,اجلوهري

 وعبدالعزيز العكربي شهاببن ++وأبوعلي ,احلافظ الفوارس++بن أبي++حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٨/١٠٥ (»تاريخ دمشق«, و)١٢/١٠٠ (»تاريخ بغداد« )١(
 ).٢٥٧−٣/٢٥٦ ( البن أبي يعىل»الطبقات« )٢(



 ٤١ املقدمة  

بن  اوإبراهيم ,العتيقي أمحدبن ++حممدبن ++أمحد احلسن++ وأبو,األزجي عليبن ا
 ,)١(السعدي عيسىبن ++أمحدبن ++حممد لفضلا++ أبووالقايض, الربمكي عمر
 ,القاسم البرسي البندار++ وأبو,وأبوطاهر املوصلي, مسلم اخلتلي++وأبو
بكر الكبيش احلنبلي ++ وأبو,موسى الفقيه احلنبليبن ++القاسم أمحد++وأبو

  .)٢(ومجاعة سواهم, طالب العشاري++ وأبو,املعروف بابن شكا
  :منزلته العلمية والعملية

بمكانة علمية وعملية  ابن بطةاحلافظ الفقيه املتأله  يتمتع اإلمام *
 وذلك يتضح , ومن جاء بعده ممن أخذ عنه,واسعة عالية بني علامء عرصه

ومسلكه السني عىل طريقة السلف الصالح يف , من سريته احلسنة وزهده
ا من ًويتضح ذلك أيض, ا عن زيغ أهل البدع واألهواءًاالعتقاد بعيد

ات أهل العلم الذين استفادوا منه ونقلوا عنه يف فروع العلم مصنف
 .كاالعتقاد واحلديث والفقه والزهد

 : ففي االعتقاد* 
 )١/٤٧( »ذم الكالم«إسامعيل اهلروي يف ++ أبواستفاد منه شيخ اإلسالم

 .وغريه
 ).٧/١٢٥٨(»أصول االعتقاد«القاسم الاللكائي يف  وأبو

 . وما بعدها)٦٨: ص(»  كذب املفرتيتبيني«واحلافظ ابن عساكر يف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عنه»املعجم«راوي ) ١(
 ). ٣٨/١٠٥ (»تاريخ دمشق«, وومواضع أخرى) ١٢/١٠٠ (»تاريخ بغداد« )٢(



  املقدمة ٤٢

» الفتاوى« وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر مصنفاته وخاصة 
اإلمام ابن قيم  ومواضع أخرى, وكذلك )٣٦٧, ٥/٤٢( ,)٣/٣٧٩(

 .اًاجلوزية يف أكثر مصنفاته أيض
 واإلمام الذهبي, )٢/٦٩٣(» رشح الطحاوية«العز احلنفي يف ++ أبيوابن

 .وغريهم كثري) ٢٥٣:ص(» العلو«يف 
 :الفقهيف و * 

,  له مصنفات عديدة, عالام يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحدكان 
 : تناقلها عنه العلامء والفقهاء يف مصنفاهتم,وله اختيارات فقهية

 » التي حلف عليها اإلماماملسائل«يعىل يف ++بن أبي++احلسني++ أبيكالقايض
 . وما بعدها)٨٢:ص(

 .  وما بعدها)١/٨٢( »اختالف العلامء«ة يف والوزير ابن هبري
  ).١/١٣٠( »الكايف«و, )١/٢٢٦( »املغني«وابن قدامة يف 
 .  وما بعدها)١/٣٦٥(» املحرر«تيمية يف بن ++وعبد السالم

 »رشح العمدة« وانظر ,وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر مصنفاته
» رشحه« , والزركيش يف)١/١٦٩(» الفروع«, وابن مفلح يف )١/٢٤٠(
 »القواعد«ويف , )٢/٤٩( »الفتح«واحلافظ ابن رجب يف , )١/١٢٦(
» النكت«ويف , )١/٣٠٧(» املبدع« ابن مفلح يف إسحاق++ وأبو,)٢٩:ص(
 .وغريهم من احلنابلة )١/١٢٨(» اإلنصاف«واملرداوي يف , )١/١٦٤(

 ).١/٩( »اإلقناع« اخلطيب الرشبيني يف :ومن الشافعية
 ).١/٥١٦( »حاشيته«عابدين يف ابن : احلنفيةومن 



 ٤٣ املقدمة  
 أخي سمعت :قال اجلوهري حممد++ أبوقال: يعىل++ أبيوقال ابن* 

 أي ,اهللا رسول يا :له فقلت املنام يفملسو هيلع هللا ىلص  النبي رأيت :يقول عبداهللا++أبا
 ابن بطة ابن :فقال ?أكون املذاهب أي عىل :قلت :قال أو ?خري املذاهب

 ,اجلمعة يوم دخولي فصادف ,عكربا إىل بغداد من فخرجت ,بطة ابن بطة
 :ابتداء لي قال رآين فلام ,اجلامع إىل بطةبن ++عبداهللا++ أبيالشيخ إىل فقصدت
 .)١(اهللا رسول صدق ,اهللا رسول صدق
 :احلديثيف و* 

 ورحلته يف ,اية ودراية ومصنفات له رو,ا باحلديث عاملًوكان 
, الصغروحرصه عىل سامع احلديث منذ , طلب العلم تدل عىل ذلك

 عن شيخه اإلمام البغوي وغريه من »ملعجم الصحابة«وروايته وسامعه 
ونقوالت أهل العلم  ,فضال عن مصنفاته املتعددة يف احلديث, املصنفات

َّفأكثر من خرج عنه يف الفقه خرج عنه يف احلديث, عنها واستفادهتم منها َّ. 
 :زهده

 .ا مستجاب الدعوةًا عابدا صاحلًً زاهدكان 
 اصاحلً اًشيخ بطةبن ++عبداهللا++ أبوكان :قال العتيقي :يعىل++ أبيابن قال* 

 .الدعوة مستجاب
 عبداهللا++ أبورجع لام :حممدبن ++أمحد حامد++ أبوالقايض  قال:اًوقال أيض*

 سوق يف منها اًيوم ير فلم سنة أربعني بيته الزم الرحلة من بطةبن ا
 ومل ,باملعروف اًارّأم وكان ,فطروال األضحى يوم يف إال اًمفطر رئي++وال

 .رهّغي إال منكر خرب يبلغه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٥٧( »الطبقات« )١(



  املقدمة ٤٤

بن ++عبداهللا++ أبيعىل دخلت :البزاز الفرجبن ++نرص قال :أيضا قالو *
 طوابق عىل صدره وضع وقد فرأيته ,احلر شديد يوم يف صائم وهو بطة

 .بذلك يتربد مغسولة
بن ++بداهللاع++ أبيعىل دخلت :يقول شهاببن ++علي++ أباوسمعت :قال*  
 قد وكان ,البئر ماء أرشب إنني :لي فقال ,ٍمتوار وهو العشاءين بني بطة

 .»العزلة« كتاب ّإلي ودفع ,سلطان من وأظنه ,طغى ألمر اختفى
 اًمتوجه اجلمعة يوم جملسه يف جيلس كان أنه يذكر من وسمعت :قال*  
 فربام ,رأسه عىل مربع بإزار يتطيلس وكان يديه بني والناس القبلة إىل

 أحسنوا :فيقول فيومئ نحوه أو حديث من حلقته من يظهر ًاشيئ استنكر
 .وينكفوا ذلك الناس فيحتشم ,األدب

 وقد عبداهللا++ أبيجملس حرضت :يقول شهاببن ++علي++ أباوسمعت *
 العربية من بيشء اشتغلت لو :له فقال الرضير إسحاق++ أبومؤدبي حرضه

 شاء جزء أي أحدكم يأخذ »أمحد مسند« هذا :فقال معناه هذا اًكالم أو
 أن فاحتشمناه ,َاإلسناد ألذكر َاملتن أو َاملتن ألذكر َاإلسناد ّيعل ويقرأ
  .قال كام أو ,ذلك له نقول
 يرسد كان بطةبن ++عبداهللا++ أباأن وذكر  القاسم++ أبوأخي قال
 جيعل فكان ,العشاء ترك له وصف وقد ,ناصور بعينه وكان ,الصوم
 الفجر بمنازل عالام وكان ,يصبح حتى ينام وال ,بيسري الفجر قبل ءهعشا

 . )١(والقمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٩−٣/٢٥٧( »الطبقات« )١(



 ٤٥ املقدمة  

 كان :يقول  أنه كانالقواس الفتح++ أبيابن عساكر عن وروى* 
 لي وذكر ,خبيق ابن زهد عني يكتب دكاين إىل خيرج بطةبن ++عبداهللا++أبو
 ,بذا شبيها اًكالم والوساويس طلحة++ أبيعن عندي الزهد كتاب أن

 شوقتني :فقال زهده وعلمه وبطة ابن اإلسامعيلي سعد ألبي وذكرت
 أول :لي فقال عليه ألسلم جئت رجع فلام ,وأهله أوالده مع فخرج إليه
 .)١(بطة ابن :يعني ,الوصف فوق رأيته لي ذكرت الذي الرجل رآين++ما

 :ثناء أهل العلم عليه
 اعاملً فاضال إماما كان :)٢/٢٤٣( »األنساب« يف قال السمعاين* 

 وكان, العراق أهل من مجاعة وسمع احلديث من أكثر, وفقهه باحلديث
 .املفيدة احلسنة التصانيف فّصن, احلنابلة فقهاء من

 .ًزاهدا فاضال وكان, التصانيف صنف, عكربا أهل من :اًوقال أيض *
 .)٢(املصنف اإلمام :وقال أيضا* 
 الواحد++عبد  :)١٠١−١٢/١٠٠( »تاريخ بغداد« يف اخلطيب قال* 

 غريهم يف++وال احلديث أصحاب شيوخ يف أر مل :قال العكربي عليبن ا
 .بطة ابن من هيئة أحسن
 كان :قال العتيقي :)٣/٢٥٧( »الطبقات« يف يعىل++ أبيابن قال* 
 .الدعوة مستجاب اصاحلً اًشيخ بطةبن ++عبداهللا++أبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٧−٣٨/١٠٦ (»تاريخ دمشق« )١(
 ).٩/٢٨ (,)٤/٢٤٨( »األنساب« )٢(



  املقدمة ٤٦

 بابن يعرف احلنبلي يهالفق :)١/٣٣٠( »اإلكامل« يف قال ابن ماكوال* 
 .وصنف الكثري كتب ,الزهاد أحد بطة

, احلنابلة فقهاء من باحلديث عاملًا فاضال ًإماما كان :وقال ابن األثري * 
  .فيه تكلموا

 .ًزاهدا كان و,التصانيف صاحب :اًوقال أيض * 
 .)١(احلنبلي املصنف اإلمام: اًوقال أيض * 
 .أثنى عليه العلامء األكابر: )٧/١٩٣( »املنتظم« يف وقال ابن اجلوزي* 
أحد علامء : )١٥/٤٧٣( »البداية والنهاية« يف قال احلافظ ابن كثري* 

 .وله التصانيف الكثرية احلافلة يف فنون من العلوم, احلنابلة
 ذو لكنه إمام الفقيه العكربي بطةبن ++حممدبن ++عبيداهللا :قال الذهبي*  

 .أوهام
 السنة يف اًإمام فكان الرواية يف بطة ابن انإتق قلة ومع :اًوقال أيض *
  .)٢( دعوة وإجابة ,أحوال صاحب, الفقه يف اًإمام

  .الفقيه احلنبلي العبد الصالح: )٣/٣٥( »العرب« يف اًوقال أيض *
 العكربي بطةبن ++عبداهللا++ أبوالقدوة الصالح اإلمام :اًوقال أيض* 
 .احلنبلي الفقيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٥١(, )٣٩٥, ١/١٦٠( »اللباب« )١(
 ). ٥/٢٠ (»امليزان«انظر  )٢(



 ٤٧ املقدمة  

 العراق شيخ املحدث الفقيه العابد القدوة اإلمام: اًوقال أيض* 
 ابن احلنبلي العكربي محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++اهللا عبيداهللا ++عبد++أبو
  .)١(جملدات ثالث يف »الكربى اإلبانة« كتاب مصنف ,بطة

وسنة , ذا زهد وفقه, وكان ابن بطة من كبار األئمة: اًوقال أيض* 
 . )٢(صدوق يف نفسهوهو , وتكلموا يف إتقانه, واتباع
 . )٣(كثري منترش وحديثه, مشهور معروف وهو :قال احلافظ* 

 :ذكر من تكلم فيه وIعن عليه والرد على ذلك
 ليس ضعيف بطة ابن :األزهري القاسم++ أبولي قال :قال اخلطيب* 
 الصحيح يف منه أخرج وال ,»البغوي معجم« عنه وعندي ,بحجة
 .)٤(ًاشيئ

 .)٥(أوهام صاحب, لني لكنه إمام :وقال الذهبي* 
وقد تصدى اخلطيب البغدادي للكالم يف ابن «: قال احلافظ ابن كثري* 

بطة والطعن عليه وفيه بسبب بعض اجلرح يف ابن بطة الذي أسنده إىل 
, سدي املعروف بابن برهان اللغويعلي األبن ++الواحد++ عبدشيخه

يضا بسبب بعض فانتدب ابن اجلوزي للرد عىل اخلطيب والطعن عليه أ
عقيل أن ابن برهان بن ++الوفا++ أبيفحكى عن, مشاخيه واالنتصار البن بطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٧/١٤٤( »التاريخ«, و)١٦/٥٢٩( »السري«انظر ) ١(
 ).٢٥٣ (»خمترص العلو« )٢(
 ).١/١٧٥ (»تلخيص املتشابه« )٣(
 ).١٢/١٠٣ (»تاريخ بغداد« )٤(
 ).٢/٤١٧( »املغني يف الضعفاء« )٥(



  املقدمة ٤٨

وإنام , خيلدون يف النار++ اليف أن الكفار, مرجئة املعتزلة كان يرى مذهب
 مع أنه قد , وال معنى له هنا,ن دوام ذلك إنام هو للتشفيقالوا ذلك أل

 .نيوأنه أرحم الرامح, وصف نفسه بأنه غفور رحيم
 .عىل ابن برهان ّثم رشع ابن عقيل يرد

 !فكيف يقبل اجلرح مثل هذا: قال ابن اجلوزي
  من البغوي,»املعجم«ثم روى ابن اجلوزي بسنده عن ابن بطة أنه سمع 

 .واملثبت مقدم عىل النايف: قال
بن ++ثنا حممد: برهان قالبن ++الواحد++ عبدوحدثني: قال اخلطيب

عن , مصعب++ أبي عن, عن البغوي,بن بطة روى عن ا,الفوارس++أبي
طلب العلم «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال قال رسول, عن أنس, عن الزهري, مالك

 .»فريضة عىل كل مسلم
 .واحلمل فيه عىل ابن بطة, وهذا باطل من حديث مالك: قال اخلطيب

 أنه وجد :أحدمها: واجلواب عن هذا من وجهني: قال ابن اجلوزي
 وهو شيخي ,خلطيب يف القدح يف ابن بطةحكاه ا++ ما:بخط ابن برهان

 أن ابن برهان قد تقدم القدح فيه بام :الثاين, أخذت عنه العلم يف البداية
فكيف قبلت القول يف رجل قد حكيت عن مشايخ , مجاعإلخالف فيه ا

 .)١(نعوذ باهللا من اهلوى, العلامء أنه رجل صالح جماب الدعوة
 :)١٩٥−٧/١٩٣( »املنتظم «قاله ابن اجلوزي يف++ ماوتفاصيل ذلك

ه األكابر مدحه فغمزه خيوقد تعصب له اخلطيب بعد أن نقل عن مشا«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٧٤−١٥/٤٧٣ (»البداية والنهاية« )١(



 ٤٩ املقدمة  

أمحد اهلروي من مكة يذكر بن ++ذر عبد++ أبوّ كتب إلي:بأشياء منها أنه قال
 فكتبت عن ابن بطة ,خرجنا إىل عكربا: أنه سمع نرص األندليس يقول

  عن رجاء,,بيليدمر األرعبن ++ عن حفص,مرجيبن ++ لرجاء»السنن«كتاب 
 , دخل رجاء بغداد سنة أربعني;هذا حمال: فأخربت الدارقطني فقال

 ?ودخل حفص سنة مخسني ومائتني فكيف سمع منه
الواحد األسدي أنه لام أنكر الدارقطني ++ عبدوحدثني: قال اخلطيب

  وجعلها عن, وغري الرواية,هذا تتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه
 . عن رجاء,شخرفبن ++ عن فتح,جيانالرا++أبي

 وهو أول من ,ذر كان من األشاعرة املبغضني++ أبا أن: وجواب هذا
  وأما, وال يقبل جرحه حلنبلي يعتقد كفره,دخل احلرم مذهب األشعري

كان ابن : قال اخلطيب ا,سدي فهو ابن برهان وكان معتزليالواحد األ++عبد
 وإنام كانت له معرفة ,ًا يرو شيئأنه سمع من ابن بطة وملبرهان يذكر 
كان ابن برهان خيتار مذهب مرجئة , وقال ابن عقيل, بالنحو واللغة

جيوز ++ الويقول دوام العقاب يف حق,  وينفي اخللود يف حق الكفار,املعتزلة
 وهذا إنام ,قد وصف به نفسه من الرمحة++ ما مع,وجه له++ ال,عليه التشفي

الغضبان من طلب االنتقام وهذا يستحيل يف يوجد يف الشاهد لام يعرتي 
 ذلك أنه أخذ ;قد ذكره++ ماه عىل قائلهّوهذا كالم نرد: قال ابن عقيل, حقه

 وذكر أن املثري للغضب, صفات الباري تعاىل من صفات الشاهد
 وأوجب بذلك ,ا لالنتقامًيدخل عىل قلب الغضبان من غليان الدم طلب++ما

 ّي والشاهد يردّوجد يف حقه سبحانه التشفي++ ال حيث,منع دوام العقاب
 ألن الامنع من التشفي غلبة الرمحة والرأفة وكالمها رفعه ;ذكره++ ماعليه



  املقدمة ٥٠

  وال رمحته وغضبه من أوصاف املخلوقني,طبع وليس الباري هبذا الوصف
بيشء وهذا الذي ذكره من عدم التشفي وفورة الغضب كام يمنع دخوله 

خوله ووصفه ينبغي هبذه الطريقة أن يمنع عليه من الدوام يمنع من د
 وال خيتلف ,أصل الوعيد وحييله يف حقه سبحانه كسائر املستحيالت عليه

من صفاتنا اهللا ++ا ممن أخذ صفاتً فال أفسد اعتقاد,نفس وجودها ودوامها
  .وقاس أفعاله عىل أفعالنا

 فمن كان اعتقاده خيالف امجاع املسلمني فهو خارج عن: قال املصنف
كان ابن : امللك اهلمذاين++بن عبد++وقال حممد ?فكيف يقبل قوله, اإلسالم

 .لهمّالح ويقبِد املْمرُبرهان يميل إىل ال
 أن خيرجني من++ أبي أراد:القاسم التنوخي قال++ أبي وروى اخلطيب عن

بن ++عبد اهللا++ أبو فجاءه, للبغوي»املعجم«عكربا ألسمع من ابن بطة كتاب 
 . من البغوي»املعجم«تفعل فإن ابن بطة مل يسمع ++ ال:بكري وقال له

ا يميل إىل  كان معتزليي أن التنوخ:وجواب هذا من ثالثة أوجه أحدها
  ?الرفض فكيف يقبل قوله يف سني

 وإذا قال ابن ? فمن أين له أنه مل يسمعي أن هذه الشهادة عىل نف:والثاين
 .ثبات مقدمإل سمعت فا:بطة

يرويه فمن اجلائز أنه لو  ه أنه إن كان مل يسمع أنه من أين ل:والثالث
 فام أبله هذا الطاعن , وإنام أرويه إجازة, ليس بسامعي:مىض إليه قال له

 . قد رواه وليس بسامعه: إنام وجه الطعن أن يقول!هبذا
 رأيت كتاب ابن بطة: خريون قالبن ++الفضل++ أبو وحدثني: قال اخلطيب

سامع وكتب سامعه ال كانت لغريه قد حك  يف نسخة»معجم البغوي«+ـب



 ٥١ املقدمة  

 أتراه إذا حصلت لإلنسان نسخة ,انظر إىل طعن املحدثني: عليها قال
 ?اًع نفسه وهي سامعه أيوجب هذا طعنفحك اسم صاحبها وكتب سام

 القاسم++ أبي ولقد قرأت بخط?ومن أين له أنه مل يعارض هبذا أصل سامعه
,  قابلت أصل ابن بطة باملعجم:يعىل قال++ أبيالفراء أخي القايضبن ا

   .إال أين مل أر اجلزء الثالث أصالفرأيت سامعه يف كل جزء 

بن ++ّالقاسم علي++ أبوأخربنا :أمحد السمرقنديبن ++وأخربنا إسامعيل
بغداد رشكاء بكان ألبي : بطة قالبن ++عبد اهللا++ أبيعن, البرسيبن ++أمحد

ك ليسمع َعث إىل بغداد ابن اب: فقال ألبي,وفيهم رجل يعرف بأبي بكر
 , أنا أمحله معي فحملني إىل بغداد:فقال,  ابني صغري: فقال,َاحلديث

سل : فقال لي بعضهم, قرأ عليه احلديثُفجئت إىل ابن منيع وهو ي
إنه يريد :  فسألت ابنه أو ابن بنته فقال,»معجمه«خرج إليك ُالشيخ ي

يف نفر خاص يف مدة  »املعجم« ثم قرأنا عليه كتاب ,دراهم فأعطيناه
 , وذلك يف سنة مخس عرشة أو ست عرشة,عرشة أيام أو أقل أو أكثر

إسامعيل الطالقاين يف سنة أربع بن ++حدثنا إسحاق: ذكره وقد قالأو
خذوا هذا قبل أن يولد كل مولود عىل : وعرشين مائتني فقال املستملي

من : يقول لهمهران بن ++عبد اهللا++ أبو وسمعت املستملي وهو,وجه األرض
 .ذكرت يا ثلث اإلسالم

 وقد ثبت صدقه وروى سامعه »املعجم« سمعت :فإذا كان ابن بطة يقول
خيلو إما أن يكون قليل الدين ++ ال فالقادح هبذا;سمع++ مايدفع هذا بنفي فيقال

 .ا مع طبقته فينفي عنه السامعًرآه حارض++ ما فيكون,أو قليل الفهم



  املقدمة ٥٢
بن ++ قال لي حممد:برهان قالبن ++لواحدا++ عبد وحدثني:قال اخلطيب

 عن , عن مالك, عن مصعب, روى ابن بطة عن البغوي:الفوارس++أبي
 .»طلب العلم فريضة عىل كل مسلم«: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي , عن أنس,الزهري

 . واحلمل فيه عىل ابن بطة,هذا باطل من حديث مالك: قال اخلطيب
  :وجواب هذا من وجهني: قال املصنف

 بن++اهللا++ عبدحممد++ أبوبرهان قال شيخناابن يصح عن ++ ال أن هذا:أحدمها
 وكان اخلط بيد ,برهانبن ++القاسم++ أبي شاهدت بخط الشيخ:ئعلي املقر
ثابت اخلطيب من بن ++ بام حكاه عني أمحد:الكرم النحوي++ أبيالشيخ

 , وهو شيخي;أصل له++ البطةبن ++عبد اهللا++ أبيالقدح يف الشيخ الزاهد
  .وعنه أخذت العلم يف البداية

 : أنه لو صح فقد ذكرنا القدح يف ابن برهان فيقال حينئذ للخطيب:والثاين
 فيخرج ,خيلدون++ الن يعتقد مذهب املعتزلة وإن الكفارَ قبلت قول مَِمل

بذلك إىل الكفر بخرقه اإلمجاع فيمن شهدت له بالسفر الطويل وطلب 
 أفال تستحي ,صالح املجاب الدعوةوحكيت عن العلامء أنه ال ?العلم
أن جتعل احلمل عليه يف حديث ذكره عنه ابن برهان وال جتعل اهللا ++من

 .)١(» نعوذ باهللا من اهلوى!؟احلمل عىل ابن برهان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٥−٧/١٩٣ (»املنتظم« )١(
ا من أهل النقد  ليسوحهم يف ابن بطةزد عىل هذا; أن كل من نقل اخلطيب قد

املشهود هلم باألهلية يف اجلرح والتعديل, واخلطأ عليهم جائز, والدفع لقوهلم ++وال
 استصحبت دوافع األقران يف الكالم, وطعن َّبقول من عدل من أهل النقد أوىل, فإذا

رب كالم أحد يف أحد, وما ُغ تستملً عىل بعضهم حسدا من عند أنفسهم, املعارصين
رمي موسى بن هارون شيخ البغوي جلزء حييى بن معني يف هنر دجلة الذي كان يف يد 

 .البغوي منا ببعيد



 ٥٣ املقدمة  
 :مؤلفاتهومن 

 :مصنفاته بعض اآلن فلنذكر«:يعىل++ أبيقال ابن* 
 ,»الكبري اإلبانة«
 .»الصغري اإلبانة«و
 .»السنن«
 .»املناسك«
 .»ضامن اإلمام« 
 »األوىل الصحف بكتب قرص من عىل اإلنكار«
 »الصحف من القرآن أخذ من عىل اإلنكار«
 »الفجر وبعد العرص بعد النافلة صالة عن النهي«
 »النميمة حتريم«
 »اجلامعة صالة«
 »حاجة لغري واإلقامة األذان بعد اخلروج منع«
 »باخللوة الصداق إجياب«
  »املؤمن فضل«
 »يقع++ الالثالث الطالق قال من عىل الرد«
 »املكتوبة بعد رمضان شهر يف النافلة صالة«
 »البخل ذم«
 »اخلمر حتريم«



  املقدمة ٥٤

 »إليه واالستامع الغناء ذم« 
 , »والعزلة التفرد«

 .)١(»مصنف مائة عىل تزيد إهنا :وقيل ,ذلك وغري
 .مطبوع» إبطال احليل«ا ًوله أيض:  قلنا
 :وفاته
 ,وثالثامئة وثامنني سبع سنة املحرم يف بعكربا اتوم« :قال السمعاين* 
 .)٢(»عاشوراء يوم ودفن
 من املحرم يف بطة ابن مات :قال األزهري « :قال اخلطيب* 
 وثالثامئة وثامنني سبع سنة :قال العتيقي  .وثالثامئة وثامنني سبع سنة
 مستجاب اصاحلً اًشيخ وكان ,املحرم يف بطةبن ++عبداهللا++ أبوبعكربا تويف فيها

 :فقال بطة ابن وفاة عن العكربي عليبن ++عبدالواحد سألت .الدعوة
  .)٣(»وثالثامئة وثامنني سبع سنة من عاشوراء يوم دفناه

 يوم يف وفاته وكانت فيها تويف التي السنة« :يعىل++ أبيابن قال* 
 ثاهَرو ,قربه وزرت ,بعكربا ودفن ,وثالثامئة وثامنني سبع سنة عاشوراء

 .)٤(»تلميذه شهاب ابن
   .)٥(»وثالثامئة وثامنني سبع سنة يف موته« :قال الذهبي* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣/٢٥٨( »الطبقات« )١(
 ).٢/٢٤٣ (»األنساب« )٢(
  ).١٢/١٠٤ (»اريخ بغدادت« )٣(
 ).٣/٢٥٩( »الطبقات« )٤(
 ).١٦/٥٣٢ (»السري« )٥(



 ٥٥ املقدمة  
ة  :مصادر ال

 ).١٢/١٠٠(» تاريخ بغداد« *
 ).٦٧/٤٨(, )٣٨/١٠٥ (»تاريخ دمشق« *

 ).٧/١٩٣ (»املنتظم« * 
 ).٣/٢٥٦ (»طبقات احلنابلة« *
 ).٩/٢٨( ,)٤/٢٤٨( ,)٢/٢٤٣ (»األنساب« *
 ).٢/٣٥١( ,)١/٣٩٥( ,)١/١٦٠( »اللباب« *

 ).٩/١٣٧ (»الكامل يف التاريخ« * 
 ).١/٢٤٩ (»توضيح املشتبه« * 

 ).١/٣٣٠ (»اإلكامل« *
 ).٤/١٧٩ (»صفة الصفوة« *
 ).١/١٧٤( للشريازي »طبقات الفقهاء« *
 ).١٩/٢٧١ (»الوايف بالوفيات« *
 ).١٥/٤٧٣ (»البداية والنهاية« *
 ).٢/١٣٦ (»داداملستفاد من ذيل تاريخ بغ« *

 ).١/٢٦ (»ديوان اإلسالم« * 
 ).٥/٢٠ (»ميزان االعتدال« * 
 ).٢/٤١٧(» املغني يف الضعفاء« * 



  املقدمة ٥٦

 ).٢٧/١٤٤ (»تاريخ اإلسالم« * 
 ).٣/٣٥ (»العرب« * 
 ).٢٥٣−٢٥٢ص  (»خمترص العلو« * 
 ).١٦/٥٢٩ (»السري« * 
 ).٩/١١٠( ,)٥/٣٤٢ (»لسان امليزان« * 
 ).١/١٧٥( »تلخيص املتشابه« * 
 ).١٩/١٥٧ (»تاج العروس« * 
 ).٣/١٢٢ (»شذرات الذهب« * 
 ).١/٨ (»إيضاح املكنون« * 
 ).٦/٢٤٥ (»معجم املؤلفني« * 
 ).٣/٢٣٩( املجلد األول »تاريخ الرتاث العربي« * 

* * * 



 ٥٧ املقدمة  

مام السعدي −٢ ة ا  )١(تر
بن ++أمحدن ب++ حممد:عبد اهللا++ وأبو,الفضل++ أبواإلمام البارع القايضهو * 
 نزيل ,السعدي البغدادي الفقيه الشافعيالوهاب ++بن عبد++عبداهللابن ++عيسى
 . للبغوي عن ابن بطة العكربي»معجم الصحابة«وراوي  مرص,
 ,عرفة السمساربن ++جعفربن ++حممدبن ++القاسم موسى++ أبا:سمع ببغداد* 
زرعة ++ وأبا,زنبورن ب++عمروبن ++ وحممد,اجلنديبن ++حممدبن ++احلسن أمحد++وأبا

بن ++احلسنبن ++القاسم إسامعيل++ وأبا,علي الصيدالينبن ++عثامنبن ++عبيد اهللا
بن ++عبد اهللا++ وأبا,هرزقويبن ++احلسن++ وأبا,وهالل احلفار هشام الرصرصي,

اهللا ++عبد++ أباوالقايض حممد السامري بسامرا,بن ++احلسن علي++ وأبا,بطة بعكربا
 .اجلعفي بالكوفة

 .جهضمبن ++احلسن++ أبا:وبمكة
 .طاهر املعدل++ أباإدريسبن ++حممدبن ++ حامد:وباملوصل
 .مجيعبن ++احلسني++ أبا:وبصيدا

 .رزيق البغداديبن ++القاسم++ أبا:وبأطرابلس
بن ++أمحدبن ++ ومنري,مسلم الكاتب++ وأبا,سعيدبن ++الغني++ عبد:وبمرص

  .واستوطن مرص إىل أن مات هبا, احلسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» السري«, و)٣٠/٥١ (»تاريخ اإلسالم«, و)٥١/٩٨ (»تاريخ دمشق« : انظر ترمجته يف)١(
وفيات «, و)٤/١٠٣ ( للسبكي»طبقات الشافعية«, و)٣/١٩٩ (»العرب«و ,)١٨/٥(

, )٣/٢٦٧ (»شذرات الذهب«و, )٥/٩٨ (»توضيح املشتبه«, و)١/٨٠ (»املرصيني
 ).٢/٤٨ (»الوايف بالوفيات«و



  املقدمة ٥٨

 احلسن++ وأبو,نرص الطريثيثي++ وأبو,نييالفرج اإلسفراي++ أبو:روى عنه *
 وكتب عنه, احلطاببن ++عبد اهللا++ وأبو,األزدياهللا ++عبدبن ++مكيبن ++علي
 .الغني++ عبدا احلافظً وأيض,العزيز النخشبي++عبد

بن ++عيسىبن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبو القايض:قال ابن احلطاب* 
 ,الوهاب السعدي البغدادي بيتهم بيت القضاء والتقدمة++بن عبد++اهللا++عبد

 , وحيدث وقد كان أبوه مالكي املذهب,وكان من املرضيني يملي بمرص
 .شافعيالني يسفرايحامد اإل++ أبيفأما هو فمن تالمذة

سعيد احلافظ بن ++الغني++ عبدحممد++ أبووقد كتب عنه احلديث شيخه
العزيز النخشبي وسمعت أنا عليه ++ عبد عنه وكتب,فمن بعده من احلفاظ

ن َ وذكر بعض م, وتويف يف شوال سنة إحدى وأربعني وأربع مائة,اًكثري
 .سمع منه

  سنة إحدى وأربعني وأربعامئة:سعيد احلبالبن ++ إبراهيموقال* 
 .أمحد السعدي يف شوال يعني ماتبن ++الفضل حممد++أبو

* * *



 ٥٩ املقدمة  

مام −٣ ة ا  )١(الرازي اهللا++عبد++ أبوتر
الديار املعمر الثقة مسند األجل الفقيه املحدث الشيخ العامل هو * 
 ثم ,أمحد الرازيبن ++إبراهيمبن ++أمحدبن ++عبداهللا حممد++ أبو:املرصية
 الذي يقول فيه,  املعروف بابن احلطاب, املعدل, الرشوطي,املرصي

 . يف علو اإلسناددانيهُ مل يك يف وقته يف الدنيا من ي:طاهر السلفي++أبو
 .ئةمولده يف سنة أربع وثالثني وأربعام

العباس فسمعه الكثري يف سنة أربعني ++ أبوواعتنى به والده املحدث
 .وبعدها

 ,ربيعةبن ++وعلي ,محصة راوي جملس البطاقةبن ++احلسن++ أبا: سمع*
بن ++حممدبن ++ وأمحد,احلسني الطفالبن ++ وحممد,حممد الفاريسبن ++وعلي
بن ++عليبن ++ وتاج األئمة أمحد,الفضل السعدي++ وأبا,تح احلكيميالف

 ,الرتمجانبن ++احلسنيبن ++وحممد ,سعدونبن ++احلسنيبن ++وحممد ,هاشم
بن ++حممد احلسن++ وأبا,سلمة الفهميبن ++حممدبن ++عليبن ++محدأو

 وعدد شيوخه سبعة وأربعون خرج له عنهم ,عتيق اجلهازيبن ++احلسني
 . وخرج له أيضا السداسيات,ر السلفيطاه++أبو

 حممد++ وأبو,سعدون القرطبيبن ++وحييى أبو طاهر السلفي,: وروى عنه*
 ,عبدالرمحن احلرضميبن ++وحممد عسكر,بن ++وعبدالواحد العثامين,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ «, و)١٩/٥٨٣ (»السري«, و)٢/٤٣٣ (»اإلكامل تكملة«: انظر ترمجته يف )١(

النجوم «, و)٤/٧٥ (»شذرات الذهب«, و)٤/٦٣ (»العرب«و ,)٣٦/١٣٤ (»اإلسالم
 ).٦٣:ص (»التنبيه واإليقاظ«, و)٢/٢٩٣ (»تاج العروس«, و)٥/٢٤٧ (»الزاهرة



  املقدمة ٦٠

بن ++ وعبدالرمحن,عوف الفقيهبن ++وإسامعيل ,املسلمبن ++أمحد طالب++وأبو
بن ++عليبن ++القاسم هبة اهللا++ وأبوسنييابن ++صالحبن ++ وإسامعيل,موقا
 الرمحن++ عبدطاهر إسامعيل ابنا++ وأبواهللا,++ عبدحممد++ وأبو,سعود البوصرييم
 .وآخرون ,اليابسبن ا

 وله ,ئةامدى األوىل سنة مخس وعرشين ومخسامُمات يف سادس ج* 
 .إحدى وتسعون سنة

* * * 



 ٦١ املقدمة  

ة −٤ افظ السلفيتر َ ا ِّ)١( 
 اإلمام احلافظ العالمة ,املعمريناحلفاظ رشف و ,مهو شيخ اإلسال* 
بن ++حممدبن ++ أمحد:طاهر++ أبو,املفتيالفقيه املحدث  , مسند الدنيا,الكبري
َ املعروف بالسلفي, األصبهاين اجلرواين,إبراهيمبن ++حممدبن ++أمحد ِّ)٢(. 

 , وأصله بالفارسية سلبة,لفة وهو الغليظ الشفةِويلقب جده أمحد س
 الفاء والباء بني ون لطخي++ مااًوكثري

, أو قبلها بسنة ئةوأربعام طاهر يف سنة مخس وسبعني++ أبوولد احلافظ
الواحد بعد عوده من عند ++بن عبد++الغني++ عبد احلافظقالههذا مطابق لام و

 أنا أذكر قتل نظام امللك يعني : فقال, سألته عن مولده: يقول,السلفي
لنظامية ببغداد وكان عمري نحو عرش سنني الوزير الذي وقف املدرسة ا

 وقد كتب عني بأصبهان أول سنة ,ئةقتل سنة مخس وثامنني وأربعام
ئة وأنا ابن سبع عرشة سنة أو أكثر أو أقل بقليل ثنتني وتسعني وأربعاما

 . يعني لام كتبوا عنهوما يف وجهي شعرة كالبخاري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذكرة «, و)٤٠/١٩٥ (»تاريخ اإلسالم«, و)٣٩−٢١/٥ (»السري« : يفانظر ترمجته )١(
ميزان «, و)١/٣٢٧ (»املقتنى«, و)٤/٢٢٧ (»العرب«و ,)٤/١٢٩٨ (»احلفاظ

, )٧/١٠٥ (»األنساب«و ,)٥/٢٠٨ (»تاريخ دمشق«, و)١/٣٠٠ (»االعتدال
, )٢/١٢٦ (»اباللب«و ,)٣/٣٣٩ (»اإلكامل تكملة«, و)١/٢٠٤ (»التقييد«و
 شهبة  البن قايض»طبقات الشافعية«, و)٦/٣٢ ( للسبكي»طبقات الشافعية«و
, ٩/١٠١(, )١/٦٥٧ (»لسان امليزان«, و)١/٣٧١ (للفايس »التقييد« ذيل, و)٢/٣(

 . وغريهم, )١/١٠٥ (»وفيات األعيان«, و)٢٠٤
 .)٧/١٠٥ (»األنساب «,بكرس السني املهملة, وفتح الالم, ويف آخرها الفاءقيده السمعاين ) ٢(



  املقدمة ٦٢

 حتى إن ,ئة عاماموقد ذكر غري واحد أن السلفي ممن نيف عىل ال*
 ,ئة وست سننيا مات وله م:عيسى قالبن ++تلميذه الوجيه عبدالعزيز

التميمي اهللا ++ا مع الصبيان جملس رزقًوأول سامع حرضه السلفي متفرج
  فيام قرأته عىل:احلنبلي إذ قدم عليهم رسوال أصبهان فقال السلفي

 شاهدت :ال أخربنا السلفي ق: أخربنا ابن رواج:املؤمن احلافظ++عبد
ا كالعيد بل أبلغ يف ًا مشهودً وكان يوم,يوم دخوله إىل البلداهللا ++رزق
معمر بن ++ وقال لي أمحد, وحرضت جملسه يف اجلامع اجلورجريي,املزيد

 .ستجزته لك يف مجلة من كتبت من صبيانناا قد :العبدي
الفضل بن ++القاسماهللا ++عبد++ أبي الرئيس:ا منً كثرييوسمع السلف* 

وأمحد  مسعود حممد++ أبيا بأصبهان من رئيس املؤذننيًوسمع أيض لثقفي,ا
الواحد الصحاف ++بن عبد++مطيع حممد++ أبي ومنالسوذرجاين,اهللا ++ابني عبد
بن ++طالب أمحد++ وأبي,اجلبار القوساين++بن عبد++وحممد مردويه,بن ++صاحب

علي بن ++وإسامعيل ,أشتهبن ++الغفار++بن عبد++ وأمحد,هاشم الكندالين++أبي
 الفتح++ وأبي,سليم املؤدببن ++احلسنبن ++حممدبن ++الفضل أمحد++ وأبي,السيلقي

بن ++حممدبن ++الرمحن++ وعبد,حممد احلداد وتال عليه إىل اخلواتيمبن ++أمحد
بن ++حممدبن ++وسعيد يوسف النرصي السمسار بقية أصحاب اجلرجاين,

منصور الكرجي السالر بن ++ومكي بن ميلة,احييى اجلوهري صاحب 
حممد املطرز وتال عليه بن ++سعد حممد++ وأبي,بكر احلريي++ أبيصاحب القايض

بن ++واحلافظ أمحد احلارث األخرم,بن ++أمحدبن ++الفتح حممد++ وأبي,ختمة
برشويه بن ++حممدبن ++واحلافظ أمحد مردويه,بن ++بكر++ أبياحلافظبن ++حممد

احلسن بن ++ إسامعيلئواملقر قولويه,بن ++حممد بن++ وأمحد,وسمع منه معجمه



 ٦٣ املقدمة  

بن ++أمحدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ وأبيحممد اخللقاين,بن ++واملحدث بندار, العلوي
بن ++حممدبن ++احلسنبن ++بليزة اخلرقي وتال عليه لقنبل,وأبي حفص عمرو

 ,بن ميلةاعلي احلنفي صاحب بن ++نرص الفضل++ وأبيسليم املعلم,
 وخلق عثامن القييس,بن ++علي السكري, وفضالنبن ++سم الفضلالقا++وأبي

  .كثري جدا يطول ذكرهم من األصبهانيني
بن ++اهللا++بن عبد++ أم سعد أسامء بنت أمحد:وسمع من النساء بأصبهان* 
  ومن سارة أخت شيخه,اجلنيدبن ++ ومن أمة العزيز بنت حممد,أمحد
 . ومن المعة بنت سعيد البقال, وفاطمة بنت ماجة,طالب الكندالين++أبي

 اخلطاب++ أباوارحتل وله أقل من عرشين سنة فدخل بغداد وحلق هبا* 
ا كان يتفرد هبا فتفرد هو هبا ًا من عرشين جزءًالبطر وسمع منه نحوبن ا

بكر ++ أبيعنه كالدعاء للمحاملي واألجزاء املحامليات الثالثة ومن
البقاء ++ أبي وبالكوفة من,بقتهمالبرسي وطبن ++عليبن ++الطويس واحلسني

 ,الفرج القزويني++ أبا وباملدينة,علي الطربيبن ++وبمكة من احلسني ,احلبال
بن ++محدأبكر ++ أبي وبزنجان من,جعفر العسكريبن ++وبالبرصة من حممد

 وبالرى ,حممد العدلبن ++محدأغالب ++ أبي وهبمذان من,زنجويهبن ++حممد
  وبقزوين,إسامعيل الشافعيبن ++سن عبدالواحداملحا++ أبيمن صاحب البحر

 ,علي املرصيبن ++ وبمراغة من سعد,اجلبار الاملكي++بن عبد++من إسامعيل
بن ++منصور حممد++ أبي وبنهاوند من,طاهر احلنائي++ أبيوبدمشق من

 ملكان الشافعي,بن ++الرمحن++ عبدسعيد++ أبي وبأهبر من,غزوبن ++الرمحن++عبد
 ,سعادة اهلالليبن ++ وبسلامس من حممد,زيزببن ++نعيم++ أبيوبواسط من

الفتح ++ أبي وبشهرستان من,فدويه الكوىفبن ++احلسنبن ++وباحللة من حممد
الفحام بن ++القاسم++ أبيسكندرية من وباإل,رشيد األدميبن ++حممدبن ++محدأ



  املقدمة ٦٤
 فأكثر وأطاب وتفقه فأتقن . وبقي يف الرحلة بضع عرشة سنة,الصقلي
  .د القرآن بالرواياتّوجو , وبرع يف األدب,لشافعيمذهب ا

 احلافظ : والكبار وحدث عنه,علي الربدانى احلافظ++ أبو:سمع منه* 
 , واملحدث سعد اخلري األندليس,اًطاهر ومات قبله بستني عامبن ++حممد
  وحييى,عساكربن ++هبة اهللابن ++ والضياء,علي امللقباذىبن ++العز حممد++وأبو

  القاىض:وقد روى عنه . وخلق مثلهم ممن مات قبله,ن القرطبيسعدوبن ا
 . ومات قبله بدهر,عياض باإلجازة
 وربيعة ,املفضلبن ++ وعلي,الغني املقديس++ عبد احلافظ:وممن روى عنه

  وعبدالقوى,راحج املقديسبن ++والشيوخ , وعبدالقادر الرهاوي,اليمنى
 ,وقىمحد األأبن ++ واحلسن,الفاريس والفخر ,الغافر املحىل++ وعبداجلباب,بن ا

الفضل ++ وأبو, الصفراوىالقاسم++ وأبو,حاتمبن ++ ومرتىض,عامدبن ++وحممد
بن ++ ومنصور,املخيىلبن ++ ويوسف,الطفيلبن ++الرحيم++ وعبد,اهلمذاين
 , ويوسف الساوي,رواحبن ++الوهاب++ وعبد,الصابوينبن ++ والعلم,الدماغ
 الرمحن++ عبدالقاسم++ وأبو,رواحةبن ++القاسم++ وأبو,اجلميزىبن ++احلسني++وأبو

 .كثرية وخالئق ,مكي سبط السلفيبن ا
ا وال سيام لام زالت دولة الرفض عن إقليم ارحتل إليه خلق كثري جد *

 فارحتل إليه السلطان صالح الدين وإخوته ,مرص ومتلكها عسكر الشام
 .وأمراؤه فسمعوا منه

 ,أبو طاهر ثقة ورع متقن ثبت فهم حافظ« :قال السمعاين يف الذيل* 
 .)١(» كثري احلديث حسن البصرية فيه,له حظ من العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤/٦٥ (»تذكرة احلفاظ« )١(



 ٦٥ املقدمة  

ا ًضابطا ثقة ًكان السلفي جواال يف اآلفاق حافظ «:بن نقطةاوقال * 
 .)١(»اًمتقن

ال يوصف ++ ماوسمع« :)٤/٦٤( »تذكرة احلفاظ« يف قال الذهبي* 
يف غضون ذلك يقرأ القرآن  وهو ,كثرة ونسخ بخطه الصحيح الرسيع

ا ًا ناقدًا حافظًا خريًنّا ديًا متثبتًوكان متقن, والفقه والعربية وغري ذلك
 , وروى احلفاظ عنه يف حياته,ليه علو اإلسنادإجمموع الفضائل انتهى 

زيد من ستامئة أ معجم ملشيخة أصبهان يف جملد يكونون :وله ثالثة معاجم
 معجم : ومعجم لباقى البالد سامه,بري ومعجم ملشيخة بغداد وهو ك,شيخ
ىل اإلسكندرية يف سنة إحدى عرشة إ ركب من بلد صور يف البحر ,السفر

ىل إخرج منها سوى خرجته ++ مان ماتأىل إ ,ا وستني سنةًفاستوطنها مخس
 . »حييى املدينيبن ++الصادق مرشد++ أبيالقاهرة للسامع من

 ,ط كثري البحث عام يشكلوكان جيد الضب«: )٤/٦٥( يف ًوقال أيضا* 
وكان أوحد زمانه يف علم احلديث وأعرفهم بقوانني الرواية والتحديث مجع 

 .» وبذلك تفرد عن أبناء جنسه,نتقادبني علو اإلسناد وعلو اال
 .)٢(»كان السلفي ببغداد كأنه شعلة نار يف التحصيل«: بن نارصا قالو* 
 وما حصل ,ع الكتب كان السلفي مغرى بجم:املنذريقال احلافظ «* 

يتفرغ للنظر فيها ++ ال كان عنده خزائن كتب,له من الامل خيرجه يف ثمنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤/٦٦ (»تذكرة احلفاظ« )١(
 .)١/١٧٩ (»التقييد« )٢(



  املقدمة ٦٦

 ,فعفنت وتلصقت لنداوة البلد فكانوا خيلصوهنا بالفأس فتلف أكثرها
  .اًيقين++ الاًومما شوهد بخطه مولدي سنة اثنتني وسبعني ختمين

جلاه والقوة  كان له عند ملوك مرص ا:القاهر الرهاوي++ عبدقال*  
 ,يبدو منه جفوة ألحد++ ال وكان,والكلمة النافذة مع خمالفته هلم يف املذهب

وقد وجيلس للحديث وال يرشب ماء وال يبزق وال يتورك وال يبدو له قدم 
 مع ن سلطان مرص حرضه عنده ليسمع فرشع يتحدثأ بلغني .جاوز الامئة
نه أ وبلغني !? تتحدثاننتام وأ أيش هذا نقرأ احلديث: وقال,رمهابأخيه فز

 وما تكاد ,ال مرة واحدةإىل فرجة إخرج ++ مامدة مقامه باإلسكندرية
 .ا يف يشءًال تراه مطالعإتدخل 

 رآه الفضالء والكرباء فاستحسنوا )اإلسكندرية(ولام دخل الثغر* 
 , امرأة ذات بستانهباتزوج  وعلمه وأخالقه وآدابه فأكرموه وخدموه,

 وبنى ,فقر وتصوف وصارت له بالثغر وجاهةوحصلت له ثروة بعد 
السالر أمري مرص مدرسة ووقف عليها, بن ++إسحاقبن ++له العادل علي

ا عن املنكر أزال من جواره منكرات كثرية ًا باملعروف ناهيًكان آمرو
 اقرءوا ترتيال , هذه القراءة بدعة:اء باألحلان وقالّرأيته منع القر

 .)١(»واءفقر
ا ا وستني سنة مكبًبضع استوطن اإلسكندريةقد و«: دبن العامقال ا* 

ا ًومكث نيف ,الكتب العلم وعىل االشتغال واملطالعة والنسخ وحتصيل
 ومات يوم اجلمعة , وال أعلم أحدا مثله يف هذا,وثامنني سنة يسمع عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٦٦−٤/٦٥ (»تذكرة احلفاظ« )١(



 ٦٧ املقدمة  

 .)١(»بكرة خامس ربيع اآلخر 
 احلافظ ئمي قارعيسى اللخبن ++العزيز++ عبدقال املحدث وجيه الدين* 
 احلافظ يف صبيحة يوم اجلمعة خامس شهر ربيع اآلخر سنة ّويفُ ت:السلفي

وأخباره وفضائله مجة . ئة سنة وست سننيائة وله مست وسبعني ومخسام
 .وكثرية

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤/٣٠٢ (»شذرات الذهب« )١(



  املقدمة ٦٨

  : املبحث الثاين

 ) ص(إسناد النسخة الظاهرية 
 :روى هذه النسخة من روايةُت

اجلراح الوزير, عنه بن ++داودبن ++عيسىبن ++عليبن ++ عيسى:أبي القاسم
 .)أي عن اإلمام البغوي(

 .ّالنقور, عنهبن ++اهللا++بن عبد++أمحدبن ++حممدبن ++ أمحد:رواية أ بي احلسني
 .املحاسن الربمكي, عنه++ وأبي,السمرقنديبن ++القاسم++ أبيرواية الشيخني

ة−١  )١(القاسم الوزير++ أبو: تر
 عيسىبن ++عليبن ++ عيسى:القاسم++ أبوامل املسندالشيخ اجلليل العهو * 

  . عن اإلمام البغوي»املعجم«راوي  . البغدادي,الوزير, اجلراحبن ++داودبن ا
عيسى وزير املقتدر باهللا وكان بن ++ي عل:كان والده :قال السمعاين* 

 وكان العلامء واملحدثون ,فاضال من أهل البيوتات صحيح السامع
 .)٢(ه لرواية احلديثحيرضون دار والدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »السري«, و)١٢/٢٦٤ (»األنساب«و ,)١٢/٥١٥ (»تاريخ بغداد«: انظر ترمجته يف) ١(

ميزان «, و)٣/١٠٢٣ (»تذكرة احلفاظ«, و)٢٧/٢٥٧( »تاريخ اإلسالم«, و)١٦/٥٤٩(
, )٣/٣٦٤ (»اللباب«و ,)٢/٤٩٩ (»املغني يف الضعفاء«, و)٥/٣٨٤ (»االعتدال

 ).٢٢١, ٩/١٤٧(, )٦/٢٧٦ (»لسان امليزان«, و)٨/١٨ (»الكامل يف التاريخ«و
 .)٥/٦٠٠ (»األنساب« )٢(



 ٦٩ املقدمة  

 .ئة سنة اثنتني وثالثامالقاسم الوزير++ أبوولد* 
علي الوزير يف شهر بن ++ مولد عيسى:قال لي التنوخي«: قال اخلطيب

 .رمضان من سنة اثنتني وثالثامئة
داود ++بن أبي++بكر++ وأبا,حممد البغويبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبا:سمع* 

 اهليثم القايض,بن ++وبدر صاعد,بن ++حممدبن ++وحييى السجستاين,
زياد بن ++حممدبن ++اهللا++ عبدبكر++ وأبا,نريوز األنامطيبن ++إبراهيمبن +وحممد

بكر ++ وأبا,يعقوب القايضبن ++يوسفبن ++عمرو حممد++ وأبا,النيسابوري
 ,العباس الوراقبن ++وإسامعيل جماهد املقرئ,بن ++العباسبن ++موسىبن ++محدأ

بن ++احلسن علي++ أبا وأباه,دريد النحويبن ++احلسنبن ++مدبكر حم++وأبا
 .عيسى الوزير

 اهللا++عبد++ أبو والقاضيان,حممد اخلاللبن ++واحلسن  األزهري,: عنهروى* 
 حممد++ وأبو,شيطا املقرئبن ++الفتح++ وأبو,القاسم التنوخي++ وأبو,الصيمري
 ,املسلمةبن ++جعفر++وأبو ,النقوربن ++حممدبن ++أمحداحلسني ++ وأبو,اجلوهري

 .نوآخرو
 .وكان ثبت السامع صحيح الكتاب: قال اخلطيب* 
بن ++ تويف عيسى:التوزيبن ++عليبن ++محدأ قال لي :قال اخلطيب* 
عيسى يوم اجلمعة لليلة خلت من املحرم سنة إحدى وتسعني بن ++علي

 .وثالثامئة
ير يوم علي الوزبن ++ مات عيسى:وحدثني األزهري واخلالل قاال

 مات يف ليلة اجلمعة ودفن يف يوم اجلمعة مستهل : وقال األزهري,اجلمعة



  املقدمة ٧٠

 ودفن : قال األزهري.شهر ربيع اآلخر من سنة إحدى وتسعني وثالثامئة
 .يف داره

عيسى سحر يوم بن ++عليبن ++ تويف عيسى:املحسن قالبن ++ هالل
 . وثالثامئةاجلمعة لليلة خلت من شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وتسعني

ن وفاته كانت يوم اجلمعة مستهل شهر أالفوارس ++بن أبي++ذكر لي حممد
 .)١(» وكان يرمي بيشء من مذهب الفالسفة: قال,ربيع األول

وحد زمانه يف أ كان عيسى :إسحاق النديمبن ++قال حممد: وقال الذهبي* 
 :أي الذهبي - قلت.  له مؤلف يف اللغة الفارسية,علم املنطق والعلوم القديمة

 .)٢(»ن شاء اهللاإ ولعله رحم باحلديث ,لقد شانته هذه العلوم وما زانته
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١١/١٧٩ (»تاريخ بغداد« انظر كل هذه األقوال يف )١(
 .)١٦/٥٥٠ (»السري« )٢(



 ٧١ املقدمة  

ة−٢ س++ أبو: تر  )١(ورّالنقبن ++ا
بن ++ أمحد:احلسني++ أبو, مسند العراق,الشيخ اجلليل الصدوقهو * 
املعروف بابن  , البزاز,النقور البغداديبن ++عبداهللابن ++أمحدبن ++حممد
 .رالنقو
 : قال اخلطيب,ئة مجادى األوىل سنة إحدى وثامنني وثالثاممولده يف* 

  يف مجادى األول من سنة إحدى وثامنني:بن النقورعن مولده فقالاسألت 
 . وثالثامئة

 حفص الكتاين,++ وأبا,حبابةبن ++ وعبيداهللا,عمرو احلربيبن ++ علي:سمع* 
بن ++ وعيسى,طاهر املخلص++ وأبا,عبداهللا الدقاق ابن أخي ميميبن ++وحممد
 . وطائفة,مردكبن ++عبدالعزيزبن ++ وعلي, الوزيرعيسىبن ++علي

 ,طاهربن ++ وحممد, وابن اخلاضبة, واحلميدي, اخلطيب:ث عنهَّحد* 
 ,السمرقنديبن ++ وإسامعيل, واحلسني سبط اخلياط,ومؤمتن الساجي

بن ++نرص أمحد++ وأبو,رصمابن ++أمحدبن ++ وحممد,إبراهيم الزيديبن ++وعمر
بن ++البدر إبراهيم++ وأبو,الفضل الباربن ++نرص إبراهيم++ وأبو,عمرو الغازي
 الفتح عبداهللا++ وأبو,عمرو األرمويبن ++الفضل حممد++ وأبو,حممد الكرخي

  .وخلق كثري, حممد البيضاويبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »تاريخ اإلسالم«, و)١٨/٣٧٢ (»السري«, و)٦/٤٠ (»تاريخ بغداد« : يفانظر ترمجته )١(
 ,)١٣٥:ص (»املعني يف طبقات املحدثني«, و)١/١٨٧ (»املقتنى«, و)٣١/٣١٢(
, )٨/٤١٥ (»الكامل يف التاريخ«, و)٤/٤٧٨ (»املنتظم«و ,)٣/٢٧٤ (»العرب«و
 ).٨/٢٤ (»الوايف بالوفيات«و



  املقدمة ٧٢
 .»اًكان صدوق« :قال اخلطيب* 

 .»ثقة« :وقال ابن خريون * 
 .»ا فيام يرويهًيّمتحر, ا ثقةًا صدوقًوكان مكثر« :يوقال ابن اجلوز* 
كان إذا تكلم أحد يف جملس ابن النقور « :قال احلسني سبط اخلياط* 

 .»تكتبه++ ال:قال لكاتب األسامء
 , رحل الناس إليه من األقطار,مسند العراق يف وقته« :قال الذهبي* 
 ,طلحةبن ++ ونسخة كامل,خالدبن ++د بأجزاء عالية كنسخة هدبةّتفر

 ,زرارةبن ++ ونسخة عمرو,ونسخة مصعب الزبريي ,ونسخة طالوت
 .»ا يف الروايةًيّوكان صحيح السامع متحر ,وأشياء

 حممد التميمي حيرض جملس ابن النقور ويسمع++ أبوكان« :الذهبيوقال * 
 .حديث ابن النقور سبيكة الذهب :ويقول ,منه

قال  ,اًعباد ديناربن ++توكان يأخذ عىل نسخة طالو :اًوقال أيض* 
إسحاق الشريازي أفتاه ++ أبا إنام أخذ ذلك ألن الشيخ:احلافظ ابن نارص

 وكان , ألن أصحاب احلديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله;بذلك
 .ن ينسخ حالة السامعَا يمنع مًأيض

 كان ابن النقور يأخذ عىل :مسعود الدمشقيبن ++علي احلسن++ أبوقال* 
 , فقرأه عليه وما رصح, فجاء غريب فأراد أن يسمعه,اًدينارطالوت  جزء

 وحصل , فام تفطن هلا ابن النقور,عثامن الصرييف++ أبو حدثنا:بل قال
 للغريب اجلزء كذلك 

عن  ,ئة ابن النقور يف سادس عرش رجب سنة سبعني وأربعاممات* 
 .»تسعني سنة



 ٧٣ املقدمة  

ة −٣  )١(السمرقنديبن ++القاسم++ أبو:تر
بن ++ إسامعيل:القاسم++ أبو اإلمام املحدث املفيد املسندالشيخهو * 
البغدادي  السمرقندي الدمشقي املولد ,األشعث++بن أبي++عمربن ++أمحد

 .صاحب املجالس الكثرية ,الوطن
 .ئة بدمشق يف رمضان سنة أربع ومخسني وأربعامولد* 

 ,هتالسمرقندي عن والدبن ++القاسم++ أباسألت« :السمعاينقال * 
 يوم اجلمعة وقت الصالة الرابع من شهر رمضان سنة أربع ومخسني :الفق

  .وأربعامئة بدمشق

 طالب,بن ++نرص++ وأبا,احلسنبن ++الدائم++ وعبد,بكر اخلطيب++ أبا:سمع* 
 .العزيز الكتاين++ وعبد,احلديد++بن أبي++عبدالواحدبن ++وأمحد

 حممد++ وأبياملسلمة,ن ب++جعفر++ أبي:ثم انتقل به الوالد إىل بغداد فسمع من
 ,النقوربن ++احلسني++ وأبي,علي السكريبن ++العزيز++ وعبد,هزارمردبن ا

 ,احلسني القواسبن ++ وطاهر,ومالك البانيايس,منتاببن ++عليبن ++وأمحد
 وابن األخرض ,احلسنبن ++ وعاصم,الواحد القطان++بن عبد++وإبراهيم
 وابن ,الاللكائياهللا ++هبةبن ++ وحممد,حييى احلكاكبن ++ وجعفر,األنباري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٤/٩٩ (»العرب«و ,)٣٦/٤٠٦ (»تاريخ اإلسالم«, و)٢٠/٢٨ (»السري«: انظر ترمجته يف) ١(

 »اللباب«و ,)١/٢٥٣ (»التقييد«, و)٨/٣٥٧ (»تاريخ دمشق«, و)١/٥٥ (»املقتنى«و
, )١/٨٩ (»مشيخة ابن اجلوزي«, و)٧/٤٦( للسبكي »طبقات الشافعية«, و)١/٦٤(
حلظ «, و)٩/٣٢٥ (»الكامل يف التاريخ«, )٤/١٦١٧ (»بغية الطلب يف تاريخ حلب«و

 ).٤/١١٢ (»شذرات الذهب«, و)١/٧٢( البن فهد »األحلاظ



  املقدمة ٧٤

بن ++ وحممد,عثامن++بن أبي++عليبن ++ وأمحد,التميمياهللا ++ ورزق,خريون
 ,مسعدةبن ++ وإسامعيل,احلسن التفكريبن ++ ويوسف,الصقر++بن أبي++أمحد
احلسن بن ++اهللا++ وعبد,احلسني العطاربن ++وأمحد ,البناءبن ++علي++وأبي

نرص ++ وأبي,حممد الصباغبن ++السيد++ وعبد,يناملهروابن ++ ويوسف,اخلالل
 ,حممد العطاربن ++ وعبدالباقي,إسحاق الشريازي++ وأبي,الزينبي ووالده
 .وابن البرسي

  .كثريوروى عن خلق , ثم قدم الشام وسمع بالقدس من مكي الرميلي
علي بن ++ وأعز, والسمعاين, وابن عساكر, السلفي:ث عنهَّحد* 

بن ++ وحييى,عطافبن ++ وسعيد,أمحد الكاتببن ++ وإسامعيل,الظهريي
 ,متام++بن أبي++ وحممد,احلسن الكنديبن ++وزيد ,طربزدبن ++ وعمر,ياقوت
بن ++العزيز++ وعبد,حممد املوصليبن ++ وسليامن,هبل الطبيببن ++وعلي

 .وآخرون ,الصيقلبن ++سعيدبن ++ وموسى,األخرض
  وسمعت, واألجزاء قرأت عليه الكتب الكبار:قال السمعاين* 

السمرقندي بن ++ما أعدل بأبي القاسم:العالء العطار هبمذان يقول++أبا
 .ا من شيوخ العراق وخراسانًأحد

 . خراسان والعراقذاتسأالقاسم ++ أبو: البسطاميشجاع++ أبوقالو* 
 , سمع الكثري بنفسه, ثقة حافظ متقن, شيخ كبري:السمعاينوقال * 

وصارت أصول البغداديني , وسمع منهم, ومجع الشيوخ,ونسخ بخطه
 واشتهر بالرواية والذكاء وجودة , نقل ومحل عنه الكثري,من أكثرها له

 .ىل من يقرأ عليهإالسامع 



 ٧٥ املقدمة  

له أنس  و, وكان ثقة يعرف احلديث وسمع الكتب:قال السلفيو* 
 .بمعرفة الرجال

 . صاحب نسخ وأصول, ثقة,اًوكان مكثر: قال ابن عساكرو* 
معجم «بقي أحد يروي ++ ما:قال ابن السمرقندي: وقال ابن عساكر* 

 .الدائم اهلاللي++ عبد وال عن, غريي»ابن مجيع
 يعني لكثرة ,هريرة يف ابن النقور++ أبو أنا:وسمعته غري مرة يقول :قال

 .مالزمته له
ا حتى ًوبقي إىل أن خلت بغداد وصار حمدثها كثرة وإسناد :اًوقال أيض
 وحرصه حرصه عىل التحديث,العوض عىل التسميع بعد صار يطلب 
 وأمىل يف جامع املنصور زيادة عىل ثالثامئة جملس يف ,عنده++ ماعىل إسامع

 .حنبلبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبداجلمعات بعد الصالة يف البقعة املنسوبة إىل
وقال ابن السمرقندي ورواه عنه ابن اجلوزي : قال الذهبيو* 

 رجليه فدخلت ّ يف النوم كأنه مريض وقد مد أى النبي أنه ر:باإلجازة
بن ++فذكرته ألبي بكر , وأمرغ وجهي عليها,وجعلت أقبل أمخص قدميه

 فإن ;القاسم بطول البقاء وبانتشار الرواية عنك++ أبا أبرش يا:اخلاضبة فقال
 .ٌ وأما مرضه فوهن يف اإلسالم,تقبيل رجليه اتباع أثره
 قليل حتى وصل اخلرب أن الفرنج استولت عىل فام أتى عىل هذا إال

 .بيت املقدس
بن ++بكر++بن أبي++القاسم++ أبو تويف شيخنا:سعد السمعاين++ أبووقال* 

 ودفن ضحوة يوم األربعاء الثامن والعرشين ,السمرقندي ليلة الثالثاء



  املقدمة ٧٦

 ,من ذي القعدة سنة ست وثالثني ومخسامئة بباب حرب يف مقابر الشهداء
 وصلينا نحن عليه عند , بجامع القرص واملدرسة النظاميةوصلي عليه

 .قنطرة باب حرب 
القاسم ++ أبوّويفُت: ثابتبن ++أسدبن ++اخلالق++ عبدحممد++ أبوقال احلافظو* 

أمحد السمرقندي يف ذي القعدة سنة ست وثالثني ومخسامئة بن ++إسامعيل
 . ببغداد

* * * 
 



 ٧٧ املقدمة  

ة −٤ مك++ أبو:تر اسن ال  )١(يا
بن ++أمحدبن ++حييىبن ++حممدبن ++أمحدبن ++احلسنيبن ++ّاملظفربن ++نرصهو * 
 ,أذربندار :ويقال آذروندار,بن ++برمكبن ++خالدبن ++حييىبن ++خالدبن ++حممد
ْ الطنزياملحاسن الربمكي اهلمذاين++أبو  البغدادي ,اجلرجاين األصل )٢(َ

 .الفتوح الفتح++بي أ وهو أخو,املعروف بالشخص العزيز ,املولد
 ولدت بشارع الطنز بدرب :فقال ?وسألته عن مولده :قال السمعاين* 

قال  و.)٣(الربمة من هنر طابق يف حدود سنة مخسني وأربعامئة أو قبلها
 .ه٤٦٦ بلغت يف سنة الغرق سنة :للسمعاين

 ثم , ونشأته كانت هبائة اخلمسني وأربعاميف حدودببغداد كان  مولدهف
 . وهو من بيت مشهور,اناستوطن مهذ

بن ++القاسم++ وأبا,مسعدةبن ++ وإسامعيل,النقوربن ++احلسني++ أبا:سمع* 
 الرمحن++ عبدعيسى++ وأبا,مندةبن ++الوهاب++ عبدعمر++ وأبا,ببغدادالبرسي 

 . وطائفة,إبراهيم احلافظ بأصبهانبن ++وسليامن ,زيادبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تكملة«, و)٢/٢٧٩ (»التقييد«, و)٨/٢٥٨(, )٢/١٦٩ (»األنساب «:انظر ترمجته يف) ١(
تاريخ «, و)٢/٢٨٦ (»اللباب«و ,)٤/٤٣ (»معجم البلدان«, و)١/٥٠١ (»اإلكامل
املعني يف طبقات «, و)٤/١٣٨ (»العرب«و ,)٢٠/٢٦٣ (»السري«و, )٣٧/٣٨٤ (»اإلسالم
 ).٥/٣١٩ (»النجوم الزاهرة«, و)٤/١٥٤ (»شذرات الذهب«, و)١٦٤:ص (»املحدثني

بفتح الطاء املهملة وسكون النون ويف آخرها الزاي, هذه النسبة إىل : قال السمعاين )٢(
 ). ٨/٢٥٨( »األنساب« . وهي قرية من ديار بكر باجلزيرة,طنزة

 ). ٨/٢٥٨( »األنساب« )٣(



  املقدمة ٧٨

 بن++الرب++ عبد وابنه, اهلمذاينالعالء++ وأبو,سعد السمعاين++ أبو:سمع منه* 
 ,أمحد الروذراوريبن ++ وحممد,الفاخربن ++معمربن ++وداود ,العالء++أبي

بن ++ ووكيع,علي الواعظبن ++اهلادي++ وعبد,شريويهبن ++شهرياربن ++وأمحد
 . ومجاعة,مندويهبن ++اجلليل++ وعبد,مانكديم

 , وسمرقند,وبخارى ,ىل خراسانإ أكثر األسفار ودخل : قال ابن النجار*
 . ىل دمشقل إ ووص, والسند,َوكاشغر

 .اً وكان سامعه صحيح,حدثنا عنه مجاعة يف بالد متفرقة: قال ابن نقطةو* 
 .وانفرد بأكثر مسموعاته وقصده الناس: قال الذهبيو* 
 هو شيخ مسن كان يصلي ببعض األتراك وكان :سعد++ أبوقالو *

 . البن املبارك»تئذاناالس« قرأت عليه كتاب ,َّيلقب بشخص
 .من بيت قديم مشهور غري أن الزمان تقاعد به: وقال أيضا

 هبمذان يف شهر ربيع اآلخر سنة مخسني وتويف: قال السمعاينو* 
 .ومخسامئة

 .ئة تويف ليلة القدر سنة تسع وأربعني ومخسام:قال ابن النجارو* 
* * * 

 



 ٧٩ املقدمة  

א :א

اذا هذه الMبعة?,Iبعة الكتاب   و
عن مكتبة دار البيان بدولة عىل نفقة بعض املحسنني صدر الكتاب 

حممد بن ++حممد األمني/وبتحقيق الدكتورَّالسباقة للخريات الكويت 
عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية  −اهللا++حفظه− اجلكنيحممود أمحد 

 .باملدينة املنورة
, غري كورجهد مشاملحقق بوخرج الكتاب يف مخس جملدات, وقد قام 

 ومن خالل عملنا بالكتاب كانت لنا بعض املؤاخذات عىل هذه أننا
الطبعة آثرنا ذكر بعضها هنا لتكون بمثابة إجابة عن سؤال املبحث, 

, احلرص++ الوقسمنا هذه االستدركات والتي نذكرها عىل سبيل املثال
 ًوذلك من املجلد األول والثاين فقط وعىل سبيل االنتقاء منهام أيضا

 :عىل هذا النحو−ولو قصدنا احلرص لطال بنا املقام − احلرص++ال
 .لنسخ اخلطيةاملحقق لعدم استيفاء  −أو

 .أخطاء يف قراءة املخطوط −ًثانيا

 .يف األصول اخلطية++ ماالزيادة عىل: ًثالثا

 .األصول اخلطيةهو ثابت يف ++ ماطسقاإ: ًرابعا

 . من املحقق خاطئباملخطوط, وتوقعغري واضحة  ضعموا: ًخامسا



  املقدمة ٨٠
Mية−أو  : عدم البحث واستيفاء النسخ ا

املصورة نسخة العىل نسخة وحيدة, وهي اهللا ++حفظهحقق املاعتمد 
عن األصل املحفوظ بمكتبة اخلزانة العامة بالرباط, وكانت قبل ذلك 

 األوىل من الكتاب, حتقيقه لألربعة جملدات يف ضمن املكتبة الكتانية
 واألخري من يف حتقيقه للمجلد اخلامسخة اإليرانية واعتمد عىل النس

 .الكتاب
ويف حقيقة األمر فقد فات األستاذ املحقق أهم نسخة للكتاب وهي 

وهي نسخة مصورة عن األصل املحفوظ بمكتبة النسخة اليمنية, 
 ,اجلامع الكبري بصنعاء اليمن, وهذه النسخة هبا تتمة الكتاب من أوله

ً وبابا املصنف, مقدمة :ىل النسخة املطبوعةواستدركنا من خالهلا ع
ترمجة وطليعة ) ٢٥ (حيتوي عىل »ذكر من اسمه حممد«كامال وهو 

 قرابة أربعة تراجم, فيكون جمموع »باب من ابتداء اسمه ألف«
تسع وعرشين ترمجة, ) ٢٩(: التي استدركتها هذه النسخةالرتاجم 

 .ثامن وسبعون رواية) ٧٨(ُوقرابة 
نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق, فهذه النسخة حقق املوكذلك فات 

مصورة عن األصل املحفوظ بدار الكتب املرصية, فهرس جماميع املدرسة 
, ]٩٧جماميع [, ) عام٣٨٣٠(جمموع : , حتت رقم)٤٩٧(ُالعمرية صفحة 

 .)١(»خمترص املعجم«وهي الرسالة الثالثة عرش من املجموع باسم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٢٣٧:ص( للشيخ األلباين »املنتخب من فهرس املخطوطات الظاهرية«: وانظر كذلك) ١(
 )١/٣٤٥( »تاريخ الرتاث العربي«, وكذا فؤاد سزكني يف )٩٤(عزاه املجاميع رقم 

 .)٩٤(عزاه للظاهرية جماميع 



 ٨١ املقدمة  

 أظهرتا وأجربتا الطمس والسقط −يمنيةال سيام ال−فهاتان النسختان 
  .الواقعني يف النسخة الكتانية باملغرب

خMوU: ًثانيا  : أخMاء  قراءة ا
  جربيلأن «: , وما يف املخطوط»جربيالأن «): ١/١٠(وقع يف  −١

 .»حني ركض
, وما يف » الصاغاينسعد++ أبوميرسةبن ++حممد«): ١/١١/٨(وقع يف  −٢

فأخطأ يف اسم » سعد الصاغاين++ أبوميرسبن ++حممد«: النسخة الكتانية
والده وكذلك يف كنيته, فأشار يف احلاشية إىل أن كنيته وردت يف األصل 

 .وما يف املخطوط كام أثبتنا» أبو سعيد«): أي النسخة الكتانية(
» كعببن ++ أبي]آل[رأيت : عمربن ++وقال حممد«): ١/١٤(وقع يف  −٣

واآليت بني معقوفني استدركته «: وفني قائالبني املعق++ ماوعلق عىل
البن سعد, والناظر يف النسخة » الطبقات الكربى «أي من» منه

ّ أبيأهلرأيت : عمربن ++وقال حممد«: الكتانية جيد بينام » كعببن ++ُ
 .ملحقة هبامش النسخة» أهل«كلمة 

: ويف النسخة الكتانية, »القايضعامرة بن ++أبي«): ١/٢٠(وقع يف  −٤ 
 .»األنصاريعامرة بن ++أبي«

ِرزينبن ++عن عبدالرمحن«): ١/٢٠/١٤(يف −٥  ثي«: , ويف النسخة الكتانية»َ
ِرزينبن ++عبدالرمحن  . عىل التامم» ...حدثنا«: , ويف النسخة اليمنية»َ

 .»ًيوما: قلت«: , ويف النسخة الكتانية»ًيوما: قال«): ١/٢١/١٤(يف  −٦



  املقدمة ٨٢

: قلت«: , ويف النسخة الكتانية»ويومني: قال«): ١/٢١/١٤(يف  −٧
 .»ويومني

: قال«: , ويف النسخة الكتانية»وما شئتنعم : قال«): ١/٢١/١٤(يف  −٨
 .»بدا لك++ما نعم,

, ويف النسخة »عبادة++أبو :مريم++ أبيوقال غري ابن«): ١/٢٣(يف  −٩
 .» عبادةابن: مريم++ أبيوقال غري ابن«: الكتانية

, ويف النسخة »النرض++ أبوالقاسمبن ++عمنينا «): ١/٢٤/١٥(يف  −١٠
ّ, وبناء عليه عينه عىل »النرض++ أبوالقاسمبن ++هاشمنا «: الكتانية

 .الوهم يف احلاشية
: , ويف النسخة الكتانية»النرضبن ++ عمي أنسقال: قال«): ١/٢٥(يف  −١١

 .»النرضبن ++ عمي أنسكان :قال«
, »فشق عليه:  قال اهللا++ًبدرا مع رسول مل يشهد«): ١/٢٥(يف  −١٢

 .»فشق عليه مع النبي  يوم بدر مل يشهد«: ويف النسخة الكتانية
, ويف النسخة » أخي بني جعدة−أميمة++ أبيعن«): ١/٣٤(يف  −١٣

 .» أخي بني جعدة−أمية++ أبيعن«: الكتانية
وهو , سالم++ أبيعن − أبوهوهو − رواه عن زيد«): ١/٣٩(يف  −١٤

 عن − أخوهوهو − رواه عن زيد«:  الكتانية, ويف النسخة»جده
 .»وهو جده, سالم++أبي

نا «: , ويف النسخة الكتانية» حهاشمبن ++نا هاشم«): ١/٤٠(يف  −١٥
 .» حالقاسمبن ++هاشم



 ٨٣ املقدمة  

, ويف النسخة » مليكةإهنا: املدينيبن ++وقال علي«): ١/٤٣(يف  −١٦
 .» مليكةاسمها: املدينيبن ++وقال علي«: الكتانية

: , ويف النسخة الكتانية»باخلضابب حليته ّوقد خض«): ١/٤٨( يف −١٧
 .»باحلناءب حليته ّوقد خض«

, ويف النسخة » النمرييسكبيةبن ++ةّبَشبن ++عمر«): ١/٤٨(يف  −١٨
 .» النمرييعبيدةبن ++ةّبَشبن ++عمر«: الكتانية

, ويف النسخة »مالك++أبي الواحد++بن عبد++عاصم«): ١/٥٠(يف  −١٩
 .»الوزانالواحد ++بن عبد++عاصم«: ةالكتاني

: , ويف النسخة الكتانية»حسانبن ++حدثنا حممد«): ١/٥١(يف  −٢٠
الزبرقان املكي, من بن ++عبادبن ++ حممد:وهو» ٍعبادبن ++حممد حدثنا«

هتذيب «شيوخ البغوي وتالميذ ابن عيينة كام يف ترمجته من 
 ).٢٥/٤٥٣(» الكامل

: , ويف النسخة الكتانية»القاسمياهللا بدعبن ++سوال«): ١/٥٣(يف  −٢١
 .»القايضاهللا ++عبدبن ++سوار«

 قواموإنام «: , ويف النسخة الكتانية» حائطيأقيموإنام «): ١/٥٣(يف  −٢٢
 .»حائطي

: فقال هلم«: , ويف النسخة الكتانية»تقدموا: فقال هلم«): ١/٥٥(يف  −٢٣
 .»قوموا

 وسريشدان«: سخة الكتانية, ويف الن» الناسوسريشد«): ١/٥٥(يف  −٢٤
 .»الناس



  املقدمة ٨٤

: , ويف النسخة الكتانية»هارونبن ++يزيدحدثنا «): ١/٧٢(يف  −٢٥
 .»اجلعدبن ++عليحدثنا «

: , ويف النسخة الكتانية»حممدبن ++عبداهللاأخربنا «): ١/٧٧(يف  −٢٦
 .وهو ابن بطة الراوي عن اإلمام البغوي» حممدبن ++عبيداهللاأخربنا «

اسمها  اهللا ++ أم أيمن حاضنة رسول:أمه«): ١/٩٨/٦٩(يف  −٢٧
 أم :وأمه«: , ويف النسخة الكتانية»زيدبن ++أسامة, وأخوه ألمه بركة

 .»زيدبن ++ أسامة: وأخوه ألمه,وموالته اهللا ++أيمن حاضنة رسول
, ويف النسخة »حضريبن ++أسد: ال عقب له«): ١٠٤/٧١−١/١٠٣(يف  −٢٨

 .»حضريبن ++َسيدُأ: ال عقب له«: الكتانية
, »جعفربن ++احلميدعبدبن ++معاذسمعت : قال«): ١/١٠٤/٧٢(يف  −٢٩

 .»جعفربن ++عبداحلميدبن ++سعدسمعت : قال«: ويف النسخة الكتانية
 :سيدُ أةكني: قال, حنبلبن ++أمحدحدثني «): ١/١٠٤/٧٣(يف  −٣٠

عن , زهريبن ++أمحدحدثنا «: , ويف النسخة الكتانية»حييى++أبو
 .»حييى++ أبو:سيدُ أةكني:  قالدائنيامل

, »حازم++ أبي ابنقال: ُزنبور املكيبن ++حدثنا حممد«): ١/١٠٤/٧٤(يف  −٣١
 .»حازم++ أبي ابننا: ُزنبور املكيبن ++حدثنا حممد«: ويف النسخة الكتانية

, »َّ علي قميصوليس, ًقميصاإنك عليك : قال«): ١/١٠٤/٧٥(يف  −٣٢
َّ علي ومل يكن, قميصإنك عليك : قال«: ويف النسخة الكتانية

 .»قميص



 ٨٥ املقدمة  

, ويف » رفع رأسهكثرفأشفق أن تصيبه, فلام «): ١/١٠٨/٧٦(يف  −٣٣
 .» رفع رأسهأخرهفأشفق أن تصيبه, فلام «: النسخة الكتانية

, ويف النسخة » هبذا احلديث حدثنيثم«): ١/١١٠/٧٦(يف  −٣٤
 .» حدثني هبذا احلديث:قال يزيد«: الكتانية

, ويف النسخة » من بني حارثةقريةأنه خرج إىل «): ١/١١٨/٨٢(يف  −٣٥
  .» من بني حارثةقومهأنه خرج إىل «: الكتانية

, ويف » من احلبأنكرهيا باليشء: يا رسول اهللا«): ١/١١٨/٨٢(يف  −٣٦
 .»ّ من احلَبإنا كنا نكرهيا بيشء ,يا رسول اهللا«: النسخة الكتانية

نا «: , ويف النسخة الكتانية»مسعدةبن ++نا محاد«): ١/١١٨/٨٣(يف  −٣٧
 .»أسامةبن ++محاد

 سليط++أبي عن, سليط++بن أبي++اهللا++ عبدعن«): ١/١٢٣/٨٨(يف  −٣٨
عن , سليط++بن أبي++اهللا++ عبدعن«: , ويف النسخة الكتانية»هنى: قال
 .»هنى:  قالأبيه

: ة, ويف النسخة الكتاني»أظهربن ++حممد حدثنا«): ١/١٢٧/٩٥(يف  −٣٩
 .»محيدبن ++حممد«: , والصواب»أمحيدبن ++حممد حدثنا«

: , ويف النسخة الكتانية»سعدبن ++وإبراهيم«): ١/١٢٧/٩٥(يف  −٤٠
 .»املختاربن ++وإبراهيم«

, ويف النسخة »بيشءإن األغر اثنان ليس  ويقال«): ١/١٢٨(يف  −٤١
 .»هو واحدإن األغر اثنان ليس  ويقال«: الكتانية



  املقدمة ٨٦

: , ويف النسخة الكتانية»عمرةوعدت امرأيت «): ١/٢١٠/١٤١(يف  −٤٢
  .»حجةوعدت امرأيت «

 مل يذكره شعبة, وزاد يف إسناده رجال«): ١/٢٦٨/١٧٤(يف  −٤٣
وزاد يف «: , ويف النسخة الكتانية» يف اسم الرجلش األعموأخربين

 » يف اسم الرجلش األعمختلف عىلاو مل يذكره شعبة, إسناده رج
 .اًه شديدنراوهذا خطأ 

, ويف النسخة »واخلامرامسحوا عىل اخلفني «): ١/٢٧٣/١٧٩(يف  −٤٤
 .»وقُمـوال امسحوا عىل اخلفني«: الكتانية

, ويف النسخة »علي األنصاريبن ++عيسى«): ١/٢٩٩/١٩٤(يف  −٤٥
 .»علي األنصاريبن ++عمر«: الكتانية

, »عةربي++بن أبي++عياش عن أم احلارث ابنة«): ١/٣٥٥/٢٢٤(يف  −٤٦
 .»ربيعةبن ++عبداهللا عن أم احلارث ابنة«: ويف النسخة الكتانية

 .إىل غري ذلك من األمثلة التي يطول رسدها
Mية++ ماالزيادة على: ًثالثا صول ا  : ا

, ويف النسخة »سنة اثنتني وعرشين كعببن ++أبي مات«): ١/١٤(يف  −١
 .»سنة اثنتني وعرشين++ أبيمات«: الكتانية

عن  طلحةبن ++حييىبن ++إسحاق وحدثني: عمر ابن قال«): ١/١٤(يف  −٢
 قال«: , ويف النسخة الكتانية»رج++ أبيكان: قال طلحةبن ++عيسى

 .»رج++ أبيكان: قال طلحةبن ++حييىبن ++إسحاق وحدثني: عمرابن 



 ٨٧ املقدمة  

, ويف »حيدث عن رجل أوىف بن++سمعت زرارة«): ١/١٦/١٢(يف  −٣
 .»ت زرارة حيدث عن رجلسمع«: النسخة الكتانية

 مالك حيدث عن رجل من قومه يقال لهعن زرارة «): ١/١٦/١٢(يف  −٤
عن «: , ويف النسخة الكتانية» عن النبي  أو ابن مالكمالك++ أبوأو

 .» عن النبي −مالكابن أو −, عن مالكزرارة
 عن قطنبن ++عن أيوبزياد, ++بن أبي++يزيدبن ++حممد«):١/١٦/١٢(يف  −٥

زياد, ++بن أبي++يزيدبن ++عن حممد«: , ويف النسخة الكتانية»ُنيسبن ++بادةُع
 .»ُنيسبن ++ُعن عبادة

: سخة الكتانيةن, ويف ال»ًلقد قاهلام مجيعا واهللا :قال«): ١/٣٠/١٧(يف  −٦
 .»ًلقد قاهلام مجيعا: قال«

 نا«: , ويف النسخة الكتانية»صالحبن ++اهللا++عبد نا«): ١/٣٣(يف  −٧
 .»صالح++أبو

, ويف النسخة » قالرفعهوكان من أصحاب النبي  «): ١/٤١(يف  −٨
 .»اهللا ++قال رسول: قال −وكان من أصحاب النبي «: الكتانية

اهللا ++ هني رسولهي قال++ ماقالوا دخلت عليكم مصيبة«): ١/٤١(يف  −٩ 
دخلت عليكم «: , ويف النسخة الكتانية» عن كري األرض

 .» عن كري األرضاهللا ++ى رسولمصيبة, هن
, ويف »والقدور األنسيةُعن أكل حلوم احلُمر «): ١/١٢٣/٨٨(يف  −١٠

 .»ُعن أكل حلوم احلُمر والقدور«: النسخة الكتانية



  املقدمة ٨٨

 إذا صلينا املسجد بكر ++أبو فوعدين«): ١/١٢٨/٩٥(يف  −١١
, فوعدين املسجد«: , ويف النسخة الكتانية»فوجدته حيث وعدين
 .»فوجدته حيث وعدين

سألت عنه : سفيان ثناقال : مسلمبن ++زاد علي«): ١/١٣٢( −١٢
: قال سفيان: مسلمبن ++زاد علي«: , ويف النسخة الكتانية»ةبالكوف

 .»ةسألت عنه بالكوف
, ويف النسخة »ذباب++بن أبي++اهللا++بن عبد++عن إياس«): ١/١٣٨( −١٣

 .»ذباب++بن أبي++عن إياس«: الكتانية
أن يكفن يف  أهله حني ثقل وىصأمن خشب و«): ١/١٤٤/١٠٦(+ −١٤

 أن يكفن يف وىصأمن خشب و«: , ويف النسخة الكتانية»ثوبني
 .»ثوبني

, ويف النسخة »فكان ركبتهأوس أنه اشتكى «): ١/١٤٦/١٠٨( −١٥
 .»أوس أنه اشتكى فكان«: الكتانية

, ويف النسخة »عن جده, إسحاقبن ++عن حممد«): ١/١٥٨( −١٦
 .».حإسحاق بن ++عن حممد«: الكتانية

يعلم الناس   يقولاهللا ++أنه سمع رسول«): ١/١٥٩/١١٣( −١٧
أنه سمع  «:ويف النسخة الكتانية, »عالِّقابلوا الن«:  يقولبمنى
 .»عالِّقابلوا الن«:  يقولاهللا ++رسول

: , ويف النسخة الكتانية»التميمي َسريعبن ++األسود«): ١/١٧٥( −١٨
 .»َسريعبن ++سوداأل«



 ٨٩ املقدمة  

ِبشري«): ١/٢٩٣( −١٩ ٌبشري «: , ويف النسخة الكتانية»ْاألسلمي بشريبن ++َ ِ َ
 .»ْاألسلمي

, ويف »ذكر احلديث وبكر++ أبي عىلاهللا ++نزل رسول«): ١/٣٤٧( −٢٠
 .»ذكر احلديثو++ أبي عىلاهللا ++نزل رسول«: النسخة الكتانية

 . يف باقي جملدات الكتابرسدهاإىل غري ذلك من األمثلة التي يطول 
Mيةهو ثابت  ++ ماUاسقإ: ًرابعا صول ا  :ا
كعب بن ++ّبيُ أمات: معني يقولبن اسمعت : قال«): ١/١٣/١٠(يف  −١

سمعت : قال«: , ويف النسخة الكتانية»سنة عرشين أو تسع عرشة
 .»كعب سنة عرشين أو تسع عرشةبن ++ّبيُ أمات: معني يقولبن ++حييى

, ويف »ً مشهدااهللا ++لئن أراين, ُغيبت عنه«): ١/٢٥/١٥( يف −٢
 .»ً مشهدااهللا ++ أراينلئن أما واهللا, ُغيبت عنه«: النسخة الكتانية

أو نصف الصالة, ووضع الصوم عن املسافر «): ١/٣٠/١٧(يف  −٣
, عن املسافرأو نصف الصالة «: , ويف النسخة الكتانية»واملرضع

 .»واحلبىل املرضع وعنسافر, ووضع الصوم عن امل

 عن«: , ويف النسخة الكتانية»وحدثنيأمية ++ أبيعن«): ١/٣٣(يف  −٤
 .» وحدثنيالضمري حأمية ++أبي

, ويف »ّاركبوا هذه الدواب ساملة, وال تتخذوها كرايس«): ١/٤١(يف  −٥
 وايتدعوها ساملةّاركبوا هذه الدواب ساملة, «: النسخة الكتانية

وهي غري واضحة باملخطوط ولكن مكاهنا » رايستتخذوها ك++وال
 .واضح



  املقدمة ٩٠
: , ويف النسخة الكتانية»عن النبي , أنسبن ++معاذ«): ١/٤٢(يف  −٦

 .» عن النبي ,عن أنس, أنسبن ++معاذ«

, ويف »اهللا ++رسولُت أم سليم كالم َعِمَس«): ١/٤٤/٢٢(يف  −٧
 .»اهللا ++سولرُ أم سليم كالم أميت َعِمَس«: النسخة الكتانية

, ويف » ثم قال سفيان:عبادبن ++اهللا عبد++ أبوقال«): ١/٥١/٣٣(يف  −٨
 .» ثم قال سفيان:عبادبن ++حممداهللا ++عبد++ أبوقال«: النسخة الكتانية

هارون أنا بن ++أوس الثقفي حدثنا يزيدبن ++أوس: وقد قيل«): ١/٧٢(يف  −٩
 الثقفي ومهاأوس بن ++سأو: وقد قيل«: , ويف النسخة الكتانية»شعبة

سمعت : قالحممد بن ++حدثنا عباس.سواء, وكان يسكن الطائف
حدثنا  .أوس واحد++بن أبي++أوس وأوسبن ++أوس: معني يقولبن ++حييى
 .»أنا شعبة: اجلعدبن ++علي

 األغر املزين«: , ويف النسخة الكتانية»األغر املزين«): ١/١٢٤(يف  −١٠
 .»اجلهني: ويقال

ليغان «: , ويف النسخة الكتانية»ليغان قلبي«): ١/١٢٤/٨٩(يف  −١١
 .» قلبيعىل

, ويف النسخة » نساء كثرياهللا ++فأطاف رسول«): ١/١٣٧/١٠١(يف  −١٢
ملحقة هبامش . » نساء كثرياهللا ++ رسولبآلفأطاف «: الكتانية
 .النسخة

عن , عمر القواريريبن ++ اهللا عبيدحدثنا«): ١/١٤٠/١٠٤(يف  −١٣
عمر بن ++ اهللا عبيدحدثنا«: , ويف النسخة الكتانية»حْبُصبن ++برجا

 .»حْبُصبن ++عن جابر, سعيدبن ++نا حييى: القواريري



 ٩١ املقدمة  
عن , قيس املأربيبن ++حييىبن ++عن عمرو«): ١/١٦٧/١١٨(يف  −١٤

بن ++عن عمرو«: , ويف النسخة الكتانية»يربأمحال املبن ++أبيض
 .»املأربيمحال بن ++عن أبيض ,عن أبيه, قيس املأربيبن ++حييى

, »حدثنا ..مما جيايف عن جنبيه إذا سجد«): ١٧٠/١١٩−١/١٦٩(يف  −١٥
رأيت يف كتاب . مما جيايف عن جنبيه إذا سجد«: ويف النسخة الكتانية

اهللا ++سعد يف تسمية من نزل البرصة, من أصحاب رسولبن ++حممد
وهذا  .»تسمع: حدثنا عباس قال .جزي السدويسبن ++أمحر: 

 . الكتانيةاملوضع به بعض الكلامت غري واضحة يف النسخة

 عن عمري موىل, اهللا++بن عبد++عن يزيد«): ١/٢٠٨/١٤٠(يف  −١٦
عن «: , ويف النسخة الكتانية»اهللا ++أنه رأى رسول, اللحم++بيآ

أنه , اللحم++بيآ عن, اللحم++بيآ عن عمري موىل, اهللا++بن عبد++يزيد
 .» اهللا++رأى رسول

, »حبان, عن أم احلارثبن ++بلغني عن حممد«): ١/٣٥٥/٢٢٤(يف  −١٧
حبان, عن أم بن ++حييى بن++بلغني عن حممد«: ويف النسخة الكتانية

 .»احلارث
الضحاك بن ++وهب++ أبيمحيد, عنبن ++اهليثم نا«): ١/٤٠٠/٢٥٥(يف  −١٨

 وهب++ أبيعنمحيد, بن ++نا اهليثم«: , ويف النسخة الكتانية»األنصاري

ة, عن بقال++ أبي عن,كثري++بن أبي++ن حييىع ,عمروبن ++الرمحن++وعبد
 .وهذا سقط كبري. »الضحاك األنصاريبن ++ثابت

, ويف »سعدبن ++ وحدث حممدً.هل األرض أمانةأأعظم «): ١/٤٠٧(يف  −١٩
بن ++إسامعيل حدثنيً.هل األرض أمانةأأعظم «: النسخة الكتانية



  املقدمة ٩٢

زيد الذي مجع القرآن ++ أبو:سمعت عليا يقول: إسحاق القايض قال
 أمحد : يف هذا, قالهّيُ وقد خولف عل:القاسم++ أبوقال .أوس: اسمه
بن ++ وحدث حممد.ُوسيجيء بعد, يزيدبن ++ثابت:  فيام أعلم اسمه,وحييى
 . الكتانيةًوهذا سقط كبري, وهو واضح متاما يف النسخة» سعد

ققخMوU وتوقع خاIئ باةغ واضحمواضع : ًخامسا  : من ا
, »وال بالطويل, ليس بالقصري دحداحارج ++ أبيكان«): ١/١٤(يف  −١

 .»وال بالطويل, رج ليس بالقصري++ أبيكان«: ويف النسخة اليمنية
حتى انتهيت إىل  فجعلت أميض احللق , يتحدثونٌقَلِح«): ١/١٤(يف  −٢

 حتى , يتحدثونٌقَلِح«: , ويف النسخة اليمنية»قة فيها رجلْلَح
 .»قة فيها رجلْلَانتهيت إىل ح

داود الطياليس ++ وأبو زهريوروى هذا احلديث«): ١٨/١٢−١/١٧(يف  −٣
بن ++عن علي,  عن شعبة,النرض++ أبوورواه, زيدبن ++من رواية علي

 أو− مالك يقال لهحيدث عن رجل من قومه زرارة, عن زيد
 داود الطياليس++ وأبوأسدبن ++واه هبزور«: , ويف النسخة اليمنية»مالك++أبو

بن ++عن علي,  عن شعبة,النرض++ أبوورواه, اجلعدبن ++رواية عليمثل 
 .فتأمل الفرق. »مالك ابنأو − مالكعن, زرارة, عن زيد

وقد «: , ويف النسخة اليمنية»سمها يف وهذا خمتلف«): ١/١٨(يف  −٤
 .»سمها يف اختلف

 بنتالربيع  قالت أخته عمتي: لقا. وطعنة ورمية«): ١/٢٧(يف  −٥
 فقالت. وطعنة ورمية«: , ويف النسخة اليمنية»يخعرفت أ فامالنرض 
 .»يخعرفت أ++ما :عمتي النرض ابنةالربيع 



 ٩٣ املقدمة  

من «: , ويف النسخة اليمنية»كعببن ++قشريمن بني «): ١/٢٩(يف  −٦
العجيب أن املحقق أتى به عىل الصواب , و»كعببن ++اهللا++عبد بني

 !لهاحلديث التالي أثناء 
 حدثنا نزل البرصةة ّمي++ أبو:وقيلأمية ++ أبوويقال«): ١/٢٩(يف  −٧

 :ويقال ,ةّمي++ أبو:ويقال ,أمية++ أبووهو«: , ويف النسخة اليمنية»شيبان
 .»خالدبن ++وهدبة شيبان حدثنا .أميمة++أبو

, ويف النسخة » وهو يأكلاهللا ++إىل رسول فأتيت«): ١/٣٠(يف  −٨
 .» وهو يأكلاهللا ++ إىل رسولفانطلقت ,فانتهيت«: يمنيةال

, »إدريسبن ++حممدبن ++إبراهيمبن ++حممد حدثني«): ١/٦٥/٤٧(يف  −٩
 .»إدريسبن ++ حممدنا: هارون قالبن ++حدثني حممد«: ويف النسخة اليمنية

شهد العقبتني الثانية أمامة ++ أبوالنجاربن ++مالك«): ١/٧٨(يف  −١٠
أمامة ++ أبووهو ,النجاربن ++مالك«: , ويف النسخة اليمنية»والثالثة

 .»تويف قبل بدر, وهو أول من مشى بني النبي  وبني األنصار
: , ويف النسخة اليمنية»سامل املخزميبن ++خلف«): ١/٩٥/٦٥(يف  −١١

 .»هشام الربازبن ++خلف«
ويف , »مل يتأثر غريهويقول خالف عنده ++ النهإ«): ١/١١١(يف  −١٢

 .»حييى++ أبايا: له خالف عنده ويقول++ النهإ«: النسخة اليمنية
فحمله حضري يف شعبان سنة عرشين بن ++أسيد«): ١/١١١(يف  −١٣

األشهل حتى وضعه ++ عبداخلطاب بني العمودين من بنيبن ++عمر
 حضري يف شعبانبن ++أسيد«: , ويف النسخة اليمنية»بالبقيع وصىل عليه



  املقدمة ٩٤

العمودين  بني −األشهل++ عبدمن بني−عمر ومحله سنة عرشين 
 .»وصىل عليه: يعني− حتى وضعه بالبقيع

, ويف »اهللا ++قال قال رسول  أنسعنوبإسناده «): ١/١١١(يف  −١٤
َأسيد عن وبإسناده«: النسخة اليمنية  .»اهللا ++قال رسول:  قالُ

هذا بخالف اخللط الذي وقع يف بعض أوراق النسخة ومل يتنبه له 
املحقق, وكذلك بعض املواضع التي ادعى فيها الطمس باملخطوط, 

 .ًوهي واضحة متاما فيه
 : ويف حقيقة األمر

رديئة فالنظرة العامة للنسخة املغربية التي اعتمد عليها املحقق نسخة 
وظهرت عليها آثار رة القراءة, عاثت هبا األرضة ِسَ عالتصوير جدا

فنحن نلتمس  ,وحات سوداء قامتةوبعض اللومألها الطمس, الرطوبة 
بذل كبري جهد يف َّالعذر كل العذر للمحقق يف هذا, ولكن نأخذ عليه عدم 

 .واستيفاء النسخ اخلطية للكتاب, هذه واحدةالبحث 
من مصادر قد وما دمرته األرضة أنه أكمل مواضع الطمس : واألخرى

 ولو التفت ,وغريه» مسند اإلمام أمحد«تكون أعىل من طبقة املصنف مثل 
 التخريج من أجل خدمة :املحقق إىل القاعدة الذهبية يف التحقيق, وهي

سيام يف األحاديث النبوية الستطاع أن جيرب كل مواضع ++ الالنص املحقق
ًالطمس تقريبا من مصادر تروي عن البغوي من طريق العكربي وغريه 

تاريخ « يف منثور بأكمله »املعجم«فيكاد يكون » تاريخ دمشق«: مثل
 . البن عساكر»دمشق



 ٩٥ املقدمة  

االنتقاص من قدر صد من هذه املباحث قأننا مل ناهللا ++هذا, ويعلم
ًام أردنا البيان إبراء للذمة ونصحاالدكتور املحقق وإن  . للعلم وأهلهً
تبني لنا أن النص املحقق للكتاب بحاجة : سبق++ ماويف النهاية وبعد

وقع فيه من ++ ما الستدركّملحة إىل أن يعاد النظر يف ضبطه مرة أخرى;
دفعنا إىل القيام بإعادة العمل يف هذا السفر اجلليل مرة ++ ما وهذا,خلل

ّأخرى والعمل عىل ضبطه, وال ندعي يف هذا الكامل فنحن بحثنا عن 
وإىل اآلن مل نقف عىل خمطوط كامل خمطوطات الكتاب قدر الطاقة, 

وقمنا عىل ضبط النص  للكتاب, أو خمطوط جيرب اخلرم الواقع يف الكتاب,
حسب مناهج التحقيق العلمي, ونحن نفتح أبواب النقد وتصويب 

 بكل من يقف عىل خطأ أن يراسلنا إلصالحه ولذا هنيب ;األخطاء
اإلخالص َ, واهللا نسأل وقدراهللا ++ للكتاب إن شاءلنتداركه يف طبعة قادمة

  .القبول وحسن اخلتامو

* * * 



  املقدمة ٩٦

א א :א

 ابالتعريف بالكت
  : املبحث األول

عجم الكب«الفرق ب  عجم الصغ« و»ا  »ا
قيق اسم الكتاب  و

عجم هل هما ا: أو  ّ مصنف واحد?مثنان أالفرق ب ا
, وهي )ص(النسخة الظاهرية والسبب الباعث إىل ذلك هو أن يف 

ّ سطر عىل طرهتا حتقيقنا للكتاب املعتمدة يف  النسخ اخلطيةىحدإ ُ ّ رص خمت«ُ
 .»املعجم

ّ سطر عىل طرهتا)م(اليمنية نسخة الويف  ُ ّ السفر األول من كتاب «: ُ
 وبداخلها بعد ذكر إسنادها, قال »املعجم الكبري«ً, إحياء بأنه »...املعجم

 .)١(»املخترص من كتاب املعجم الكبري«: اإلمام البغوي
 .ّلإلمام البغوي مصنفني مستقلني أن فيفهم من هذه التسمية

َّ أن بعض من ترجم لإلمام البغوي فرق بني املعجمني, فذكروا هيؤيدو َ
ّ, وأهنام مصنفان »املعجم الصغري«, و»معجم الصحابة« أو »املعجم الكبري«

ًمنفردان, وليسا كتابا واحدا ً. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ملقدمةحث اخلاص بوصف النسخ اخلطية من هذه ابانظر امل) ١(



 ٩٧ املقدمة  

وله من «: )٢٨٨:ص( »فهرسته«إسحاق النديم يف بن ++ فقال حممد
 .»لصغرياملعجم ا«, وكتاب »املعجم الكبري«الكتب 
ّصنف املعجمني «: )١/١٨٩( »طبقاته«يعىل احلنبلي يف ++ أبي وقال ابن

 .»الكبري والصغري
 اهللا++ عبدالقاسم++ أبوّوخرجه«: )١/٧٤٤( »التذكرة« وقال القرطبي يف 

العزيز البغوي يف اجلزء العارش من خمترص املعجم له ++بن عبد++حممدبن ا
 .»بمعناه

ومن «: )٢/٤٤٤( »هدية العارفني« باشا البغدادي يف  وقال إسامعيل
 .»معجم الصحابة كبري واملعجم الصغري وغري ذلك... تصانيفه

ومن تصانيفه املعجم «: )٨/٩٤( »معجمه«ُ وقال عمر رضا كحالة يف 
 .»الكبري واملعجم الصغري

 :)٤:ص( »الراموز عىل الصحاح«السيد حسني يف كتاب بن ++ وقال حممد
 واملعجم الكبري واملعجم الصغري يف أسامء الصحابة ألبي القاسم«

 .»عبدالعزيز البغويبن ++حممدبن ++اهللا++عبد
 »دراسات يف النحو« وقال صالح الدين الزعبالوي يف كتابه 

املعجم الكبري : ّوقد ألف معجميه بأسامء الصحابة«: )١/٣١٥(
 .»...واملعجم الصغري

ّواألقوال يرتجح أهنام مصنفان, وبمجموع تلك النصوص  بني ++ ماوأنّ
 .»املعجم الصغري«أيدينا هو 



  املقدمة ٩٨

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن هناك نقوالت ينقلها احلافظ ابن حجر يف 
 وهي ليست موجودة يف »معجمه« وغريه عن اإلمام البغوي يف »اإلصابة«

 .واهللا أعلم, »املعجم الكبري«خمترصنا هذا, ولكن مظنتها 
 :قيق اسم الكتاب: ًثانيا

املخترص من كتاب املعجم «: وسم املصنف الكتاب يف مقدمته قائ
ّ وهذا موافق لام هو مثبت عىل طرة النسخة الظاهرية كام سبق »الكبري ُ

وقول اإلمام القرطبي وهو املوافق للتسمية التي يف إسناد النسخة, وبينا, 
بن ++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبووخرجه«: )١/٧٤٤( »التذكرة«يف 
 .ها. »العزيز البغوي يف اجلزء العارش من خمترص املعجم له بمعناه++عبد

* * * 



 ٩٩ املقدمة  

  : املبحث الثاين

مام البغويإثبات صحة نسبة الكتاب إ   ا
اهللا ++يف أسامء أصحاب رسول »املعجم الكبرياملخترص من كتاب «هذا 

صحيح النسبة   ممن صحبه وجاهد معه ومن روى عنه ورآه وأدركه
 :لعدة أمورملؤلفه اإلمام البغوي, وذلك 

 األصول اخلطية التي تم الوقوف عليها, انظر مبحث وصف :أوهلا
ّالنسخ اخلطية وما دون عليها من عناوين النسخ, واألسانيد التي رويت  ُ

 .هبا النسخ اخلطية
 :لكمن ذو مصنفاهتم يف ا عليهوص املرتمجني لإلمام البغوي, وما ن:ثانيها
واحلافظ السمعاين يف  ,)١٠/٣٧٣( »تارخيه«بكر اخلطيب يف ++ أبواحلافظ

 وغري )٣٨/١١١( »تارخيه«واحلافظ ابن عساكر يف  ,)٢/٢٥٥( »األنساب«
 واحلافظ ,)١٨٤:ص( »فهرسته«خري اإلشبيلي يف بن ++بكر++ وأبوذلك,
َالطاهر السلفي يف ++أبي س واإلمام شم ,)٢٠١:ص( »مشيخة ابن احلطاب«ِّ

 وغريهم, »التذكرة« و»التاريخ«, و)١٤/٤٤١( »السري«الدين الذهبي يف 
واحلافظ  ,)١٣٥:ص( »املعجم املفهرس«واحلافظ ابن حجر العسقالين يف 

كشف «وحاجي خليفة يف  ,)١٢٠:ص( »طبقات احلفاظ«السيوطي يف 
 .)٢/١٧٣٦( »الظنون
 ّهم ومصنفاهتم ذكر بعض أهل العلم الذين استفادوا منه يف دواوين:ثالثها
 :ونسبته له
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فممن استفاد من املعجم يف مصنفاته وقام بعزوه لصاحبه وهو اإلمام 
 :البغوي, فأقدمهم
 )١/٥١٦( »االستيعاب«الرب النمري يف كتابه ++ عبد احلافظ ابن

 . وغريمها)٤/٣٤٢( و)٢/٤٣( »التمهيد«ومواضع أخرى كثرية, و
هتذيب «, ويف )٢/٥٦٢( »اإلكامل« واحلافظ األمري ابن ماكوال يف 

 .)١/٢٤٣( »مستمر األوهام
 . وغري ذلك)٤/٥٤٣( »تكملة اإلكامل« واإلمام احلافظ ابن نقطة يف 

 .)١/١٢٥( »أسد الغابة« واإلمام عز الدين ابن األثري اجلزري يف 
 ., ومواضع أخرى)٣/٣٦٨( »الرتغيب« واحلافظ املنذري يف 

 .)٣٠٧:ص( »جامع التحصيل«سعيد العالئي يف ++ أبو واحلافظ
 ., ومواضع أخرى)٣٥٨, ٣/٩٢( »نصب الراية« واحلافظ الزيلعي يف 

, مواضع )٢٥٢, ٣/٢٤٨( »فتح الباري« واحلافظ ابن رجب احلنبلي يف 
 . وغريه)١١٥:ص( »جامع العلوم واحلكم« ويف أخرى,

, وكذا )٢٤/٢٤٠(, )٩/٨١( ,)٣/٣٦٣( »هتذيبه«ّ واحلافظ املزي يف 
 .)٥٢٤٠, رقم ٦/١٤٤( »حتفة األرشاف«يف 

 .)٥/٣١٣( »البداية والنهاية«, و)٢/١٠٥( »تفسريه« واحلافظ ابن كثري يف 
 . وغريمها يف مواضع كثرية»التاريخ« و»السري« واحلافظ الذهبي يف 
 ., ومواضع أخرى)٢/٤٠(, )١/٧٢٤( »البدر املنري«ّ واإلمام ابن امللقن يف 
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, ومواضع )٣٦٠:ص( »حتفة التحصيل«زرعة العراقي يف ++ أبي واإلمام ابن
 .أخرى

 ,)٤/١٨٦( »توضيح املشتبه« واحلافظ ابن نارص الدين الدمشقي يف 
 .ومواضع أخرى

 »اإلصابة« واحلافظ ابن حجر يف أكثر مصنفاته أشهرها وأكثرها يف كتاب 
, »الفتح«, و)وغري ذلك كثري... ,٩٣, ٢٨, ٤/٢٥, ٢/٧٢, ١/٣٢٩(
تغليق «, و»هتذيب التهذيب«, و»تعجيل املنفعة«, و»لسان امليزان«و

 .»اآلمالي«, و»املطالب العالية«, و»تلخيص احلبري«, و»التعليق
 .)...,٧٢, ٣/١١( »عمدة القاري« واإلمام بدر الدين العيني يف 

تاريخ « وغريه, و)٢/٣٣٩( »ثورالدر املن« واحلافظ السيوطي يف 
 .»رشحه عىل النسائي الصغرى«, ويف )٩٤:ص( »اخللفاء

 .)٢/١٤( »رشحه« واإلمام الزرقاين يف 
 .)١/٧٤٤( »التذكرة«ً وأخريا اإلمام القرطبي يف 
 .لة قاطعة عىل صحة نسبة الكتاب لإلمام البغويوغريهم كثري مما يدل دال

* * * 



  املقدمة ١٠٢

  :املبحث الثالث

ؤلف  الكتاب وموارده م  نهج ا
ًاحلمد هللا إقرارا بنعمته, وال إله «: قال اإلمام البغوي يف تقدمته لكتابه

أن اهللا ++ٍعىل حممد عند ذكره, ونسألاهللا ++ًخصوصا لعظمته, وصىلاهللا ++إال
ٌيوفقنا للصواب, وأن جيعل قصدنا لما ينفعنا عنده, إنه سميع قريب ٌ ُ َ ِ َ ْ. 

ختصر عجم الكب كتاب من ا  ا
اهللا ++َيف هذا الكتاب مما انتهى إلينا من تسمية من روى عن رسول

ْ من الرجال والنساء رضوان ِعليهم ورمحته ممن أدركه, وصحبه اهللا ++ِ َ
ْمن أهل بدر, والعقبة, وبيعة الرضوان, وغريها من املشاهد ِّ َ َ. 

 .وى عنهَ وأدركه, وحفظ عنه, وراهللا ++ُوممن ولد عىل عهد رسول
َ وممن ولد عىل عهده, وروى عنه ومل يسمع منه ُ. 

, ومل يره  .َوممن أدرك اجلاهلية, وروى عن النبي 
َوممن تقدم إسالمه, وتويف أو قتل عىل عهده, وروى عنه  َ ِ ُ ُ ّ. 

ذكرت من ++ ماَتسمية الرجال والنساء عىل: ُفقد رسمت يف هذا الكتاب
ِفتهم, ونسبهم وُكناهم, وفضائلهم, ِأمورهم, وكام انتهى إلينا من ص ِ َ

ِّوتاريخ مولد أحدهم, ووفاته, ومبلغ سنه, ووقت تويف, وأين كان يسكن ُ ِّ ِ َ ِ. 
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ًوكتبت لكل رجل منهم أو امرأة ممن روى عن النبي  حديثا أو  ُ
 .ُحديثني, أو أكثر من ذلك, مما استحسنت من حديثهم

ُوبدأت يف األسامء من اسمه حممد ممن روى  ّعن حممد  تربًكا باسمه ُ
. 

حروف أ, ب, ت, ث, : ثم بعد ذلك عىل حروف املعجم, وهي
َفجعلت بعد من اسمه حممد من ابتدأ اسمه ألف, ثم من ابتدأ اسمه باء,  َ َ

َمن اهللا ++نفع. ًثم تاء, ثم ثاء, نسقا عىل احلروف إىل آخر أ, ب, ت, ث
 .»َحيدث به, ومن يسمعه, إنه سميع قريب

َ هو واضح من كالم املصنف  أنه ابتدأ كتابه بذكر من اسمه وكام
, ثم بعد ذلك رتب الكتاب عىل  ّحممد تربًكا باسم سيد العاملني 
حروف املعجم, ومن خالل عملنا يف الكتاب لوحظ أن هذا الرتتيب 
مقترص عىل احلرف األول فقط من االسم, أما داخل احلرف الواحد فال 

 .يوجد ترتيب
الغالب يبدأ اإلمام البغوي بذكر باب من ابتداء اسمه كذا, ثم ويف 

يذكر الرتمجة وتشتمل عىل اسم الصحابي وكنيته ونسبه باختصار وقلام 
ُعرف به, ثم ++ مايعلو بنسبه, ثم أين نزل من املدن? ثم أهم مناقبه أو أشهر

ًيورد بعض أحاديثه, وقد يتكلم عىل بعضها أحيانا من حيث االختالف 
 أو تضعيف أخر, ثم يذكر سنة وفاته ٍ أحد رواهتا أو توثيق راوعىل

 .الصحابي



  املقدمة ١٠٤
  :موارد البغوي  كتابه

 من هذا يبَصاحلُبن ++يدةَرُباهللا ++عبد++ أبيقال اإلمام البغوي يف ترمجة
يف هذا الكتاب ـ كتاب املعجم ـ من أوله إىل ++ ماّكل«): ١٢٤(» املخترص«

 سعد, وكلبن ++ أصل كتاب حممد منأخذته سعد, فإينبن ++آخره قال حممد
سمعته أنا من ++ ما عن الزبري, إالفإن عمي حدثني به: فيه قال الزبري++ما

خيثمة حدثني به عنه ++بن أبي++ أمحدفإن ,ن مصعبعفيه ++ ماالزبري, وكل
 .ه ا.»سمعته من مصعب++ ماإال

بن ++مدًفمن الواضح أن اإلمام البغوي اعتمد يف كتابه كثريا عىل حم
 بكار, وكذلك مصعب الزبريي يف كتبهم, وكذلكبن ++سعد, وكذلك الزبري

فهو » مسند اإلمام أمحد«لإلمام البخاري, وكذلك » التاريخ الكبري«كتاب 
بن ++إساعيل, ورأيت يف كتاب أمحدبن ++رأيت يف كتاب حممد: يقول++ ماًكثريا

  .موسى++ أبي كتابرأيت يف: موسى هارون احلامل فيقول++ أبوحنبل, وكذلك

 .اجلعد وغريهبن ++كام أكثر من مروياته عن املربزين من شيوخه كعلي

* * * 
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  : املبحث الرابع

Mية  وصف النسخ ا
  : املطلب األول

 وصف النسخة اليمنية
ا بالرمز رمزناوال   )م( 

 :مصدر النسخة
 هذه النسخة مصورة عن األصل املحفوظ بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاء

 .)م( :ليمن, وهي التي رمزنا هلا بالرمزا
ِّعنوان النسخة ومؤلفها ُّ: 

ّسطر عىل طرهتا ُ ّ السفر األول من كتاب املعجم يف أسامء أصحاب «: ُ
. »من روى عنه, أو رآه, أو أدركه و ممن صحبه وجاهد معه,اهللا ++رسول

 .عبدالعزيز البغويبن ++حممدبن ++القاسم عبداهللا++ أبيتأليف اإلمام
 :سخةنإسناد ال
 بطة العكربيبن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++ عبيداهللا:عبداهللا++ أبيرواية

  رواية,عيسى السعدي عنهبن ++أمحدبن ++ حممد:الفضل++ أبي رواية,عنه
 :طاهر++ أبي رواية احلافظ,إبراهيم الرازي عنهبن ++أمحدبن ++ حممد:عبد اهللا++أبي
 عبدالرمحنبن ++ حممد:عبداهللا++ أبي رواية,لفي عنهِّأمحد السبن ++حممدبن ++أمحد



  املقدمة ١٠٦

 أمحد املقرئبن ++ علي:احلسن++ أبي رواية,منصور اإلسكندراين عنهبن ا
 .احلسن املرتىض عنه++وأبي

 :توصيف النسخة
َ بمن اسمه حممد بتقدمة الكتاب, ثمهذه النسخة غري كاملة  فهي تبدأ 

, »عبد اهللا«: أثناء من اسمه, ثم تنتهي من  وتربًكا باسمه ًترشيفا
 ة,ّوليست مقسمة إىل أجزاء داخلية, كام يف بقية النسخ اخلطية املعتمد

 .والتي سيأيت توصيفها
عىل سيدنا حممد اهللا ++الرمحن الرحيم, صىلاهللا ++بسم«: فبداية النسخة* 
خرية املقرئ اخلطيب بن ++اهللا++بن عبد++أمحدبن ++احلسن علي++ أبوأخربنا: وآله

املسلم الشافعي قراءة بن ++احلسن املرتىض ابن حاتم++ وأبوبجامع بلنسية
 منصور اإلسكندراينبن ++الرمحن++بن عبد++حممداهللا ++عبد++ أبوأخربنا: عليهام قاال

أمحد بن ++حممدبن ++طاهر أمحد++ أبووأبنا احلافظ: ًهبا سامعا, قال املرتىض
إبراهيم بن ++أمحدبن ++حممداهللا ++عبد++ أبوأخربنا: األصبهاين مشافهة, قاال

: عيسى السعدي قالبن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبوأخربنا: الرازي قال
بطة العكربي بن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++عبيد اهللاهللا ++عبد++ أبوأخربنا

بن ++عبدالعزيزبن ++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبوأخربنا اإلمام: هبا, قال
ًاحلمد هللا إقرارا بنعمته, : منيع, قالبن ++ن البغوي ابن بنت أمحدالرمح++عبد

عىل حممد عند ذكره, اهللا ++ًخصوصا لعظمته, وصىلاهللا ++وال إله إال
أن يوفقنا للصواب, وأن جيعل قصدنا لام ينفعنا عنده إنه اهللا ++ونسأل

 .»إلخ... »املعجم الكبري«سميع قريب, املخترص من كتاب 
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اهللا, ++ عبدذكروا أن اسمه أبو عبس احلارثي«: خة برتمجةوتنتهي النس* 
وجد ++ ماهذا آخر. ها. »عقبةبن ++نا ابن فليح, عن موسى: حدثني هارون
 .من هذه النسخة

 لوحة, واللوحة مكونة من صفحتني, )٢٥٨(وبلغت عدد لوحاهتا * 
 . صفحة)٥١٦(فبلغ عدد الصفحات 

  :١٣(بني ++ مات األسطر ترتاوحً سطرا ممتدا, وعدد كلام)٢٣(مسطرهتا 
 . كلمة يف السطر الواحد)١٥

مل يفصح الناسخ عن نفسه, وال عن تاريخ النسخ, ولعل ذلك * 
ًبسبب النقص من آخرها, إال أنه يقدر تقريبا بالقرن الثاين عرش اهلجري;  ّ ُ

 .حلداثة اخلط والرسم
 كتبت هذه النسخة بقلم نسخ معتاد واضح, عاري عن النقط يف* 

ُأغلبه, وميزت الرتاجم بقلم أكرب وأعرض من قلم صلب الكتاب,  ّ
ٌوالنسخة جيدة التصوير واضحة متاما, مل يظهر هبا آثار للطمس, أو  اخلرم, ً

َأو الرطوبة, أو األرضة; اللهم إال النقص من آخرها ُّ. 
 :توثيقات النسخة

ُّهذه النسخة تعد من النسخ اجليدة, برغم عدم تداول أهل العلم  هلا ُ
 :ودة ظاهرة عليها, وذلك ظاهر منبالسامع واإلقراء, إال أن دالئل الوثاقة واجل

 ُّاإلحلاقات املصححة امللحقة بالصلب والتي تدل عىل مقابلتها
, )ب/٧(, و)ب/٦(اللوحة : وتصحيحها عن األصل املنقولة منه, وانظر

 .إلخ...  ,)ب/٧٢(, و)ب/٦١(, و)أ/٤٩(, و)أ/٣٠(, و)ب/٢٠(و



  املقدمة ١٠٨

 .ًضا استخدام الدارة املنقوطة من داخلها للداللة عىل مقابلتهاأي* 
استخدامه لعالمة الرضب بطرق خمتلفة عىل واستخدام التعقيبة, * 

, )ب/٢٦(: بعض األحرف والكلامت واجلمل, والفقرات املكررة, انظر
 .وغري ذلك... ,)ب/٢٤٠(و

استخدامه لكلمة والتصحيح عىل بعض الكلامت واألحرف, * 
ُّ لبيان وإيضاح الكلامت غري الواضحة بالصلب, )ن(ً, وأحيانا )انبي(

 .إلخ... ,)أ/١٥٣(, و)ب/١٠٩(, و)أ/٥٥(, و)ب/٣٤(: انظر
 الصغري حتت احلرف للداللة عىل إمهاله وعدم )ح(استخدامه حلرف * 

 .)أ/٩٢(, و)أ/٨٣(, و)أ/٧١(, و)أ/٤٢(: إعجامه, انظر
نسخ منه, ففي اللوحة االعتناء بام سقط من األصل الذي ي* 

 .»سقط من األصل«: سطر باحلاشية: )ب/٦٣(
اعتناؤه بنقل فروق لنسخ أخرى, أو فروق كانت عىل حاشية * 

, )أ/١٠٨(, و)ب/٦١(لوحة : , انظر)خـ(األصل, ورمز هلا بالرمز 
 .)أ/٢٤٠(و

ّأيضا من دالئل الوثاقة, أهنا عليها متلكات للعبد الفقري حييى*  بن ++ً
 يف الدارين وأوالدهاهللا ++ّحييى مجلهبن ++منني املنصور, كاتبه حممدأمري املؤ

 .ه١٣١٩ شهر رمضان ٢٢ّتقر به العني ++ما
 .ها. وعليها ختم مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء* 
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 بداية النسخة اليمنية



  املقدمة ١١٠



 ١١١ املقدمة  



  املقدمة ١١٢

 نهاية النسخة اليمنية
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  : املطلب الثاين

غربية  َّوصف النسخة ا
ا بالرمز ناوال رمز  )ف( 

 :نسخةمصدر ال
ِهذه النسخة مصورة عن األصل املحفوظ بمكتبة اخلزانة العامة 

احلي الكتاين, ++ عبدبالرباط, وكانت قبل ذلك ضمن املكتبة الكتانية ملحمد
ِوعىل النسخة ختم املكتبة داخل بعض األجزاء والتي ضمت إىل اخلزانة,  ُ

 وحرف الكاف رمز إىل]. ٣٤١ك : [ِوهي يف اخلزانة العامة حتت رقم
 .)ف( :املكتبة الكتانية, وقد رمزنا هلا بالرمز

 :ِّعنوان النسخة ومؤلفها
ّمل يظهر بأول النسخة يشء لنقصاهنا, وإنام جاء عىل طرة بقية األجزاء  ُ

اجلزء الثاين من كتاب معجم الصحابة «: ًمجيعا, وبداية باجلزاء الثاين
 العزيز++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبيعنهم أمجعني, تصنيفاهللا ++ريض

 .»البغوي 
 :إسناد النسخة

بن ++حممدبن ++حممدبن ++عبيد اهللاهللا ++عبد++ أبي:هذه النسخة من رواية
عيسى بن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبي رواية,بطة العكربي عنهبن ++محدان

 .السعدي عنه



  املقدمة ١١٤
 :ُّتوصيف النسخة

ِة التصوير جدا, عسرة ردئيهي , وً أيضاهذه النسخة ناقصة غري كاملة َ
ًالقراءة تتكون من ستة عرش جزءا من أثناء من اسمه حممد, حتى أثناء 

الرمحن, إال أنه سقط من اجلزء األول عدة ++ عبد:حرف العني من اسمه
 اهللا++بن عبد++عمرية, ثم حممد++بن أبي++حممد: أوراق, فبدايته من أثناء ترمجة

, ووقع تقديم بكر الصديق++بن أبي++حممد: سالم, حتى أثناء ترمجةبن ا
وتأخري يف أوراق النسخة عند هذا املوضع, مل يتفطن له حمقق النسخة 

 .املطبوعة
أبو املنذر, وسقط ++ أبي:ثم بداية تصوير النسخة كان ممن اسمه* 

 :بكر الصديق وترمجة++بن أبي++حممد: بني ترمجة++ مابذلك عدة أوراق
: كعب, وانتهى هذا اجلزء األول برتمجةبن ++ُأبو املنذر, وهو أبي++أبي

املزين, وكان ذلك يف يوم السبت اخلامس من رجب الفرد ++بن عبد++إياس
 .)ه٦١٧(سنة 

اهللا, ++بن عبد++إياس:  النسخة; يبدأ برتمجةجتزئةواجلزء الثاين من * 
 .رباح بن ++بالل: وينتهي برتمجة

: ارث, وينتهي برتمجةاحلبن ++بالل: يبدأ برتمجة: واجلزء الثالث* 
 .طالب ++بن أبي++جعفر
حرام, بن ++عمروبن ++اهللا++بن عبد++جابر: يبدأ برتمجة: واجلزء الرابع* 

 .طالب ++بن أبي++عليبن ++احلسني: وينتهي برتمجة
, وينتهي بن ++حذيفة: يبدأ برتمجة: واجلزء اخلامس*  اليامن 
 .عمرو األسلميبن ++محزة: برتمجة



 ١١٥ املقدمة  

: ثابت, وينتهي برتمجةبن ++حسان: يبدأ برتمجة: اجلزء السادسو* 
 .سالم السالمي++ أبوخداش

 ربيعة: أوس, وينتهي برتمجةبن ++خريم: يبدأ برتمجة: واجلزء السابع* 
 .املطلب++بن عبد++احلارثبن ا

بن ++زهري: عباد, وينتهي برتمجةبن ++ربيعة: يبدأ برتمجة: واجلزء الثامن* 
 .عمرو
 بن++سهل: علقمة, وينتهي برتمجةبن ++زهري: يبدأ برتمجة: زء التاسعواجل* 

 .رافع األنصاري
عمرو القريش, وينتهي بن ++سهيل: يبدأ برتمجة: واجلزء العارش* 
 .طارقبن ++سويد: برتمجة
: عمرو, وينتهي برتمجةبن ++سوادة: يبدأ برتمجة: واجلزء احلادي عرش* 
َصحار  .عباس العبديبن ++ُ
 :ناجية, وينتهي برتمجةبن ++صعصعة: يبدأ برتمجة: ء الثاين عرشواجلز* 
 .عباس بن ++اهللا++عبد

العاص, بن ++عمروبن ++اهللا++ عبد:يبدأ برتمجة: واجلزء الثالث عرش* 
 .ثعلبةبن ++زيدبن ++عبداهللا: وينتهي برتمجة

هي عمرو, وينتبن ++زيدبن ++اهللا++ عبد:يبدأ برتمجة: واجلزء الرابع عرش* 
 .مالك األويسبن ++اهللا++ عبد:برتمجة
مطرف, وينتهي ++بن أبي++اهللا++ عبد:يبدأ برتمجة: واجلزء اخلامس عرش* 
 .طالب ++بن أبي++علي: برتمجة



  املقدمة ١١٦

 بن++علي: وهو آخر أجزاء النسخة, يبدأ برتمجة: واجلزء السادس عرش* 
 .سهلبن ++الرمحن++ عبد:شيبان احلنفي, وينتهي برتمجة

سكن املدينة, وروى . سهلبن ++الرمحن++ عبد...«: النسخة بـوختتتم 
بن ++زيدبن ++سهلبن ++الرمحن++ عبد:سعدبن ++ًعن النبي  حديثا, قال حممد

 عامر, شهدبن ++ُحارثة, أمه ليىل ابنة نافعبن ++جمدعةبن ++...كعب
يف , وكان ذلك »إلخ... اهللا ++ًالرمحن أحدا واملشاهد كلها مع رسول++عبد

 .)ه٦١٧(مستهل شهر رمضان سنة 
 لوحة, واللوحة مكونة من صفحتني, )٢٣٣(وبلغت عدد لوحاهتا * 

 . صفحة)٤٦٤(فبلغت عدد الصفحات الفعلية 
ً سطرا ممتدا للصفحة الواحدة, وبلغت عدد كلامت )٢٥(ومسطرهتا 

  . كلمة يف السطر)٢٠−١٠(بني ++ مااألسطر

 اهللا++بن عبد++سليامنبن ++عيسىموسى ++ أبواإلمام احلافظ: قام بنسخها* 
, نسخها ++بن عبدا ِامللك الرعيني األندليس الاملقي, املعروف بالرندي  ْ ُّ

 املكتبة لنفسه وصارت من دمشق إىل املغرب, إىل أن صارت من حمفوظات
الكتانية بفاس, ومنها إىل اخلزانة العامة بالرباط, نسخها  يف سنة 

بدمشق, وكتبها  بالقلم املغربي اجلميل  بدار احلديث )ه٦١٧(
َالواضح, إال أن آثار الرطوبة واألرضة عىل مدار النسخة مع رداءة التصوير 
أدت عىل عدم وضوح النسخة يف أغلبها, وبعض اللوحات سوداء قامتة, 

ِيشكل ++ ماوقد استظهرنا ذلك من النسخة اليمنية, كام أنه اهتم بضبط ُ
 .باحلركات والنقط



 ١١٧ املقدمة  
 :يقات النسخةتوث

هذه النسخة رغم عدم تداول أهل العلم هلا بالسامع واإلقراء, إال أهنا 
ِّ يف مصاف النسخ اجليدة النفسية; وذلك ألهنا بخط صاحبها اإلمام ركتد ّ

بن ++امللك++بن عبد++اهللا++بن عبد++سلامنبن ++ عيسىموسى++ أبواحلافظ املتقن
ِندُّحممد الرعيني الاملقي الربن ++اهللا++عبد  )ه٥٨١(ولد سنة , ي األندليسْ
ًرحل يف طلب العلم ستة عرش عاما, وأقام بدمشق فرتة طويلة, وسمع و

 .بنهاية األجزاءبه  كام هو مرصح »املعجم«منها  –كتب الكثري بدمشق 
سمع بدمشق فأكثر, ... اإلمام احلافظ الثقة املتقن«: قال الذهبي* 

 .»ًوجلب كثريا مما مل يكن وصل املغرب
ًة عرش عاما, كتب فيها تًأقام يف رحلته نحوا من س«: وقال ابن األبار* 

ًبخطه علما كثريا, وكان حسن الوراقة, ضابطا متقنا عارفا بالرجال, وعاد  ً ًِّ ً ً
 .» من روايتهيعوالوًإىل بدله, وقد لقي شيوخا عدة, وجلب فوائد وغرائب 

ًكان حمدثا حافظا متفننا أ«: وقال ابن احلاجب*  ً ًديبا نبي ساكنا وقورا ً ً ً
ًنزها, وافر العقل, حمتاطا يف النقل, سألت الضياء عنه فقال ٌحرب عامل : ً

 .»يف طلبة زمانه مثله++ مامتيقظ
ثقة ثثبت حمصل, وتويف : الربزالياهللا ++عبد++ أبوقال«: وقال الذهبي* 

 .)١(»)ه٦٣٢( يف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ «, و)٢٣−٢٣/٢٢( »السري«, و)٤/١٥( البن األبار »التكملة«: انظر ترمجته يف) ١(
 »توضيح املشتبه«, و)٤/١٤٥٧( »تذكرة احلفاظ«, و)٤٦/١١٦( »اإلسالم

 .)٥/١٥٦( »شذرات الذهب«, و)١١٢٠( للسيوطي »طبقات احلفاظ«, و)٤/١٢٨(



  املقدمة ١١٨

ها رغم عدم الوضوح ًأيضا من دالئل الوثاقة واجلودة الظاهر عليو* 
ُّ تلك النسخة القيمة اإلحلاقات املصححة امللحقة بالصلب, الغالب عىل

, )أ/٩(: والتي تدل عىل مقابلتها وتصحيحها, انظر اللوحات
 .إلخ... )أ/٥٤(, و)أ/٣٤(, و)أ/٣٢(, و)أ/١٤(, و)أ/١٢(و

ًأيضا الدارة املنقوطة هناية الفقرات واجلمل واألحاديث, وهي و* 
 ., داللة عىل املقابلةعىل مدار النسخةظاهرة 
مة حممدو*  احلي الكتاين عىل النسخة, ++ عبدًأيضا وجود أختام الع

وصارت إىل حوزته باملكتبة الكتانية بفاس, ثم صارت إىل حفظ اخلزانة 
 .ها. العامة بالرباط, وعليها ختم اخلزانة البيضاوي الشكل

 * * * 



 ١١٩ املقدمة  

غربية  بداية النسخة ا



  املقدمة ١٢٠



 ١٢١ املقدمة  



  املقدمة ١٢٢

غربيةنهاية    النسخة ا



 ١٢٣ املقدمة  

  : املطلب الثالث

يرانيةوصف ال  نسخة ا
ا بالرمز ناوال رمز  )ر( 

 :مصدر النسخة
هذه النسخة مصورة عن األصل املحفوظ باملكتبة العمومية حلرضة 

 , وهي التي)٢٤٧( إيران, حتت رقم – قم –العظمي مرعيش نجفي اهللا ++آية
 .)ر( :رمزنا هلا بالرمز

 :ِّعنوان النسخة ومؤلفها
ّة وعىل طرهتاعنواهنا كام جاء يف بداية النسخ اجلزء احلادي والعرشون «: ُ

العزيز ++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبد:القاسم++ أبيمن كتاب املعجم تأليف
 .»البغوي

 :إسناد النسخة
بن ++حممدبن ++حممدبن ++ عبيد اهللا:عبد اهللا++ أبيهذه النسخة من رواية

بن ++أمحدبن ++مد حم:الفضل++ أبوبطة العكربي عنه, أخربنا به القايضبن ++محدان
 .عيسى السعدي عنه

اهللا ++إبراهيم الرازي, نفعهبن ++أمحدبن ++ حممد:عبد اهللا++ أبيسامع للشيخ
 .به



  املقدمة ١٢٤
 :توصيف النسخة

 من اجلزء  فقط,هذه النسخة غري كاملة, واملوجود منها أربعة أجزاء
احلادي والعرشين إىل آخر اجلزء الرابع والعرشين, ويشتمل هذا اجلزء عىل 

:  بداية برتمجة»امليم« حتى أثناء حرف »القاف«الرتاجم من حرف بعض 
 .»ربيعة العبديبن ++مرثد«: , وتنتهي برتمجة»عاصمبن ++قيس«

اهللا ++مـبس«: فبداية النسخة وهو بداية اجلزء احلادي والعرشون* 
بن +أمحدبن ++الفضل حممد++ أبوالرمحن الرحيم, عونك اللهم, أخربنا القايض

قرأه وذلك ++ ما, قراءة عليه من أصل كتابه, وأنا أسمععيسى السعدي
 قرئ عىل: بمرص يف شهر ربيع األول سنة إحدى وأربعني وأربعامئة, قال

بطة, وأنا أسمع, بن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++ُعبيد اهللاهللا ++عبد++أبي
:  قالالعزيز البغوي,++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبيقرئ عىل: قال

َّكام قرئ علي واوره عني َ عاصم املنقري, سكن البرصة, وروى بن ++قيس: ُ
 . إلخ»...عن النبي 

 .عاصمبن ++مالك األشعري كعب++ أبي:وانتهى هذا اجلزء برتمجة
عمرو اخلزاعي, بن ++كعب: وابتدأ اجلزء الثاين والعرشون, برتمجة* 

 .مالك القشريي: وانتهى برتمجة
املعافري, اهللا ++عبدبن ++مالك:  الثالث والعرشون برتمجةوابتدأ اجلزء* 

 .نضلةبن ++نافعبن ++اهللا++بن عبد++معمر: وانتهى برتمجة
 .حزم البخاريبن ++معمر: وابتدأ اجلزء الرابع والعرشون برتمجة* 



 ١٢٥ املقدمة  

وجد ++ ماربيعة العبدي, وهو آخربن ++مرثد«: وانتهى هذا اجلزء برتمجة
داود, بن ++بلغني عن سليامن: ربيعة العبديبن ++مرثد«: من النسخة, فقال

: ربيعة, قالبن ++مرثدبن ++يزيد, عن بكربن ++قتيبة, عن املعلي++ أبيعن
ال, : سألت النبي  عن اخليل, فيها يشء? فقال: ًسمعت مرثدا, يقول

إال ماكان منها للتجارة, وما بلغني هذا احلديث إال من هذا الوجه الذي 
َ, وقد رماه األئمة بالكذبرواه الشاذكوين َ. 

يف اجلزء اخلامس اهللا ++انتهى اجلزء الرابع والعرشون, يتلوه إن شاء
الصلت, فرغ من نسخه يف مستهل شهر رمضان سنة بن ++مرثد: والعرشين

ثالث عرشة ومخسامئة, احلمد هللا وحده وصلواته عىل سيدنا حممد وآله 
ًوسلم تسليما كثريا ً«. 

 لوحة, واللوحة مكونة من صفحتني )٨٩( وبلغ عدد لوحاهتا* 
 . صفحة)١٧٨(فبلغت 

بني ++ ماً سطرا ممتدا, وعدد كلامت األسطر ختتلف)٢١(ومسطرهتا 
 . كلمة يف السطر الواحد)١٥−١١(

حاتم األسدي, وفرغ من نسخها يف بن ++إبراهيم: سخهانقام ب* 
 .)ه٥١٣(مستهل شهر رمضان سنة ثالث عرشة ومخسامئة 

ُالنسخة بقلم نسخ معتاد, قاعدته ثلثية واضح, منقوط يف ُكتبت *  ُ
أغلبه, وضبطت بعض األحرف بالشكل, والنسخة جيدة التصوير مل 
ُّيظهر هبا آثار للطمس, أو اخلرم, أو الرطوبة, أو األرضة, اللهم إال آثار  ٌ

 .َطفيفة بأول النسخة من أثر رداءة التصوير



  املقدمة ١٢٦
 :قات النسخةتوثي

قدم وأوثق وأتقن النسخ اخلطية املعتمد عليها, ُّهذه النسخة تعد أ
وذلك لقرب إسنادها من املؤلف فهي من سامع ابن احلطاب الرازي, عن 

 .السعدي, عن ابن بطة, عن البغوي, وكاتبها له سامع هلا
 ومن دالئل جودهتا ونفاستها أهنا مقابلة ومصححة عىل أصل العالمة

الفرج, وهي اآلن بيد بن ++علين ب++السميع++بن عبد++القاسم املسلم++أبي
 . كام قال الناسخ–الرسور الروحي ++بن أبي++حممداهللا ++عبد++ أبيالفقيه

ُّوأيضا وجود اإلحلاقات املصححة امللحقة بالصلب والتصوير ووجود  ً
 .)ه(الدارة املرضوب عليها وهي تشبه 

وقد ًوأيضا كثرة سامعات أهل العلم هلا وتداوهلا بالقراءة واإلسامع, 
 :ُسطرت هذه السامعات عىل مجيع أجزاء النسخة, فنذكر بعضها

 سمع من هنا إىل حرف الكاف«: )أي األجزاء( ففي داخل النسخة 
علي بن ++املفضلبن ++علي بقراءة عليبن ++إسامعيلبن ++حممد عبدالوهاب++أبو

 .»ّحممد العامد بحق إجازته من الرازي صح++ أبياملقديس علي القايض الفقيه
: نسخ مجيعه وسمعه من أوله إىل آخره«: ً وأيضا سامع للناسخ

 .»حاتم األسديبن ++إبراهيم
 ويف هناية األجزاء تكررت عدة سامعات نذكر بعضها عىل سبيل 

 :االختصار وعدم اإلطالة
بن ++عليبن ++السميع++بن عبد++القاسم املسلم++ أبيصورة سامع يف نسخة* 

 .»يحالرسور الرو++بن أبي++حممداهللا ++عبد++ أبيبيد الفقيهالفرج, وهي اآلن 



 ١٢٧ املقدمة  

 إبراهيم الرازي, وولده حممد,بن ++العباس أمحد++ أبوسمع مجيعه«* 
 موسى الكباش, وعبدالرمحنبن ++حممد الصقلي, ومنجابن ++حفص عمر++وأبو

بن ++حممد احلسن++ أبي, بقراءة والدهالقضاعيالرمحن ++بن عبد++احلسنبن ا
إسحاق القضاعي, وذلك يف شهر ربيع األول سنة إحدى بن ++الرمحن++عبد

 .»)ه٤٤١(وأربعني وأربعامئة 
 ِّطاهر السلفي عىل شيخه++ أبيوعليها سامع طويل جدا للحافظ* 
 .)ه٥١٦(ّالرازي املعروف بابن احلطاب, وذلك يف سنة اهللا ++عبد++أبي

و احلادي قرأت هذا اجلزء وه«: وسامع آخر تكرر بنهاية جزء* 
, عىل الشيخ الصالح  والعرشون من املعجم ألبي القاسم البغوي 

 قاسم الزيات املسجدي بحق سامعه من الشيخبن ++الطاهر إسامعيل++أبي
أمحد الرازي, فسمعه صاحبه املوىل القايض األجل بن ++حممداهللا ++عبد++أبي

قايض األجل البن ++القاسم محزة++ أبوالفقيه العامل األرشف علم الرواة
عمرو ++ أبيالقايض املؤمتن ثقة الدولةبن ++احلسن عليبن ++كثريبن ++السعيد
بن ++العفيف حاتمبن ++يوسف املخزومي, وكاتب السامع مرتىضبن ++عثامن
العرب احلارثي املقديس الشافعي يف يوم األربعاء السادس ++بن أبي++مسلم

دار القايض األرشف عرش من مجادى األوىل سنة ست وسبعني ومخسامئة ب
 .»تعاىلاهللا ++بقرافة مرص, حرسها«: , ويف موضع آخر»بالقرافة وصح

ًأيضا من دالئل وثاقة ونفاسة هذه النسخة أهنا مقابلة عىل نسخة و* 
فلم : يف نسخة«: )٥٨(أخرى, فظهر يف بعض املواضع, انظر حاشية ورقة 

 .»اهللا ++ًأسمع أحدا منهم حيدث عن رسول



  املقدمة ١٢٨

حسان, بن ++وضاح: يف األم يف نسخة«:  قال)٧٥(ية الورقة ويف حاش* 
 .»وهو الصواب

ّوأشياء أخرى كثرية مما جيعل هذه النسخة تدخل يف مصاف النسخ * 
 .املوثقة النفيسة, وحتظى بقدر كبري من اجلودة واإلتقان

* * * 



 ١٢٩ املقدمة  

يرانيةبداية النسخة   ا



  املقدمة ١٣٠



 ١٣١ املقدمة  



  املقدمة ١٣٢



 ١٣٣ املقدمة  



  املقدمة ١٣٤

يرانية النسخة نهاية  ا



 ١٣٥ املقدمة  

  : املطلب الرابع

 وصف النسخة الظاهرية
ا بالرمز ناوال رمز  )ص( 

 :مصدر النسخة
ُّهذه النسخة مصورة عن األصل املحفوظ بدار الكتب املرصية, فهرس 

, ) عام٣٨٣٠(جمموع : , حتت رقم)٤٩٧(ُجماميع املدرسة العمرية صفحة 
خمترص «, وهي الرسالة الثالثة عرش من املجموع باسم ]٩٧جماميع [

 .)ص( :, وقد رمزنا هلا بالرمز)١(»املعجم
 :عنوان النسخة

ّو مدون بطرة الصفحة األوىل منهاكام ه ُ اجلزء التاسع من خمترص «: ّ
 .»...املعجم

 :مؤلف النسخة
ًوهو ظاهر بام سطر عىل طرهتا أيضا ّ ُ ّ اجلزء التاسع من خمترص املعجم «: ُ

 .»العزيز البغوي ++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبيتأليف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٢٣٧:ص( للشيخ األلباين » الظاهريةاملنتخب من فهرس املخطوطات«: وانظر كذلك) ١(
 املجلد »تاريخ الرتاث العربي«, وكذا فؤاد سزكني يف )٩٤(رقم الظاهرية عزاه ملجاميع 

 .)٩٤(, عزاه للظاهرية جماميع )١/٣٤٥(األول 



  املقدمة ١٣٦
 :إسناد النسخة

 :تروى هذه النسخة من رواية
اجلراح الوزير, عنه بن ++داودبن ++عيسىبن ++عليبن ++ عيسى:أبي القاسم

 .)البغوي(
 .ّالنقور عنهبن ++اهللا++بن عبد++أمحدبن ++حممدبن ++ أمحد:بي احلسنيرواية أ

 .املحاسن الربمكي عنه++ وأبي,السمرقنديبن ++القاسم++ أبيرواية الشيخني
 :توصيف النسخة

 , ويشتملد منها هو اجلزء التاسع بأكملهوجوهذه النسخة غري كاملة, وامل
سلمة, : , فبدأ بمن اسمه»السني«هذا اجلزء عىل بعض الرتاجم من حرف 

 .سفيان: وحتى آخر من اسمه
 :بداية النسخة

الرمحن الرحيم, أخربتنا الشيخة األصيلة الفاضلة أم اهللا ++مـبس«
 سهل األنصاريبن ++مدحمبن ++اخلري سعد اخلري++ أبيالربكات فاطمة بنت اإلمام

الغني املقديس ++ عبدحممد++ أبيقراءة عليها وأنا أسمع بحرضة شيخنا
عمر السمرقندي, بن ++أمحدبن ++القاسم إسامعيل++ أبوأنا: , قالت

بن ++أمحدبن ++حممدبن ++احلسني أمحد++ أبوأنا: , قاال)١([......]وأخرب 
بن ++عليبن ++القاسم عيسى++ أبوأنا: النقور البزاز, قالبن ++اهللا++عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّبياض بقدر سطر تقريبا, وهو أبو املحاسن الربمكي, انظر إسناد النسخة, وطرة ) ١( ُ ً
 .النسخة اخلطية



 ١٣٧ املقدمة  

بن ++اهللا++ عبدالقاسم++ أبوأنا: اجلراح قراءة عليه, قالبن ++داودبن ++عيسى
 :العزيز البغوي, قال++عبد

 . إلخ»...ْيزيد اجلُعفيبن ++َسلمة: َباب من اسمه سلمة, فمن ذلك
 :قيس الثقفيبن ++سفيان: وتنتهي النسخة بنهاية اجلزء التاسع برتمجة

 حدثني: يعىل قالبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبدعاصم, عن++بو أحدثنا«
حدثني أخواي وهب : ُاحلكم, عن أميمة بنت رقية قالتبن ++ربه++عبد

ما «: , فقالاهللا ++لام أسلمت ثقيف أتينا رسول: وسفيان ابنا قيس قاال
آخر اجلزء ... »لقد أسلمت«: مات عىل حاهلا, قال:  قلنا»فعلت أمكام?

َمن اسمه : اسع واحلمد هللا وحه وصلواته وسالمه عىل حممد, يتلوه بابالت
 .»سمرة
من املجموع, واللوحة ] ١٣٩−١٢٨[ لوحة من )١٢(بلغ عدد لوحاهتا * 

 .ً سطرا)٢٩, ٢٦(بني ++ مامكونة من صفحتني, وبلغ عدد األسطر
, ١٢(بني ++ ماً سطرا, وبلغت عدد كلامت السطر)٢٧(ًومسطرهتا غالبا 

 .كلمة يف السطر الواحد )١٩
ومل يفصح الناسخ عن نفسه هبذا اجلزء وال عن تاريخ النسخ, إال أنه * 

ّيقدر بنهاية القرن اخلامس اهلجري, ألن السامعات املوجودة هبذا اجلزء 
 .)ه٥٣٢(ًغالبها يف أوائل القرن السادس اهلجري, حتديدا يف 

 أغلبه, كتبت هذه النسخة بقلم نسخ تعليق واضح, منقوط يف* 
َوالنسخة جيدة التصوير, ومل يظهر هبا آثار للطمس, أو الرطوبة, أو األرضة,  ٌ

 .وليست هبا خروم



  املقدمة ١٣٨
 :توثيقات النسخة

بأس به, وذلك ++ الهذه النسخة حتظى بقدر من اجلودة والنفاسة* 
 جعفر++ أبيالشتامهلا عىل أكثر دالئل الوثاقة واجلودة, فهي منقولة من أصل

العالء, عن رواية ابن ++ أبيجلوهري عن أصل اإلمام احلافظزيد ا++بن أبيا
 .بطة العكربي, عن البغوي

 :ًوأيضا كثرة السامعات املوجودة هبذا األصل* 
احلسني الربمكي بن ++املظفربن ++املحاسن نرص++ أبيففيه سامع الشيخ«

النقور يف شهر رمضان سنة بن ++احلسني++ أبيهلذا اجلزء وما قبله عىل الشيخ
 .»ست وستني وأربعامئة

العالء, بلغت من أول اجلزء ++ أباوفيه نقلت من خط احلافظ يعني«
بن ++املظفربن ++املحاسن نرص++ أبيًسامعا حتى أتى عىل آخره عىل الشيخ

النقور, واملذكورين معي بن ++احلسني++ أبياحلسني الربمكي, بروايته عن
 .» وحدهعىل ظهر اجلزء يف التاريخ املذكور, واحلمد هللا

منده, سمع مجيع هذا اجلزء من بن ++ِّوعىل وجه اجلزء بخط إبراهيم«* 
بن ++حممداهللا ++عبد++ أبو:املظفر الربمكيبن ++املحاسن نرص++ أبيالشيخ
اإلمام شيخ بن ++اهللا++ عبدحممد++ وأبوحممد الساوي بقراءته,بن ++إبراهيم
 غالب,++بن أبي++اجلليل++ وعبدأمحد العطار,بن ++العالء احلسن++ أبياإلسالم
عيينة العبدي بن ++سفيانبن ++املعالي الرسجياين, وإبراهيم++وأبي

 .»َّاألصبهانيان, وصح يف صفر سنة تسع وأربعني ومخسامئة
سمع من أول اجلزء إىل ترمجة سمرة, عىل الشيخ : ًوفيه أيضا«* 

مكي احلسني الرببن ++املظفربن ++املحاسن نرص++ أبيالرئيس ضياء الدين



 ١٣٩ املقدمة  

املفاخر بن ++الواحد++بن عبد++ومعمر: زيد اجلوهري قال++ أبيبقراءة ابن
َّالفرج وحييى, وصح يف يوم السبت الثامن عرش من ++ وأبوحممد: وبنوه

 .»مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني ومخسامئة
 الرب أوالد احلافظ++ عبدوفيه نقل سامع فاطمة وعاتكة وحضور«* 
اهللا ++عبد++ وأبيبختيار احلفار,بن ++حممدبن ++دالفتاحالعالء, وسامع عب++أبي
العالء بقراءة ++ أبيُّهبة الروذ راوري, بحرضة احلافظبن ++أمحدبن ++حممد
  .»الشعار, سنة ثامن وأربعني ومخسامئة يف ربيع األولبن ++مكي

بن ++القاسم إسامعيل++ أبيسمع هذا اجلزء عىل الشيخ اإلمام احلافظ«* 
النقور, بقراءة بن ++احلسني++ أبيالسمرقندي بسامعه منبن ++عمربن ++أمحد

 الشيخ اإلمام: عبداهللا البسطاميبن ++حممدبن ++شجاع عمر++ أبيالشيخ
سهل األنصاري, وابنته فاطمة, بن ++حممدبن ++احلسن سعد اخلري++أبو

حممد األنصاري األندليس, وآخرون بن ++وكاتب السامع يف األصل يوسف
  تسع وعرشين ومخسامئة, وسمعه عليه بقراءة الشيخيف رمضان سنة

اهللا ++عبد++ أبو:النادر الصفاربن ++عبيد اهللابن ++عليبن ++الفضل مسعود++أبي
حامد عبداهللا, وكاتب السامع يف ++ أبوزيد البزاز, وابنهبن ++ثابتبن ++مسلم

 السالل وآخرون يف احلادي عرش منبن ++حممدبن ++حممدبن ++األصل املبارك
 .»صفر سنة اثنتني وثالثني ومخسامئة

ُّ وسامع آخر بخط احلافظ املزي وها هو ِّ: 
 سمع هذا اجلزء عىل الشيخ اجلليل الزاهد العباد املسند كامل الدين«* 
قدامة املقديس بن ++حممدبن ++يوسفبن ++امللك++بن عبد++حممد عبدالرحيم++أبي



  املقدمة ١٤٠

ثابت البزاز املعروف بابن ن ب++مسلمبن ++حامد عبداهللا++ أبيبإجازته من
السمرقندي, عن ابن النقور, عن ابن بن ++القاسم++ أبيجوالق بسامعه من

بن ++الرمحن++ عبدالزكيبن ++اجلراح, عن البغوي بقراءة كاتب السامع يوسف
شامة الطائي يوم بن ++الرمحن++بن عبد++حممداهللا ++عبد++ أبوّيوسف املزي,

بان سنة سبع وسبعني وستامئة بسفح األحد الثالث والعرشين من شع
 .»جبل قاسيون

العباس ++ أبيوسمعه علي الشيخ اجلليل الصدر الرئيس مجال الدين* 
 اجلليل++ عبدحممد++ أبياحلموي بسامعه منبن ++سليامنبن ++بكر++بن أبي++أمحد

 احلسني++ أبيمندويه األصبهاين بسامعه منبن ++املعالي++بن أبي++غالب++بن أبيا
ّالزكي عبدالرمحن املزي أخوه بن ++النقور بقراءة كاتب السامع يوسفبن ا

سلامن الفاريس إىل آخر اجلزء رشف الدين : حممد وسمع من أول ترمجة
املسمع وصح ذلك يف يوم األربعاء اخلامس والعرشين من بن ++صالح

 .مجادى اآلخرة سنة إحدى وثامنني وستامئة بدمشق املحروسة وأجاز
 عن الشيخني املذكورين أعاله بسندهيام بقراءيت من ّوسمعه علي* 
الرمحن وأخته ++ عبدولديبن ++عمر++ أبي:ابنتي زينب وحفيداي: لفظي

خدجية يوم الثالثاء الثاين من رمضان سنة سبع عرشة وسبعامئة, وكتب 
 .الرمحن املزي++ عبدالزكيبن ++يوسف

وم اجلمعة الثالث َّوسمعه علي ابني حممد بقراءته قبل هذا التاريخ ي* 
 .عرش من ربيع األول سنة أربع عرشة وسبعامئة, وكتب يوسف املزي



 ١٤١ املقدمة  

ومن دالئل جودهتا ونفاستها وجود الدارة املنقوطة للدالة عىل * 
ًاملقابلة والتصحيح عىل األصل املنقولة منه, وأيضا قرب إسنادها من 

 .املؤلف 
ّالوقف والتحبيس فبطرهتا وقف ليوسف: ًأيضا*  حممد اهلاللي, بن ++ُ

 .وعليها ختم املكتبة األهلية الظاهرية بدمشق
* * * 



  املقدمة ١٤٢

 الظاهريةبداية النسخة 



 ١٤٣ املقدمة  



  املقدمة ١٤٤



 ١٤٥ املقدمة  



  املقدمة ١٤٦

 اهريةالظ النسخة نهاية 



 ١٤٧ املقدمة  

א :א

قيق الكتاب   منهج العمل  
  :املبحث األول

Mية صول ا   ضبF نص الكتاب على ا
التي توافرت لنا بالنسخ اخلطية التعريف من تقدم ++ ما عىلبناء

 : خطية وهينسخأربع ) ٤(د بلغ , نجد أن املجموع قللكتابمصوراهتا 
 ).م(النسخة اليمنية  −١
 ).ف(النسخة املغربية  −٢
 ).ر(النسخة اإليرانية  −٣
 ).ص(النسخة الظاهرية  −٤

ومع توافر عالمات ودالئل التوثيق املتنوعة لتلك النسخ يف مجلتها, كام 
املخترص من كتاب املعجم «تقدم, إال أنه ليس منها نسخة تشتمل عىل كتاب 

 , وألجل هذا سلكنا يف حتقيق الكتاب طريقة النص املختار ,امالك» الكبري
 :, عىل التفصيل اآليتّإثبات الراجح من النسخ بالقرائن واملرجحاتو
هي ) م(املرموز هلا بحرف مكتبة جامع صنعاء باليمن لام كانت نسخة  −١

 لجحتى اآلن من نسخ الكتاب; الشتامهلا عىل لنا توافر ++ ماأكمل
 فهي بدأت من أول الكتاب , وزيادة اخلطية األخرىيف النسخ++ما



  املقدمة ١٤٨

فألجل ذلك »  عبس احلارثيأبي«): ٥٦(حتى بداية الرتمجة رقم و
عبس احلارثي ++ أبوومن تتمة ترمجةجعلناها أص يف مقابلة النص, 

 )ف( سهل جعلنا النسخة املغربيةبن ++الرمحن++ عبدوحتى هناية ترمجة
, )ر( اعتمدنا فيه عىل النسخة اإليرانيةأصال للمقابلة, وبقية الكتاب 

 .ّ لغرينا نسخة يتم هبا الكتابأن ييرس لنا أواهللا ++ونسأل
,  والتنبيه عام سواه باحلوايش,يف األصول اخلطية++ مااألصل هو إثبات −٢

وقد نخالف هذا األصل يف مواضع قليلة جدا لرضورة علمية, مع 
 .التنبيه يف احلاشية

فيها ++ ما فاألصل إثبات,ركيزة للعمل) م(نية اعتربنا النسخة اليم −٣
وتقديمه إال يف املواضع التي نرى فيها الصواب مع النسخ األخرى 

 . يتم التنبيه يف احلاشيةٍّل ويف ك,لعوامل ترجيح وقفنا عليها
  واألحاديث واألبواب عىلأسامء الصحابة االعتامد يف ترتيب  −٤

 ).م(يف النسخة ++ما
لكثرهتام ) ف(عىل الطمس والرطوبة يف النسخة املغربية أمهلنا التنبيه  −٥

فيها يف املواضع التي تشاركها فيها غريها من النسخ سواء اليمنية 
النسخة املغربية , واملواضع التي انفردت هبا )ص(أو الظاهرية ) م(

 .يتم التنبيه عليها يف احلاشية
يتم التنبيه ُعىل يشء يثبت ولو كان خطأ, وة النسخ اخلطيإذا اتفقت  −٦

 يثبت نسختني يف احلاشية, ويف حالة وجود خطأ يف الصوابعىل 
ِنسخة ثالثة إن وجدالصواب املوجود يف  ُ ْ ِ. 



 ١٤٩ املقدمة  

ًيْشكل مما جاء مضبوط++ مايتم ضبط كل −٧  وحواشيها,  اخلطيةا يف األصولُ
 . يف احلاشيةوحكاية املختلف فيه من ذلك

ُ حاشيتها يكتفى  ويفالنسخ اخلطيةالفروق املكتوبة بخط خمالف يف  −٨
 .ه عليه يف احلاشيةّبام حيتاج إليه منها, فينب

كان ذا ++ ماىَوِ س,هتمل مجيع مواضع رشوح املتن يف حوايش األصول −٩
 . أو إيضاح ملتبس,فائدة يف رفع إشكال

إذا كان  يف حتديد املوضع املتعلق بالتحشية انستخدم املعقوفي −١٠
 .موضع التعليق عىل أكثر من كلمة

» قال«لتنبيه عىل اختصارات صيغ التحديث وكذلك كلمة ال يتم ا −١١
 .املتعلقة هبا إال يف حالة االختالف املؤثر, مع إثبات الصيغة التامة

يف حالة التنبيه عىل الزيادة بني النسخ اخلطية إذا كانت كاملة يكتب  −١٢
فأكثر توضع بني إذا كانت كلمتني و ,)…(من : يةاشيف احل

 .)…(من : يةشايكتب يف احلو[] معقوفني 
 إذا كانت كلمة يف حالة التنبيه عىل السقط يف أي من النسخ اخلطية −١٣

فأكثر يوضع إذا كانت كلمتني , و)…(ليس يف : يةاشيكتب يف احل
 ).…(ليس يف : يةشايكتب يف احلو []بني معقوفني 

 اقع يف النسخ اخلطية نضع رقم حاشيةللتنبيه عىل التصحيح الو −١٤
صحح فوقها يف :  ونكتب يف احلاشية,اة املصحح عليهمعىل الكل

معقوفني, ويكتب يف , وإذا كانت كلمة فأكثر يوضع بني (...)
 (...).صحح عليه يف : يةاشاحل



  املقدمة ١٥٠

 عىل للتنبيه عىل التضبيب يف النسخ اخلطية نضع رقم حاشية −١٥
 ,(...)ضبب فوقها يف :  ونكتب يف احلاشية,الكلمة املضبب عليها

: , ويكتب يف اهلامش []معقوفنيبني وضع توإذا كانت كلمة فأكثر 
 (...). يف ضبب فوقه

نهج  مل ا تيالسابق و  : ا
 راعينا يف ضبط الكتاب قواعد التحقيق املعتربة عند أهل التحقيق −١

من البحث واالستقصاء للنسخ اخلطية للكتاب, ثم دراسة هذه 
النسخة وترتيبها حسب األمهية, ثم النسخ واملقابلة والتصحيح, 

 صياغة فروق النسخ يف احلاشية, وعدم إقحام النص بام ليس ثم
, وكذلك إلضاءة النصمنه, ثم التعليق عىل مواضع اإلشكال 

التعليق عىل أحاديث الكتاب من أجل خدمة النص, ثم بيان 
معاين الكلامت الغريبة, واالهتامم بعالمات الرتقيم, ثم إعداد 

ّفهارس وكشافات تسهل عىل الباحث الوصول  ملبتغاه, ثم إعداد ُ
 .مقدمة علمية للكتاب

, وقد مكننا ذلك من استدراك أربع نسخ خطيةضبط الكتاب عىل  −٢
طبعة مكتبة دار التي فاتت الرتاجم واألحاديث عدد كبري من 

 .البيان بتحقيق الدكتور حممد األمني اجلكني
استدراك كثري من مواضع الطمس التي وقعت يف املطبوعة السابق  −٣

 ىلعقد أقمنا نص الكتاب : هبذا نستطيع أن نقولذكرها, و
 .وصل إلينا من نسخ خطية++ما



 ١٥١ املقدمة  

  :املبحث الثاين

اجممنهج العمل  التعليق على  حاديثو  ال  ا
بذلناه من ++ ماعىل قمنا بضبط اسم الصحابي ونسبه معتمدين يف ذلك −١

قانع بن ++لعبد الباقي» معجم الصحابة«جهد يف حتقيقنا عىل كتاب 
فقد أفرغنا فيه الوسع يف ضبط وتصحيح أسامء الصحابة ) ه٣٥١(

وأنساهبم, مع ذكر اخلالف يف الصحبة إن وجد, مع ذكر عدد أحاديث 
توسعنا فيه ++ ماكل صحابي, مع رسدنا ألهم مصادر ترمجته, فنجمل

 .هناك ونلحقه هنا
 »فاملؤتلف واملختل« و,»املشتبه« قمنا بضبط األسامء املشتبهة من كتب −٢

 . كتاب الدارقطني, وابن ماكوال, وابن نارص الدين وغريهم:مثل
ّ حرصنا عىل ختريج األحاديث من طريق اإلمام البغوي توثيقا للنص −٣ ً

 .املحقق قدر الطاقة
 يهاميتم االكتفاء بالعزو إلأو أحدمها  »الصحيحني«األحاديث التي يف  −٤

 .أو ألحدمها
يتم العزو فيها إىل الكتب األربعة  »الصحيحني«األحاديث التي خارج  −٥

 .أو أحدها
 األحاديث التي خارج الكتب الستة يتم العزو فيها إىل أعىل املصادر −٦

 كان يف الكتب التي اشرتط أصحاهبا++ مادام متفقا يف املخرج, وأوالها++ما
 مستدرك«, و»صحيح ابن حبان«, و»صحيح ابن خزيمة«: الصحة مثل

 . أو أحدمها,عىل الصحيحني واملستخرجات ,»احلاكم



  املقدمة ١٥٢

ا أو التي ًيف حالة عدم وجود احلديث أو األثر يف الكتب األعىل إسناد −٧
 والتي ,يف مستوى إسناد املصنف يتم العزو إىل كتب الصحابة

 أو , البن قانع»معجم الصحابة« :صنفت عىل منوال املصنف مثل
 . إلخ... ألبي نعيم»معرفة الصحابة«

 ثم التي , للمصادر التي روت من طريق املصنف يف العزوىَلْواألو
 . وهكذا حتى هناية إسناد احلديث أو األثر,روت عمن فوقه

كتب الصحابة السابق − يف حالة عدم وجود احلديث أو األثر يف الكتب −٨
 .ً يتم العزو إىل أي مصدر أخرج احلديث أو األثر مسندا−ذكرها

 ثم التي , طريق املصنفى يف العزو للمصادر التي روت منَلْواألو
 . كذلك وهكذا حتى هناية إسناد احلديث أو األثر,روت عمن فوقه

 احلديث أو األثر يف املصادر املسندة يتم العزو إىل وجود يف حالة عدم −٩
كنز «, أو »اإلصابة«:  مثل»املعجم«الكتب التي اعتنت بالعزو إىل 

 .وغريمها» العامل
بد ++ البل, لعزو الوارد يف كتب التخرجيات إىل اعتامدراعينا عدم اال −١٠

كام احتطنا عند النقل من برامج احلاسب , من مراجعة األصول
 .خلل وتصحيفات وخالفهاآللي; لام وجد فيها من 

* * * 



 ١٥٣ املقدمة  

  : املبحث الثالث

 منهج العمل  الغريب 
 :منهج العمل  الغريب

 : يأيت++ مااختيار الغريب ورشحه يف راعينا
الغريب أصليا, وهو الغريب املوجود يف كتب الغريب  أن يكون −

 . والرشوح
 .ً أن يكون غريبا حقيقيا حيتاجه أهل الفن املشتغلني باحلديث−
ً راعينا أن يكون رشح الغريب رشحا مبسطا ملعنى الكلمة الواردة − ّ ً

ّدون إسهاب ممل أو تقصري مخل ِّ ُ ُِ. 
نى اللغوي واملعنى املراد  يف رشح الغريب بني املع−ًغالبا−ُ يجمع −

يف السياق, ويعترب هذا هو أكمل الرشوح يف الغريب, وعليه سار ابن 
 . األثري وغريه يف كتب الغريب

 حوهلا, وهو++ ما البعد يف الرشح عن تفسري نفس الكلامت أو−
 .يسمى باأللفاظ الدائرية للرشح++ما
ري مثال  إذا ورد بالرشح كلمة حتتاج إلي تفسري عند ابن األث−

َّفتوضح بني قوسني هكذا ُ.() : 
 .  ذكر اسم املصدر وعزوه يف هناية الرشح−



  املقدمة ١٥٤
ً  :الفهارسا وأخ

 :تم إعداد الفهارس اآلتية
 .فهرس لآليات القرآنية 
 .فهرس لألحاديث 
 .ّفهرس ألسامء الصحابة مرتب عىل حروف املعجم 

 واهللا ولي التوفيق
 



 ١٥٥ املجلد األول  

ولّالسفر   ا
  كتابنم

اء أصحاب رسول« عجم  أ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ا
  »َن صحبه وجاهد معه, ومن روى عنه, ورآه, أو أدركه

 تأليف اإلمام
مد اهللا عبد: أبي القاسم   العزيز البغوي بن عبد بن 

 



  املجلد األول ١٥٦



 ١٥٧ املجلد األول  

ولّالسفر ۩  )١( ا
 من كتاب 

اء أصحاب رسول« عجم  أ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ا
 »ن روى عنه, ورآه, أو أدركهَن صحبه وجاهد معه, وم

 تأليف اإلمام
 العزيز البغوي بن عبد مدبن  اهللا  عبد:أبي القاسم

َّبطة بن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++اهللا  عبيد:اهللا عبد++ أبيرواية َ
َالعكبري   عنه,)٢(ُ
 َّعيسى السعدي,بن ++أمحدبن ++ حممد:الفضل++ أبووعنه
 إبراهيم الرازي,بن ++أمحدن ب++حممد :اهللا عبد++ أبووعنه

ّأمحد السلفيبن ++حممدبن ++أمحد: طاهر++ أبووعنه احلافظ َ , ومن ذكر )٣(ِّ
 .معه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/ا: ق[  ۩  

انفردت به النسخة  )٢٩ (ريَدْخَأبن ++أسامة الكتاب وحتى منتصف ترمجة بداية من )١(
 ).م(اليمنية 

ًبضم الباء أيضا, والصحيح بفتحها, قاله : وقيل. , وفتح الباء املوحدةالعني بضم )٢(
 .تقدمت ترمجته يف املقدمة. )٩/٢٧( »األنساب«السمعاين يف 

 .تقدمت ترمجته يف املقدمة.  الالموفتح بكرس السني )٣(



  املجلد األول ١٥٨

ّبين يف أوائل األجزاء, من اتفاق, وانفراد, وسامع, وأخبار++ ماعىل ُ. 
مديني املهلبي عن غري واحد من بن ++أمحد++بن أبي++مد حم:سامع ألبي بكر
ّبي++ ماشيوخه عنهم عىل  .ن فيه فاحلمد هللا وحدهُ

* * * 



 ١٥٩ املجلد األول  

ْبسم َن الرحيماهللا  ِ َّالر َّ 
َّصلى مد وآلهاهللا  َ  ّعلى سيدنا 

َخيرةبن ++اهللا++بن عبد++أمحدبن ++ علي:احلسن++ أبوانربخأ  املقرئ اخلطيب )١(ِ
املسلم الشافعي بن ++)٣(حاتم++ أبي املرتيض:احلسن++ وأبو,)٢(ِبجامع بلنسية
 :قراءة عليهام قاال

 )٤(ّمنصور اإلسكندريبن ++الرمحن++بن عبد++حممد :اهللا عبد++ أبوانربخأ
 :ًهبا سامعا قال املرتيض

 :أمحد األصبهاين مشافهة قاالبن ++حممدبن ++ أمحد:طاهر++ أبو احلافظو
 أخربنا: ّإبراهيم الرازي, قالبن ++أمحدبن ++حممد :اهللا عبد++ أبوانربخأ

ّعيسى السعدي, قالبن ++أمحدبن ++ حممد:الفضل++أبو  :اهللا عبد++ أبوأخربنا: َّ
َبطة العكبري هبا, قالبن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++اهللا عبيد ُ ََّ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هكذا ضبطه ابن نارص الدين يف ,, وهو بمعجمة مكسورة ثم فتح)م(عار عن النقط يف  )١(

 .)٢٣/١٣٩( »السري«وانظر , )٢/١٧٥( »توضيح املشتبه«
 ).١/٤٩٠ (»معجم البلدان«. بكرس املهملة, مدينة مشهورة باألندلس) ٢(
 »حاتمبن ++مرتيض«, والصواب أن حامتًا هو أبوه, فاسمه »أبي حاتم«: )م(كذا يف ) ٣(

اجلود ++ أبياحلسن مرتيض ابن الشيخ العفيف++ أبو...«:  فقالاسمهنذري وساق امل
 »السري«: , وانظر)٣/٤٥٨( »التكملة لوفيات النقلة« من ها. »...املسلمبن ++حاتم

 . للحافظ ابن حجر)١/٤١١( »املجمع املؤسس« و)٢٣/١١(
 . وغريمها)٢١/٢١٦( »السري«, والذهبي يف )١/١٨٩( »التكملة« يف املنذريترمجه ) ٤(



  املجلد األول ١٦٠

بن  العزيز بن عبد  حممد)١(بن اهللا  عبد:القاسم  أبو اإلمامانربخأ
 :منيع قالبن ++بنت أمحد ابن البغويالرمحن ++عبد

اهللا ++ًخصوصا لعظمته, وصىلاهللا ++إله إالًاحلمد هللا إقرارا بنعمته, وال 
َأن يوفقنا للصواب, وأن جيعل قصدنا لما اهللا ++ٍعىل حممد عند ذكره, ونسأل ِ َ ْ

ٌينفعنا عنده, إنه سميع قريب ٌ ُ. 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 !»أن«): م(كأهنا يف ) ١(



 ١٦١ املجلد األول  

ختصر عجم الكب« كتاب من ا  )١(»ا
َ يف هذا الكتاب مما انتهى إلينا من تسمية من روى عن :

ْ من الرجال والنساء رضواناهللا ++رسول عليهم ورمحته ممن أدركه, اهللا ++ِ
ْوصحبه من أهل بدر, والعقبة, وبيعة الرضوان, وغريها من املشاهد ِّ َ َ ِ َ. 

 .َ وأدركه, وحفظ عنه, وروى عنهاهللا ++وممن ولد عىل عهد رسول
َ وممن ولد عىل عهده, وروى عنه ومل يسمع منه ُ. 

, ومل يرهوممن أدرك اجلاهل  .َية, وروى عن النبي 
َوممن تقدم إسالمه, وتويف أو قتل عىل عهده, وروى عنه  َ ِ ُ ُ ّ. 

ذكرت من ++ ماَ تسمية الرجال والنساء عىل:ُفقد رسمت يف هذا الكتاب
ِأمورهم, وكام انتهى إلينا من صفتهم, ونسبهم وُكناهم, وفضائلهم,  ِ َ ِ

َوتاريخ مولد أحدهم, ووفاته, ومبلغ ِّ سنه, ووقت تويف, وأين كان ِ ُ ِّ ِ
 .يسكن

ً حديثا أو ۩+ُوكتبت لكل رجل منهم أو امرأة ممن روى عن النبي 
 .ُحديثني, أو أكثر من ذلك, مما استحسنت من حديثهم

ّوبدأت يف األسامء من اسمه حممد ممن روى عن حممد  تربًكا باسمه  ُ ُ
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وانظر املبحث اخلاص بتسمية الكتاب يف املقدمة)م(هكذا جاءت تسمية الكتاب يف ) ١(

 .]م−أ/٢: ق[  ۩  



  املجلد األول ١٦٢

 أ, ب, ت, ث, حروف: ثم بعد ذلك عىل حروف املعجم, وهي
َفجعلت بعد من اسمه حممد من ابتدأ اسمه ألف, ثم من ابتدأ اسمه باء,  َ َ

 .ًثم تاء, ثم ثاء, نسقا عىل احلروف إىل آخر أ, ب, ت, ث
َمن حيدث به ومن يسمعه, إنه سميع قريباهللا ++نفع َ. 

* * * 



 ١٦٣ املجلد األول  

مدذكر ه    من ا
ِممن سمع من حممد  وأدركه, وروى عنه, وسمع منه, َِ َ وممن ولد عىل َ ِ ُ

  وأدركه, وروى عنه, ومل يسمع منه)١(عهد
أ, ب, ت, ث, : أن حروف: »املعجم«َّ إنام سميناه كتاب :
 .تعرف باملعجم

ٍهالل, بن ++ُاملغرية, عن حميدبن ++ُنا سليامن: َشيبة++بن أبي++ُ شيبان −١
َبردة++ أبيعن تعلمت املعجم : ي أبيقال ل: ّموسى األشعري قال++بن أبي++ُ

 .)٢(, وكان كتابي مثل العقارباهللا ++بعد وفاة رسول
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»عهده«: واجلادة, )م(كذا يف ) ١(
من طريق املصنف به, ) ٣٢/٦٦(» تاريخ دمشق« ابن عساكر يف أخرجها هذه الرواية )٢(

... «: املغرية بلفظبن ++ من طريق مجاعة, عن سليامن)٤/١١٢( »قاتهطب«وابن سعد يف 
وكتب إليه مثل : , قالاهللا ++يا بني, إنام تعلمت املعجم بعد وفاة رسول: فقال

 .ها.»العقارب
تشبيه; شبه شكل تشابك » مثل العقارب«: وقوله, الكتابة: »املعجم« بـ املراد

 . ل تشابك والتواء العقارب, واهللا أعلمخطه يف الكتابة وتداخله والتوائه مث



  املجلد األول ١٦٤

نصاري عبد  أبومسلمةبن  مد −١ ن ا  )*(الر
َ, شهد بدرا, وأحدا, واملشاهد,اهللا ++كان من قدماء أصحاب رسول ً ً 

, ثم نزل )١( أحاديث, ومل يسكن املدينةاهللا ++وروى عن رسول
َالربذة َ  . بعد ذلك)٢(َّ

ْعلقمة الفروي++ أبيبنت ابن موسىبن ++ هارون:موسى++ أبو −٢ َ)٣( 
عقبة, عن الزهري بن ++سليامن, عن موسىبن ++ُفليحبن ++ثنا حممد: املديني

 .ح
 نا حممد: حدثني أبي: ُسعيد األموي قالبن ++حييىبن ++ سعيد −٣
مسلمة من بن ++ حممد:اهللا ++ًوممن شهد بدرا مع رسول: إسحاق قاالبن ا

 .بني حارثة
ُّ مل يزد الفروي عىل هذا ْ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »التاريخ الكبري«, و)٩٧٢−١٥/٩٤٨( البن عساكر »تاريخ دمشق«:  انظر ترمجته يف(*)

هتذيب «: , وانظر)٤/٤٤(عاصم ++ أبي البن»اآلحاد واملثاين«, و)١/١١(للبخاري 
 . مع االعتناء بمصادر ترمجته التي أوردها املحقق)٢٦/٤٥٦( »الكامل

َ فيمن له تسعة عَشر )٢٦٧: ص( »تلقيح فهوم أهل األثر«بن اجلوزي يف  اوذكره َ
 .»حفظ عنه ستة أحاديث«: ًحديثا, ونقل عن الربقي أنه قال

 »املعجم الكبري«: ذكر الطرباين أنه أقام باملدينة إىل أن مات هبا, انظر, و)م( هكذا يف )١(
 .)٦/٣٥( »صابةاإل«: انظر. »سكن املدينة«: , وقال ابن شاهني)١٩/٢٢٢(

 »معجم البلدان«. ُ, وهي من قرى املدينةالراء واملوحدة والذال املعجمة بفتح )٢(
)٣/٢٤.( 

 ).٤/٣٧٤ (»األنساب« الراء املهملة, هكذا قيده السمعاين يف وسكون بفتح الفاء )٣(



 ١٦٥ املجلد األول  

 َمجدعةبن ++ِّعديبن ++خالدبن ++مسلمةبن ++حممد: إسحاق ابن ويف حديث
 .األشهل++ عبداحلارث حليف بنيبن ++حارثةبن ++ا

 حدثني إبراهيم: عمر األسلميبن ++ٍ ورأيت يف كتاب ملحمد:
َمسلمة يكنىبن ++كان حممد: أبيه قالمسلمة, عن ن ب++حممدبن ++جعفربن ا ْ ُ 
 .)١(  طوي معتدَعالرمحن, وكان أصل عبد++أبا
بن ++ُ حدثني إبراهيم:َأيوببن ++ُنا أمحد: حممد املروزيبن ++۩+ُ زهري −٤

َسعد, عن سليامن ّحممد األنصاري ثم اخلزرجي, عن رجل من قومه بن ++ٍ ّ
بن ++ آخى بني سعداهللا ++ أن رسولًقابا,نا يقال له الضحاك, وكان عاملً

 .مسلمةبن ++وقاص وبني حممد++أبي
مسلمة ساعيا عىل بن ++ كان يبعث حممداهللا ++َّأن رسول: وبلغني
 .الصدقات

ّالزبيرياهللا ++عبدبن ++ُ مصعب −٥ ْ َ  , عن حييى)٢(نا مالك, عن أنس: ُّ
َحبانبن ++حييىبن ++سعيد, عن حممدبن ا َّ أخربين رجالن من أشجع, أن : َ

ًمسلمة كان يأتيهم مصدقابن ++حممد ِّ َ َّأخرج إلي : , فيقول لرب الامل)٣(ُ
ِصدقة مالك فال  َود إليه شاة فيها وفاء من حقه إال قبلهايقَ ِ َ ّ ٌ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وكان الصلع عند العرب عالمة عىل الكرم )٣/٤٤٤( البن سعد »الطبقات«: انظر) ١(

 .اعةوالشج
 .]م−ب/٢: ق[  ۩  

كام أخرجه البيهقي يف » سعيدبن ++أنس, عن حييىبن ++مالك«: , والصواب)م(كذا يف ) ٢(
 .وغريه) ٤/١٠٢(» السنن الكربى«

ِّ مصدق )٣( َ ِّكمحدثُ َ   . آخذ الصدقات:ُ



  املجلد األول ١٦٦

نا سفيان, عن : مهديبن ++الرمحن++ عبدثنا: إبراهيمبن ++ يعقوب −٦
َمسلمة إىل سعد, وكان بن ++ حممدُر بعث عم:ِرفاعة, قالبن ++َأبيه, عن عباية

 .)١(مسلمةبن ++ حممد– يعني – اهللا ++ أصحاب رسولأهنكمن : يقال
نا :  قال– واللفظ لسويد –سعيد بن ++َّعباد املكي وسويدبن ++ حممد −٧

َسفيان, عن عمر َسعيد, عن أبيه, عن عبايةبن ++ُ َرفاعة قالبن ++َ بن ++ذكر كعب: ِ
وعنده : َّعباد يف حديثه ابن , زاد)٢(من األقراء – يعني – رجل األرشف عند

ًقتل إال غدرا++ ما:يامني ابن فقال. مسلمةبن ++حممد ِ ْمسلمة بن ++ فقال حممد,ُ َ
َأيغدر رسول: للرجل ًيظلني وإياك سقف بيت أبدا, ++ ال عندك, واهللاهللا ++ُ ٍ ُ ِ ُّ ِ ُ

 .ال قتلتهوال ختلو يف هذا من مكان أستطيع أن أقتله إ
ّمرسة املكي++بن أبي++أمحدبن ++اهللا++ عبد −٨ حممد بن ++نا يعقوب: ّ

ّحممد, عن أبيه, عن جده, عن بن ++حممودبن ++ِجعفربن ++ُنا إبراهيم: ّالزهري
َّأن النبي : مسلمةبن ++حممد َ بعثه إىل بني النضري, وأمرهم أن يؤجلهم َّ ّ

 .ًيف اجلَالء ثالثا
ْ نا هقل:صالح++ أبوموسىبن ++احلكم  −٩ ٍزياد, عن هشامٍ, عن بن ++ِ

َسريين, عن حذيفة قالبن ++حممد ُ ٌمن الناس أحد إال أنا أخاف عليه ++ ما:َ َّ َ ِ
:  يقولاهللا ++مسلمة, فإين سمعت رسولبن ++كان من حممد++ ماَالفتنة إال

 .)٣(»ه الفتنةّرُال تض«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق املصنف به) ٥٥/٢٧٩(» تاريخ دمشق« ابن عساكر يف أخرجه )١(
 »تاريخ دمشق«يف , والرواية أخرجها ابن عساكر )م (يفيمكن أن تقرأ كذا ) ٢(

 .»األمراء«:  من طريق املصنف به وفيه)٥٥/٢٧٥(
من طريق ) ٤٦٦٣(داود ++ أبو للمصنف, وأخرجه)٦/٣٤( »اإلصابة« عزاه احلافظ يف )٣(

 .هشام به نحوه



 ١٦٧ املجلد األول  

جعفر, عن أبيه, أن  بن++حدثني إبراهيم :۩عمربن ++ويف كتاب حممد
ّمسلمة تويفبن ++حممد ٍ يف صفر سنة ثالثُ َ  ابن  وأربعني باملدينة, وهو)١(َ

ُصلى عليه مروان: َسبع وسبعني سنة, ويقال ْ َ   .احلكمبن ++ّ

ُبن  )٢(ِبِحاIبن  مد −٢ ارث ا  )*(ّيِحَما
َيكنى ْ  النبي )٣(ّالقاسم, وهو أول من سمى يف اإلسالم حممد يعني++ أباُ

)٤( .  

عمرو, عن ++ أبوسابقبن ++أنا صدقة: حممد املروزيبن ++ زهري −١٠
بن ++حاطب: ُإسحاق يف تسمية مهاجرة احلبشة من بني جمحبن ++حممد

حممد, : مجح, وابناهبن ++حذافةبن ++وهببن ++حبيببن ++معمربن ++احلارث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٣:ق[  ۩  
 .»ست«: )٣/٤٤٥( البن سعد »الطبقات«يف ) ١(
 . باخلاء املعجمة, وهو تصحيف»خاطب«): م( يف مجيع الرتمجة يف »حاطب« لفظجاء ) ٢(

 )٨٧: ص( »تسمية الصحابة«, والرتمذي يف )١/١٧( »تارخيه« يف البخاري ترمجه (*)
 .ها.» وهو غالم صغريَّأدرك النبي «: وقال

» له رؤية أو صحبة?«: حاطببن ++َ ابن معني عن حممدمنصوربن ++ُوسأل إسحاق
 .)١٨٣: ص(حاتم ++ أبي البن»املراسيل« من ها. »رؤية«: قال

 ،) بتحقيقنا−٢/١٥٢( ملغلطاي »اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة«وانظر 
ونقل عن الربقي أنه .  فيمن له حديثان)٣٧٧: ص( »التلقيح«وذكره ابن اجلوزي يف 

 .»له ثالثة أحاديث«: قال
 . »بعد«: ولعل الصواب) م(كذا يف ) ٣(
: عن ابن شاهني قوله) ٦/٩(» اإلصابة«, ونقل احلافظ يف )م(كذا جاءت العبارة يف  )٤(

ًهو أول من سمي يف اإلسالم حممدا: سمعت البغوي يقول« وهو املناسب . ها. »ّ
 . للسياق



  املجلد األول ١٦٨

 قيس++بيبن أ++اهللا++بن عبد++ّفاطمة بنت املجلل: واحلارث ابنا حاطب, وأمهام
ّود++ عبدبنا  .ِحسلبن ++مالكبن ++نرصبن ++ُ

ْبلج, عن ++ أبوثنا: نا هشيم: حدثني أبي: َأمحدبن ++اهللا++ عبد −١١ َ
ُولدت يف احلبشة: قال لنا: حاطب قالبن ++حممد ْ ِ ُ. 
مالك ++ أبيَإسحاق, عن++ أبيُنا معاوية, عن: اهللا++بن عبد++ُ هارون −١٢

ٌخرج حاطب وجعفر يف البحر : ٍحاطببن ++ُمدقال لنا حم: ّاألشجعي قال ٌ
ُقبل النجايش فولدت أنا يف تلك السفينة ْ ِ ُ َ ِ) ١(. 

َعثامن بن ++)٢(اهللا++ عبدنا: َسليامنبن ++ُثنا سعيد: زهريبن ++ُ أمحد −١٣
  أمٍحاطب, عن أمهبن ++ٍحاطب, عن أبيه, عن حممدبن ++ِحممدبن ++َإبراهيمبن ا

َ أتيت بك رسول:ّمجيل ابنة املجلل قالت رسول اهللا,   يا: فقلتاهللا ++ُ
َحاطب, وهو أول من سمي بك, فمسح عىل رأسك, ودعا بن ++هذا حممد ِ َ َ َُ َ ِ َ ُ ٍ

َلك بالربكة, وتفل يف فيك ِ َ َ َ) ٣(. 
ّعمرو الضبيبن ++ُ داود −١٤ ِّ َاهللا, عن سماك++بن عبد++ُنا رشيك: َّ بن ++ِ

ٍىل قدر ألهلي وأنا صبي فوضعت َدنيت إ: ٍحاطب قالبن ++ٍحرب, عن حممد ْ ِ
 رجل جالس يف يدي فيها فكفأهتا, فاحرتقت يدي, فاحتملتني أمي إىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٦/٩( »اإلصابة«: انظر) ١(
 .هوغري) ٥/٢٦٤(» اجلرح«كام يف ترمجته من » عبد الرمحن«: , وصوابه)م(كذا يف ) ٢(
, )٣/٤١٨( إىل املصنف, وأخرجه اإلمام أمحد )٦/٩( »اإلصابة« عزاه احلافظ يف )٣(

بن عثامن, وليس عبداهللا ++عبدالرمحن:  ابن عثامن به, وسامه من طريق)٦/٤٣٧(
 .كام هنا



 ١٦٩ املجلد األول  

ُرسول اهللا, هذا حممد احرتقت يده, قال  يا:البطحاء, فقالت فجعل : ٌَ
ُينفث ويتكلم بكالم أحفظه, فلام كان يف إمرة عثامن سألتها من الرجل?  َ ُ ُ

 .)١(اهللا ++ذلك حممد رسول: قالت
ُشعبة, ومسعر, وشريك, وغريهم, : َ روى هذا احلديث: ٌ ِ َ ٌ َ ْ ِ ُ

 .ٍعن سامك
َزائدة, عن سماك, وزاد فيه كلمة حسنة,++بن أبي++ورواه زكريا ِ أعلم ++ الَ

ُزادها غريه َ َ. 
ُسعيد القطانبن ++حييىبن ++۩حممدبن ++ أمحد −١٥ : ٍبرشبن ++نا حممد: ٍ

َنا سماٌك, عن حممد: َةزائد++بن أبي++نا زكريا انطلقت بي : ٍحاطب قالبن ++ِ
ِ يف اجلَبانةٌ جالس)٢(ٌ رجل:ٍأمي إىل رجل : رسول اهللا, فقال  يا: فقالت له)٣(َّ

 .)٤( وذكر احلديث»...لبيك وسعديك«
َّحيانبن ++ حممد −١٦ ٍاألحوص البغوي سنة ست وعرشين++ أبو)٥(َ َ ُّ 

 . حنا هشيم: أيوب قالوابن ++وجدي, وزياد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به رشيكمن طريق) ٣/٤١٨( »سندامل« يف أمحدأخرجه  )١(
 .]م−ب/٣: ق[  ۩  

 ).م(هكذا يف ) ٢(
َّوتسمى َّالصحراء: ّاجلبانة) ٣( ََ النهاية يف «: انظر. الصحراء يف تكون ألهنا ;املقابر هبام ُ

 ).١/٦٧٣(»  واألثراحلديثغريب 
 . بهبرشبن ++ حممدمن طريق) ٩٩٤٤( »السنن الكربى«النسائي يف أخرجه  )٤(
 .)٢/١٦٨( »توضيح املشتبه«  كام يف من حتت مشددةومثناة بفتح )٥(



  املجلد األول ١٧٠

َعوانة ++ أبونا: الربيع++ أبوو −١٧ ْبلج, عن حممد++ أبي عن−ًمجيعا+−َ بن ++َ
, ُّفُّاحلرام الدوبني احلالل   ماُلْصَف«: اهللا ++قال رسول: حاطب قال
 .)١(»كاحن يف الُوالصوت
 .حاطب مات بمكة سنة أربع وسبعنيبن ++َّأن حممد: وبلغني

سديبن  شجحبن  اهللا بن عبد مد :اهللا  عبدأبو −٣  )*(رئاب ا
َرئاب بدريا قتل يومبن ++جحشبن ++اهللا++ عبدحليف بني أمية, وكان ِ ُ 

ٍأحد ُ ُ. 
َإسحاق بن ++نا حممد: حدثني أبي: حييى األمويبن ++ سعيد −١٨
ْيعمربن ++ِرئاببن ++ِجحشبن ++اهللا++ عبد:قال  )٢(كثريبن ++َمرةبن ++صربةبن ++َ
ْغنمبن ا ُبدرا, وقتل اهللا ++ عبدَخزيمة, شهدبن ++سدأبن ++)٣(داودانبن ++َ ً

 .ُيوم أحد
جحش بابنه بن ++اهللا++ عبدأوىص: الزبريياهللا ++عبدبن ++وقال مصعب

 .حبيش++ أبيفاطمة بنت: اهللا++بن عبد++ وأم حممد,َّحممد إىل النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابن ماجه )٣٣٧٠, ٣٣٦٩( »املجتبى«, والنسائي يف )١٠٨٨(الرتمذي أخرجه  )١(
 . بهبلج++ أبي من طريق)١٨٩٦(

, والرتمذي يف )١٢٣( »طبقاته«, ومسلم يف )١/١٢( »تارخيه« ترمجه البخاري يف (*)
 .)٢/١٨٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٨٧: ص( »تسمية الصحابة«

 .)٢٥/٤٥٨( »هتذيب الكامل« من ها. »خمتلف يف صحبته«: وقال املزي
 .»كبري«: )١٩١: ص( »مجهرة ابن حزم«, و)١/٢٦٤( البن الكلبي »مجهرة النسب« يف) ٢(
 البن »مجهرة النسب«:  بدون األلف األوىل, انظر»دودان«: , والصواب)م( يف كذا) ٣(

 .)١٨٦: ص(الكلبي 



 ١٧١ املجلد األول  

نا : ٍسويد++بن أبي++نا إبراهيم: ّهانئ النيسابوريبن ++ إبراهيم −١٩
ٍزيد, عن أنس وسعيدبن ++َسلمة, عن علي بن++ُمحاد  أن عمر: املسيببن ++ٍ

ً كتب أبناء من شهد بدرا من املهاجرين عىل أربعة اخلطاب بن ا َ َ
 .)١(ٍجحش منهمبن ++اهللا++بن عبد++آالف, وكان حممد

ُ سريج −٢٠ حدثنا إسامعيل : مطيع قاالبن ++اهللا++ وعبديونس,بن ++ُ
ح–كثري ++ أبي, عنالرمحن++ن عبدب++العالء )٢(بن جعفربن ا  )٣( واسمه اجلُ

َّمر رسول: جحش قالبن ++اهللا++بن عبد++ عن حممد– , وأنا معه عىل اهللا ++َ
َّ, غط فخذيك; فإن الفخذين ُيا معمر«: ُمعمر وفخذاه منكشفتان, فقال ّ

 .)٤(»ٌعورة
 .ّاألسلمي )٥(حييىبن ++وحممد كثري روى عنه العالء++ وأبو:

ٍمطيعبن ++اهللا++ عبد −٢١  ٍجعفر, عن العالء, عنبن ++إسامعيلنا : ُ
 .جحش حبن ++كثري موىل حممد++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »وسعيد« بد من »عيدعن س«:  للمصنف, وفيه)٦/٢١( »اإلصابة« عزاه احلافظ يف )١(

شيبة يف ++ أبيابنأخرجه وزيد يروي عن أنس, وعن سعيد, بن ++; فإن عليخطأوهو 
 . نحوه بهابن سلمةمن طريق ) ٣٣٥٥١(» مصنفه«

 .»عن العالء«, والصواب )م(كذا يف ) ٢(
 . الالموختفيف بضم اجليم )٣(
 . بهإسامعيلمن طريق ) ٥/٢٩٠(أمحد أخرجه  )٤(
;  وسيأيت يف الرواية بعد اآلتية عىل الصواب»حييى++بن أبي++حممد«:  والصواب)م(كذا يف ) ٥(

 ).٢٧/١١(» التهذيب«وهو من رجال 



  املجلد األول ١٧٢

بن ++َضمرة, عن حممد++ أبو۩+ نا–بكار  ابن وهو – الزبري  −٢٢
بن ++ُسمعت حممد:  قال– موىل األشجعيني –كثري ++ أبوحدثني: حييى++أبي
 .ً وذكر حديثا–ت له صحبة  وكان–جحش بن ++اهللا++عبد

 .َ أحاديثَّعن النبي اهللا ++عبدبن ++وقد روى حممد :

نصاريصفوانبن  مد −٤  )*(مدبن  صفوان: ويقال,  ا
َ خلف −٢٣  .ح)٢(َّشهاب احلَناط++ أبونا: )١(َّهشام البزازبن ++َ
 عن عاصم –ً مجيعا –زيد بن ++نا محاد: ّالربيع الزهري++ أبو −٢٤

عبي, عن حممد  .حممد حبن ++صفوانبن ++األحول, عن الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٤: ق[  ۩  
بن ++خالد: بن صفوان, وقيل++اهللا++عبد: اهللا, وقيل++بن عبد++صفوان:  خمتلف يف اسمه فقيل(*)

ن, وحكى معظم هذه األقوال بن فال++صفوان: بن صفوان, وقيل++فالن: صفوان, وقيل
 .)٢/٥٨( »التجريد«, والذهبي يف )٣/١٥٠٥(, )١/١٧٣ (»املعرفة«نعيم يف ++أبو

 ,)٦/٦١( »طبقاته«ابن سعد يف : صفوان, وهبذا ترمجهبن ++حممد: والصواب يف اسمه
 »تارخيه«يف والبخاري  »مسندهيام« يف )١٦٣: ص(, والطياليس )٣/٤٧١(واإلمام أمحد 

 »اجلرح«حاتم يف ++ أبي, وابن)٨٧: ص( »تسمية الصحابة«الرتمذي يف , و)١/١٣(
)٧/٢٨٧(. 

 »االستيعاب«الرب يف ++ عبد, وقال ابن)١٩/٢٣٦( »معجمه«رجحه الطرباين يف ++ ماوهذا
 .ها. »صفوانبن ++حممد: واألكثرون يروون«: )٣/١٣٧٠(

 البن »الصحابةمعجم «هذا وقد توسعنا يف ذكر اخلالف يف اسمه يف تعليقنا عىل 
 .)٩٦٦(قانع 

 بفتح أوله, »البزار«:  آخرها زاي معجمة, وهو خطأ, والصواب»البزاز«): م(كذا يف ) ١(
 .)١/٤٨٤( البن نارص الدين »توضيح املشتبه«: انظر. والزاي املشددة, وبعد األلف راء

 .)٣/٣٤٥( »هتوضيح املشتب«:  بفتح أوله والنون املشددة, وبعد األلف طاء مهملة, انظر)٢(



 ١٧٣ املجلد األول  

أنا عاصم األحول, : هارونبن ++نا يزيد:  جدي ويعقوب قاال −٢٥
عبي, عن صفوان  .صفوان حبن ++حممد, أو حممدبن ++عن الشَّ

ُنا عبدة: خملدبن ++ شجاع −٢٦ ْ عبي,بن ++َ ّسليامن, عن عاصمٍ, عن الشَّ َ َ 
 . حَصفوان أتى النبي ن ب++َّأن حممد

بن ++داود الطياليس, ووهب++ أبونا: سعيدبن ++مسلمبن ++ علي −٢٧
, عن الشعبي, عن حممد: َجرير قاال ّنا شعبة, عن عاصمٍ َصفوان, أنه بن ++ُ

 )٢(ً قال, ومل أجد حديدا أذكيهام)١(َ بأرنبني ذبحهام بمروةأتى النبي 
َرت اسم اهللا?أذك«: اهللا ++هبا, فقال رسول  .)٣(»ْلُك« :نعم, قال: قال »َ

َوهذا لفظ حديث عبدة, عن عاصم, وليس يف حديث شعبة ِ  َأذكرت«: ُ
 .» اهللاَاسم
, عن عاصم, عن )٤(األحوص++ أبونا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٨

عبي, عن حممد َّأتيت النبي : صيفي قالبن ++ّالشَّ وذكر ...  بأرنبنيُ
 .)٥(احلديث

ْعندي وهم, واحلديث عن حممدوهو  بن ++َصفوان, وقد رواه داودبن ++َ
عبي, عن حممد++أبي  .َصفوانبن ++ٍهند, عن الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّأي سكني) ١( ِ. 
 .من التذكية وهي الذبح )٢(
من ) ٣/٤٧١( عاصم عىل الشك, وأخرجه أمحد من طريق) ٢٨٢٢(داود ++ أبوأخرجه )٣(

 . ومل يسمه, عن ابن صفوان:وقال )٤٣١٣(طريق شعبة, وأخرجه النسائي 
 . باخلاء املعجمة وهو خطأ»األخوص«: )م( يف )٤(
 . بهشيبة++ أبيعن ابن) ٣١٧٥(ابن ماجه أخرجه  )٥(



  املجلد األول ١٧٤

بن ++حممدبن ++أنا داود, عن عامر: )١(ُقاال يزيد: ويعقوبدي ج  −٢٩
 .)٢(َصفوان

عبي, ++ أبونا: َسعيد األشج++ أبو −٣٠ ّخالد األمحر, عن داود, عن الشَّ َ
َّصفوان, عن النبي بن ++عن حممد  .)٣( بحديث األرنبنيَ

ِصفوان غري هذا احلديثبن ++ُوال أعلم ملحمد َ َ. 

نصاريبن  مد −٥ ّصيفي ا ِّ ْ َ)*( 
ُّأيوب الطويسبن ++ُ زياد −٣١ عبي, : ُنا هشيم: َ ّأنا حصني, عن الشَّ ُ

ّصيفي األنصاري قالبن ++عن حممد ِّْ  يف يوم اهللا ++خرج علينا رسول: َ
نعم, وقال :  فقال بعضهم» هذا۩م يومكمُتْمُأص«: َعاشوراء فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »نا يزيد: قاال«: بدون أداة التحديث, واجلادة) م( يف كذا )١(
 . بهمن طريق داود) ٣٢٤٤(, وابن ماجه )٤٣٩٩(النسائي أخرجه  )٢(
, ابن صيفي فقد وهم: ومن قال«): ٢٠−١٩/ ١٤ (»العلل«قال الدارقطني يف  )٣(

, صفوانبن ++ حممد: حديث األرنبنيوالصحيح يف... صفوانبن ++والصحيح أنه حممد
هو , و» حدث به عنه الشعبي,صيفي فهو الذي روى حديث عاشوراءبن ++فأما حممد

 .اآلتية ترمجته بعد هذا
, والرتمذي يف )٣٠٦( »طبقاته«, ومسلم يف )١/١٤( »تارخيه« ترمجه البخاري يف (*)

واختلف يف «: وقال )١/١٧٤( »املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٨٧: ص( »تسمية الصحابة«
صيفي بن ++ حممد: وقال الواقدي.مها واحد: صفوان, فقيلبن ++ وحممدصيفيبن ++حممد

 .ها. »...صفوانبن ++غري حممد
. ها.»الشعبي وحده: تفرد عنه بالرواية«: )١٥٣: ص( »املخزون«وقال األزدي يف 

 .ي ذكرها املحقق مع االعتناء باملصادر الت)٢/٤٠٢( »هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف 
 .]م−ب/٤: ق[  ۩  



 ١٧٥ املجلد األول  

ُ وأمرهم أن يؤذنوا أهل » يومكم هذاَوا بقيةفأمتّ«: قال. ال: بعضهم ِ ُ
 .)٢( أن يصوموا يومهم ذلك)١(َالعروض

 غري هذا احلديث, ّصيفي, عن النبي بن ++وال أعلم روى حممد
 . من غري حديث حصنيأعرفه++وال

 )*()٣(ّريَفَّ الظَضالةَفبن  مد −٦
 .وأبوه عن النبي سكن املدينة, وروى هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح أوله عىل لفظ عروض الشعر, اسم ملكة واملدينة معروف استعمل فالن عىل «) ١(

 ).٣/٩٣٧(» استعجم++ مامعجم« من ها.»العراق وفالن عىل العروض
, وابن ماجه )٢٣٢٠(, وأخرجه النسائي  بههشيممن طريق ) ٤/٣٨٨(أمحد أخرجه  )٢(

 . نحوه به عن حصنيمن وجه آخر) ١٧٣٥(
 »األنساب« بفتح الظاء املعجمة والفاء, ويف آخرها الراء املهملة, هكذا قيده السمعاين يف )٣(

)٤/١٠١( . 
وذكر له » بن أنس األنصاري الظفري++حممد«: فقال) ١/١٦(» تارخيه« ترمجة البخاري يف (*)

» تسمية الصحابة «ي يفًبن فضالة, فجعلهام واحدا, وتبعه عىل ذلك الرتمذ++حممد: حديث
 )١/١٧٨(» املعرفة«نعيم يف ++, وكذلك أبو)١٩/٢٤٣ (»الكبري« والطرباين يف)٨٧: ص(

 .ها.»بن فضالة++بن أنس++حممد: وقيل...بن أنس++بن فضالة++حممد«: قال
ْاألسد «وقال ابن األثري يف : فضالة, وقيلبن ++أنسبن ++حممد «:)٨١−٥/٨٠(» ُ

فضالة, بن ++نعيم جعل الرتمجة ملحمد++ أباإال أن «:ًوقال أيضا »أنسبن ++بن فضالة++حممد
  .ها.»فضالة, ومها واحد واهللا أعلمبن ++أنسبن ++عمر ملحمد++ وأبووجعلهام ابن منده

أنس بن ++ أي بني حممد)٧/٢٠٧(» اجلرح «حاتم يف++ أبي ابن بينهامَقّوقد فر
. »فوهم, فإهنام واحد «:بن حجرااحلافظ فضالة, وقال بن ++أنسبن ++األنصاري, وحممد

 »معجم الصحابة «, وقد فصلنا فيه القول يف تعليقنا عىل)٦/٣٢٩(» اإلصابة «من ها
 .البن قانع



  املجلد األول ١٧٦

مسعود ـ بن ++)١(تْلَكامل, وص++ أبواحلسنيبن ++يلَضُ الف −٣٢
بن ++حدثني يونس: سليامنبن ++ فضيلنا: ّدريْحواللفظ ألبي كامل اجلَ

ده ج هو واهللا ++وكان أبوه ممن صحب رسول−فضالة, عن أبيه بن ++حممد
 أتاهم يف بني ظفر فجلس عىل الصخرة التي يف مسجد اهللا ++أن رسولـ 

جبل, وناس من أصحابه بن ++مسعود, ومعاذبن ++اهللا++ عبدبني ظفر, ومعه
 _y#ø‹s3sù #sŒÎ) $uΖ÷∞Å﴿ حتى انتهى إىل هذه اآلية فقرأً قارئا اهللا ++فأمر رسول

⎯ÏΒ Èe≅ä.)٢( ¥π̈Βé& 7‰‹Îγ t±Î0﴾ ]حتى اضطرب حلياه اهللا ++ رسولبكى ]٤١: النساء 
 مل ْنَ, فكيف بمِهْيَرْهَ هذا شهدت عىل من أنا بني ظ,رب يا«: وجنباه, وقال

 .)٣(»أرهم
 . هذا احلديثَ غريَضالةَفبن ++ُ وال أعلم روى حممد:

نصاريَالةَضَفبن  أنسبن  مد −٧  )٤(ّ ا
بن ++اهللا++ وعبد,)٥(ُ احلاملُازموسى البز++اهللا أبو++عبدبن ++ُ هارون −٣٣
بن ++ نا إدريس:حممد الزهريبن ++ثنا يعقوب: الق املكي )٦(مسرية++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٤/٤٤١(» اجلرح«أثبتناه كام يف ++ ما بتاء مربوطة يف آخرها, والصواب»صلة«): م (يف )١(

 .وغريه
 . كذا»بكلجئنا  «):م ( يف)٢(
السلسلة «, وانظر  بهعن املصنف )٥٤٦ ()١٩/٢٤٣( »الكبري«الطرباين يف أخرجه  )٣(

 ).٦٣٥٦ (»الضعيفة
ِّسطر يف ترمجة حممد++ ما انظر)٤(  .)٦/٥(» اإلصابة «يف++ ما, مع)٦(فضالة الظفري السابقة بن ++ُ
 .)٢/٤١٤(»توضيح املشتبه«, و)٣/٢٧(» اإلكامل «:باحلاء املهملة, انظر )٥(
 وغريه, ويف )١٢/٦٣٢(» السري «انظر ترمجته يف» ةّمرس «:والصواب )م (كذا يف )٦(

 .»زياد القطواين++بن أبي++عبد اهللا«: »معجم الطرباين«



 ١٧٧ املجلد األول  

 نا جدي, عن أبيه :نصاريفضالة األبن ++أنسبن ++حممدبن ++يونسبن ++حممد
أسبوعني, فأتى بي إليه فسامين  ابن  املدينة, وأنااهللا ++قدم رسول: قال

: ومسح رأيس, قال:  قال»سمي, وال تكنوا بكنيتيابوا ّمَس«: ًحممدا, وقال
 .ُولي ذؤابةعرش  ابن وحج بي معه عام حجة الوداع, وأنا

فعاش حتى شاب رأسه وحليته, وما شاب موضع يد : قال يونس
 .)١( من رأسهاهللا ++رسول

 )*(حزمبن  عمروبن  مد  −٨
 امللك, عبد++ أبومحزبن ++عمروبن ++حممد: اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبوقال

َّقتل باملدينة يوم احلَرة يف زمن يزيد  .معاويةبن ++ُ
 .ثالث ومخسني ابن قتل وهو: ۩موسى++ أبيوقال غري
اهللا ++حزم عىل عهد رسولبن ++عمروبن ++لد حممدُو: موسى++ أبيوقال غري
 . اه النبيّ, وسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به عن يعقوب,عن املصنف وغريه )٥٤٧ ()١٩/٢٤٤( »الكبري«الطرباين يف أخرجه  )١(

 .نحوه
ونقل عن  ,)٦/٢٥٤(» اإلصابة« من القسم الثاين من حرف امليم يفاحلافظ كره  ذ(*)

لد سنة عرش من اهلجرة بنجران, حيث كان أبوه عام هبا, وكتب ُو «:دي أنه قالقالوا
ثم قال  ,ديق كالم الواها. »عبد امللك++ أباً يأمره أن يسميه حممدا, ويكنيهإليه النبي 

ة له وال رؤية فإن بصح++ الهو املشهور, ومقتضاه أنوهذا الذي قاله الواقدي «: احلافظ
 .ها. »م به املدينة يف عهد النبي أباه مل يقد

 .]م−أ/٥:ق[  ۩  



  املجلد األول ١٧٨

 بعث  اهللا++أن رسول: ّعمر األسلميبن ++ ملحمدٍورأيت يف كتاب
عمرو, فكتب إىل بن ++, وولد له فيها حممدَحزم عام عىل نجرانبن ++عمرو
سليامن فكتب ++ أبااهّنًلد, وأنه سامه حممدا وَكَلد له وُربه أنه وخي النبي 

 وذلك يف ففعل, : قال»امللك عبد  أباهِّن وَك,ًه حممداِّمَس«: إليه النبي 
َ ةَنَة, سَّرعمرو باحلَبن ++ وقتل حممد قال− يعني من اهلجرة−ستة عرش

 . وستنيٍثالث
بن ++اهللا++بن عبد++ نا إسامعيل:موسى++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون −٣٤
  عن−)١( موىل سودة بنت زمعة−َامرةُع++ أبو حدثني قيس:يسأو++أبي
حزم, عن أبيه, عن جده, أنه بن ++عمروبن ++حممدبن ++بكر++بن أبي++اهللا++عبد

 يف الرمحة حتى ضيزال خيو  الًمن عاد مريضا« : يقولاهللا ++لسمع رسو
يزال خيوض فيها حتى   ال ثم إذا قام من عنده,إذا قعد عنده استنقع فيها

َ من حيث خرج, ومن عزى أخاه املؤمنَيرجع  َللُحاهللا   بمصيبة كساهّ
 .)٢(» يوم القيامةِالكرامة

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :انظر» موىل سودة بنت سعد موالة بني ساعدة من األنصار«: ويف ترمجته )م ( كذا يف)١(

 .)٢٤/٨٩(» وهتذيب الكامل «,)٧/١٠٦(» اجلرح«
ماجه  رجه ابن من طريق املصنف, وأخ)٥٥/٥( »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه  )٢(

 »السلسلة الضعيفة«, وانظر خمترصا عىل آخره... عامرة++ أبيمن طريق قيس) ١٦٠١(
)٦١٠(. 



 ١٧٩ املجلد األول  

 )*(ّالتيمياهللا  بن عبيد Iلحةبن  مد −٩
طلحة بن ++حممد: قالاهللا ++عبدبن ++صعبُ م)١ (زهريبن ++ أمحد −٣٥
 .ادَّجَّالس: ىَّثابت; يسمبن ++ بنت جحشُةَنْمَه حّمُأ

يقال له السجاد, قتله اهللا ++عبيدبن ++طلحةبن ++حممد: وقال غري مصعب
 .هذا السجاد, هذا رجل قتله بر أبيه: أوىف فمر علي به مقتو فقالبن  رشيح
 جعفربن ++بكر++ أبي, عنَشيبة++ أبونا: مزاحم++بن أبي++ منصور −٣٦
 .القاسم++ أباىَنْكُطلحة يبن ++كان حممد: سعيد قالبن ++عمربن ا

, )٢(ِانّزَ الوٍ, عن هاللَعوانة++ أبونا: ّ األسديَسليامنبن ++ حممد −٣٧
ُمر عمر عىل : ليىل قال++بن أبي++الرمحن++ عبدعن ََّ   أو−حلميدا++ عبدابنُ
فقال : قال .حممد  يابكاهللا ++فعل: ه يقولُّ ورجل يسب−)٣(احلميد عبد++أبي
ُأال أرى حممدا ي: عمر ًدعى بعدها حممدا فغري ُت++ الِ بك منذ اليوم, واهللاّسبً
غري ُ وسيدهم وكبريهم حممد فأراد أن يَبني طلحة إىل  وأرسل۩هَاسم
 فقال .اً سامين حممد ملحمد أمري املؤمنني فواهللا  يامه: فقال, اسمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٨٧: ص(» لصحابةاتسمية  «, والرتمذي يف)١/١٦(» تارخيه «ترمجه البخاري يف (*)

» السري «انظر, و)٦/١٧(» اإلصابة« و,)٢/٥(» اآلحاد واملثاين «عاصم يف++ أبيوابن
 .ي ذكرها املحققباملصادر التمع االعتناء  )٤/٣٦٨(

 وهو إسناد دائر »زهري نا مصعببن ++أمحد« :والصواب »زهريك«: كأهنا) م (رسمها يف )١(
 .واهللا أعلم)٦٥(عند املصنف انظر عىل سبيل املثال احلديث اآليت برقم 

 .)٩/١٧٩(البن نارص الدين» توضيح املشتبه «بزاي مشددة, وآخره نون انظر )٢(
 ).٦/١٧(» اإلصابة«اخلطاب كام يف بن ++زيدبن ++احلميد++ عبدهو) ٣(

 .]م−ب/٥:ق[  ۩  



  املجلد األول ١٨٠

 .)١(اه حممد َّسم يشء  لنا إىلَسبيل++ القوموا: عمر
ٍنا عتبة, عن حصني, عن: شجاعبن ++ الوليد −٣٨ َمجيلة ++ أبيُ

 أم  يا:طلحة لعائشةبن ++ قال حممدلام كان يوم اجلمل:  قال)٢(الطهري
ه ّه, وقد كان سلَ سيفَدَمَفغ: قال .كن كخري ابني آدم: تاملؤمنني, قال فقال

 .)٣(تلُثم قام حتى ق

نصاريبن  مد −١٠  )*(بش ا
 ين أخرب:وهببن ++اهللا++ عبدنا: عيسى املرصي قالبن ++ أمحد −٣٩
بن ++حممدبن ++ األنصاري, عن حييىريحٍُشبن ++َمحيد, عن سلمةبن ++خالد

َبعبد ه اهللا إذا أراد« : قالاهللا ++ أن رسول, عن أبيه,بشري األنصاري ًوانا ٍ
 .)٤(»ِنيانُه يف البَ مالَقَفْنَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من طريق املصنف, وأخرجه )٣٤/٣٦٧( »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه + )١(

 . بهعوانة++ أبيمن طريق) ٥/٥٠ (»الطبقات«سعد يف  ابن
 .»التهذيب«بن يعقوب وهو من رجال ++ميرسة: واسمه» الطهوي«: والصواب ,)م( كذا يف )٢(
 .وعزاه للمصنف) ٦/١٨(» اإلصابة «يفاحلافظ  ذكره )٣(

 اهللا ++ق بينه وبني الذي شهد عند رسولّ وفر)١/١٨(» تارخيه « يفُّ البخاريهترمج (*)
  .»التاريخ الكبري «من )١/٤٥( كذلك وانظر

 وابن قانع − »بن برش++حممد«: وقال− )٧/٢١٠(» اجلرح«حاتم يف ++وترمجه ابن أبي
الرب يف ++, وابن عبد)١/١٨٠(» املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)بتحقيقنا−٩٦٥(» معجمه«يف 

ْاألسد «, وابن األثري يف)٣/١٣٦٦(» االستيعاب« » اإلصابة«, وانظر )٨٣−٥/٨٢(» ُ
)٧−٦/٦(. 

, )٥/٣٦٦ (»الثقات«, وابن حبان يف )٢٣٣( »قرص األمل«الدنيا يف ++ أبيابنأخرجه  )٤(
 نعيم++, وأبو)١٥٢٨(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٨٩٣٩(» األوسط«والطرباين يف 

السلسلة «, وانظر  به كلهم من طريق ابن وهب,)٢/٢١٣ (»معرفة الصحابة«يف 
 .)٢٢٩٥ (»الضعيفة



 ١٨١ املجلد األول  

 .ِ هذا احلديثَبشري غريبن ++ُ وال أعلم روى حممد:

ةَع بن أبي مد −١١  )*(م
 .ة من النبي ب وله صح,سكن الشام

بن ++مسلم, عن ثور, عن خالدبن ++دالولينا : رشيدبن ++ داود −٤٠
ْمع  ـ وكان من أصحاب َمريةَع++بن أبي++فري, عن حممدُنبن ++)١(بريُ عن ج,َدانَ

َّلو أن عبدا خر: قال ـ النبي  ًما َرَ هَ إىل أن يموتَِدلُ عىل وجهه من يوم وً
ّد أنه ازداد كيام يزاد من األجر َوَ ذلك يوم القيامة, ولَحلقراهللا ++يف طاعة
 .)٢(والثواب

مرية, َع++بن أبي++ل حممدورشيد هبذا احلديث من قبن ++كذا حدث داود
 .سندهُومل ي

  . )٣(َ غري هذا احلديثاهللا ++َعمرية عن رسول++ أبي ابنوقد روى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّله صحبة يعد يف الشاميني«: وقال− )١/١٥(» تارخيه«بفتح أوله; ترمجه البخاري يف  (*) ُ ُ« .
−٩٦٧ (»معجمه «وابن قانع يف, )٢/٣٥٣(» ثايناآلحاد وامل «عاصم يف++ أبيوابن, ها

, )١٥٤: ص(» املخزون «األزدي يف, و)١/١٨٥(» املعرفة« نعيم يف++ وأبو,)بتحقيقنا
 .ها. »نفريبن ++جبري:د عنه بالروايةّتفر «:وقال

 .باملصادر التي ذكرها املحقق, مع االعتناء )٢٦/٢٣٦(» هتذيب الكامل «وانظر
 .»جفري«): م (يفكأهنا  )١(
 . به من طريق ثور)٤/١٨٥(اإلمام أمحد أخرجه  )٢(
, والتي رمزنا هلا بالرمز )النسخة الكتانية( اخلزانة العامة بالرباط  من هنا بداية نسخة)٣(

ثم تتقابل  , وسيحدث سقط آخر بعد ورقتني,بداية املخطوطمنها وقد سقط  ,)ف(
لعلم أن بعض تراجم من اسمه  مع ا»كعببن ++بيُأ « يف ترمجة)م(مع النسخة اليمنية 

 !حممد وقعت ضمن تراجم حرف احلاء



  املجلد األول ١٨٢

: ُشريح قالبن ++)١(َحدثني حيوة: ُاهليثم القطانبن ++الكريم++ عبد −٤١
سعد, عن  ابن )٣( ـ يعني)٢(حريَ حدثني ب: قالِالوليدبن ++ُحدثني بقية
عمرية, أن ++ أبي ابنفري, عنُنبن ++بريُدان, عن جعم ابن خالد ـ يعني

حب أن ُها تُّس مسلمة يقبضها ربْن نفِ الناس مَنِما م«:  قالاهللا ++رسول
  ابن وقال,۩+»ِهيدّ الشُ إليكم, وأن هلا الدنيا وما فيها, غري)٤(تعود
 أن ْنِ مَّ إليّأحباهللا  قتل يف سبيلُ أَْن« :اهللا ++مرية قال رسولَع++أبي
َ لي الوبر واملَدرَونيك َ َ)٦(»)٥(. 

 . هذين احلديثنيَمرية غريَع++ أبي ابن وال أعلم روى:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حياة«: )م ( يف)١(
 .)١/٣٤٨(» شتبهتوضيح امل «بالفتح واإلمهال, انظر )٢(
 .)ف(ليست يف  )٣(
 .باملثناة التحتية» يعود «:)ف ( يف)٤(

 .]م−أ/٦:ق[  ۩  
 ) ٥/٣١١(» ريب احلديث واألثرالنهاية يف غ«: انظر. املقصود أهل البوادي واملدن والقرى) ٥(
 . به من طريق بقية)٣١٥٣(النسائي أخرجه  )٦(



 ١٨٣ املجلد األول  

 )*(مَسبن  اهللا بن عبد مد −١٢
 .كان يسكن املدينة

نا : آدمبن ++نا حييى: هشام الرفاعي++ أبويزيدبن ++ حممد −٤٢
شب, عن ْوَحبن ++رْهَم, عن شَكـاحلَ++ أبي)١(ساريمغول عن بن ++مالك
قال : وال أعلمه إال عن أبيه ـ قال: م ـ قال حييىَسبن ++اهللا++بن عبد++حممد
  يا:قالوا? »عليكماهللا  هذا الثناء الذي أثنى  ماَباءُ قَيا أهل« :اهللا ++رسول
 .ًنجد يف التوراة مكتوبا علينا االستنجاء بالامءاهللا ++رسول
عن «: يى من أصل كتابه ليس فيهته عن حيثم كتب: هشام++ أبوقال
 .)٢(»أبيه

بن [ر ْهَعن ش, )٢(ارسيمغول, عن بن ++يابي, عن مالكِرْيِوحدث به الف
 مل يذكر م, عن النبي َسبن ++اهللا++ عبد)٢( عن حممد بن,)١(]شبْوَح
 .)٣(أباه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٨٨: ص(» تسمية الصحابة «والرتمذي يف ,)١/١٨(» تارخيه « البخاري يفهترمج (*)

 وابن قانع يف − »ةإن له صحب: يقال «:وقال−) ٣/٣٦٤(» الثقات «وابن حبان يف
خمتلف يف  «: وقال)١/١٧٦(» عرفةامل «نعيم يف++ وأبو,)بتحقيقنا−٩٦٤(» معجمه«

 .ها. »...السامع منه
روى عن  «:»اهللا ++ث هو وأبوه عن سيدنا رسولّن حدَم «ابي يف كتابعوقال اجل

 ).بتحقيقنا٢/١٦٤ (لطايملغ» اإلنابة « من.ها. », واختلفوا يف رؤيتهالنبي 
 . ر ترمجتهكام يف مصاد» ّسيار«: هو خطأ, صوابهو» يسار «:)م (يفكذا  )١(
 من غري ذكر أبيه, ولعل االضطراب فيه من  به,آدمبن ++ عن حييى)٦/٦(أمحد أخرجه +)٢(

 .)١٧٧−١/١٧٦( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«شهر, وانظر 



  املجلد األول ١٨٤

 )*(ٍاسَّمَشبن  قيسبن  ثابتبن  مد −١٣
 .)٤(ةَّرتل يوم احلَُ املدينة وقَنَكَس
: احلباببن ++نا زيد: سعيد القطانبن ++حييىبن ++حممدبن ++ أمحد −٤٣
ٍشماس ـ حدثني إسامعيلبن ++قيسبن ++ثابت ـ من ولد ثابت++ أبونا َّ بن ++َ

ّقيس, عن أبيه, أن أباه ثابتا فارق أمه مجيلة ابنة أبي, بن ++ثابتبن ++حممد ُ ً
َ بمحمد فلام وضعت حلفت أن)٥(وهي نسء َ ّتلبنه++ الَ  من لبنها; فجاء ُ

, »أدنه مني« : فأخربه بالقصة, فقالةقخريف  اهللا ++ إىل رسول)٦(ثابت
اذهب «: وقال :ًفأدنيته منه فبزق يف فيه وسامه حممدا, وحنكه مترة عجوة

 فاختلفت به اليوم األول, »اختلف به«: وقال .» رازقهاهللا  به فإن
بن ++العرب تسأل عن ثابت فتلقتني امرأة من : والثالث, قال,والثاين
, شامسبن ++قيسبن ++وما تريدين منه? أنا ثابت: , فقلتٍاسَّمَشبن ++قيس
فأنا : قال, حممد: رأيته يف ليلتي هذه, كأين أرضع ابنا له, يقال له: قالت

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف (من )١(
 .)م( سقطت من )٢(
 .زاها للمصنفع, و)٦/٢٢(» اإلصابة «هذه الرواية يفاحلافظ  ذكر )٣(

أورده يف الصحابة عىل قاعدهتم فيمن له  «:)٢٤٧−٦/٢٤٦(» بةاإلصا«احلافظ يف قال  (*)
» املعرفة«: وانظر. ها .»ثابت صحبةبن ++وال يصح ملحمد ...:وقال ابن منده... رؤية

 .)٥/٨٣(» دْسُاأل«, و)١/١٨٢ (ألبي نعيم
ّ جل هذه الرتمجة مل تظهر يف )٤(  .بسبب الرطوبة تارة, وبسبب سوء التصوير تارة أخرى) ف(ُ
غريب «: انظر .نسء حتمل, قد نسئت, فهي++ مايقال للمرأة أول:  قال األصمعي)٥(

 .)٤٠٩−١/٤٠٨(للخطابي» احلديث
فجاء «: من طريق املصنف به) ٥٢/١٧٢(» تاريخ دمشق«, ويف )م(هكذا السياق يف ) ٦(

 ., وهو الصواب»به ثابت



 ١٨٥ املجلد األول  

فأخذته وإن درعها لينعرص من لبنها من : ثابت, وهذا ابني حممد قال
 .)١(ثدهيا

َ ة سنةَّر يوم احلٍَاسَّمَشبن ++قيسبن ++ثابتبن ++تل حممدُق: عمر ابن وقال
 .سلول )٢(]ابن[++بن أبي++اهللا++ عبدوكانت أمه مجيلة ابنة, ثالث وستني

 .۩+وال أعلم روى عن النبي  غري هذا :
 : يقال لهجل من أصحاب النبي ر

 )*(مد و ينسب −١٤
 نا ثابت :الصهباء++بن أبي++نا سالم: إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −٤٤
  )٣(اهللا ++قة فيها رجالن أدركا نبيْلَ إىل حُفعتُدَحججت ف: قال

كران أمر اذت ومها ي)٤( قال, حممد: أحدمهاَب أن اسمَأحس:  قال,أخوان
 :? فقاال»رانما تذُك«: فقال, اهللا ++ُ رسول)٥(رج علينا خ:واس قالْسَالو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلاكم يف و املصنف,من طريق ) ٥٢/١٧٢( »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه  )١(

  يفَ هذه الروايةُ به, وأورد احلافظاحلباببن ++من طريق زيد) ٢/٢٢٨ (»املستدرك«
 ,غريب«: , ونقل عن ابن منده قوله وعزاها للمصنف)٢٤٧−٦/٢٤٦(» اإلصابة«
 .ها.»احلباببن ++نعرفه إال من حديث زيد++ال

 ).ف(من ) ٢(
 .]م−ب/٦:ق[  ۩  
» دْسُاأل«: , وانظر وابن شاهني وعزاه للمصنف)٦/٣٩(» اإلصابة «يف ترمجه احلافظ (*)

)٥/١١٥(. 
 .»النبي «):ف ( يف)٣(
 .)ف (من )٤(
 .»عليهام «:)ف (يف )٥(



  املجلد األول ١٨٦

واس, ألن يقع أحدنا من السامء أحب إليه من ْسَكر الوا نتذ,رسول اهللا يا
  يانعم: ? قالوا»وقد أصابكم ذلك«: قال .أن يتكلم بام يوسوس إليه

 يا[ :فقلت أنا: قال ثابت. »فإن ذلك حمض اإليامن«: رسول اهللا, قال
, وقاال )٢(راينَبَ فانتهراين وز: قالضأراحنا من ذلك املحاهللا ++نأ )١(]ليت
 .  أراحنااهللا ++ليت أن  يا: وتقولاهللا ++ول عن رس)٣(كحدثن: لي

 .)٣(وال أعلم هبذا اإلسناد غريه, وهو غريب

 )*(مالكبن  كعببن  مد −١٥
يونس بن ++)٤( أنا عمر:حممد الواسطي++ أبوبقيةبن ++ وهب −٤٥

: الرمحن قال++بن عبد++ حدثني طارق:عامربن ++عكرمة ـ يعنينا : الياممي
أمامة, وهو مسند ++ أبوحدثني: مالك قالبن ++كعب بن++اهللا++ عبدسمعت

: , قالاهللا ++اري مسجد رسولَوَية من سراَية سراَّظهره إىل هذه الس
حن نذكر الرجل حيلف ن عند هذه السارية واًدوعُكنت أنا وأبوك كعب ق

 : ذلك)٥( عنداهللا ++ًعىل مال اآلخر كاذبا فيقتطعه بيمينه فقال رسول
ّ كاذبا فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه اجلنٍ رجلِ عىل مالَفَلَح ٍأيام رجل« , ُةً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وهو الصواب املوافق لرواية ابن عساكر يف )ف(واملثبت من  ,»ثابت++ أبايا «)م (يف )١(

 .من طريق املصنف به) ٢١/٢١٩(» تاريخ دمشق«
 .راينَجَ أي ز)٢(
, وعزاه  بهمن طريق املصنف) ٢١/٢١٩ (»تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه  )٣(

 .قول البغوي )٦/٣٩(» اإلصابة « يفاحلافظذكر و ,لمصنفل »كنز العامل«يف اهلندي 
 . وعزاه للمنصف)٦/٣٢(» اإلصابة « يف ترمجه احلافظ(*)

 .»التهذيب«جال , وهو من ر)ف(أثبتناه من ++وهو خطأ, والصواب ما» عمرو «:)م( يف )٤(
 .)ف (من )٥(



 ١٨٧ املجلد األول  

 إن كان قلي ,رسول اهللا  يا:كعببن ++فقال أخوك حممد .»ُارّ له النْووجبت
:  أو قال»ٍ أراكسواَكِوإن كان م«:  أصبعيه فقالبني اواًكْسِ م)١(فلفت :قال

 .)٢(»ٍود أراكُع«

 )*(عديبن  مد −١٦
بن ++الفضلبن ++نا العالء: ّإسحاق األزدين ب++ إسامعيل −٤٦
, عن َةَّيِوَس++ أبي, عن أبيه, عن جده)٤(ّريَقِْن امل)٣َ(ةَّيِوَس++ أبيبن اامللك++عبد

بن ++سواءةبن ++ربيعةبن ++عديبن ++سألت حممد: ة قالفجد أبيه خلي
 سألت: )٥(ت فقال?ًحممدا يف اجلاهلية ۩+اك أبوكَّسعد كيف سمبن ++جشم
 ابن خرجت رابع أربعة من بني متيم نريد :ا سألتني عنه فقالَّمع++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٢/٦١٦(البن بشكوال » غوامض األسامء املبهمة «ويف) ف(وغري واضحة يف ) م( كذا يف )١(

ْاألسد« و)٦/٣٢(» اإلصابة«و  .»فقلب«: )٥/١١١(» ُ
خملد بن ++بقيمن طريق ) ٢/٦١٦ (»غوامض األسامء املبهمة« يف  بشكوالابنأخرجه  )٢(

, يونس بهبن ++من طريق عمر) ٥١٨٠, ٣٧٩(» املشكل«به, كام أخرجه الطحاوي يف 
قول  )٦/٣٩(» اإلصابة « يفاحلافظذكر و ,لمصنفل »كنز العامل«يف اهلندي وعزاه 
 .البغوي

ْاألسد«, وابن األثري يف )٢/٨١(» املعرفة«نعيم يف ++ أبوترمجه(*)  , واحلافظ يف )٥/١٠٤(» ُ
 ).٦/٢٤(» اإلصابة«

توضيح  «قيده ابن نارص الدين يفهكذا , وتشديد املثناة, بفتح أوله, وكرس ثانيه )٣(
 .)٥/٢١٠(» املشتبه

 .)١١/٥٠٢(» األنساب«:  انظر.بكرس امليم وسكون النون وفتح القاف, والراء )٤(
 .]م−أ/٧: ق[  ۩  

من طريق ) ٤٠/٩٩(» تاريخ دمشق«كام يف » فقال«: والسياق يقتيض) ف(, )م(كذا يف ) ٥(
 .املصنف به
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: دير عليه شجرات, فقلناَغجفنة مالك غسان, فلام شارفنا الشام نزلنا إىل 
 )١(ٌّراينْيَهنا ولبسنا ثيابنا, ثم دخلنا وكان قريبا قائم فيه دَّلو اغتسلنا واد

: ل هذه البالد, فقلناهي بلغة أه++ ماإين أسمع لغة قوم: فأرشف علينا فقال
 دقخن من : فقلنا?ينيِرَضُمـمن أي ال: فقال )٢(رَضُ قوم من منحننعم, 

ًشيكا نبي فسارعوا إليه, وخذوا بحظكم َ أما إنه سيبعث فيكم و:قالف
 فلام .حممد:  فقال?اسمه++ ما: فإنه خاتم النبيني, فقلنا;دواُرشَمنه ت

 ٌد لكل رجل منا غالمِلُلنا وفنة, رصنا إىل أهج )٣( أبيانرصفنا من عند
 .)٤(ًاه حممداَّمَفس

 )٥(حدث به غري++ ما وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:
 َ.ةَّيِوَس++ أبيابن

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ر, وهو متعبد النصارىْيَّ صاحب الد بهقصودامل )١(
وقد سبق . باملعجمةيف الرواية كام أثبتناه , و»مرص« :بإمهال الصاد )م (جاءت يف )٢(

 .)١/١٧٨(ألبي نعيم» املعرفة«: ى بالنقط, وانظرَعنُت++ ال)م (ونبهنا عىل أن النسخة
 .»ابن جفنة«: والصواب كام سبق) ف(, )م(كذا يف ) ٣(
ذكر املصنف به, ومن طريق ) ١٠٠−٤٠/٩٩ (»تاريخ دمشق«يف  عساكر ابنرجه أخ )٤(

 . وعزاها للمصنف)٢٥−٦/٢٤(» اإلصابة «يفهذه الرواية  احلافظ
 .)ف (من )٥(



 ١٨٩ املجلد األول  

 )*(حبيببن  مد −١٧
 حدثني :املغرية++ أبو أنا:يطِشَن++ أبوهارون احلربيبن ++ حممد −٤٧

حمرييز,  ابن , عن)١(اهللا عبيدبن ++رسُائب, عن بالس++بن أبي++سليامنبن ++الوليد
 اهللا ++أتينا رسول: حبيب قالبن ++السعدي, عن حممدبن ++اهللا++ عبدعن
 ال تنقطع«:  قد انقطعت اهلجرة فقال: رجال يقولون,رسول اهللا  يا:فقلنا
 .)٢(»قوتل الكفار  مااهلجرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وابن األثري )١/١٨٥(» املعرفة «نعيم يف++ وأبو,)١/١٨(» تارخيه «ترمجه البخاري يف (*)

ْاألسد «يف هتذيب  «, وانظر ترجته يف)٦/١٠(» بةاإلصا «, وابن حجر يف)٥/٨٦(» ُ
 .باملصادر التي أوردها املحقق مع االعتناء )٢٥/٣٧(» الكامل

 .»التقريب«وانظره يف ) م(بتنا من وهو خطأ, والصواب كام أث» اهللا++بن عبد++كثري «:)ف( يف )١(
ن ب++حممد«: املغرية به, وقال++من طريق أبي) ٨٦٥٧(» الكربى«النسائي يف أخرجه  )٢(

 وعزاه )٦/١٠(» اإلصابة«, وذكر احلافظ هذا احلديث يف »أعرفه ال هذا حبيب
بن ++ومل يذكر حممد«): ٦/٤٠٣(» حتفة األرشاف«للمصنف, قال احلافظ املزي يف 

: وصاجبن ++احلسن++قال أبو. السائب, وهو وهم++بن أبي++بن سليامن++حبيب غري الوليد
بن حبيب غري ++عن حممد:  هذا احلديثمل يقل أحد يف: بن عوف يقول++سمعت حممد

ابن : يعني,ًزرعة وحممودا++سمعت أبا:  قال,ًاملغرية, ومل يصنع شيئا شبه عليه++أبي
لعله اسم رجل :  وقال حممود,بن حبيب يف هذا احلديث++ ينكران ذكر حممد,خالد

عن احلديث صحيح مثبت : زرعة++ وقال أبو,ِّاملغرية فُشبه عليه++سمع يف كتاب أبي
إدريس ++ وأبو,بن خيامر++ مالك:بن السعدي, كذا رواه الثقات األثبات, منهم++اهللا++عبد

) ز(أصل له ++بن حبيب زيادة ال++وحممد.  وغريهم,بن حمرييز++اهللا++ وعبد,اخلوالين
 .هكذا قاال

محاد له كام بن ++يستقيم مع متابعة نعيم++ الاملغرية++ أبيونسبه الوهم يف ذلك إىل
 .» واهللا أعلم,السائب أوىل++بن أبي++سليامنبن ++ ذلك إىل الوليدةوإنام نسبتقدم, 
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اهللا ++ عبدحمرييز, عن  ابن واحد عنُريغروى هذا احلديث  [:
 .حبيببن ++, مل يذكر حممدالسعدي, عن النبي بن ++ا

محزة, عن عطاء بن ++نا حييى: مزاحم++بن أبي++ به منصور −٤٨
قال لي : السعدي قالبن ++اهللا++ عبدحمرييز, عن ابن  حدثني: قالاخلراساين
 .)١(»قوتل الكفار  ماال تنقطع اهلجرة«: اهللا ++رسول
 السعدي مثل حديث حييىبن ++اهللا++ عبد اخلوالين, عنإدريس++ أبوهوروا

 .محزةبن ا
العالء ـ بن ++اهللا++ عبدمسلم, عنبن ++الوليدنا : رشيدبن ++ داود −٤٩

إدريس اخلوالين, ++ أبي عن,اهللا عبيدبن ++رسُبحدثني : زيد قال ابن يعني
ال تنقطع «: قول ياهللا ++سمعت رسول: السعدي قالبن ++اهللا++ عبدعن

 .)٢(»قوتل الكفار  مااهلجرة
َ وال أعلم أحدا ذ)٣(]: بن ++َ حممد: يف إسناد هذا احلديثَرَكً

 .السائب++بن أبي++۩+سليامنبن ++ الوليدُ غري)٤(حبيب
 . احلديث, واهللا أعلمسليامن لنيبن ++وبلغني أن الوليد 

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .محزة بهبن ++حييىمن طريق ) ٥/٢٧٠ (»املسند«يف أمحد أخرجه  )١(
 .الوليد بهمن طريق ) ٤١٠٢ (»املجتبى«يف النسائي أخرجه  )٢(
 .)ف (بني املعقوفني سقط من++ ما)٣(
 . وهو خطأ»الوليد «:)ف (يف )٤(
 .]م−ب/٧:ق[۩    



 ١٩١ املجلد األول  

 )*(ّديْعَّالسبن  مد −١٨
بن ++نا الوليد: ّ الدمشقيّالرمحن القريش++بن عبد++ أمحد:الوليد++ أبو −٥٠

 ٍبَزْرَعبن ++الرمحن++بن عبد++ أنه سمع الضحاك)١(جابر ابن حدثني :مسلم
إن من « :م, أنه سمعه يقولْنَغبن ++الرمحن++ عبد, حيدث عنّاألشعري

من , ويفتدي الرجل ُ اخلرابَرّ, ويعمُ العامرَبّأرشاط الساعة, أن خير
 .)٢(» البعري بالشجرةَسّ بأمانته مترُجهاده, ويتمرس الرجل

 عمرو ـ يعني++ أبو)٣( نا:الوليدنا : ّالوليد القريش++ أبو −٥١
حممد السعدي, عن أبيه, بن ++, عن عروة)٤(راشةِخبن ++األوزاعي, عن حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن له صحبة, والصحيح أن : يقال «:, وقال)١٥/٦٩٩(» تارخيه «ترمجه ابن عساكر يف (*)

 .ها. »...ألبيه عطية صحبة
 .)١٩٨−١/١٩٧(» تارخيه «عطية السعدي, ترمجه البخاري يفبن ++وهو حممد
خراشة, عن بن ++عن حديث األوزاعي, عن حممد++ أبيسألت«: حاتم++ أبيقال ابن

عن أبيه, وال يذكرون عن : يقولون: جلده صحبة? قال: ّعطية السعديبن ++حممدبن ++عروة
 .)١٨٣: ص(» املراسيل« من ها.»جده, واحلديث عن أبيه, وليس بمسند هو مرسل

 التابعني من وذكره ابن حبان يف)  بتحقيقنا−٩٥٧(» معجمه«وذكره ابن قانع يف 
قال احلافظ املزي يف  و)١/١٨٦(» ملعرفةا «نعيم يف++ أبو, وترمجه)٥/٣٥٩(» الثقات«
ة أن الصحب:  والصحيحإن له صحبة,: يقال «:)١١٩−٢٦/١١٨(» هتذيب الكامل«

 .ها. »ألبيه
ذكره مغلطاي  و,)٦/٢٥١(» اإلصابة « يف القسم الثاين مناحلافظ أوردههذا وقد 

 .)بتحقيقنا ١٦٧−٢/١٦٦ (»اإلنابة «يف
 .كذا» حجابر «): م(يف  )١(
 .املصنف بهمن طريق ) ٣٩٣/ ٥٢ (»تاريخ دمشق«يف ابن عساكر جه أخر )٢(
 .)م(ليست يف  )٣(
 ابن نارص» توضيح« و,)٣/١٣٩(البن ماكوال» اإلكامل «بكرس اخلاء املعجمة, انظر )٤(

 .)٢/٢٧٧(الدين 



  املجلد األول ١٩٢

 .)١( منهاً نحويرويه عن النبي 
:  نا األوزاعي:املغرية++ أبونا: زنجويهبن ++امللك++بن عبد++ حممد −٥٢
قال : السعدي قال عروةبن ++حدثني حممد: راشة قالِخبن ++حممدنا 

 اخلراب, وأن ُ العامر, وإعامرُمن أرشاط الساعة إخراب«: اهللا ++رسول
 .)٢(» البعري بالشجرةَسّ بأمانته مترُ الرجلَسّدية, وأن يتمرِيكون الغزو ف

املغرية عىل األوزاعي يف ++ وأبومسلمبن ++وليد اختلف ال:
 .إسناد هذا احلديث

حممد بن ++راشة, عن عروةِخبن ++رواه الوليد, عن األوزاعي, عن حممد
 .السعدي, عن أبيه, عن النبي 

 )٣(عروةبن ++راشة, عن حممدِخ ابن املغرية, عن األوزاعي, عن++ أبوورواه
 . عن النبي ,السعدي

بن ++عروةبن ++ رواية الوليد, عن األوزاعي, وهو حممد:ديوالصواب عن
ب َسوال أح, اهللا ++وقد روى عطية السعدي, عن رسول.عطية السعدي
 ., واهللا أعلمًملحمد صحبة

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .املصنف بهمن طريق ) ٣٩٣/ ٥٢ (»تاريخ دمشق«يف ابن عساكر أخرجه  )١(
 .املصنف بهمن طريق ) ٣٩٤/ ٥٢ (»تاريخ دمشق«يف ابن عساكر أخرجه  )٢(
 .»عطية «:)ف ( يف)٣(



 ١٩٣ املجلد األول  

 )*(تبةُعبن  حذيفة بن أبي مد −١٩
 ابن  نا:ّاينَّخالد احلربن ++عمرونا  :ّسعد الزهريبن ++ أمحد −٥٣
نوفل يتيم بن ++الرمحن++بن عبد++ حممد:األسود ـ يعني++ أبي, عنَهليعة
 .د بأرض احلبشةِلُحذيفة و++بن أبي++أن حممد الزبري ـ عن عروة,بن ++عروة
بن ++ نا الليث:َمريم++ أبي ابننا: ّ النيسابوريئهانبن ++ إبراهيم −٥٤
كان رجال من أصحاب النبي : حبيب قال++بن أبي++ حدثني يزيد:سعد
ن والقطران م )٢(يقتل يف جبل اجلليل« : قال )١(ون أن النبي حيدث۩+

 .)٣(»من أمتي ناس أصحابي, أو
 حذيفة وأصحابه بجبل++بن أبي++فكانوا أولئك النفر الذين قتلوا مع حممد

 .اجلليل والقطران
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)١/٤٢٦(» االستيعاب«: وانظر) م(والصواب كام أثبتنا من » حذيفةبن ++حممد«): ف( يف (*)

 بأرض أيضا ولد«): ٢٧٦: ص(» حتفة التحصيل«ويف ) ١/٩٨٢(» أسد الغابة«و
 .ها. »رؤية وله  النبي عهد عىل احلبشة

 .]م−أ/٨:ق[  ۩  
 .» اهللارسول «:)ف ( يف)١(
 ). ٢/١٥٧(» معجم البلدان«: انظر.  هو جبل يف ساحل الشام ممتد إىل قرب محص)٢(
 .املصنف بهمن طريق ) ٢٧٢/ ٥٢ (»تاريخ دمشق«يف ابن عساكر أخرجه  )٣(



  املجلد األول ١٩٤

 )*(ثيمُخبن  مد −٢٠
 .)١(يارس بن ++وروى عن عامر, اهللا ++ولد عىل عهد رسول

حدثني  :سعد قالبن ++إبراهيمبن ++يعقوبنا : خيثمة++ أبو −٥٥
 .إسحاق ح ابن  عن,أبي
 إسحاق ابن سابق, عنبن ++أخربين صدقة: قال حممدبن ++ زهري −٥٦
عن كعب القرظي بن ++خثيم, عن حممدبن ++حممدبن ++ حدثني يزيد:قال
بن ++كنت أنا وعلي :يارس قالبن ++يزيد, عن عامر++ أبيثيمخبن ++حممد
 )٣(اءَعْقَدو يف غزوة العشرية نائمني يف صور من النخل )٢( طالب++أبي

 حيركنا برجله وقد ترتبنا من اهللا ++هبنا إال رسول++ ما فواهللا,من الرتاب
  يابىل: قلنا »? رجلني:أال أحدثكام بأشقى الناس« :قعاء فقالدتلك ال
علي عىل  الناقة والذي يرضبك يا َرَقَ الذي عَمودَيمر ثَحُأ«: قالاهللا ++رسول
 .)٤( منها هذه, وأخذ بلحيتهَّلَبُنه حتى تْرَووضع يده عىل ق »هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١/٤٢٦(» االستيعاب«الرب يف ++ عبد, وابن)١/٧١(» تارخيه« ترمجه البخاري يف (*)

ْاألسد«األثري يف وابن   .)٣/٤٧٣(» اإلصابة«, واحلافظ يف )٤/٣١٣(» ُ
 .»رمحه اهللا«): م(يف ) ١(
 .)م( من )٢(
يف دقعاء من «): ٣/١٤١(» مستدرك احلاكم«, ويف )ف(, وغري واضحة يف )م( هكذا يف )٣(

 . نبات هبا++ الوهي األرض التي» الرتاب
املصنف به, كام أخرجه من طريق ) ٥٥٠/ ٤٢ (»تاريخ دمشق«يف ابن عساكر أخرجه  )٤(

 .من طريق ابن إسحاق به) ٨٤٨٥(» السنن الكربى«النسائي يف 



 ١٩٥ املجلد األول  

 )*(بكر الصديق بن أبي مد −٢١
 . ومل يسمع منهاهللا ++لد عىل عهد رسولُو

 نا :حممد الفرويبن ++ نا إسحاق:العزيز++بن عبد++ي عل: عمي −٥٧
بكر ولدته أمه ++بن أبي++عمر, أن حممد  ابنعمر, عن نافع, عنبن ++اهللا عبيد
 . احلليفة يف حجة النبي )١(بذي
 .حخملد بن ++نا خالد :شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٥٨
عن  −ًمجيعا–مريم ++ أبينا ابن: منصور املروزيبن ++ أمحد −٥٩

بن ++ القاسمسمعت:  قالسعيدبن ++أخربين حييى:  قالباللبن ++سليامن
, اهللا ++ مع رسولابكر, أنه خرج حاج++ أبيأبيه, عنحممد حيدث عن 

 فأتى ,بكر++بن أبي++ بالشجرة حممدومعه امرأته أسامء بنت عميس فولدت
ثم , أن يأمرها أن تغتسل, اهللا ++, فأمره رسول فأخربهبكر النبي ++أبو
 .)٣(تطوف بالبيت++ ال الناس إال أهنايصنع++ ما وتصنعجباحل )٢(َّلِهُت

 .شيبة++بن أبي++بكر++ أبيواللفظ حلديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولد عام  «: وقال)١٠٢: ص(» الضعفاء «, ويف)١/١٢٤(» تارخيه « البخاري يف ترمجه(*)
 ,)بتحقيقنا−٩٦٨(» معجمه «وابن قانع يف. ها. »حجة الوداع, روى عنه ابنه القاسم

 .)٢٤/٥٤١(» هتذيب الكامل«:  وانظر,)١٧٠−١/١٦٩(» عرفةامل «نعيم يف++وأبو
بسبب الرطوبة التي اعرتت النسخة, ولكن ) ف( من هنا إىل آخر الرتمجة مل يظهر يف )١(

إىل آخر ) ف(تظهر بعض الكلامت القليلة بيناها يف مكاهنا وكذلك يبدأ السقط يف 
 .أخدريبن ++ترمجة أسامة

 ).٥/٦٢٩(» النهاية يف غريب احلديث واألثر«: انظر. بالتلبيةمن اإلهالل وهو رفع الصوت ) ٢(
) ٢٦١٦(» املجتبى«شيبة, والنسائي يف ++بن أبي++بكر++عن أبي) ٢٩٠٣( أخرجه ابن ماجه )٣(

 .بن خملد به++من طريق خالد



  املجلد األول ١٩٦

القاسم عن بن ++الرمحن++ عبدورواه مالك, عن أنس, عن :۩ 
 .أبيه, عن أسامء

 أنس, عنبن ++قرأت عىل مالك: لمحاد قابن ++األعىل++ عبد −٦٠
 ,بالبيداءبكر ++بن أبي++أهنا ولدت حممد َالقاسم, عن أسامءبن ++الرمحن++عبد
ها ْرُم«: اهللا ++, فقال رسولاهللا ++بكر ذلك لرسول++أبو فذكر

 .)١(»ْفلتغتسل
بن ++العزيز++ عبدحدثنا جرير, عن:  وغريه قالواَأيوببن ++يادز  −٦١
, فأمر ٌ ومطرٌأظلمت ليلة, وكان هلا ريح :بكر قال++بن أبي++فيع, عن حممدُر

 .)٢(»الكمَحِ روا يفُّلَ ص:واُادَأن ن« املؤذنون اهللا ++ُرسول
بكر الصديق, وبلغني أن ++بن أبي++ب هذا حممدَ وال أحس:

ل هبا ِتُه مرص, فقطالب, فو++بن أبي++ر عليْجِبكر كان يف ح++بن أبي++حممد
 .يف خالفة علي 

مد −٢٢ Mَُّّمـ الَيزيدبن  َكانةُربن     )*(ل
 ,احلسن العسقالين++ أبيعنربيعة, بن ++نا حممد: شيدُربن ++ داود −٦٢
 ركانة, عن أبيه أن ركانة صارع النبي بن ++حممدبن ++جعفر++ أبيعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٨:ق[  ۩  

 ).٦١٧(» املوطأ« أخرجه مالك يف )١(
 .احلديث, وعزاه إىل املصنفهذا ) ٦/٢٤٥(» اإلصابة« أورد احلافظ يف )٢(

ألبيه صحبة, وأما  «:, وقال)٦/٢٣٦(» اإلصابة « يف القسم الرابع مناحلافظترمجه  (*)
 .»ًهو فأرسل شيئا



 ١٩٧ املجلد األول  

بيننا وبني   ماٌقْرَف« : يقولوسمعت النبي : , قالفرصعه النبي 
 .)١(»ُ والقالنسُامئمعال: املرشكني

 )*(جبن  سْبَع بن أبي مد  −٢٣
  عن,طلحة التيمين ب++ عن حممد,عباد املكيبن ++ حممد −٦٣
, عن سبع++بن أبي++حممدبن ++سبع++بن أبي++املجيد++ عبد عناحلميد,++عبد

فقال  »األرشفبن  المن« :اهللا ++قال رسول: أبيه, عن جده, قال
 .)٢(األرشفبن ++فذكر حديث قتل كعب .أنا: مسلمةبن ++حممد

رجلني ذكر إسامعيل البخاري تسمية بن ++ ويف كتاب حممد:
 .ًسمهام حممد, ومل أجد هلام حديثاا أهنام رويا عن النبي 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجه ابن شاهني عن البغوي, وقال  «:هذه الرواية عن املصنف, ثم قالاحلافظ ذكر  )١(

حديث  :ابن فتحون وقالركه ستدذكره البغوي يف الصحابة, وهو تابعي, وا: ابن منده
ًامئم, وكأن حممدا أرسله, أو عاملصارعة مشهور عن ركانة, وكذا احلديث الذي يف ال

 .ها.» عن أبيه:أسقط من السند
بن ++من طريق حممد) ١٧٨٤(, والرتمذي )٤٠٧٨(داود ++ أبوواحلديث أخرجه
 .إلخ... وسمعت النبي : قال ركانة: ربيعة به, وعندهم

أبوه مشهور يف الصحابة, وأما هو فذكره  «: وقال)٦/٢٣(» اإلصابة «يففظ احلاذكره  (*)
أخرجه ++ ماذكره ابن منيع, واحلديث عن أبيه, كذا اخترصه, وأشار إىل: , فقالهابن مند
 .ها .»البغوي

 .عباد بهبن ++من طريق حممد) ٥٨٤١(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٢(



  املجلد األول ١٩٨

  وهو :)١(إسامعيل ابن قال
 رة بن أسلمبن  مد −٢٤

 .ًاخلزرج كان يسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثابن ++ أخي احلارث
مد −٢٥  حزم بن  و

 ـ يعني ـ يعرف++ الإسامعيل, أنه ابن ً حديثا, وذكرروى عن النبي 
 .حزمبن ++حممد

الكتاب  )٢(....فَّ ألْنَ وقد رأيت يف كتاب بعض م:
ًأعلم أحدا منهم سمع من ++ ال,اهللا ++روى عن رسول ۩)٣(......تسمية
 : منهم, وال ولد بعضهم عىل عهده اهللا ++رسول
بن ++, وحممد)١(خمرمةبن ++قيسبن ++, وحممد)٤(يزيدبن ++اهللا++بن عبد++حممد
 سلمة++بن أبي++طالب, وحممد++بن أبي++جعفربن ++خلف, وحممدبن ++األسود

 .األسد++بن عبد++ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٤١(» التاريخ الكبري«:  انظر)١(
 .»م « كلمة غري واضحة يف)٢(
» اإلصابة«وانظر » نفر ممن«: ولعل تقديرمها» م« مكاهنا كلمتان غري واضحتني يف )٣(

رأيت يف كتاب بعض من «: , فقد ذكر احلافظ هذه العبارة عن البغوي بلفظ)٦/٢٤٩(
َألف يف الصحابة تسمية نفر  .ها. »ه وال ولد يف عهدًأعلم أحدا منهم سمع النبي ++ الَ

» دْسُاأل «داود, ذكر ذلك ابن األثري يف++ أبيف, ابنّن ألَويقصد املصنف ببعض م
)٥/١١٠(. 

 .]م−أ/٩:ق[  ۩  
ولد عىل عهد «: وقال »زيد«: )٥/١٠١(» أسد الغابة«ويف ترمجته من ) م(كذا يف  )٤(

, )٢/٥٩(للذهبي» التجريد«انظر ووسيأيت بعد قليل عىل الصواب,  −»اهللا ++رسول
 .)٦/٢٤٩(» اإلصابة«و



 ١٩٩ املجلد األول  

 .زيد فروى عن أبيه, عن النبي بن ++اهللا++بن عبد++وأما حممد
, وروى اهللا ++خمرمة روى عن عائشة, عن رسولبن ++قيسبن ++وحممد
 .اهللا ++خمرمة, عن رسولبن ++أبوه قيس

 .ًا عن النبي  شيئاَيَوَأعلم ر++ السلمة++بن أبي++جعفر وحممدبن ++حممدو
اهللا ++خثيم, عن أبيه, عن رسول ابن خلف روى عنهبن ++األسودبن ++وحممد

. 
  أنا معمر, عن:الرزاق++ عبدنا: امللك++بن عبد++ حممد:زنحويه ابن  −٦٤

 )٣(...)٢( أبيه أن النبي خلف, عنبن ++األسودبن ++خثيم, عن حممدابن 
 .)٤(»بنةْجَلة مْبخَإن الولد م«: ا فقبله, ثم أقبل عليهم فقالًنحس
 ثيم, عن حممدُ خ)٢(ريج, عن أبيُ ج)٥(الرزاق, عن أبي++ عبدورواه −٦٥
 يبايع الناس عند أنه رأى النبي : األسود, عن أبيه, عن النبي بن ا

 .)٦(قرن مصقلة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْاألسد« انظر )١( : )٢/٦١(» التجريد«, وقال الذهبي يف )٦/٢٥٥(» اإلصابة«, و)٥/١١٠(» ُ

 .ها. »خمتلف فيه, وإنام احلديث عنه عن أبيه«
من طريق ) ١٣/٢١٣(» تاريخ دمشق«وكذا يف » عن جده«بدون ذكر ) م(هكذا يف  )٢(

ًوغريه معزوا للمصنف أيضا ) ١/٧٢(» اإلصابة«املصنف, ولكن عند احلافظ يف 
 !»عن جده«اإلسناد فيه 

 . وعزاه للمصنف)١/٧٢(» اإلصابة«كام يف » أخذ«: وتقديرها) م(قدر كلمة غري واضحة يف ) ٣(
من طريق املصنف به, وأخرجه ) ١٣/٢١٣(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٤(

ذكر الدارقطني أنه من تفردات , و)٦٢٠(» أطراف الغرائب واألفراد«ابن طاهر يف 
 .معمر عن ابن خثيم

 . وغريه)٤/١٦٨(» مسند أمحد«كام يف » ابن«: والصواب )م (كذا يف )٥(
 .عن عبدالرزاق به) ٤/١٦٨(» املسند« أخرجه أمحد يف )٦(



  املجلد األول ٢٠٠

 .ًخلف مسندا غريمهابن ++يعرف لألسود وال :
 .جريج ابن الرزاق, عن++ عبد نا:زنجويه ابن حدثني هبذا احلديث

א

* * * 
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ه ألف  باب من ابتدأ ا
ن اسمه حممد فأول َ مبتدأ اسمه ألف, بعد من روى عن النبي َر مْكِذ

 :من أخرجه ممن ابتدأ اسمه ألف
 ممن ن النبي عم من روى ث; اهللا ++ رسولّبِزيد حبن ++أسامة

 .زيد ثم كذلك عىل احلروف كلهابن ++اسمه أسامة غري أسامة

 حارثةبن  زيدبن   أسامة −٢٦
 :زيدبن ++نسب أسامة
 زيدبن ++أسامة: العزيز++بن عبد++علي:  رأيت يف كتاب عمي:

بن ++عامربن  امرئ القيسا بن++زىُالع++بن عبد++)١(رشاحبيلبن ++۩+حارثةبن ا
 .اهللا ++عذرة, وكان زيد موىل رسولبن ++)٢(نانةِكبن ++ّدُو++بن عبد++النعامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٩:ق[  ۩  

 ىحيي: كرياز++ أبو وقال,»يلابن رشاح «:وكل من ذكره يقول» حبيلارش «:)م ( كذا يف)١(
أسامي أرداف  «منده يفبن ++إسحاقبن ++حممداهللا ++عبد++ أبياحلافظبن ++الوهاب++بن عبدا

» السري«وبمثله يف  ها. »ابن رشحبيل: ابن رشاحيل, ويقال«: )٤٦: ص (,»النبي 
 .)٨/٤٦(» تاريخ دمشق« و,)١/٢٢٠(

) ١/١٩٦(عاصم++ أبيبنال» اآلحاد واملثاين«كتاب ل ل املخطوطصاأل وجاء يف
 !!»ابن رشاحيل«ـ فأبدله املحقق ب» يلبابن رشح«

, وتوجد )٨/٤٦(» تاريخ دمشق«: انظر» ًعوفا «:»كنانة « وبعض من ينسبه يزيد بعد)٢(
» معجم الصحابة «, تكلمنا عليها باستفاضة يف تعليقنا عىلهاختالفات أخرى يف نسب

 .)٦(بن قانع رقمال



  املجلد األول ٢٠٢

  وكان يسكن,حممد++ أبو:خارجة, ويقال++ أبو: يقال,زيدبن ++وكنية أسامة
 . )١(املدينة
بن ++أسامة:  قالّبرييُّالزاهللا ++عبدبن ++مصعبنا : زهريبن ++ أمحد −٦٦
اهللا ++ستعمله رسولا, ِّباحل: رشاحبيل الكلبي, يقال لهبن ++حارثةن ب++زيد

اهللا ++فقال رسول )٢( وأسامة معسكر باحلرفاهللا ++, وتويف رسول
ار غ فأ,ثامين عرشة سنة ابن وأسامة يومئذ, » أسامةَامضوا بعث«: 

 .)٤(, ورجع ساملًا النبي )٣(أسامة حيث أمراة
 .زيدبن ++أسامة ن أموأم أيم: قال مصعب

 يأيمن أم أسامة, وه أم: شيخ++بن أبي++)٥( وقال سليامن:زهري ابن قال
اهللا ++وكان رسول, بركة: , وكانت ألمه ـ واسمهااهللا ++ رسولةموال

 .)٦(»أم أيمن أمي بعد أمي«:  يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عن املصنفه األقوال هذ)٨/٥١(» تارخيه«يف  ذكر ابن عساكر )١(
 السكون ثم اجليم املعجمةضم ب» فْراجلُ«: الصوابولعل  باحلاء املهملة,) م ( يف)٢(

 ).٢/١٢٨(» معجم البلدان«كام يف  الشام نحو املدينة من أميال ثالثة عىل موضع
 .)٨/٥١(» تاريخ ابن عساكر«: انظر .»أمره «:والصواب» أمراة» «م « كذا يف)٣(
 .عن املصنف به) ٨/٥١(» تاريخ دمشق«ن عساكر يف  أخرجه اب)٤(
:  هذا النص عن املصنف, وذكر سلامن بدل)٨/٥١(» تارخيه « ونقل ابن عساكر يف)٥(

البن حبان, » الثقات «شيخ له ترمجة يف++بن أبي++ وسليامن.هناأثبت++ ماسليامن, والصواب
 . )٥١−٩/٥٠ (للخطيب» تاريخ بغداد«و

من طريق املصنف به, ملحقا بالنص ) ٨/٥١(» تاريخ دمشق«  أخرجه ابن عساكر يف)٦(
 .السابق خترجيه
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بن ++يونس, عن صالحبن ++ نا عيسى:املدينيبن ++ علي −٦٧
بن ++ حدثني أسامة:الزبري, قالبن ++لزهري, عن عروةعن ااألخرض, ++أبي

ر عىل ِغ« :)١(َنىْبُإىل أ ـ يعني حني بعثه اهللا ++قال لي رسول: زيد قال
َ صباحا ثم حَنىْبُأ  .)٢(»قّرً

أسلم, عن أبيه, بن ++معرش, عن زيد++ أبو نا:بكاربن ++ حممد −٦٨
 فرض عمر : قالوا )٤(رفيعبن ++رة, وعن حممدْفُ موىل غ)٣(وعن عمرو

اهللا ++ عبدفقال عمر ثالثة آالف,بن ++اهللا ألسامة أربعة آالف, وفرض لعبد
 من اهللا ++إن أباه كان أحب إىل رسول:  فقال? أسامةَّيمل زدت عل: لعمر
 . منكاهللا ++ وهو كان أحب إىل رسول,أبيك
بن ++عن عمرعوانة, ++ أبو أنا:محادبن ++ نا حييى:منصوربن ++ أمحد −٦٩
 :قال ا ًزيد أن عليبن ++أخربين أسامة: سلمة, عن أبيه قال++أبي
إنام أسألك عن : , قال»فاطمة«:  قال?أي أهلك أحب إليك: رسول اهللا++يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: انظر. موضع بالشام من جهة البلقاءبالضم ثم السكون, وفتح النون, » ىَنْبُأ«) ١(

» الكبرياملعجم « و,)٢/٩١(» الطبقات الكربى«:  وانظر,)١/١٠١(» م البلدانمعج«
  .)١/١٦٥(للطرباين

األخرض به ++بن أبي++من طريق صالح) ٢٨٤٣(, وابن ماجه )٢٦١٦(داود ++ أبو أخرجه)٢(
 .نحوه

» التهذيب«اهللا موىل غفرة من رجال ++بن عبد++وهو عمر» ُعمر«والصواب فيه ) م( كذا يف )٣(
)٢١/٤٢٠.( 

 هذه الرواية )٨/٧٢(» تاريخ دمشق «يفأخرج ابن عساكر و )م ( كذا يمكن أن تقرأ يف)٤(
: بنفس اإلسناد) ٣٠/٤٥٠( ويف موضع آخر »نويفع «: وفيه املصنفمن طريق

 . فاهللا أعلم» بزيع«
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ثم : قال ,»زيدبن  أسامة:  عليهُعليه وأنعمتاهللا  ن أنعمَم« :جال قالرال
 .)١(»ثم أنت« : قال?من
 ۩+ُ نا إبراهيم:إبراهيمبن ++ نا يعقوب:ٍلَبْنَحبن ++حممدبن ++ أمحد −٧٠

بن ++اق, عن حممدَّبَّالسبن ++عبيدبن ++ حدثني سعيد:إسحاقبن ++حممدعن 
, هبطت وهبط اهللا ++ رسولَلُقَلام ث : قال)٢(]عن أبيه [زيد,بن ++أسامة

, فلم يتكلم َتَمْصَأ يوم اهللا ++الناس معي إىل املدينة فدخلت عىل رسول
 .)٣( أعرف أنه يدعو ليَّيها علُّبُ يده إىل السامء ثم يصل يرفعفجع

بن ++ عن أسامة,عباس ابن , عنّريْدسعيد اخلُ++ أبو قد روى:
  . )٤(]......[زيد

 , عنديناربن ++, عن عمروُ نا سفيان:ّعباد املكيبن ++ حممد −٧١
 عباس,  ابنقال لي: سعيد اخلدري يقول++ أباسمعت: صالح, قال++أبي

 .)٥(»ِيئةِسَّبا يف النِّإنام الر« : قالاهللا ++أن رسول زيد,بن ++حدثني أسامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريق املصنف به, وأخرجه ) ٨/٥٤(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
 .عوانة به, بزيادة ذكر العباس عم النبي  فيه++ أبيمن طريق) ٣٨١٩(الرتمذي 

 .]م−أ/١٠:ق[  ۩  
» املسند«وما أثبتناه هو املوافق لام يف ) ف(يف وغري واضح ) م( ليس يف بني املعقوفني++ ما)٢(

 .وغريه) ٥/٢٠١(
من طريق ابن ) ٣٨٧١(, وأخرجه الرتمذي )٥/٢٠١(» املسند« أخرجه أمحد يف )٣(

 .إسحاق به
 .»عن النبي«: بسبب التصوير, ولعل التقدير) ف(, )م(بني املعقوفني غري واضح يف ++ ما)٤(
 .عباد بهبن ++عن حممد) ١٥٩٦( أخرجه مسلم )٥(
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مرو, عن عمسلم, عن بن ++ نا حممد:عمروبن ++)١(داود++ أبوه −٧٢
عباس,  ابن قال لي:  قالّريْدسعيد اخلُ++ أبيصالح, عن++ أبيذكوان

 .)٢( مثلهزيد, عن النبي بن ++حدثني أسامة
د مات باملدينة يف زيبن ++ وذكر مصعب الزبريي أن أسامة:
 .خالفة معاوية

 )*(علثشريك البن  أسامة −٢٧
ًأعلم أحدا روى عنه غري ++ الزل الكوفة,ن )٣(سعدبن ++أحد بني ثعلبة

 َ.ةقالِعبن ++زياد
عن , عالقةبن ++ زهري, عن زيادأنا :عبيدبن ++اجلعدبن ++يلع  −٧٣
ت األعراب من اء فجاهللا ++كنت عند رسول: رشيك قالبن ++امةأس

 َبادِع« :رسول اهللا, أعلينا حرج يف كذا وكذا? فقال  يا:كل مكان فقالوا
ً مسلما ظلام فذلك الذي اًرتض أمراق من ال احلرج إاهللا   وضع,اهللا

اهللا   إن,يا عباد اهللا«: ? قالأنتداوىاهللا ++رسول  يا:, قالوا»حرج وهلك
, »مَرَاهل: إال أنزل له شفاء, غري داء واحد ً داء− مل يضع أو− مل ينزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمرو وهو ابن زهريبن ++داود: وهو خطأ والصواب) ف(وغري واضح يف ) م(كذا يف ) ١(

 ).٨/٤٢٦(» التهذيب«سليامن البغدادي من رجال ++أبو
 .عن املصنف به) ٤٨٨(» ناسخ احلديث ومنسوخه«شاهني يف بن ++حفص++ أبو أخرجه)٢(

 عاصم++ أبيالبن» اآلحاد واملثاين« و,)٤٨: ص(» طبقات خليفة«: انظر ترمجته يف (*)
» املنفردات والوحدان«: , وانظر)بتحقيقنا−٩(» معجم ابن قانع«, و)٥/١٢٨(, )٣/٤٠(

−٢/٣٥١(» هتذيب الكامل«, و)٤١: ص(لألزدي » املخزون«, و)٧٦−٧٥: ص(ملسلم 
 .االعتناء بمصادر الرتمجة التي أوردها املحقق مع )٣٥٢

 .)٤٨٢−٤٨٠: ص (, والبن حزم)٤٢٤, ٣١٣, ٣١١: ص( البن الكلبي »اجلمهرة« انظر )٣(



  املجلد األول ٢٠٦
ق ُلاخلُ«: قال ? املسلمأعطى اإلنسان أو++ ماريخ++ ما:اهللا رسول++ ياقالوا
 .)١(»نَساحلَ
, َالقةِعبن ++عوانة, عن زياد++ أبونا الوضاح: محاد قالبن ++ ليث −٧٤

 . )٢( وذكر احلديث۩+النبي سمعت : رشيك قالبن ++عن أسامة
 : وقد روى هذا احلديث مجاعة منهم: 

, وشعبة, وسفيان وغريهم من )٣(مرثد, ومشعربن ++األعمش, وعلقمة
 .رشيك, عن النبي بن ++ عن أسامةَالقةِعبن ++القدماء كلهم, عن زياد

َعالقة, بن ++ن زيادّقيس الكويف األسدي, عبن ++ُ ورواه حممد: ِ
َعن قطبة ْ  ., خالف رواية اجلميعمالك, عن النبي بن ++ُ

 :إسامعيل الكويفبن ++نا وهب :)٤(إسامعيل األمخيسبن ++ حممد −٧٥
 .)٥َ(طبةُ, عن قَالقةِعبن ++قيس, عن زيادبن ++نا حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٥٣/٣١٦(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٢٥٨٦(» مسند ابن اجلعد« أخرجه يف )١(

, وابن )٣٨٥٥, ٢٠١٥(داود ++ وأبو,)٣٠/٣٩٤(من طريق املصنف به, وأخرجه أمحد 
 .ًعالقة به خمترصا ومطوبن ++, من طرق عن زياد)٣٤٣٦(ماجه 

 .]م−ب/١٠:ق[  ۩  
, والطرباين يف )٢٠٣٨(, والرتمذي )٢٩١(» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  )٢(

 .عوانة به خمترصا ومطوال++ أبيمن طريق) ٤٦٤) (١/١٧٩(» املعجم الكبري«
  انظر.بإمهاهلا» مسعر « وهو خطأ, والصوابنيامم السجبإع» مشعر «,)م ( كذا يف)٣(

 .)١/١٨٢(» الطرباين الكبري«
» األمحيس «: عىل الصواب»هتذيب الكامل«من ويف ترمجته باخلاء املعجمة  )م ( كذا يف)٤(

من هذا الكتاب باحلاء املهملة » إسامعيلبن ++وهب «باحلاء املهملة, وقد ورد يف ترمجة
 .)١/١٨٥(» الطرباين الكبري«: وانظر. )٤٧٩−٤/٤٧٧ (ًأيضا, انظر ترمجته هناك

 .من طريق األمحيس به) ٤٨٥) (١/١٨٥(» املعجم الكبري«ين يف  أخرجه الطربا)٥(



 ٢٠٧ املجلد األول  

إسامعيل واهللا بن ++قيس, أو من وهببن ++وال أرى الوهم إال من حممد
 .)١(أعلم

ّأعلم حدث ++ العامر يف هذا احلديث عن شعبة كلمة,بن ++وروى سعيد
 .عامربن ++يزيد الرفاعي, عن سعيدبن ++هبا غري حممد

ثنا : عامربن ++ثنا سعيد: هشام الرفاعي++ أبويزيدبن ++ حممد −٧٦
َعالقة, عن أسامةبن ++شعبة, عن زياد اهللا ++قمنا إىل رسول: رشيك قالبن ++ِ

 .)٢(ا يدهّ فقبلن

ذبن  أسامة −٢٨  )*(عم ا
, وال أعلم روى غري املليح سكن البرصة, وروى عن النبي ++ أبيأبو
 .أسامةبن ++عامر: املليح++ أبواملليح, واسم++ أبوابنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++إسامعيل, عن حممدبن ++هكذا رواه وهب «:)١/١٨٥(» الكبري « قال الطرباين يف)١(

 للدارقطني» األفراد«: وانظر. ها.»رشيكبن ++عن أسامة: قيس وهم فيه, والصواب
 .)بتحقيقنا /أطرافه−٥٨٦(

اجلامع ألخالق «, واخلطيب البغدادي يف )٢٤٧(» مالياأل« أخرجه املحاملي يف )٢(
فتح «هشام الرفاعي به, وقوى احلافظ إسناده يف ++من طريق أبي) ٣١٤(» الراوي
 ).١١/٥٧(» الباري

  وانظر)بتحقيقنا−٧(» معجمه «, وابن قانع يف)٢/٢١(» تارخيه «ترمجه البخاري يف (*)
 ن املصادر ذكرناها يف تعليقنا عىل وغريه م)٣٥: ص (ملسلم» املنفردات والوحدان«
االعتناء بمصادر  مع )٢/٣٥٢(» هتذيب الكامل «البن قانع, وانظر» معجم الصحابة«

 .ترمجته التي أوردها املحقق



  املجلد األول ٢٠٨

 سمعت: معاوية العباداين قال++ أبو أنا:اجلعدبن ++ علي −٧٧
 غزوة اهللا ++رسولغزوت مع : دث, عن أبيه قالحيأسامة بن  ااملليح++أبا
 يف شهر رمضان فوافق يوم مجعة, يوم مطر, فأمر َ عرشةَ يف ثامن)١(ننيُح

 .)٢(وا يف رحالكمُّلَأن ص: ً مناديا فنادىاهللا ++رسول
اجلعد وهو بن ++معاوية العباداين مل يسمه لنا علي++ وأبو:
هارون, بن ++ يزيد:, وقد حدث هبذا احلديث)٣(بيْرَزبن ++عندي سعيد

 .املليح++ أبيبي, عنْرَزبن ++حممد, عن سعيدبن ++يونسو
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .رمضان++ ال; ألن غزوة حنني كانت يف شوال)م(فوقها يف ضبب  )١(
» مشيخته« , ومن طريقه ابن اآلبنويس يف)٣٤٥٥(» مسند ابن اجلعد« أخرجه يف )٢(

)١٣.( 
ًوأخطأ البخاري والبغوي مجيعا  «:أ ابن عدي املصنف يف ذلك حيث قالّ وقد خط)٣(

, ثم ساق )٣/٣٦٦(» الكامل « منها .»عبيدة++ أبوحيث كناه بأبي معاوية, وإنام هو
 وليس«: مل يوافق ابن عدي, فقال» التهذيب« غري أن احلافظ يف هناك هذا احلديث

 وذلك أن اجتامع أكثر من كنية لواحد ها.» البغوي يف ذلك بالزمجزم به من خطأ++ما
غري بعيد, خاصة وأن الوجه الذي خطأه ابن عدي قد قال به مجاعة من أهل الفن 

 ابن منيع جده الذي نقل عنه البغوي, وكذا هو قول مسلم, والنسائي,: منهم
 .حاتم الرازي, واحلاكم, والدارقطني, واخلطيب وغريهم++وأبو

ًمؤسس فال ينسب له خطأ أو صواب متاما كام هو ++ الع هذا كله فالبغوي ناقلوم
وما قاله «: ; وعليه فال معنى لقول ابن عدي»التاريخ«أكثر صنيع البخاري يف 

معاوية البرصي فقد أخطأ, إال أنه مع خطأه أعذر من ++ أباالبخاري أنه يكنى
 .إذ النقل غري االعتامد أوالتأسيس» ...البغوي



 ٢٠٩ املجلد األول  

 قريَّ الش)١(ريَدْخَأبن  أسامة −٢٩
ً حديثا واحدا۩+سكن البرصة, وروى عن النبي  ً. 

علي بن ++املقدام ونرصبن ++عمر القواريري وأمحدبن ++اهللا  عبيد −٧٨
ميمون, بن ++نا بشري: املفضلبن ++حدثنا برش: مسعدة الساقي قالوابن ++ومحيد

َأخدري, أن رج من بني شقرة كان يف النفر الذي بن ++عن عمه أسامة ْ َ
َأتوا رسول َ : اهللا ++رسول  يا:فأتاه بغالم له قد اشرتاه فقال:  قالاهللا ++َ

: إين قد اشرتيت هذا الغالم, فأحببت أن تسميه وتدعو له بالربكة, فقال
أريده :  قال»بل أنت زرعة لام تريده«: , قالُ أنا أرصم:)٢( قال»ما اسمك?«

 بيده اهللا ++, وقال رسول»هو عاصم« :اهللا ++ًراعيا, فقال رسول
 .)٣( ضم يده:اهللا  عبيدهكذا, ووصفه

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شبه النسبة,ُاملهملة, وهو اسم يالدال بفتح اهلمزة, وإسكان اخلاء املعجمة, وفتح  )١(

» االستيعاب« و,)١/١٥٣(» األنساب« و,)٢٠٨: ص(» طبقات خليفة«: وانظر
ًال نحفظ أن أحدا روى عنه إال  «:)٤٢: ص(» املخزون «, وقال األزدي يف)١/٧٨(

 . هذا احلديث للمصنف)٦٤٠٠٠(»  العاملكنز« ى صاحب وعز,»ميمونبن ++بشري
 .]م−أ/١١:ق[  ۩  

 ).ف(هنا ينتهي السقط الواقع يف النسخة الكتانيه  من )٢(
املعجم «ًمن طريق برش به خمترصا, وأخرجه الطرباين يف ) ٤٩٥٤(داود ++ أبو أخرجه)٣(

من طريق برش به مثله, وحسن إسناده احلافظ يف ختريج أحاديث ) ١/٩٦(» الكبري
 ).١/٢٤٩(األذكار 



  املجلد األول ٢١٠

هروى من )١(باب ن ا   ّبيُأ  عن الن  
نذر بوأ −٣٠   )*(كعببن  ّبيُ أ:الMفيل أبو: ويقال − ا

 .)٢( املدينة ومات هباسكن
بن ++عن حممد ,حدثني أبي: قال حييى األمويبن ++ سعيد −٧٩

بن ++قيسبن ++كعببن ++ّ أبي:اهللا ++ً فيمن شهد بدرا مع رسول:إسحاق
 .)٣(النجاربن ++مالكبن ++عمروبن ++معاويةبن ++زيدبن ++عبيد
 بن++سمعت سعد: موسى قال++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون)٤( −٨٠
 من بني ,ّ بدري)٥(ّبيِقَكعب عبن ++ّ أبيأن: جعفر يذكربن ++احلميد++عبد
 .)٦( من اخلزرج,النجاربن ++مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بداية من هذا الباب بدأت نسخة اخلزانة العامة بالرباط ) ١(

 −١( »معجمه«, وابن قانع يف )٣/٤٢٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ترمجه ابن أبي (*)
 ,)١/٣٩٠( »السري«, والذهبي يف )٧/٣٠٨( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )بتحقيقنا
 .وغريهم

 . فنص من طريق امل)٧/٣١٤( »تارخيه«اكر يف هذا النص أخرجه ابن عس )٢(
 البن » واليمن الكبرينسب معد«انظر , »النجار« وهو »تيم اهللا« :ونسبه البعض إىل) ٣(

, وانظر )٣٣٢: ص( البن حزم »ربعمجهرة أنساب ال«و, )٣٩٢−١/٣٩٠( يالكلب
 . البن قانع»الصحابةمعجم «َتعليقنا عىل نسبه يف 

 أنا: بطةبن ++حممدبن ++أخربنا عبيد اهللا«: لنسخة قبل احلديث إسناد ا)ف(زاد يف  )٤(
 .»:حممد البغوي قالبن ++اهللا++عبد

 ).١/٢٧(»اإلصابة«قاله احلافظ يف .  أي أنه من أصحاب العقبة الثانية)٥(
 .املصنفمن طريق  )٧/٣١١( »تارخيه«أخرجه ابن عساكر يف  )٦(



 ٢١١ املجلد األول  

عن , الوهاب السكري++بن عبد++نا حممد: إسحاقبن ++هارون  −٨١
بن ++اهللا++ عبدعن, )١(يلِلَّالس++ أبيعن, إياس اجلريريبن ++عن سعيد, سفيان
اهللا   كتاب)٢(ية يفآ يأ«: النبي  قال لهأن  كعببن ++ّبيُ أعن, رباح

 ثم ,ً عليه ثالثاأعادهاحتى , علمأورسوله اهللا ++:قلت: قال, »أعظم?
 )٤(َِكنْهَلي«:  ثم قال,فرضب صدري: قال,  القيوم)٣(]احلياهللا [ :قلت
 .)٥(»املنذر  أباُمْلِالع
 اسم: حنبل قالبن ++محدأاهللا ++عبد++ أبيعن, ئهانبن ++إبراهيم  -٨٢
  .)٦(قريُنبن ++يبَرُض: يلِلَّالس++أبي

, عن عوف, حبيببن ++سفيان: نا  السامي)٧(عدةْسَمبن ++محيد  −٨٣
قدمت املدينة فرأيت رج أبيض : ضمرة قالبن ++تيُعن ع, عن احلسن

 .)٨(كعببن ++ّبيُ أهذا:  قالوا۩+أبيض اللحية, الثياب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» التقريب«, و)٤/٣٣٨ (»اإلكامل« انظر, وكرس الالم األوىل,  املهملةبفتح السني )١(
  .ُنقري القييس اجلُريريبن ++ُضريب: وهو). ١/٤٥٩(

» تارخيه«, واحلديث أخرجه ابن عساكر يف )ف(, وغري واضحة يف »من«: )م(يف  )٢(
 .»أي آية يف كتاب اهللا«: من طريق البغوي به وفيه) ٧/٣٣٠(

 ).م( صحح فوق كل منهام يف )٣(
مرعاة «ًعلم هنيئا لك, وهذا دعاء له بتيسري العلم ورسوخه فيه, انظر  أي ليكن ال)٤(

 ).٧/١٩١(» املفاتيح رشح مشكاة املصابيح
 .من طريق اجلريري به) ٨١٠( أخرجه مسلم )٥(
» التقريب« البن نارص الدين, وانظر )٩/١١٣( »توضيح املشتبه«:  الضبط من)٦(

)١/٤٥٩.( 
 .)٣٩٧−٧/٣٩٥( »هتذيب الكامل«ر ترمجته يف , وانظوهو خطأ »رمسع«: )م(يف ) ٧(

 .]م−ب/١١: ق[  ۩  
 ).١/١٩٧(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٨(



  املجلد األول ٢١٢

عن , عن عمرو, عيينةبن ++أنا سفيان: حممد الناقدبن ++ عمرو −٨٤
عن النبي , كعببن ++ّبيُ أحدثني: عباس قال ابن عن, جبريبن ++سعيد

: ﴿#Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ìãƒ βr& Ù s)Ζtƒ …çµ tΒ$ s% r'sù﴾ ]فأرانا : قال عمرو, ]٧٦: الكهف
 .)١(ستقبله بيديهاسفيان كأنه 

عن , جبريبن ++عن سعيد, عن عمرو, سفيان نا: عمرو الناقد  −٨٥
öθ﴿ :كعب عن النبي بن ++ّ أبيعن, باسعبن ا s9 |M ø⁄ Ï© |N õ‹y‚ −G s9 Ïµ ø‹n= tã 

#\ ô_ r&﴾)٧٧: الكهف[ )٢[. 
 ابن عيينة هكذا )٣( هذان احلديثان مل أسمعهام من أحد عن:

بن ++إال من عمرو الناقد وسمعت أن سفيان اخترصمها من حديث عمرو
  .)٤( قصة موسى واخلرض:دينار الطويل

 حدثني: جريربن ++نا وهب: حممد++ أبويوسف الثقفيبن ++ حجاج −٨٦
جبري, عن ابن عباس, عن بن ++سمعت أيوب حيدث عن سعيد: قال++أبي
 حني ركض زمزم بعقبه )٦(أن جربيل :)٥(كعب, عن النبي بن ++ّأبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًمسلم به نحوه خمترصابن ++دينار ويعىلبن ++من طريق عمرو) ٢٢٦٧( أخرجه البخاري )١(
ًعن عمرو الناقد به نحوه خمترصا, وأخرجه مسلم كذلك ) ٢٣٨٠( أخرجه مسلم )٢(

 .عن عمرو الناقد به مطوال) ٢٣٨٠(
 .»غري«): ف(يف ) ٣(
تفسري وبيان » قصة موسى واخلرض«كام أثبتنا, و) م(, ويف )ف( العبارة غري واضحة يف )٤(

 .واهللا أعلم» يعني«أو » أي«أو » يف«لام قبلها بإضامر حرف 
 قال, ﴾&öθs9 |Mø⁄Ï© |Nõ‹y‚−Gs9 Ïµø‹n=tã #\ô_r﴿«: ذكر الصالة عىل النبي  بعد )ف( كرر يف )٥(

ثم ضبب » فذكر اآليةهذان احلديثان مل أسمعهام من أحد عن ابن عيينة : القاسم++أبو
 .)م(النسخة نتظم مع ا ثم »فذكر«فوق كلمة 

 .)م( من )٦(



 ٢١٣ املجلد األول  

اهللا هاجر, أو  رحم«: , فقال النبي )١(جعلت أم إسامعيل جتمع البطحاء
ًإسامعيل, لو تركتها كانت عينا معيناأم  ًِ َ«)٢(. 

 وهذا احلديث غريب من هذا الوجه, مل أسمعه إال من :
 .حجاج

 حدثنا :)٤(سعد الصاغاين++ أبوميرسبن ++ حممد)٣(نا: جدي  −٨٧
بن ++ّ أبيعن, العالية++ أبيعن, أنسبن ++ عن الربيع,جعفر الرازي++أبو

 :اهللا ++ فأنزل,نسب لنا ربكا: اهللا ++الوا لرسولأن املرشكني ق: كعب
﴿ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9$#﴾ألنه , والصمد الذي مل يلد ومل يولد«:  قال

 اهللا  نأو, وليس يشء يموت إال سيورث, ليس يشء يولد إال سيموت
öΝs9uρ ⎯ä3tƒ …ã&©! #·θàà2 7‰ym﴿ »وال يورث, يموت ال r&﴾مل يكن له شبيه «:  قال

 .)٥(»وال عدل, وليس كمثله يشء
َّ الصاغاين, حدث به )٦(سعد++ أبيوهذا احلديث مل حيدث به أحد غري

 .سمعناه منه سنة ثامنني ومائة: حنبل, وجدي, قال جديبن ++أمحد: )٧(عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/٣٤٨(» النهاية يف غريب احلديث«. ِّاحلىص الصغار )١(
ً أي ظاهرا جاريا عىل وجه األرض)٢(  ).٦/٤٠٢ (»فتح الباري «.ً

عن احلجاج ) ٥/١٢١(» املسند«أمحد يف زوائده عىل بن ++واحلديث أخرجه عبداهللا
 ).٣٧١٣(به, وصححه ابن حبان 

 . )م( ليست يف )٣(
 ُميرس الصغاين سمعبن ++ حممد:أبو سعد« وقال )٤٩: ص( »ىالكن« ترمجه مسلم يف )٤(

 .ها. »منيعبن ++روى عنه أمحد, جعفر الرازي++أبا
 .عن ابن منيع به) ٣٣٦٤( أخرجه الرتمذي )٥(
 . وهو خطأ»سعيد« ):ف(, )م(يف  )٦(
 . )م(من  )٧(



  املجلد األول ٢١٤

عن  القاسم يذكربن ++سمعت حممد: قالاهللا ++عبدبن ++)١(هارون  −٨٨
قبل ++ أبيومات, كعب فيهبن ++ّبيُن احلسن يف قصة ألع, دهلمبن ++الفضل

 . بجمعة أو عرش۩+ أن يقتل عثامن
ني تسنة اثن: ُتويف باملدينة سنة تسع عرشة, ويقال: ويقال: قال هارون

  .)٣(يف سنة ثالثني يف خالفة عثامن:  ويقال)٢(وعرشين يف خالفة عمر 
بن ++ّبيُ أمات: عني يقولمبن ++ىسمعت حيي: زهري قالبن ++أمحد  −٨٩

 .كعب سنة عرشين أو تسع عرشة
: وأصحابنا يقولون, كعببن ++ّبيُ أ)٤(رأيت أهل: عمربن ++وقال حممد

 .)٥(اليوم مات سيد املسلمني: وقال عمر, سنة اثنتني وعرشين++ أبيمات
رج ++ أبيكان: قال طلحةبن ++حييىبن ++إسحاق وحدثني: عمر ابن قال

 .)٦(وال بالطويل, ليس بالقصري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . خطأ»مروان«: )م(  يف)١(
 .]م−أ/١٢: ق[  ۩  

 ).م(من ) ٢(
 ).٧/٣٤٥ (»تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٣(
 ).ف(ملحقة هبامش النسخة » أهل«كلمة ) ٤(
هذه األحاديث : عمربن ++قال حممد«: )٣/٥٠١( »ى الكربالطبقات«قال ابن سعد يف  )٥(

وغري , فيام رأيت أهله  اخلطاببن ++ مات يف خالفة عمرهعىل أن++ أبييف موت
مات : وقد سمعت من يقول, ثنتني وعرشين باملدينةسنة : واحد من أصحابنا يقولون

ا وذلك أن وهو أثبت هذه األقاويل عندن, سنة ثالثني  عفانبن ++يف خالفة عثامن
 .ها. »عفان أمره أن جيمع القرآنبن ++عثامن

حدثني إسحاق : بن عمر قال++أخربنا حممد«:  بلفظ)٤٩٨/ ٣( »طبقاته« أخرجه ابن سعد يف )٦(
 .»ًرج دحداحا ليس بالقصري وال بالطويل++كان أبي: بن طلحة قال++ابن حييى, عن عيسى
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 نا : صاحب البرصي−أيوببن ++ سليامن:أيوب++ أبو)١( −٩٠
أتيت املدينة : ندب قالُعن ج, عمران اجلوين++ أبيعن, سليامنبن ++جعفر

 , يتحدثونٌقَلِ ح)٣(]فإذا الناس[ ,)٢(فدخلت مسجد املدينة, ابتغاء العلم
بن ++ّبيُ أ: يعنيقة فيها رجل شاحب كأنه قدم من سفرْلَحتى انتهيت إىل ح

 .فذكر احلديث بطوله, كعب

ّأبي −٣١  )*(بن مالك ُ
 .سكن البرصة, من بني عامر

سمعت زرارة : قال عن قتادة, أنا شعبة: اجلعدبن ++ علي)٤( −٩١
 اهللا ++مالك أنه سمع رسولبن ++ّبيُأ :ُحيدث عن رجل من قومه يقال له

اهللا   فأبعده, ذلكمن أدرك والديه أو أحدمها فدخل النار بعد«: يقول
 . )٥(»وأسحقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حدثنا«: )ف( يف )١(
 .»نبي المسجد «: )ف( يف )٢(
 .)ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٣(

, )٢٩: ص( »الصحابةتسمية «والرتمذي يف , )٢/٤٠( »تارخيه«اري يف بخ الهترمج (*)
, )٢٢٢−١/٢٢١( »املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,) بتحقيقنا−٣( »معجمه«وابن قانع يف 

احلافظ و, )١/٦٣( »األسد«وابن األثري يف , )١/٧٠( »عابياالست«الرب يف ++ عبدوابن
 .)١/٢٨( »اإلصابة« يف

 .»أخربنا«): ف(يف  )٤(
 .احلديث غري واضحةأمام هذا ) ف(حاشية يف توجد  )٥(

 )٥/٢٩(, )٤/٣٤٤(, واإلمام أمحد )٩٥٥(» املسند«واحلديث أخرجه ابن اجلعد يف 
من طريق ) ١/٢٢٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبومن طرق عن شعبة به, وأخرجه

 .عن مالك أو ابن مالك: الشعبة, وق



  املجلد األول ٢١٦

بن ++داود الطياليس مثل رواية علي++ وأبوأسدبن ++ ورواه هبز:
, عن زرارة, عن زيدبن ++عن علي,  عن شعبة,النرض++ أبوورواه, اجلعد
 . عن النبي −مالكابن أو −مالك
 .النرض )١(أبي عن ,جدي  −٩٢

 .)٢(سمهاختلف يف اقد و, هذا احلديثغري  أعلم روى الو :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وكأنه ضبب فوقها)ف(ليست يف ) ١(
: وقيل, عامر: وقيل, مالك القشرييبن ++وعمر: يه فقيلفاختلف «: نعيم++ أبوقال )٢(

بن ++رانمح: وقيل, مالكبن ++بشري: وقيل, احلارثبن ++مالك: وقيل, مالك++ أبوأو, مالك
 .ها. »كمالبن ++بيُ أ:الصحيح: اريبخال وقال, مالك
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نصاري )١(بن عمارة ّبيُأ −٣٢   ا
 .سكن مرص

بن ++ىأنا حيي: مريم++ أبي ابنحدثنا: اهليثم القايضبن ++حممد  −٩٣
 ,زياد++بن أبي++يزيدبن ++عن حممد, ينِزَربن ++الرمحن++ عبدحدثني: أيوب قال
 قد صىل يف اهللا ++ وكان رسول−امرة ع)٢(بن++ أبيعن, ُنيسبن ++ُعن عبادة

مسح عىل اخلفني? أ: رسول اهللا  يا: أنه قال−عامرة القبلتنيبن ++ّ أبيبيت
 »وثالثة«: قال? ويومني:  قلت۩+»ويومني«:  قال?ًيوما: قلت, »نعم«: قال

  .)٣(»بدا لك , مانعم«: ًحتى بلغ سبعا ثم قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» هتذيب األسامء«, واختلف يف ضبطه, قال اإلمام النووي يف )م( يف صحح فوقها )١(
 نرص++ أبوجزم وبه أشهر, والكرس بضمها,: ويقال العني, مكسور وهو«): ١٤٧: ص(
 منهم ًمجيعا, والضم الكرس فيه مجاعة وحكى الشأن, هذا أئمة من وآخرون ماكوال بنا

 ,املقديس يالغن++بن عبد++حممد++ وأبو,يقالبيه بكر++ وأبوالرب,++بن عبد++عمر++ أبواحلافظ
: فقال الرب,++ عبدابن إال وأكثر, أشهر الكرس: قال الوجهني حكى من وكل وآخرون,

 .غريه بالكرس عامرة األسامء ىف ليس أنه عىل واتفقوا ,»الضم عىل األكثرون«
 املدنيني, ىف عداده والدال, باءبال ييعن عبادة,بن ++ أبي:ويقال«: حاتم أبى ابن قال
 »اإلكامل«, و)٣/١٥٥٣(قطني  للدار»املؤتلف واملختلف«: وانظر. ها. »مرص وسكن

 .)١/٣١٦(وي فس لل»املعرفة والتاريخ«, و)٦/٢٧١(البن ماكوال 
 »التوضيح«: ً بكرس العني, وانظر أيضا) بتحقيقنا−٢( »معجم ابن قانع«وقد جاء يف 

هتذيب «, و)٣/٩٦٩(ابن حجر للحافظ  »التبصري«, و)٦/٣٤٤(البن نارص الدين 
 . )٢/٢٦٠( »الكامل

 .)م(سقطت من  )٢(
 .]م−ب/١٢: ق[  ۩  

 =مريم به, ++من طريق ابن أبي) ١/٢٧٩(» السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف )٣(
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  ابنغري  يف اسمه وقالوقد اختلف, أعلم روى غريه++ ال:
 .)١(عبادةابن : مريم++أبي

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطن, عن بن ++أيوب: أيوب به, بزيادةبن ++من طريق حييى) ٥٥٧( ابن ماجه وأخرجه
أيوب به, بذكر بن ++من طريق حييى) ١٥٨(داود ++ أبو يف إسناده, وأخرجهنيسبن ++عبادة
وقد «: نيس يف إسناده, وقالبن ++عامرة, دون ذكر عبادةبن ++قطن, عن أبيبن ++أيوب

 .»اختلف يف إسناده, وليس هو بالقوي
ظر ان, و)١/٢٦( »اإلصابة«, نقل هذا عن البغوي احلافظ يف والدال املهملة, وحدة بامل)١(

 . )٢/٢٩٠( »اجلرح والتعديل«, و)٣٠: ص(للرتمذي » اهللا ++تسمية أصحاب رسول«
أسامء من « :انظر, »أم حرامبن ++بيُ أأبو«: إن الصواب يف هذا الصحابي: وقيل

  ألبي نعيم»املعرفة«و, )١/٧٠( »عاباالستي«, و)٣٠: ص( لألزدي »هيعرف بكنيت
 .)٢/٢٩٠( »اجلرح«و, )١/٤ ( للذهبي»التجريد «, و)١/٢٢٠(

−٦/٣٤٤( »التوضيح«انظر ,  هلذا السبب»تارخيه«اري يف بخمل يذكره ال: وقيل
 . الرد عىل هذا الزعم و)٢٧٣−٦/٢٧١( »اإلكامل« مع هامش )٣٤٦

بن ++ًال نحفظ أن أحدا روى عنه إال أيوب«: )٤٤: ص( »املخزون«يف  وقال األزدي
ّوتعق, »قطن  .وإنام اختلف يف إسناده,  روى عنه»ُنيس بن++عبادة«: ب هذا الكالم بأنُ



 ٢١٩ املجلد األول  

ه أنس  باب من ا
نصاري أنس −٣٣  )*(بن النضر ا

 .مالكبن ++عم أنس
نا : النرض++ أبوالقاسمبن ++نا هاشم: منيعبن ++ أمحدجدي )١(  −٩٤

 . ح املغريةبن ++سليامن
بن ++ا محادن: داود الطياليس++ أبوان: اهليثم العبديبن ++اهللا++ عبد −٩٥
كان عمي : عن أنس قال,  عن ثابت−ًمجيعا–املغرية بن ++ وسليامنةسلم
,  مل يشهد مع النبي  يوم بدر فشق عليه− يت بهّمُفس −النرضبن ++أنس
اهللا ++أما واهللا لئن أراين, ُغيبت عنه, اهللا ++أول مشهد شهده رسول: وقال

أصنع فهاب أن يقول ++ مااىلتبارك وتعاهللا ++ً مشهدا فيام بعد لريين
معاذ فقال له بن ++فاستقبله سعد,  يوم أحداهللا ++غريها فشهد مع رسول

: قال, ًواها لريح اجلنة دون أحد فقاتلهم حتى قتل, عمرو++ أبا يا:أنس
 ةالربيع ابن فقالت. فوجد يف جسده بضع وثامنون من رضبة وطعنة ورمية

 z⎯ÏiΒ﴿ :ونزلت هذه اآلية: قال, انهي إال ببنخعرفت أ++ ما:النرض عمتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)١/١٠٨( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدوابن, )٣/٣( »الثقات«ترمجه ابن حبان يف  (*)
 يف يوالذهب, )١/١٥٥( »األسد«وابن األثري يف , )١/٢٣٠( »املعرفة«نعيم يف ++وأبو

 .)١/١٣٢( »اإلصابة« احلافظ يفو, )١/٣١( »التجريد«
 . »ثنيوحد«: )م( يف )١(



  املجلد األول ٢٢٠

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰|¹﴾ ]يرون أهنا نزلت :قال أنس,  اآلية]٢٣: األحزاب 
 . وهذا لفظ حديث جدي.)١(ويف أصحابه فيه
 .)٣(ه عن أنس نحو, محيد)٢(نا: هارونبن ++نا يزيد: جدي  −٩٦

 )*(أنس بن مالك −٣٤
 وهوحد بني احلريش, وهو القشريي, كعب, ثم أبن ++اهللا++ عبدمن بني

 .أميمة++ أبو:ة ويقالّمي++ أبو:أمية ويقال++أبو
 حدثنا:  قاال−واللفظ لشيبان−خالد بن ++وهدبة شيبان  −٩٧
 −مالكبن ++عن أنس,  القشرييةوادَسبن ++اهللا++ عبدنا: هالل الراسبي++أبو

علينا خيل أغارت :  قال−كعب أحد بني قشريبن ++اهللا++ عبدبنيرجل من 
: فقال,  وهو يأكلاهللا ++ فانطلقت إىل رسول,تب فانتهاهللا ++رسول

: فقال, إين صائماهللا,  رسول  يا:فقلت ۩+»جلس فأصب من طعامنا هذاا«
أو , وضع شطر الصالة  اهللا  إن:وعن الصيام أحدثك عن الصالة«

ع وعن املرض, ووضع الصوم عن املسافر, عن املسافر نصف الصالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املغرية فقط به, وأخرجه بن ++من طريق سليامن) ٢١٥٧(» املسند« أخرجه الطياليس يف )١(
 .من طريق ابن املغرية أيضا فقط) ١٩٠٣(مسلم 

 .»أنا«): ف(يف ) ٢(
 .من طريق محيد, عن أنس) ٢٨٠٦( أخرجه البخاري )٣(

, )٣/١٦٣( »اد واملثايناآلح«عاصم يف ++ أبي, وابن)٢/٢٩( »تارخيه«ترمجه البخاري يف  (*)
 ,) بتحقيقنا−١١( »معجمه«, وابن قانع يف )١٨٤−٥٨: ص( »طبقاته«وخليفة يف 

 .)٣/٣٧٨( »هتذيب الكامل«, واملزي يف )١/٢٤٠( »املعرفة«نعيم يف ++وأبو
 .]م −أ/١٣: ق[  ۩  
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فتلهفت نفيس أال أكون : قال, أو أحدمها, ًلقد قاهلام مجيعا:  قال»واحلبىل
 .)١(اهللا ++أكلت من طعام رسول

أمية ++ أبيقالبة, عن++ أبينا أبان العطار, عن حييى, عن:  شيبان −٩٨
 .)٢(ح
, حييىحدثني : نا األوزاعي قال: املغرية++ أبونا: ئهان ابن  −٩٩
 .)٣(أمية الضمري ح++ أبيعنجر, املها++ أبيعن, قالبة++ أبيعن
 عن, عن حييى, عن األوزاعي, كثريبن ++نا حممد: زهري [ −١٠٠
 .)٤(]أمية الضمري حبن ++عن عمروة, سلم++أبي
صالح أن بن ++معاوية  نا:صالح++ أبونا: هانئبن ++إبراهيم  −١٠١
 −أمية++ أبي, عنةزيادبن ++قالبة, عن عبيد اهللا++ أبيحييى حدثه عنبن ++عصام

 )٥(ديثاحلفذكر ... ُأتيت النبي  وهو يتغدى:  قال−أخي بني جعدة
 .وبعض حديثهم أتم من بعض

 .وال أعلم روى غري حديث الصوم هذا,  واختلفوا يف الكنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابن ماجه )٧١٥(عن شيبان به, وأخرجه الرتمذي ) ٢٤٠٨(داود ++ أبو أخرجه)١(
 .هالل به خمترصا ومطوال++ أبيمن طريق) ٣٢٩٩, ١٦٦٧(

قالبة به خمترصا, وصححه ابن ++ أبيمن طريق) ٢٢٧٦, ٢٢٧٤( أخرجه النسائي )٢(
 ).٢٠٤٢(خزيمة 

 .املغرية به++ أبيمن طريق) ٢٢٣٤( أخرجه النسائي )٣(
من طريق ) ٢٢٦٧(أخرجه النسائي , واحلديث )ف(بني املعقوفني ساقط من ++ ما)٤(

  .ي بهاألوزاع
بن ++صالح عبداهللا++ أبيمن طريق) ٢٢/٣٦٢(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٥(

 .صالح به
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َمرثد الغنوي )١(بن أبي أنس −٣٥ َ)*( 
−نا معاوية : نافعبن ++توبة الربيع++ أبونا: زنجويهبن ++حممد  −١٠٢
حدثني : سالم قال++ أبا أنه سمع−سالم ابن  عن زيد يعني,سالم ابن ييعن

نني ُ إىل حاهللا ++احلنظلية أهنم ساروا مع رسولبن ++عن سهل, السلولي
مرثد ++بن أبي++أنس  فقال»من حيرسنا الليلة?«: اهللا ++فقال رسول

 ًفركب فرسا له فجاء إىل, »ركبا«: قال, رسول اهللا  ياأنا: الغنوي
عب حتى تكون ِّاستقبل هذا الش«: اهللا ++ فقال له رسولاهللا ++رسول
 اهللا ++ رسولجرخ نا فلام أصبح»لك الليلةَِب من ق)٢(َّنَّغرُوال ت, يف أعاله

 : فقال رجل»هل أحسستم فارسكم?«: ثم قال, إىل مصاله فركع ركعتني
 يصلي اهللا ++فثوب بالصالة فجعل رسول, أحسسناه++ مااهللا, رسول يا

 قد ۩+رشوابأ«: وسلم قال حتى إذا قىض صالته, عبوهو يلتفت إىل الشِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نظر, اثباهتا صحيح عندهإبني أن ي والنقل عن البغوي )ف(ليست يف  »أبي« كلمة )١(
 . )١/١٣١( »اإلصابة«

, ًكر هنا أنساق بينهم املصنف فذّفقد فر, وقيل أنيس, أنس: اختلف يف تسميته فقيل (*)
ً بيد أنه ذكر أنيسا ,ًوفرق بينهم أيضا ابن حبان, )٤٠ ( تراجم أنيسةوسيذكر بعد عد

, )٤/٤٩( »الثقات«نظر اًوذكر أنسا يف التابعني , )٣/٧( »الثقات« :نظرايف الصحابة 
 . )١/١٣٢( »اإلصابة«  كام يفًوفرق بينهم أيضا ابن شاهني

, مرثد++بن أبي++أنس«: فقال) ٢/٣٠(» يخ الكبريالتار« يف اري مجع بينهام البخوقد
املعجم « كام يف ُّالطرباين: َّاريبخوتبع ال, »مرثد األنصاري++بن أبي++أنيس: ويقال
واألول . ويقال أنس«:  وقال»أنيس«الرب يف ++ عبد ابنهوترمج, )١/٢٦٥( »الكبري
 .)١/١١٣( »االستيعاب«من . ها. »أكثر

َن قبلك عىل غفلةجييئنا العدو م++ الأي )٢(  ).٧/١٢٩(» عون املعبود«. ِ
 .] م−ب/١٣: ق[  ۩  
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عب فإذا هو قد جاء فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشِّ, »جاء فارسكم
إين انطلقت فكنت يف أعىل هذا :  فسلم فقالاهللا ++فوقف عىل رسول

الشعبني طلعت  فلام أصبحت ,اهللا ++ حيث أمرين رسول)١(عبالشِّ
, ال:  فقال»هل نزلت الليلة?«: اهللا ++رسولله  فقال ,ً أحداكليهام فلم أر

لقد أوجبت فال «: اهللا ++ أو قايض حاجة فقال له رسول)٢(اإال مصلي
 .»)٤( أال تعمل بعدها)٣(عليك

 سالم++بن أبي++ ومعاوية الذي روى هذا احلديث هو ابن سالم:
سالم ++ أبو:وهو, وهو جده, سالم++ أبيعن −وهو أخوه − عن زيدرواه 

 . ممطور:احلبيش واسمه
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليست يف  )١(
 )٦/٩٦( »الكبري«وافق لرواية الطرباين يف وهو امل) ف(من  واملثبت »مصل«: )م( يف )٢(

 .وغريه
  .»عىل نفسك«: )ف( يف )٣(
  .توبة به++ أبيعن) ٢٥٠١(داود ++ أبو, واحلديث أخرجه»هبا«): ف(يف ) ٤(



  املجلد األول ٢٢٤

ه −٣٦   )*(أنس ا

 .القاسم حبن ++نا هاشم: زنجويهبن ++حممد  −١٠٣
 .الوليد ح++ أبونا: علي اجلوزجاينبن ++حممد  −١٠٤
عن , سعدبن ++نا الليث: قالوا حممدبن ++ نا يونس:عباس  −١٠٥
:  زاد يونس يف حديثه−عن أنس, أنسبن ++عن معاذ, حبيب++بن أبي++يزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »التجريد«, و)١٥٥−١/١٥٤( »األسد«: , وانظر)٩/٣٨٩( »تارخيه«ترمجه ابن عساكر يف  (*)

 . )١٣٤ −١/١٣٣( »اإلصابة«و, )١/٣١(
بن ++ألن أحاديث سهل, ًعمر أنسا هذا++ أبونعيم وال++ أبوومل يذكر«: وقال ابن األثري

 . ها. »ًان حسناهذا لكاهللا ++عبد++ أبونّفلو بي,  حسبه عن أبيأنس كلهابن ++معاذ
 . »دهجإىل   مل جياوزه,عن أبيه, معاذبن ++روى حديثه حفيده سهل«: وقال الذهبي

 الرواية من طريق زبان, عن )٩/٣٨٨( »تارخيه«ولذلك ذكر ابن عساكر يف 
, ثم قال++بن معاذ, عن أبيه, عن رسول++سهل  كذا »وحديث البغوي مبهم«: اهللا 

رواية «:  أن ابن عساكر قال)١/١٣٤( »اإلصابة«وذكر احلافظ يف . يف املطبوع
 .»البغوي وهم

: )٢/٩٨( »التاريخ الكبري«يف  هذا وقد رجح البخاري هذا الوجه حيث قال
, حبيب++بن أبي++ويزيد, روى عن الليثه, عن أبي, أنس اجلهنيبن ++معاذبن ++سهل«

 .ها. »هو من أهل الشام: ةعقال ابن هلي. جماهدبن ++, وفروةوزبان
وقد خطأ احلافظ ابن حجر هذه الرواية املثبتة لصحبة أنس اجلهني فتبني أن 

بن فائد مل ++حبيب, وزبان++بن أبي++ًهناك حذفا وقع فأوجب اخلطأ, حيث إن يزيد
 »اإلصابة«بن أنس, انظر ++بن معاذ++بن أنس, وإنام يرويان عن أبيه سهل++يلحقا معاذ

)١/١٣٤( . 
. »قيل يف بعض الروايات++ ماة عىلصحبله «: »ارخيهت«ابن عساكر يف  ولذلك قال

 .ها
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اركبوا هذه «: اهللا ++رسول قال:  قال−وكان من أصحاب النبي 
  .)٢(» ساملة وال تتخذوها كرايس)١(تدعوها, واي ساملةّالدواب

 ,زنجويه وغريه هبذا احلديث رواه الليث ابن هكذا حدثنا :
 .)٣( عن النبي ,عن أبيه, أنسبن ++عن معاذيزيد, عن 
, عن فائدبن ++عن زبان, سعدبن ++نا الليث: نا يونس: عباس  −١٠٦
 . مثل ذلك, عن النبي , عن أبيه, أنسبن ++معاذ

 أنس,بن ++معاذبن ++ عن سهل,فائدبن ++حبيب وزبان++بن أبي++وقد روى يزيد
 عن ,أنسبن ++دة عن معاذعن النبي  مجاعة أحاديث مسن, عن أبيه

عن [, أنسبن ++عن معاذ ً وال أعلم فيام روى يزيد وزبان حديثا.النبي 
  .)٥( عن النبي  غري هذا احلديث الواحد)٤(]أنس

* * *  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» النهاية يف غريب احلديث«. ِّأي اتركوها ورفهوا عنها إذا مل حتتاجوا إىل ركوهبا )١(

)٥/٣٦٥.(  
 .من طريق املصنف به) ٩/٣٨٧(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
هكذا «:  عىل النحو التالي)٩/٣٨٧(» تاريخ دمشق«جاء هذا القول عن البغوي يف  )٣(

 .»أنس, عن أبيه, عن النبي بن ++حدثنا ابن زنجويه وغريه هبذا احلديث عن معاذ
 .»يعني عن أبيه«:  عن املصنف)٩/٣٨٧( » دمشقتاريخ«و) ف(من  )٤(
قد رواه غري «:  وهي)٩/٣٨٧( »تاريخ دمشق«هلذال النقل عن البغوي تتمة كام يف  )٥(

  .ها. »حبيب++بن أبي++يزيد:  الصواب إال أنه سقط منههؤالء عن الليث عىل



  املجلد األول ٢٢٦

 )٢(حرام بن )١(زيد بن مَمضَض بن ن النضربن مالك ب أنس −٣٧
 )*(النجاربن  ۩+عدي بن غنم بن عامر بن )٣(ندبُجابن 

, وكان يأيت الشام,  نزل املدينة ثم حتول إىل البرصة,ي خادم النب
 .ومات بالبرصة 

سمها مليكة ا: املدينيبن ++ وقال علي, ملحان)٤(وأمه أم سليم بنت
 .)٥(الرميصاء: ولقبها, بنت ملحان

أنا : سليامنبن ++نا جعفر: عباد الذارع++ أبوُنسريبن ++قطن  −١٠٧
ُت أمي أم سليم َعِمَس: مالك قالبن ++ن أنسع, عثامن اليشكري++ أبودعاجل

 لو )٦(رسول اهللا, أنيس بأبي أنت وأمي يا:  فقالتاهللا ++رسولكالم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ومصادر ترمجته) ف(, والصواب كام أثبتنا من »يزيد«: )م( يف )١(
: ص(للنووي » هتذيب األسامء« بالزاي, وصوابه بالراء املهملة كام يف »حزام«: )م( يف )٢(

 .وغريه) ١٧٤
 ).١٧٤: ص(» األسامءهتذيب «بضم الدال وفتحها هكذا قيده النووي يف  )٣(

 .]م−أ/١٤: ق[  ۩  
, )٤/٢٣٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٢/٢٧( »تارخيه«ترمجه البخاري يف  (*)

, وابن عساكر )١/٢٣١( »املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)بتحقيقنا−١٠( »معجمه«وابن قانع يف 
 .)٣/٣٩٥( »السري«, والذهبي يف )٩/٣٣٢( »تاريخ دمشق«يف 

 . »ابنة«: )م( يف )٤(
 ).٣/٣٦٣(» هتذيب الكامل «انظر ) ٥(
: من طريق املصنف) ٩/٣٤٦(» تاريخ دمشق«, ويف مطبوعة )ف(, )م(هكذا يف ) ٦(

 .»أنيس«: ُنسري بهبن ++يعىل, عن قطن++ أبيمن طريق) ٩/٣٤٧(; ويف »أنس«
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فدعا لي بثالث دعوات قد رأيت اثنتني : قال أنس. له دعواتاهللا ++دعوت
 . )١( وأرجو أن أرى الثالثة يف اآلخرة,يف الدنيا
خدمت : ابت, عن أنس قالِمسكني, عن ثبن ++نا سالم:  شيبان −١٠٨

 .)٢(النبي  عرش سنني
سلمة ++ أبونا: ُمرضبن ++نا غسان: عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٠٩
 .)٤(محزة++ أبايا:  قال ألنس)٣(نرضة++ أبا أن−يزيدبن ++ يعني سعيد−

, خيثمة البرصي, عن عن جابر, نا رشيك: عمروبن ++داود  −١١٠
 .)٥( ببقلة كنت أجتنيهااهللا ++ين رسولاّكن: قالمالك بن ++عن أنس

عن أنس , عن عاصم األحول, نا رشيك: عمروبن ++داود  −١١١
 .)٦(»يا ذا األذنني«: اهللا ++قال رسول: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جهمن طريق املصنف به, وأخر) ٩/٣٤٦(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(

 .نسري بهبن ++عن قطن) ٤٣٥٤(» املسند«يعىل يف ++أبو
من ) ٦٠٣٨(عن شيبان به, بزيادة فيه, وأخرجه البخاري ) ٢٣٠٩( أخرجه مسلم )٢(

 .طريق ابن مسكني به, بزيادة فيه
 ).٢٨/٥٠٨(» التهذيب«قطعة من رجال بن ++مالكبن ++هو املنذر )٣(
 .ف بهمن طريق املصن) ٩/٣٤٠( أخرجه ابن عساكر )٤(
املصنف به, وأخرجه أمحد  من طريق )٩/٣٤٠( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٥(

 عن ,من طريق شعبة) ٣٨٣٠(وأخرجه الرتمذي من طريق رشيك به, ) ٣/١٢٧(
 عن ,اجلعفي جابر حديث من إال نعرفه++ ال,غريب حديث هذا«: , وقال بهجابر
 .»أحاديث أنس نع روى ,البرصي خيثمة هو نرص++ وأبو,نرص++أبي

رشيك به, وقال من طريق ) ٣٨٢٨, ١٩٩٢(, والرتمذي )٥٠٠٢( داود++ أبوأخرجه )٦(
 .»حسن غريب صحيح«: , ويف الثاين»صحيح غريب«: الرتمذي يف املوضع األول
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 −يعني[يزيد ++ أبوُنا رستم: الوهاب احلارثي++بن عبد++حممد  −١١٢
 بيضاء قلنسوةمالك بالبرصة وعليه بن ++ أنسرأيت:  قال−)١(]الطحان
َمضربة َّ َ  . ب حليته باحلناءّ وقد خض,)٢(ُ
نا سلم : زيدبن ++نا محاد: مر القواريريُعبن ++ اهللا عبيد −١١٣

 كام أدخللام نزلت آية احلجاب جئت : مالك قالبن ++عن أنس, العلوي
 . )٣(»بني  ياوراءك«: كنت أدخل فقال النبي 

 −اهللا++بن عبد++نا حممد: عبيدة النمرييبن ++)٤(ةّبَشبن ++عمر  −١١٤
: مالكبن ++قيل ألنس: أنس قالبن ++عن ثاممة,  عن أبيه,األنصاري: يعني

 . )٥( لكَّأم++ العن بدر فأين أغيب:  قال?ًأشهدت بدرا
 قال لي: قال سليامنبن ++نا معتمر: محادبن ++األعىل++ عبد)٦( −١١٥
 . )٧(لتني غريي صىل القبٌبقي أحد++ ما: يقول۩+مالكبن ++سمعت أنس :أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )ف(ليس يف  )١(
 .)٢/٣٦٠( »املصباح املنري«. َأي مخيطة بقطن) ٢(
السلسلة «زيد به, وانظر بن ++ق عن محادمن طر )٢٣٨, ٢٢٧, ١٣٣/ ٣( أمحدأخرجه  )٣(

 ).٢٩٥٧(» الصحيحة
 املوحدة وتشديد املعجمة بفتحوهو ) ف(, والصواب كام أثبتنا من »شيبة«): م(يف )٤(

  ووقع )١/٧٢١(» التقريب«هكذا قيده احلافظ يف 
من طريق املصنف به, وأخرجه  )٩/٣٦١(» تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه  )٥(

 .عبداهللا األنصاري بهبن ++من طريق حممد) ٦٤٤٦(» املستدرك«احلاكم يف 
حممد بن ++اهللا++ عبدأنا: حممدبن ++حممدبن ++أخربنا عبيد اهللا«: قبل هذا اإلسناد) ف(زاد يف  )٦(

 .»البغوي
 .]م−ب/١٤: ق[  ۩  

 .من طريق معتمر به )٤٤٨٩(البخاري أخرجه  )٧(
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 رأيت أنس: قال الواحد الوزان++بن عبد++ نا عاصم:طالوت  −١١٦
 . )١(مالك خيضب باحلمرةبن ا

بن ++ رأيت أنس:قال العتكياهللا ++عبدبن ++ نا سامل:طالوت  −١١٧
  .)٣( بالصفرةُبِضْخَ ي)٢(مالك
−جعفر ++ أبيعن, عن عمرو,  سفيان)٤(نا: ٍعبادبن ++حممد  −١١٨
 −جعفر++ أبيأحسبه عن: )٥( ثم قال سفيان:عبادبن ++حممداهللا ++عبد++ أبوقال
 .)٧(]عىل ماء[ وهو يأكل )٦(حَضَومالك به بن ++رأيت أنس: قال

 لقم :أصحابنا فقال, ّ ثم سقط علي:عبادبن ++حممداهللا ++عبد++ أبوقال 
 .)٨(كبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧/٢٤(البن سعد » الطبقات الكربى«انظر ) ١(
 .»مالكبن ++أنس« بد من »ًأنسا«): م(يف ) ٢(
 ).١/٢٤٠(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
عباد هو ابن الزبرقان املكي من رجال بن ++ وهو خطأ ألن حممد»نا«:  بدل»بن« )م(يف ) ٤(

 . )٢٥/٤٣٥(» التهذيب«
 .واهللا أعلم» قال«إىل »  آلسقط«ولعله أراد إصالح » ثم سقط آل سفيان«): ف(كأهنا يف ) ٥(
وقد ... بياض الصبح, وقد يراد به مطلق الضوء والبياض من كل يشء: الوضح حمركة) ٦(

َيكنى به عن البرص  .»تاج العروس« من ها. َ
 ).ف( من )٧(
:  من طريق سفيان به وفيه)٩/٣٧٦( »تاريخ دمشق«األثر أخرجه ابن عساكر يف ) ٨(

ًيته يلقم لقما عظامامالك يأكل فرأبن ++رأيت أنس« ًفيلقم لقما كبارا«: , ويف رواية»ً ً« ,= 



  املجلد األول ٢٣٠

ن كا:  قالت)٣( أم أهنار)٢(حدثتنا: قال  التامر)١(نرص++ أبو −١١٩
وكان , )٤(الطيةعليه قلنسوة , ذونِْر عىل بمجعةمالك يمر بنا كل بن ++أنس

 . )٥(خيضب بالصفرة
عن , عن أيوب, زيدبن ++نا محاد:  املوصليإبراهيمبن ++أمحد  −١٢٠

 . )٦( أسد رابض:مالكبن ++كان يف خاتم أنس: حممد قال
 ,برش++أبو موسىبن ++امللك++ عبدنا: القايضاهللا ++عبدبن ++سوار  −١٢١
اهللا ++مالك إذا أراد أن حيدث عن رسولبن ++كان أنس: قال )٧(الليثيعن 

 . أو كام قال:  قال)٨( تغري لونه ثم

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣/٤٠٥( »سري أعالم النبالء«وانظر 
 ).١٨/٣٥٤(» التهذيب«العزيز من رجال ++بن عبد++امللك++ خطأ, وهو عبد»النرض«): ف(يف ) ١(
 . »حدثنا«): م(يف ) ٢(
 . »هنار«): م(يف ) ٣(
 . )١/١٠٣(للسيوطي » احلاوي للفتاوي« من .ها. »االصقة بالرأس, إشارة إىل قرصه«: أي) ٤(
ِاألحاديث العرشة االختيارية العشارية «أخرجه من طريق البغوي احلافظ ابن حجر يف ) ٥( ِ

 ). ١٢: ص( »األسانيد
 ).٣/٤٠٣(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٦(
الشيخ يف ++ أبوكذا, واحلديث أخرجه»املثي«): م(, ويف )ف(هكذا يمكن أن تقرأ يف  )٧(

, وقد »الليثي«: به, وفيهاهللا ++عبدبن ++من طريق سوار) ٤/١٣٦(» طبقات املحدثني«
من طريق املصنف به, دون ذكرها ) ٩/٣٦٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف 

 .يف السند
 . »و«): م(يف ) ٨(



 ٢٣١ املجلد األول  

بن ++عن أنس, عن ثابتة, سلمبن ++نا محاد: نرص التامر++ أبو −١٢٢
وإنام قوام حائطي هبا , إن لفالن نخلةاهللا ++رسول  يا:مالك أن رجالً قال

أعطه «: اهللا ++ فقال رسول, يعطيني حتى أقيم هبا حائطي أن)١(فتأمره
 نخلتك يعنب: فقال, الدحداح الرجل++ أبوفأتى.  فأبى»بنخلة يف اجلنة

اهللا, إين قد  رسول  يا:النبي  فقال الدحداح++ أبو فأتىففعل,بحائطي 
اهللا ++ فقال رسول)٢(اهله فقد أعطيتك عت النخلة بحائطي فاجعلهاتبا

الدحداح ++ أبوفأتى, » ألبي الدحداح يف اجلنة)٣(احَدَق رْذَكم من ع«: 
خرجي من احلائط فقد بعته بنخلة يف أ ,أم الدحداح  يا:فقال, امرأته
 . )٥(أو كلمة تشبهها,  البيعَِحبَر: )٤(, فقالتاجلنة
عن , زيدبن ++يعن علة, سلمبن ++نا محاد: ٍعبادبن ++طالوت  −١٢٣
 , واستخلف)٦(بكر ++ أبوقدمت املدينة, وقد هلك: مالك قالبن ++أنس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »فأمره«): م(يف ) ١(
 . »أعطيتها«): ف(يف ) ٢(
 .)١/٢٩٩( »املشكل من حديث الصحيحنيكشف «. أي نخل ثقيل بحمله) ٣(
 . )ف( من) ٤(
نرص ++ أبيمن طريق) ٧١٥٩(, وابن حبان )٢١٩٤(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٥(

 .سلمة بهبن ++من طريق محاد) ٣/١٤٦(التامر به, وأخرجه أمحد 
 . »«): م(يف ) ٦(



  املجلد األول ٢٣٢

 صاحبك )٢(بايعت به++ مارفع يدك أبايعك عىلا: )١(عمر فقلت لعمر
 . )٣( عىل السمع والطاعة فيام استطعت:۩+قبلك
أن : مالكبن ++عن أنس, سليم الضبيبن ++نا سعيد: شيبان  −١٢٤
 وأمرمها, وعمر, بكر++ أبو: جهز جيًشا إىل املرشكني فيهماهللا ++رسول
, وا يف السري فإن بينكم وبني املرشكني ماءّدِج«: كلهم قال هلم )٤( والناس

ًعطشا  وعطشتم,  املرشكون إىل ذلك الامء شق عىل الناس)٥(فإن سبقكم
 يف ثامنية نفر هو اهللا ++ وختلف رسول»ودوابكم ًشديدا أنتم وركابكم

 قلي ثم نلحق )٦(سّر لكم أن نعهل«: تاسعهم فقال ألصحابه
 ّ فام أيقظهم إال حر,ًسوا مجيعاّرعف اهللا, رسول  يانعم:  قالوا»?)٧(بالناس

قوموا «:  فقال هلمهواستيقظ أصحاب[, اهللا ++الشمس فاستيقظ رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ولعلها من زيادات النساخ»«: )م(زاد يف ) ١(
 . »عليه «):م(يف ) ٢(

 .]م−أ/١٥: ق[  ۩  
سلمة به, وأخرجه ابن بن ++من طريق محاد) ٧/٢١(» الطبقات«أخرجه ابن سعد يف  )٣(

من طريق طالوت به, غري أنه ذكر يف إسناده ) ٢/١٠٨(» الكامل يف الضعفاء«عدي يف 
زيد, واحلديث حتت بن ++ بدال من عليمالك األنصاريبن ++أنسبن ++اهللا++بن عبد++ةيمأ

 .ترمجته, فاهللا أعلم
 . »وأمرهم أو الناس«): ف(يف ) ٤(
 . »إن سبق«): م(يف ) ٥(
 »النهاية يف غريب احلديث«. نزول املسافر آخر الليل نزلة للنوم واالسرتاحة: التعريس) ٦(

)٣/٤٣٦(. 
 ).ف(كأنه صحح فوقها يف ) ٧(



 ٢٣٣ املجلد األول  

 فقال هلم )١(]اهللا ++ ففعلوا ثم رجعوا إىل رسول»فاقضوا حاجتكم
اهللا,  رسول  يا:فقال رجل منهم »?هل مع أحد منكم ماء«: اهللا ++رسول

 فأخذها , فجاء هبا» هباجيئ«: ة فيها يشء من ماء قالأمعي ميض
وا َتعال«: ودعا بالربكة ثم قال ألصحابه,  فمسحها بكفهاهللا ++رسول
, )٢(ائو يصب عليهم حتى توضاهللا ++فجعل رسول, اءو فجا»ائوفتوض
 :ة لصاحب امليضأوقال,  اهللا++ فصىل هبم رسول,وأقام ن رجل منهمّوأذ

,  قبل الناساهللا ++فركب رسول, »تك فسيكون هلا نبأأازدهر بميض«
: فقال. ورسوله أعلماهللا ++: قالوا»?ما ترون الناس فعلوا«: فقال ألصحابه

 فقدموا وقد سبق »وسريشدان الناس )٤ (بكر وعمر أبا )٣(إن فيهم«
ًعطشوا عطًشا شديدا هم املرشكون إىل ذلك الامء فشق عىل الناس و

ها :  قال»ة?أين صاحب امليضأ«: اهللا ++فقال رسول, وركاهبم ودواهبم
 فجاء هبا وفيها يشء من ماء »تكأ بميضئج«: قال, رسول اهللا  ياأنا ذا

اهللا ++ عليهم رسول)٥( فجعل يصب»وا فارشبواَتعال«: فقال هلم كلهم
ا كل دواة ئوم ومل حتى رشب الناس كلهم وسقوا دواهبم وركاهب

اهللا ++ وأصحابه إىل املرشكني فبعثاهللا ++ ثم هنض رسول,ومزادة, وقربة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الناسخ; ولعله بسبب انتقال نظر)م( غري موجود يفبني املعقوفني ++ ما)١(
 اهللا ++ا فجعل يصب عليهم رسولءوفجا«:  عىل هذا النحو)م(جاءت العبارة يف  )٢(

 . »ائوحتى توض
 . )ف( ليست يف) ٣(
 . واهللا أعلم. , ولعلها من زيادات النساخ»رمحهام اهللا«: )م(زاد يف ) ٤(
 . »فصب«): م(يف ) ٥(



  املجلد األول ٢٣٤

وأمكن من ,  نرصهاهللا ++ وجوه املرشكني فأنزل۩+ً رحيا فرضبت
ستاقوا او,  كثريةى وأرسوا أسار,أدبارهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة

 . )١( صاحلنييناقر والناس واهللا ++ فرجع رسول,غنائم كثرية
بن ++عن جرير, زيدبن ++نا محادث:  املوصليإبراهيمبن ++أمحد  −١٢٥

: مالك? قالبن ++ متى مات أنس:احلبحاببن ++قلت لشعيب: حازم قال
 . )٢(سنة تسعني

:  يقول)٣(نعيم++ أباسمعت:  العبدي قالإبراهيمبن ++أمحد  −١٢٦
 . )٤( ثالث وتسعني يف مجعة يف سنةزيدبن ++مالك وجابربن ++مات أنس

  منُرِخآكان : قال حدثنا قتادة: هالل++ أبوحدثنا: شيبان  −١٢٧
 .)٥(مالك بن ++َسأن: مات بالبرصة من أصحاب النبي 

بن ++مات أنس: سمعت األنصاري يقول: ة قالَّبَشبن ++عمر  −١٢٨
 .)٦( وسبع سننيةمائ ابن مالك وهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/١٥: ق[  ۩  

» جممع الزوائد«عن شيبان به, وقال اهليثمي يف ) ٤٢٣٨ (»املسند«يعىل يف ++ أبوأخرجه )١(
 :وقال حبان ابن وثقه ;الضبي سليمبن ++سعيد وفيه ,يعىل++ أبورواه«): ٨/٥٣٠(

 .»الصحيح رجال رجاله وبقية ,غريه وضعفه ,خيطئ
» هتذيب الكامل«, ونقله املزي يف )١/٢٥٠(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

)٢/٣٧٧.( 
 .)٩/٣٨٣ (»تاريخ دمشق«نظر ا وكذا,»نعم«): م(يف ) ٣(
 ).٣/٣٧٨(» هتذيب الكامل«انظر ) ٤(
 . من طريق املصنف به)٩/٣٧٨(» تاريخ دمشق«يف  ابن عساكر هأخرج+)٥(
 . البغوي به عن يعلبن ++من طريق عيسى) ٩/٣٧٨ (»تارخيه« ابن عساكر يف أخرجه) ٦(



 ٢٣٥ املجلد األول  

, قيسبن ++عن أخيه خالد, قيسبن ++ أنا نوح:عليبن ++نرص  −١٢٩
 ذهب اليوم :ق العجليّورُم قال )١(مالكبن ++لام مات أنس: عن قتادة قال
كان الرجل من : املعتمر? قال++ أبا يا وكيف ذاك: فقيل له.نصف العلم

عال إىل َ ت: قلنااهللا ++أصحاب األهواء إذا خالفنا يف احلديث عن رسول
 .)٢(من سمعه منه

yaÙæù]<ðˆ¢]<†}ê•^ÏÖ]<Ø‘_<àÚ<êe_<<ë‚ÃŠÖ]<Ø–ËÖ])٣(<Ùæ_æ<

Ø‘ù]<àÚ<êÞ^nÖ]<ðˆ¢]w )٤(J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  كذا»أنسبن ++مالك«): م(يف ) ١(
 ).٣/٣٧٨(» هتذيب الكامل«انظر  )٢(
 القايض البارع االمام ,السعدي«: فقال) ١٨/٥(» السري«ترمجه احلافظ الذهبي يف + )٣(

 الشافعي, الفقيه البغدادي, السعدياهللا ++عبدبن ++عيسىبن ++أمحدبن ++حممد :الفضل++أبو
 .ها.»العكربي بطة ابن عن ,للبغوي » الصحابة معجم« وراوي مرص, نزيل

  .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)٤(



  املجلد األول ٢٣٦

  )١(أنس و ينسب −٣٨
بن ++نا زيد: سعيد القطان قالبن ++حييىبن ++حممدبن ++ أمحد −١٣٠

إسامعيل بن ++حدثني حممد: احلسن قالبن ++امللك++ عبدحدثني:  قالاحلباب
أهنا  عن جدته أم أنس, أنس++يبن أب++عمران++بن أبي++يونس حدثني: قال

قال , يف الرفيق األعىل من اجلنة وأنا معكاهللا ++جعلكاهللا,  رسول  يا:قالت
 فإنه أفضل ;عليك بالصالة«: علمني عم قالاهللا,  رسول  يا:قالت: أنس
 .)٢(»فإنه أفضل اهلجرة; هجري املعايصاو, اجلهاد

 .أعلم له غريه++ ال:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذا ذكره البغوي «: ىسوم++ أبيوذكر قول) ١/١٤٥ (»األسد« ابن األثري يف ترمجه) ١(

  .ها. »وترمجا ألنس لذكر أنس يف خالل احلديث وال معنى لذكره فيه, بن شاهنيوا
والصواب قالت , وهو خطأ نشأ عن سقط«: )١/٢٥٥ (»اإلصابة« يف احلافظوقال 
, هلطرباين يف ترمجة أم أنس من معجمكذا أخرجه ا, لخإ...اهللا++رسول  يافقلت :أم أنس
 .ها. »مالكبن ++ي أم أنسهست يل: وقال

يعىل, ++ أبياحلباب به, إىلبن ++من طريق زيد) ٧٦١(» إحتاف املهرة«عزاه البوصريي يف  )٢(
معجم «يف , وقال اهليثمي )٣٥٨) (٢٥/١٤٩(» املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف 

 أم أنس هذه ليست أم : وقال,رواه الطرباين يف الكبري واألوسط«): ١٠/٧٣(» الزوائد
بن ++عمرانبن ++ عن يونس,إسامعيل األنصاريبن ++ من طريق حممد,مالكبن ++أنس
 .» وبقية رجاله ثقات,حاتم ومل يذكر فيه جرحا++ أبي وكالمها ذكره ابن,أنس++أبي



 ٢٣٧ املجلد األول  

ارثبن  أنس −٣٩   )*(ا
 حممد الرقي وعليبن ++حدثنا إبراهيم: بكر++ أبوهارونبن ++ حممد −١٣١

بن ++نا عطاء: واقد احلراينبن ++امللك++بن عبد++ا سعيدن: بن احلسن الرازي قاالا
: احلارث يقولبن ++سمعت أنس:  قاله عن أبي,حيمُسبن ++نا أشعث: مسلم

 يقتل بأرض −نياحلس: يعني−هذا إن ابني «: يقول ۩+اهللا ++سمعت رسول
بن ++فخرج أنس:  قال» ذلك منكم فلينرصهَدِهَيقال هلا كربالء, فمن ش

 .)١(عليهاماهللا ++ رمحةنيُاحلارث إىل كربالء فقتل مع احلس
 .وال أعلم له غريه :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فزعم أن عداده , ذكره بعض املتأخرين«: وقال) ١/٢٤٣ (»ملعرفةا«نعيم يف ++ أبوذكره (*)

اهللا ++عنه أنه سمع رسول, عن أبيه, يمحسبن ++وأن حديثه عند أشعث, يف أهل الكوفة
. ها. »...وذكره يف الصحابة وهو من التابعني:  فذكر احلديث ثم قال... يقول

  ).٢/٣٠( للبخاري »التاريخ الكبري«نظر او
أمحد ++ وأبوعمر++ أبووقد وافق ابن منده«: )١/١٤٦ (»األسد«األثري يف وقال ابن 

 . ها. »ةهزلبن ++هو أنس: يقال: أمحد++ أبووقال, صحبةله : العسكري وقاال
 له :وحديثه مرسل قال املزي,  لهَال صحبة«: )١/٣٠ (»التجريد«وقال الذهبي يف 

  .ها. »صحبة فوهم
 :نظرا »وال يعرف ألنس غريه, من هذا الوجه إال ىروُليس ي«: وقال ابن السكن

 ).١/١٢٢(» اإلصابة«
 .]م−أ/١٦: ق[  ۩  

من طريق املصنف به, وأخرجه ) ١٤/٢٢٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 .حممد الرقي بهبن ++من طريق إبراهيم) ٥(» املخزون«األزدي يف 



  املجلد األول ٢٣٨

نصاري بن أبي نيسُأ −٤٠  )*(مرثد ا
بن ++امللك++ عبدنا: إدريسبن ++نا حممد: هارون قالبن ++حممد  −١٣٢

بن ++الليث حدثني: وهب قالبن ++اهللا++ عبدحدثني: قال الليثبن ++شعيب
مسعود بن ++عمران أن احلكم++بن أبي++عن خالد, سعيدبن ++عن حييى, سعد
:  قالاهللا ++مرثد األنصاري حدثه أن رسول++بن أبي++أن أنس: حدثه

, ها خري من القاعد املضطجع في)١(ء صامء بكامءاكون فتنة عميتس«
والاميش فيها خري من , والقائم خري من الاميش, والقاعد خري من القائم

 .)٣(» فليمدد عنقهى فمن أب)٢(الساعي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 −١٢( البن قانع »م الصحابةمعج«, و البن حبان)٣/٧ (»الثقات« : انظر لرتمجته(*)

 ).١/١٣٨(» اإلصابة«, و)١/٣٣(» التجريد«, و)١/١٥٩(» ةبأسد الغا« و,)بتحقيقنا
فرق بينهام ) ٣٥(الذي سبقت ترمجته برقم » مرثد الغنوي++بن أبي++أنس«وهو غري 
 , ولالطالع)٢/٢١٥(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٢/٣٠(» التاريخ الكبري«: غري واحد انظر

 .البن قانع» معجم الصحابة«ملزيد يف ذكر اخلالف انظر تعليقنا عىل عىل ا
 .»بكامء عمياء صامء«): ف(يف ) ١(
 . كذا»الساعد«): م(يف ) ٢(
ًمعلقا عن ابن وهب به, ووصله ابن ) ٢/٣٠(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف  )٣(

 ).١/١٧(» معجم الصحابة«قانع يف 



 ٢٣٩ املجلد األول  

نصاري و ينسبُأنيس −٤١  )*( ا
حدثني : قال سليامنبن ++أمحدبن ++نا حممد: هارونبن ++حممد  −١٣٣

: ٍراشدبن ++نا عباد: يلمأشعث السبن ++ نا أشعث:زياد القطانبن ++إسحاق
ل خطباء اقام رج: قال, حوشببن ++عن شهر, ٍسياهبن ++حدثنا ميمون
 من )٢( ويقعون فيه حتى كان من آخرهم رجل)١(يشتمون عليا 

إنكم قد أكثرتم : قال,  عليهىوأثناهللا ++فحمد, أنيس: األنصار يقال له
  ي النب سمعتااليوم يف سب هذا الرجل وشتمه وأقسم باهللا ألن

 »إين ألشفع يوم القيامة ألكثر مما عىل وجه األرض من حجر ومدر«: يقول
 أترون أن )٣(]عليهاهللا ++صىل[ أحد أوصل به من حممد من++ ماقسم باهللاأو

 .)٥( عن أهل بيته)٤(شفاعته تصل إليكم وتعجز
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعيم  ألبي» املعرفة«نظر او, ) بتحقيقنا−٦٤( البن قانع »بةمعجم الصحا«له ترمجة يف  (*)

 .ها. »قتادة الباهلي يعد يف البرصينيبن ++أنيس«: فقد ذكره هناك باسم) ١/٢٥٠(
 ). ١/٣٢ (»التجريد«, و)١/١٥٨/١٥٩ (»األسد« :نظراو

أنيس األنصاري غري «: وقال, )١/٢٥٠ (»املعرفة« يف −كام هنا−نعيم ++ أبووذكره
 .ها. »منسوب

 . )ف(ليست يف ) ١(
 ).ف(تكررت يف ) ٢(
 . )ف(من  )٣(
 . » ينعجلو« :)ف(يف ) ٤(
 .من طريق أشعث به, مقترصا عىل املرفوع فقط) ٥٣٦٠(» األوسط«أخرجه الطرباين يف ) ٥(



  املجلد األول ٢٤٠

  )*(أنيس −٤٢
ّذر الغفاري++ أبيأخو َ.  

عن , املغريةبن ++نا سليامنأ: هارونبن ++نا يزيد: جدي  −١٣٤
قال لي أخي : ذر++ أبوقال: الصامت قالبن ++اهللا++ عبدعن, هاللبن ++محيد
: قلت ? حتى أرجع إليكّقد بدت لي حاجة إىل مكة فهل أنت كايف: أنيس
أخي ثالث سنني بن ا  يال ذلكبوقد صليت ق, فخرج أنيس إىل مكةنعم, 
حيث :  قال?أين توجهتإىل : هللا  فقلت:  قال?قلت ملن: قال

كأين خفاء  ۩+)١(لقيتأخره آ أصلي بالليل حتى إذا كان ,اهللا ++وجهني
إين :  أنيس ثم جاء فقالّ علي)٢(فراث:  قال,حتى تعلوين الشمس

:  قال, الصابئ:ىأرسله يسماهللا ++ رج بمكة عىل دينك يزعم أن)٣(لقيت
وأنه , وأنه ساحر, ابيزعمون أنه كذ:  قال? له الناس)٤(يقول++ ماقلت
 ن فواهللااقد سمعت قول الكه: ًوكان أنيس شاعرا فقال:  قال,شاعر

 , ولقد وضعت قوله عىل أقراء الشعر فام يلتئم أنه شعر,يقول بقوهلم++ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »املعرفة«, و)١/١١٣ (»االستيعاب« و,)٣/٨(البن حبان » الثقات« :هترتمج انظر ل(*)
» اإلصابة«, و)١/٣٢(للذهبي » التجريد«, و)١/١٥٧(» األسد«, و)١/٢٤٦(ألبي نعيم 

)١/١٣٦.( 
 .»التفت«): م(يف ) ١(

 .] م−ب/١٦: ق[  ۩  
 .أبطأ: أي) ٢(
 .»رأيت«): م(يف ) ٣(
 .  باملثناة الفوقية»تقول« )م(يف ) ٤(



 ٢٤١ املجلد األول  

 بعد يفلام كان بعد ذلك يعن: قال. وإهنم الكاذبون, ًواهللا إين ألراه صادقا
 عن دينك فإين قد أسلمت بي رغبة++ ما:ذر قال لي أنيس++ أبيإسالم

 . )١(وصدقت
 .أعلم ألنيس غريه ال

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ذر++ أبياملغرية به مطوال, يف قصة إسالمبن ++من طريق سليامن) ٢٤٧٣(أخرجه مسلم  )١(



  املجلد األول ٢٤٢

ه أوس  باب من أ
 )*(أوس الثقفي بن أبي أوس −٤٣

 . وكان يسكن الطائف,أوس الثقفي ومها سواءبن ++أوس: وقد قيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 −٢١ (» همعجم«ابن قانع يف و, )٣/٢١٥ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيبناترمجه  *)(

مع ) ٣/٣٨٧ (»هتذيب الكامل«, و)١/١٦٤ (»أسد الغابة« : وانظر,)بتحقيقنا
 .بمصادر ترمجته التي أوردها املحققاالعتناء 

فقد جعل البخاري ,  عىل وجوه عدة»أوس++بن أبي++أوس«هذا وقد اختلف يف 
: فقال يف. ًحذيفة جعلهم واحدابن ++وأوس, أوسبن ++وأوس, أوس هذا++بن أبي++أوس

: ويقال, أوسبن ++والد عمرو, حذيفة الثقفيبن ++أوس«: )١٦ −٢/١٥ (»التاريخ«
 »الثقات« وتابعه عىل ذلك ابن حبان يف .ها. »أوسبن ++أوس: أوس, ويقال++بن أبي++أوس

)٣/١٠ .( 
تاريخ « :انظر, ً واحدا»أوس++بن أبي++أوس«و» أوس بن++أوس«: وجعل ابن معني

 »اهللا ++ أصحاب رسولةتسمي« :وانظر, )٢/٣٠٣ (»اجلرح«, و)٣/٣٨ (»الدوري
 ). ٣١: ص(للرتمذي 

أوس هو ++بن أبي++ألن أوس, واهللا أعلم, وأخطأ فيه ابن معني«: الرب++ عبدوقال ابن
 ). ١٢٠ −١/١١٩ (»االستيعاب« من .ها. »ذيفةحبن ++أوس

: ص(» الطبقات« يف ُ خليفة:أوسبن ++أوس, وأوس++بن أبي++ق بني أوسّوفر
٢٨٥.( 

إن ابن معني أخطأ يف ذلك وإن الصواب أهنام : وقيل«: ابن حجراحلافظ وقال 
يف  والتحقيق أهنام اثنان ومن قال, داود وغريه++ أبو معني عىل ذلكَبنا َِعبَوقد ت, اثنان
بن ++أوس: أوس++بن أبي++أوس: كام قيل يف,  أخطأ−أوس++بن أبي++أوس: أوسبن ++أوس
 من .ها. »اسم والده حذيفة كام سيأيتفأوس ++بن أبي++وأما أوس, وهو خطأ, أوس

 ).١/١٤٤ (»اإلصابة«



 ٢٤٣ املجلد األول  
 أوس: معني يقولبن ++سمعت حييى: قال حممدبن ++عباس  −١٣٥

 .)١ (أوس واحد++بن أبي++أوس, وأوسبن ا
سمعت : سامل قالبن ++ عن النعامن,أنا شعبة: اجلعدبن ++ليع  −١٣٦
اهللا ++أوس أنه رأى رسول++بن أبي++ أوس:)٢( عن جدهحيدثأوس بن ++عمرو

 .)٣(ً توضأ فاستوكف ثالثا
 .ًغسل يديه ثالثا:  قال? وما استوكف:قلت: قال شعبة

 . وقد روى أوس عن النبي  أحاديث غري هذا :

 )٤(س بن حذيفة الMائفيأو −٤٤
 . وهو ثقفي,من أهل الطائف

 عامر العقدي,++ أبونا: )٥(]موسى أبو[اهللا ++عبدبن ++ هارون −١٣٧
بن ++اهللا++ عبدحدثنا: نعيم واللفظ ألبي عامر قالوا++ وأبوالطياليس, داود++وأبو
 :أوس, عن جدهبن ++اهللا++بن عبد++حدثني عثامن: الطائفي قال الرمحن++عبد
 وفد ثقيف فنزلت )٦( يفاهللا ++قدمنا عىل رسول: قالحذيفة بن ++أوس

ني قبته ي الاملكاهللا ++وأنزل رسول, شعبةبن ++ عىل املغرية)٧(األحالفيون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .التالي اجلعدبن ++حديث علي بعد )ف( يف هذه الرواية جاءت )١(
 . )ف(ليست يف ) ٢(
 ).١٧٠٠(» مسند ابن اجلعد«ه, واحلديث يف من طريق شعبة ب) ٨٣(أخرجه النسائي  )٣(
 ).ف(هذه النسبة ليست يف ) ٤(
 .)م(من ) ٥(
 . )ف(من ) ٦(
يشبه ++ ما)م(, وكتب فوقها يف )١/١٤٦( »املصباح املنري«. مجع احلليف, وهو املعاهد) ٧(

 .حرف الفاء



  املجلد األول ٢٤٤
ُدثهم قائما عىل رجليه يحفكان ينرصف إليهم بعد العشاء في راوح بني ً

 ۩+ حتى إذا)١( أهل مكة اشتكاءقدميه مما قد مل من القيام أكثر مما حيدثهم
 فكانت احلرب سجا )٢(خرجنا إىل املدينة انتصفنا منهم فقاتلناهم

طرأ «: رسول اهللا? قال  ياحبسك++ ما: فقلنا. عنا ليلةفاحتبسعلينا ولنا 
 فلام أصبحنا »أخرج حتى أقضيه  ال حزب من القرآن فأحببت أنَّيعل

ًثالثا, ومخس: كيف حيزبون القرآن? قالوا سألنا أصحابه ًا, وسبعا, وتسعا, ً ً
: داود++ أبووقال. , واملفصل احلزب السابع)٣(]وثالث عرشة[ وإحدى عرشة,
 .)٤(حزب املفصل

بن ++اهللا++ عبدعن معنيبن ++سئل حييى: قال زهريبن ++أمحد )٥( −١٣٨
 :أوس, عن جده أوس? قالبن ++اهللا++بن عبد++يعىل, عن عثامنبن ++الرمحن++عبد

 .صالح
حذيفة غري هذا احلديث, وهو بن ++ وال أعلم روى أوس:
 .إسناد طائفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: )٥/٥١٠( البن سعد »الطبقات الكربى«, ويف »مكة«بد من » قريش«: )ف(يف  )١(

 .»أهل مكة وقريش«
 .] م−أ/١٧: ق[  ۩  

 .»فقابلناهم«): ف(يف ) ٢(
 . )ف(من  )٣(
, وابن )١٣٩٣(داود ++ أبو, وأخرجه)١٢٠٤(» مسنده«داود الطياليس يف ++ أبوأخرجه )٤(

عبدالرب  عبدالرمحن الطائفي به نحوه, ونقل ابنبن ++من طريق عبداهللا) ١٣٤٥(ماجه 
 يف حتزيب حديثه عن النبي «:  ابن معني قولهعن) ١/١٢٠(» االستيعاب«يف 

 .»القرآن ليس بالقائم
 اهللا++أنا عبد: بن محدان++بن حممد++بن حممد++أخربنا عبيد اهللا«:  قبل هذا اإلسناد)ف(زاد يف ) ٥(

 .»حممد البغوي قالبن ا



 ٢٤٥ املجلد األول  

نصاري)١(َبن خو أوس −٤٥  )*( ا
يوسف ++ أبوإبراهيمبن ++نا يعقوب: سلم الطويسمبن ++يعل  −١٣٩

: عباس قال ابن عن, عن مقسم, زياد++بن أبي++يزيد حدثني: قال القايض
 ناشدناكم: نصار فقالت األ, والفضلّي  علالنبيكان الذي غسل 

ً رج شديدا يولَخبن ++ أوس:دخلوا منهم رج يقال لهأوحقنا ف )٢(اهللا
 .)٣(حيمل اجلرة من الامء بيده

بن ++حدثني أبي, عن حممد: حييى األموي قالبن ++ سعيد −١٤٠
 أنشدك: اخلزرجبن ++)٤( عوفهو أحد بنيو, خوليبن ++أوس: إسحاق قال

 . فدخل فحرض غسل النبي اهللا ++ينبوحظنا من , ّيعل يا )٥(اهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين يف  هكذا قيده ابن نارص الد»بفتح أوله وسكون الواو وكرس الالم مع تشديد آخره«) ١(
 .)٢/٣٦٧( »توضيح املشتبه«

خولي األنصاري بن ++أوس: بفتح الواو«: )٢/٥٤٢( للحافظ »تبصري املنتبه«ويف 
 .ها. »صحابي شهري, ضبطه العسكري يف كتاب التصحيف

نعيم ++ وأبو,»ًدرابله صحبة ممن شهد «: وقال) ٣/١١(» الثقات« ابن حبان يف هترمج (*)
 »األسد« :وانظر, )١/١١٧ (»االستيعاب«الرب يف ++عبد وابن, )١/٣٠٢ (»املعرفة« يف
بن +اهللا++بن عبد++أوس: وقال )١/١٥٢ (»ةباإلصا«, و)١/٣٦ (»التجريد«, و)١/١٧٠(

 .احلارث
 .»أنشدناكم باهللا«): ف(يف ) ٢(
 ).١/٢٦٠(لإلمام أمحد » املسند«انظر  )٣(
 .كذا» وهذا حديث بني عوف«): م(يف ) ٤(
 .»باهللا«): ف(يف ) ٥(



  املجلد األول ٢٤٦

بن ++ ورواه وهب,إسحاقبن ++األموي حممد ابن مل جياوز به :
 عن, عن عكرمة, اهللا++بن عبد++عن حسني, إسحاق ابن  عن, عن أبيه,جرير

 .وذكر هذه القصة, ٍعباسابن 
 عن حسني هو قصة حفر ,إسحاق ابن والذي رواه, وهو عندي وهم

 يف غسل النبي  فهو عندي يولَخبن ++فأما قصة أوس, رب النبي ق
 .إسحاق ابن من كالم
 . إسحاق حابن  عن, )١(أبي حدثني: قال األموي ابن  −١٤١
عقبة, عن بن ++نا ابن فليح, عن موسى:  هارون الفروي −١٤٢

 بنا:  زاد ابن األموي۩+َخوليبن ++ًفيمن شهد بدرا أوس: الزهري
بن ++عوفبن ++غنمبن ++ساملبن ++مالكبن ++عبيدبن ++احلارثبن ++اهللا++عبد

 .اخلزرج
 .ليىل++ أبووليَخبن ++ أوس:املدينيبن ++علي وقال

ً له حديثا مسندا عن رسولأعلموال  :  .اهللا ++ً
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )م(ليست يف ) ١(

 .]م−ب/١٧: ق[  ۩  



 ٢٤٧ املجلد األول  

 )*(أوسبن  شرحبيل: بن شرحبيل, ويقال أوس −٤٦
سامل, عن الزبيدي بن ++اهللا++د عباحلارث الزبيدي, عنبن ++ عمرو −١٤٣

بن ++ أن أوس)١(احلسن++ أبيعن نمران,  عن عياش,الوليدبن ++يعني حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو اخلالف : ومرجع هذا اخلالف, سمه عىل قولني كام ذكر املصنف هناااختلف يف  (*)
ختلف يف الرواية عىل ا«: حاتم++ أبيفقال ابن, ابن خمرب: وقيل, خممربن ++ نمرانعىل

, أوسبن ++رشحبيل: فقال عن نمران, عثامنبن ++زريح ىفرو: خممر نفسانبن ++نمران
بن ++ أوس:عن نمران فقال, مؤنسبن ++عن عياش, وليد الزبيديالبن  ا حممدىورو

 ). ٨/١٢٠ (»التاريخ الكبري« :وانظر, )٤/٣٣٧ (»اجلرح«من  .ها. »رشحبيل
أوس حيث بن ++رشحبيل: حاتم الرازي أن الصواب قول حريز++ أبو وقد رجح,هذا

 ونجد .ها. »كم له عىل الزبيديمتقن حيحريز ثقة «و» أوس أشبهبن ++ورشحبيل«: قال
والصحيح «: أن املصنف هنا رجح أن الصواب رشحبيل حيث ختم الرتمجة بقوله

  .ها. »أوسبن ++رشحبيل: عندي
 .ها. »ن غاير بينهامَن الناس مِم«: ومع ذلك هناك من فرق بينهام فقال ابن السكن

 ). ٣/٣٢٧ (»اإلصابة«من 
, ٤/٢٤٩ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيبنانيع ومما يدل عىل هذا التفريق ص

 ). ٣/١٠/١٨٨ (»الثقات« وابن حبان يف ,)٣٩٠
والضياء ,  وابن شاهني»نييتاريخ احلمص«عيسى يف بن ++بكر++ أبوق بينهامّوقد فر
) ٣/٣٢٨(, )١/١٥٥ (»اإلصابة« حكى ذلك عنهم احلافظ يف »املختارة«املقديس يف 

 ). ١٧٦: ص (»ل املنفعةيتعج«و
وقد توسعنا يف ذكر )  بتحقيقنا−٢٧ (»معجمه«ًوقد فرق بينهم أيضا ابن قانع يف 

 .اخلالف هناك
اجلرح «احلسن الرحبي مرتجم يف ++ أبوخممربن ++, وهو نمران خطأ»العباس«): ف(يف ) ١(

 . وغريه) ٨/٤٩٧(» والتعديل



  املجلد األول ٢٤٨

 ظامل ليعينه مع ىمن مش«: )١( يقولاهللا ++رشحبيل حدثه أنه سمع رسول
 .)٢(»علم أنه ظامل فقد خرج من اإليامنوهو ي
نا : شعيابن ++ينا عل: ان احلميصَنَحبن ++عمروبن ++حممد  −١٤٤
أوس وكان من أصحاب النبي  أن بن ++رشحبيلعن ,  عن نمران,حريز

 .)٣(» فإن عاد فاقتلوه−ًقاهلا ثالثا−من رشب اخلمر فاجلدوه «: النبي  قال
 .أوسبن ++والصحيح عندي رشحبيل :

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )ف( من) ١(
املعجم «, والطرباين يف )٢٨٢٣, ٢٢٥٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٢(

 ).٧٥٨(» السلسلة الضعيفة«بن احلارث به, وانظر ++من طريق عمرو) ١/٢٢٧(» الكبري
 .من طريق حريز به) ٤/٢٣٤(» املسند«أخرجه أمحد يف  )٣(



 ٢٤٩ املجلد األول  

ه أسعد  باب من روى عن الن  من ا
  )*(بن زرارة أسعد: أمامة أبو −٤٧

إسحاق  ابن عن ,++ أبيحدثني: حييى األموي قالبن ++سعيد  −١٤٥
 )١(سَدُعبن ++زرارةبن ++أسعد: يف تسمية من لقي النبي  بالعقبة األوىل

أمامة تويف قبل ++ أبو وهو,النجاربن ++مالكبن ++غنمبن ++ثعلبةبن ++عبيدبن ا
 .  وهو أول من مشى بني النبي  وبني األنصار,بدر
 سمعت: ة قالعنا زم: عبادةبن ++نا روح: مسلمبن ++علي  −١٤٦
 :ةأمام++ أبي عنحنيف أخربهبن ++سهلبن ++أمامة++ أبا أن:شهاب حيدث ابن

  الشوكة فجاءهه أنه أخذت−وكان أحد النقباء يوم العقبة−رارة ُزابن أسعد 
: قال, ً مرتني أو ثالثا»بئس امليت ليهود«: فقال. عودهي اهللا ++رسول

َّيقولون أال دفع عن صاحبه, وال أملك له ضرا, وال نفعا, وألتمحلن س« َ َّ َ َ ً َ
 . )٢( فأمر به فكوى حول رأسه فامت»له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نعيم  ألبي)١/٢٨٠(» املعرفة«, و)٣/١(» الثقات«, و)٢/٣٤٤(» اجلرح «:رتمجتهلانظر  (*)

حزم  البن» اجلمهرة« و,)١/٣٩٥(البن الكلبي » نسب معد «:, انظر املهملةلبفتح الدا )١(
بن ++سُدُع«: يف العرب فهو مفتوح الدال سوى يف متيم» عدس«, فإن كل )٣٤٩: ص(

  .)٢٩٣: ص(» خمتلف القبائل« ابن حبيب يف هفهو مضموم, قال» بن دارم++اهللا++بن عبد++زيد
 ).١/٣٠٠(» تعجيل املنفعة«من طريق حريز به, وانظر ) ٤/١٣٨(» املسند«أخرجه أمحد يف ) ٢(



  املجلد األول ٢٥٠

عن , ذئب++ أبي ابنعن, فديك++ أبي ابننا: ۩+عبادبن ++حممد  −١٤٧
 .)١(زرارة أن يكوىبن عائشة أن النبي  أمر با عن , عن عروة,الزهري
حدثنا : وردان قاالبن ++حاتمبن ++وصالح, مرعبن ++ اهللا عبيد −١٤٨
أن النبي  : مالكبن ++عن أنس,  عن الزهري,معمرأنا : زريعبن ++يزيد

 .)٢(زرارة من الشوكةبن ++كوى أسعد
 معمر )٣(فرواه. اختلف يف إسناد هذا احلديث عىل الزهري :

 .عن أنس, عن الزهري −األعىل عنه++ عبدمن رواية−
سهل بن ++ةأمام++ أبيعن, عن الزهري, عن معمر, قاالرز++ عبدرواه و
 فكواه عىل −الشوكة: يقال له−وبه وجع  دخل النبي  عىل أسعد: قال

 . عنقه فامت
 . )٤(الرزاق++ عبدعن, وغريه منصوربن ++أمحد  −١٤٩
 , عن عروة, عن الزهري,ذئب++ أبي ابنعن, فديك++بن أبي++ورواه: قال

 .عن عائشة
 أسعد: أمامة++ أبيسهل, عنبن ++أمامة++ أبيورواه زمعة, عن الزهري, عن

 .زرارةبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .] م−أ/١٨: ق[  ۩  
عباد به, وصححه ابن حبان بن ++عن حممد) ٤٨٢٥(» املسند«يعىل يف ++ أبوأخرجه )١(

)٦٠٧٩.( 
 .»هذا حديث حسن غريب«: من طريق ابن زريع به, وقال) ٢٠٥٠(أخرجه الرتمذي  )٢(
 إىل اخلالف عىل الزهري )١/٣٠٠( »تعجيل املنفعة«ظ يف , وأشار احلاف»رواه«): م(يف ) ٣(

 .يف هذا احلديث
 ).١٩٥١٥(» مصنف عبدالرزاق «انظر  )٤(



 ٢٥١ املجلد األول  
عن , عن معمر, قاالرز++ عبدرواه++ ماإن صحيح هذه األحاديث: ويقال

 .واهللا أعلم, سهل مرسبن ++أمامة++ أبيالزهري عن
يف  اهللا ++وبلغني أن أول من مات من أصحاب رسول :

ل  وأواهللا ++وكان أول ميت صىل عليه رسول, زرارةبن ++ أسعد:جرةاهل
 .ُمن دفن بالبقيع وذلك قبل بدر

  )*(ُحنيفبن  سهلبن  أسعد: أمامة أبو −٤٨
 . ومل يسمع منهاهللا ++ُولد عىل عهد رسول

نا : صالح املرصيبن ++نا أمحد: منصور املروزيبن ++أمحد  −١٥٠
بن ++سهلبن ++أمامة++ أبوحدثني: ب قالشها ابن عن, نا يونس: عنبسة
 . اهللا ++وكان ممن أدرك رسول, حنيف
بن ++سهلبن ++أمامة أسعد++ أبو:)١(قال عبيد++ أبيعن, عمي  −١٥١

 . حنيف سنة مائةبن ++سهلبن ++أمامة++ أبو مات:نمري ابن وقال, حنيف
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحب النبي :  اختلف فيه فقيل,وسامه أسعد: نكهح به فولد يف حياة النبي  وأيت« (*)

  ألبي نعيم»املعرفة« من .ها. »أدركه ومل يسمع منه وهذا أصح:  وقيل, وبايعه
)١/٢٨٣ .( 

 وكذا .ها. »ًومل يسمع من النبي  شيئا«: )٣/٢٠ (»الثقات«وقال ابن حبان يف 
 ,)٨٨−١/٨٧ (»األسد« : وانظر,)٢/٨٢ (»االستيعاب«الرب يف ++ عبدبنا قال
 ).١/١٨١ (»اإلصابة« و,)١/١٥ (»التجريد«و

 . »قالوا«): م (يف) ١(



  املجلد األول ٢٥٢

ن ه أ  باب من ا
ن −٤٩ ن أ ن بن أم أ  )*( بن عبيد, وهو أ

  . النبي ۩+ أم أيمن موالةه وأمه,هو أخو أسامة ألمو
عن ,  عن منصور,نا رشيك: )١(هشام الربازبن ++خلف  −١٥٢
 ,»قطع إال يف ثمن املجن ال«:  قال− رفعه−أم أيمنبن ++عن أيمن, عطاء

 .)٢(وثمنه يومئذ دينار
, نا سفيان الثوري: هشامبن ++نا معاوية: غيالنبن ++حممود  −١٥٣
أن النبي  : عن أيمن احلبيش, )٣(وعن عطاء, عن جماهد,  منصورعن

 .)٥( قيمته يومئذ دينار)٤(قطع اليد يف جمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »ستيعاباال« و,) بتحقيقنا−٤٩ (عناقبن ال» الصحابةمعجم « يف تهانظر ترمج (*)
 »اإلصابة«, و)١/١٨٩ (»أسد الغابة«, و)١/٣١٨( ألبي نعيم »املعرفة« و,)١/١٢٨(
وقد وقع يف تسميته خالف , )٤٥٢ −٣/٤٥١ (»هتذيب الكامل«, و)١٧١ −١/١٧٠(

 .»معجم ابن قانع«ذكرناه يف تعليقنا عىل 
 .] م−ب/١٨: ق[  ۩  

, )ف(وغري واضحة يف , ام الثانيةجبإمهال الراء األوىل وإع» الرباز« )م(كذا وقع يف ) ١(
 »توضيح املشتبه« كام يف, ام األوىل وإمهال الراء الثانيةجبإع» البزار«والصواب 

 ).١/٤٨٥(نارص الدين  نالب
 .من طريق رشيك به) ٤٩٤٨( أخرجه النسائي )٢(
 »عن جماهد عن عطاء «:عن ابن غيالن به) ٤٩٤٣(» املجتبى«ويف ) ف(, )م(هكذا يف ) ٣(
من طريق املصنف ) ٤/٢٥٨(» تاريخ دمشق«, وأخرجه ابن عساكر يف »حمجن«): م(يف ) ٤(

 .»جمن «:وفيه
 .عن ابن غيالن به) ٤٩٤٣(أخرجه النسائي  )٥(



 ٢٥٣ املجلد األول  

عن , األصبهاينبن ++سعيدبن ++نا حممد: )١( عمي  −١٥٤
عن , عن عطاء, وعن جماهد,  عن منصور,سفيانن , عهشامبن ++معاوية
 .)٢( وذكر احلديث... عن النبي ,أيمن
عن , عامربن ++حدثني أسود: قالاهللا ++عبدبن ++ هارون)٣( −١٥٥
, نحوه  عن النبي ,عن أيمن, وجماهد عن عطاء,  عن منصور,رشيك

 .)٤(احلكم: وزاد يف إسناده, عن منصور, صالحبن ++ورواه حسن
, عن )٥(صالحبن ++عامر, عن احلسنبن ++نا أسود:  هارون −١٥٦

 .)٦( عن النبي  نحوه,اء, عن أيمنمنصور, عن احلكم, عن جماهد وعط
بن ++عمروبن ++زيدبن ++عبيدبن ++أيمن: )٧(سعدبن ++ورأيت يف كتاب حممد 

 اهللا ++ أم أيمن حاضنة رسول:هوأم, قيسبن ++)٨(رباءاحل++بن أبي++بالل
نني ُوكان أيمن فيمن ثبت يوم ح, زيدبن ++ أسامة: وأخوه ألمه:وموالته
 .ه أصحاب مناهللا ++مع رسول

 .وال أعلم روى أيمن عن النبي  غري هذا :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)م( من) ١(
 .عبدالعزيز بهبن ++عن علي) ١/٢٨٩(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(
 . »حدثني«: )ف( يف) ٣(
 .من طريق رشيك به) ٤٩٤٨(أخرجه النسائي  )٤(
» التهذيب«حي من رجال بن ++صالحبن ++صالحبن ++ كذا, وهو احلسن»صبيح«): م(يف ) ٥(

)٦/١٧٧.( 
 .عن هارون به) ٤٩٤٧(أخرجه النسائي  )٦(
 ). ٢/١٥٢ (»الطبقات«انظر ) ٧(
بن ++عمروبن ++عبيدبن ++أيمن«: )١/٤١٨ (»نسب معد واليمن الكبري«وجاء يف ) ٨(

 .  آخر نسبهىل إ»...قيسبن ++اجلرباء++بن أبي++بالل



  املجلد األول ٢٥٤

ن −٥٠ سدي أ  )*(بن خريم ا
, زياد األسديبن ++عن سفيان, معاويةبن ++مروان نا :جدي  −١٥٧

 ًخطيباقام  اهللا ++ أن رسول:خريمبن ++ عن أيمن,فضالةبن ++عن فاتك
اهللا ++ ثم قرأ رسول»اهللا أهيا الناس عدلت شهادة الزور إرشاًكا ب«: فقال
: ﴿(#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ô_ Íh9$# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$# (#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ  .)١(]٣٠: احلج[ ﴾9$#“–

أسنده عن , معاوية هبذا احلديثبن ++ث مروانّذا حدكه :
 انمروعن , حنبلبن ++أمحد: اهللا عبد++ أبيرأيته يف كتاب, ريمخبن ++أيمن

عن , زيادبن ++عن سفيان, عبيدبن ++ به يعلي۩+ وحدث)٢(معاوية هكذابن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانع  البن» معجم الصحابة«و) ٥/٢٣١(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«له ترمجة يف  (*)
» األسد«و) ١/٣١٩(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٢٩(» بعاياالست«و)  بتحقيقنا−٤٨(
» هتذيب الكامل« و,)١/١٧٠(» صابةاإل« و,)١٠/٣٧(» تاريخ دمشق«, و)١/١٨٨(
)٣/٤٤٣ .( 

 وقال, »له صحبة«: »الكامل«املربد يف  فقال, ه وقد اختلف يف صحبت;هذا
: الرب++ عبدوقال ابن, )١/١٧٠ (»اإلصابة«انظر , »يقال له صحبة«: هالسكن وغري ابن

سلم  وقالت طائفة أ...وهو غالم يفاع, سلم يوم الفتحأ, خريمبن ++ن أيمنإ: يقال«
بن حبان يف ا ه وذكر.ها. »واألول أصح إن شاء اهللا, مع أبيه يوم الفتح, خريمبن ++أيمن

, »تابعي«: )١/٢٤٠ (»الثقات«العجلي يف  وقال, )٤/٤٦ (»الثقات«التابعني من 
 ). بتحقيقنا−٧٨(لطاي ترمجة رقم غ مل»اإلنابة«وانظر 

 إنام نعرفه من ,ا حديث غريبهذ«: عن ابن منيع به, وقال) ٢٢٩٩(أخرجه الرتمذي  )١(
 وال ,زيادبن ++ واختلفوا يف رواية هذا احلديث عن سفيان,زيادبن ++حديث سفيان
 .»خريم سامعا من النبي بن ++نعرف أليمن

 .عن مروان به) ٣٢٢, ٢٣٣, ٤/١٧٨(أخرجه أمحد  )٢(
 .] م−أ/١٩: ق[  ۩  



 ٢٥٥ املجلد األول  

اهللا ++صىل بنا رسول: فاتك قالبن ++ عن خريم,نعامنالبن ++عن حبيبه, أبي
عدلت شهادة الزور إرشاًكا باهللا  أو «:  الصبح ثم التفت إلينا فقال

θç6Ï⊥tFô_$#uρ š#)﴿:  ثم قرأ»باإلرشاك باهللا  ö̂θs% Í‘ρ–“9$# ∩⊂⊃∪ u™!$xuΖãm ¬! uöxî t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ 
 .خر اآليةآ إىل ]٣١, ٣٠: احلج[ ﴾به

 .)١(عبيدبن ++نا يعىل: حممد املروزيبن ++به زهري  −١٥٨
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق ) ٢٣٧٢(ماجه , وابن )٢٣٠٠(, والرتمذي )٣٥٩٩ (داود++ أبو أخرجه)١(

 .عبيد, عن سفيان بهبن ++حممد
 وقد روى عن ,فاتك له صحبةبن ++ وخريم,هذا عندي أصح«: وقال الرتمذي

 .» وهو مشهور,أحاديث النبي 



  املجلد األول ٢٥٦

ه أسيد  باب من ا
َأسيد −٥١ اك بن حض )١(ُ  )*(عتيك , يكنى أبا)٣( بن عتيك)٢(بن 

 .سكن املدينة )٤(بو حضري أ: حييى, ويقال++ أبو:ويقال
: عن ابن إسحاق قال حدثني أبي,: حييى األموي قالبن ++ سعيد −١٥٩

َأسيد: عقب له++ ال)٥(]يوم العقبة[األشهل ++ عبدكان نقيب بني بن ++حضريبن ++ُ
َعقب له++ الاألشهل++بن عبد++زيدبن ++امرئ القيسبن ++عتيكبن ++سامك ِ َ. 
جعفر بن ++احلميد++بن عبد++دسمعت سع: زهري قالبن ++أمحد  −١٦٠

 األوس من النقباء ليلة )٦(سامك منبن ++ضريحبن ++أسيد: األنصاري يقول
  .العقبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلكامل«, و)٤: ص (لغنيلعبد ا» املؤتلف واملختلف«بضم اهلمزة, وفتح السني, انظر ) ١(

 ).١/٦٧(البن ماكوال 
 .)م(من ) ٢(
 .»عتيك«:  وهو خطأ, وكل من ترمجوه قالوا»عبيد« :)م(يف ) ٣(

اآلحاد «, و)٣/٦٠٣(, والبن سعد )٧٧: ص(خلليفة » الطبقات« يف تهانظر ترمج (*)
مع تعليقنا −٣٣(بن قانع ال» معجم الصحابة«, و)٣/٤٦٧ (عاصم++ أبي البن»واملثاين
, )٣/٢٤٦(» الكاملهتذيب «, و)١/٣٤٠(» السري«, و)١/١١١(» األسد« و,)عليه
 ).٩/٧٣(» تاريخ دمشق«و

 .كذا» ابن حضري«): م(يف ) ٤(
 ).ف (ليس يف )٥(
من طريق البغوي ) ٩/٧٧(» تارخيه«, والرواية أخرجها ابن عساكر يف »ابن« :)م(يف ) ٦(

  .»من األوس«: وفيه



 ٢٥٧ املجلد األول  
 .حييى++ أبو:سيدُ أةكني: عن املدائني قال, زهريبن ++أمحد  −١٦١
عن , عن سهيل, حازم++ أبي ابننا: يُزنبور املكبن ++حممد  −١٦٢
بن  يدَسُنعم الرجل أ« : قالاهللا ++أن رسول, هريرة++ أبيعن, أبيه

 .)١(»حضري
 عن,  عن حصني,اهللا++بن عبد++ خالدأنا: بقيةبن ++ وهبان)٢( −١٦٣
:  قال−رجل من األنصار−حضري بن ++يدَسُعن أ, ليىل++بن أبي++الرمحن++عبد

وكان فيه مزاح حيدث القوم , تحدثن اهللا ++بينا نحن عند رسول
: قال أصربين,: ته فقال يف خارصاهللا ++ه رسولعنويضحكهم فط

َّومل يكن علي قميص فرفع  إنك عليك قميص,: قال, »اصطرب«
إنام : ويقول, )٣(هَحْشوجعل يقبل َك,  قميصه فاحتضنهاهللا ++رسول

 .)٤(رسول اهللا  ياأردت هذا
 يعني–حازم, عن يزيد ++ أبينا ابن: ُزنبور املكيبن ++ حممد −١٦٤
َأن أسيد: مإبراهيبن ++ عن حممد−اهلاد ابن  يقرأ سورة ۩+حضري بينا هوبن ++ُ

البقرة, وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت, فسكنت, فقرأ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنام نعرفه ,هذا حديث حسن«: من طريق سهيل به, وقال) ٣٧٩٥(أخرجه الرتمذي  )١(
حبان  , وابن)٥٢٦٣, ٥١٦٦(» املستدرك«, وأخرجه احلاكم يف »ن حديث سهيلم
)٦٩٩٧.( 

 .»حممدبن ++اهللا++ عبدأن, مدحمبن ++ اهللا عبيدأخربنا«: )ف(قبل هذا احلديث يف ) ٢(
ُالكْشح) ٣( بني رأس الورك ++ ماوهي−بني اخلارصة ++ مابفتح الكاف وسكون الشني هو :َ

 .)٢/٥٧١( »لسان العرب«. َلع اخللفيِّ إىل الض−وأسفل األضالع
  من طريق املصنف به, وأخرجه)٩/٧٦( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٤(

 .من طريق خالد به) ٥٢٢٤(داود ++أبو
 .]م−ب/١٩: ق[  ۩  



  املجلد األول ٢٥٨
فجالت الفرس فسكت, فسكنت فقرأ فجالت الفرس, فانرصف وكان 

 فلام أخره رفع رأسه إىل السامء فإذا هو ,ًابنه قريبا منها فأشفق أن تصيبه
 فقال ,أراها++ العرجت إىل السامء حتىبمثل الظلة فيها أمثال املصابيح 

تلك «: قالاهللا ++يا رسول++ ال: قال»ذاك? تدري ما«: اهللا ++رسول
تواري  املالئكة أذنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال

 .)١(»منهم
سعيد ++ أبي عن,ابّخببن ++اهللا++ عبدً حدثني هبذا احلديث أيضا:قال يزيد

 .)٢(حضريبن ++ديَسُعن أ, اخلدري
عن , حفصبن ++عن عمر, مرانعبن ++عن عمر, عمربن ++حممد وذكر
يقدم ++ البكر++ أبوكان: بكر قال++بن أبي++الرمحن++بن عبد++اهللا++بن عبد++طلحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحلديث علقه  , بهمن طريق البغوي) ٩/٩١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(

باب نزول السكينة واملالئكة «يف فضائل القرآن ) ٨/٦٧٩(» الصحيح«البخاري يف 
 ,إبراهيمبن ++ عن حممد,اهلادبن ++ حدثني يزيد:وقال الليث«: قال ,»عند قراءة القرآن

عبيدة وصله يف ++ أبا فذكره, وذكر احلافظ ابن حجر أن...»حضري قالبن ++عن أسيد
 احلافظ هذا املوضع  كالمونحن نضيف إىل.  وكذا وصله اإلسامعيلي,»فضائل القرآن«

 .عند املصنف موصو
 والنسائي ,)٧٩٦(ًعلقه البخاري يف املوضع املشار إليها سابقا, ووصله مسلم  )٢(

وأخرجه مسلم والنسائي «: , قال احلافظ يف رشح تعليق البخاري السابق)٨٠١٦(
قع يف  لكن و, باإلسناد الثاين,اهلادبن ++ عن يزيد,سعدبن ++ا من طريق إبراهيمًأيض

بن ++ أن أسيد,سعد++ أبي عن: ويف لفظ,حضريبن ++ عن أسيد,سعيد++ أبي عن:روايته
 فإنه قال يف ;سعيد إنام محله عن أسيد++ أبايدل عىل أن++ ما لكن يف سياقه...حضري قال

 فاحلديث من ...اهللا ++ فغدوت عىل رسول, فخشيت أن يطأ حييى: قال أسيد:أثنائه
 .»حضريبن ++مسند أسيد



 ٢٥٩ املجلد األول  

ُأحدا من األنصار عىل أ  خالف عنده ويقول++ النهإ :حضري ويقولبن ++يدَسً
  .)١(حييى++ أبا يا:له

 سفيان,++بن أبي++اهللا++ عبدزيد, عنبن ++ثني زكرياوحد: عمربن ++قال حممد
حضري يف شعبان سنة بن ++ أسيد:حييى++ أبومات: قال لبيدبن ++ودعن حمم

 بني العمودين حتى وضعه −األشهل++ عبدمن بني−عرشين ومحله عمر 
 .)٢ ( وصىل عليه:يعني−بالبقيع 
 سعيد أنبن ++أنا حييى: نا يزيد: امللك الواسطي++بن عبد++حممد  −١٦٥
ن فبيع ْيَوىف وعليه دُحضري تبن ++عمرو أخربه أن أسيدبن ++حممدبن ++بكر++أبا

مر ماله ث فباع ,حضري ابن باع مالُي++ ال:نه فبلغ ذلك عمر فقالْيَماله يف د
 .)٣(نهْيَسنوات فقىض د

 .هاهنا++ ما غرياهللا ++يد أحاديث عن رسولَسُوقد روى أ :
عن , عن شعبة, عامرةبن ++ينا حرم: اهللا++بن عبد++ارونه  −١٦٦

قال رجل من األنصار للنبي : حضري قالبن ++يدَسُعن أ, قتادة عن أنس
 ةرَثَإنكم ستلقون بعدي أ«: قال, ًأال تستعملني كام استعملت فالنا: 

 .)٤(»فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كان: قال,التيمياهللا ++من طريق عبدللواقدي ) ١/٨٣(» اإلصابة«عزاه احلافظ يف  )١(
 . فذكره...بكر++أبو

 العمودين بني عمر ومحله...«:  وفيه)٩/٩٦ (»تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 .»األشهل++ عبدبني من وهو عليه وصىل بالبقيع وضعه حتى

 .البغوي به عن طة,رواية من طريق ابن بلهذه ا) ٩/٩٤(» هتارخي« ابن عساكر يف أخرج) ٣(
 . بهمن طرق عن شعبة) ١٨٤٥(, ومسلم )٧٠٥٧, ٣٧٩٢(أخرجه البخاري  )٤(



  املجلد األول ٢٦٠

َ عن أسيد قالوبإسناده −١٦٧ ِاألنصار َكريش «: اهللا ++قال رسول: ُ
ْوعيبتي  الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من حمسنهم وجتازوا ۩+, وإن)١(َ

 .)٢(»عن مسيئهم

َأسيد −٥٢ ْبن ظهير )٣(ُ َ ُ)*( 
 .من بني حارثة

بن ++نا خالد: احلسنيبن ++الفضيل: كامل اجلحدري++ أبو −١٦٨
بن ++َسيدُأبن ++أخربين أبي, عن رافع: جعفر قالبن ++احلميد++ عبدنا: احلارث

ْظهير, عن أبيه أنه خرج إىل قومه من بني حارثة فقال َ يا بني حارثة لقد : ُ
 عن كري األرض, فقلنا اهللا ++ هنى رسول,دخلت عليكم مصيبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْكريش وعيبتي) ١( َ . ّأي بطانته وموضع رسه وأمانته والذين يعتمد عليهم يف أموره: ِ

 .)٤/٢٩٦( »النهاية يف غريب احلديث«
 .]م−أ/٢٠: ق[  ۩  

 حدثني :قال ,معمربن ++حممد أخربنا :)٨٣٢٤(» الكربى«ه النسائي يف أخرج )٢(
, ٣٧٩٩(وأخرجه البخاري , حضري بن ++, من مسند أسيد بهعامرةبن ++حرمي
 .لكن من مسند أنس ) ٢٥١٠( ومسلم ,)٣٨٠١

وانظر , )١/٦٧ (»اإلكامل«كذا قيده ابن ماكوال يف , وفتح السني, بضم اهلمزةكسابقه ) ٣(
 ).٤: ص (غني لعبد ال»ملؤتلف واملختلفا«

 )٦/٥٣(» توضيح املشتبه «انظر .بضم أوله, وفتح اهلاء, وسكون املثناة حتت تليها الراء (*)
 .البن نارص الدين
َأسيد  ةوانظر ترمج  ,)٣/٧ (»الثقات«و, )٤/٣٦٩( البن سعد »الطبقات« :يفُ

−١/٩٥ (»االستيعاب«و, )بتحقيقنا−٣٥( البن قانع »معجم الصحابة«و) ٤/٥٥(
−١/٨٤ (»اإلصابة«و, )١/٢٢ (»التجريد«و, )١/٢٦١( ألبي نعيم »املعرفة«و) ٩٦

 .)٢٥٦−٣/٢٥٥(» هتذيب الكامل«و, )٢٣٧



 ٢٦١ املجلد األول  

 )١(ونكرهيا بالتني »ال«: ّإنا كنا نكرهيا بيشء من احلَب, قال: رسول اهللا++يا
ال, ازرعها أو «: اقي, فقالَّيزرع عىل الربيع السونكرهيا بام , »ال«: فقال

 .)٢(»امنحها أخاك
بن ++نا محاد: قاالاهللا ++عبدبن ++وهارون, شيبة++بن أبي++عثامن  −١٦٩
 أنه − خطمةيموىل بن −د األبر++ أبونا: جعفربن ++احلميد++ عبد عن,أسامة
 وكان من أصحاب النبي :زاد عثامن−ظهري األنصاري بن ++يدَسُسمع أ
 .)٣(»مرةُاء كعَبُصالة يف مسجد ق«:   قالحيدث عن النبي −

َ وال أعلم روى أسيد غريمها: ُ. 
َ وبلغني أن أسيد: بن ++امللك++ عبدظهري تويف يف خالفةبن ++ُ

  .مروان

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للنسائي»الصغرى سنن ال«يف , وجاءت هكذا باملوحدة,  باملوحدة»التبن« :)م(يف ) ١(
» املعرفة«ية, وكذا يف باملثناة التحت» التني«): ٣/٨٩(» الكربى«يف جاءت و, )٧/٣٣(

 ).١/٢٦١(نعيم  ألبي
  ابن احلارث: هو, أنبأنا خالد: قال,إبراهيمبن ++أخربنا حممد :)٣٨٦٢(أخرجه النسائي  )٢(

 .» وكنا نكرهيا بام عىل الربيع الساقي, ال: فقال,وكنا نكرهيا بالتبن«:  وفيهبه,
» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبي وابن,)١٤١١( وابن ماجه ,)٣٢٤(أخرجه الرتمذي  )٣(

 أسامةبن ++أسامة محاد++ أبيمن طرق عن) ١/٦٦٢(» املستدرك« واحلاكم يف ,)١٩٨٩(
ا يصح غري ًظهري شيئبن ++ وال نعرف ألسيد,حديث حسن غريب«: الرتمذيقال  به,

 ,جعفربن ++احلميد++ عبد عن,أسامة++ أبي وال نعرفه إال من حديث,هذا احلديث
 ومل اإلسناد صحيح حديث هذا«: وقال احلاكم, » مديني, زياد:مهاألبرد اس++وأبو

 .»جمهول األبرد++ أباأن إال ,خيرجاه
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 )*(ْبن كرز القسري أسد −٥٣
 .روى عن النبي 

بن ++ثنا سلمحد: امللك البرصي عبد++ أبومكرمبن ++عقبة  −١٧٠
بن ++عن خالدط, أوسبن ++عن إسامعيل, إسحاق++بن أبي++عن يونس, قتيبة
 )١(ّاملريض حتات«: كرز سمع النبي  يقولبن ++عن جده أسد, اهللا++عبد

 .)٢(» ورق الشجرّخطاياه كام تتحات
 .له حديث آخر :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++إنه جد خالد: ويقال«: )١/٢٦٨ (»املعرفة«نعيم يف ++ أبووقال, »القشريي«: )م(يف  (*)

 .ها. »القرسياهللا ++عبد
 ,)١/٣٣٤(» الكبري«ين يف , والطربا)٥/٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ترمجه ابن أبيو
 ).١/٥٣(» اإلصابة«, و)١/٨٥(» األسد «: وانظر.)١/٢٦٨(» املعرفة«نعيم يف ++وأبو

 »معجمه« وقد ذكره ابن قانع يف »أسدبن ++كرز«: ويقال: عاصم++ أبيوقال ابن
 .عليه هناك تعليقنا فانظر »أسيد«: )بتحقيقنا−٣٧(

 .)١/٨٨٢( »النهاية يف غريب احلديث«. أي تتساقط) ١(
 ابن عساكر يف : ومن طريقه,)٤/٧٠(» املسند«يف أمحد بن اإلمام ااهللا ++أخرجه عبد )٢(

, ٢٥٤٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)١٣٥ / ١٦ (»تاريخ دمشق«
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٣٣٥/١٠٠٢(»الكبري« والطرباين يف ,)٢٧٩٣

, به قتيبةبن ++ً مجيعا من طريق سلم,)٢/١٩٣( »ختارةامل«, والضياء يف )٣/٣٢/٨٤٥(
. ها.»احلديث فيه انقطاع بني خالد وأسد«: )١/٥٣( »اإلصابة«قال احلافظ يف 

بن ++حدثنا أمحد: فقال ,)١/٩٦(» معجم الصحابة«وأخرجه ابن قانع موصو يف 
إسحاق, ++بن أبي++ نا يونس:قتيبةبن ++ نا سلم: قال,خياطبن ++ نا خليفة:احلسني احلذاء
فحدثنا عن أبيه, عن  القرسي,اهللا ++عبدبن ++خطبنا خالد:  قال,أوسطبن ++عن إسامعيل
 ّ اخلطايا كام حتتّاحلمى حتت«:  فذكره بلفظ... أتى النبي ,كرزبن ++جده أسد

 .»الشجرة ورقها
 .كرز, واهللا أعلم بالصواببن ++ عن جده أسد, خالد:املحفوظ: قلنا
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 )*(عمروبن  َسُأ: أبو سليF البدري −٥٤
 عن موسى, )١(فليحبن ++نا حممد: ويفرموسى البن ++هارون  −١٧١

 .)٢(عمروبن ++ُ أسري:سليط اسمه++ أبو:ًفيمن شهد بدرا: عقبة, عن الزهريبن ا
 ًفيمن شهد بدرا: إسحاق ابن عن, عن أبيه, األموي ابن [ −١٧٢
 .النجاربن ++ من بني عدي)٣(]عمروبن ++ أسري:سليط اسمه++أبو

 عمروبن ++سربة: سليط++ أبياسم :قال عبيد++ أبيعن, عمي  −١٧٣
 .ً شهد بدرا,النجاربن ++قيس من بني عديبن ا

, إسحاقبن ++نا حممد: نمري ابن نا: شيبة++بن أبي++۩+بكر++ أبو −١٧٤
عن , سليط++بن أبي++اهللا++ عبد عن,زاريفضمرة البن ++عمروبن ++اهللا++ عبدعن

 هبا روالقدور تفور ُم عن أكل حلوم احلُاهللا ++هنى رسول: أبيه قال
 .)٤(فأكفأناها عىل وجوهها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بفتح أوله هكذا يسميه أهل −بن عمرو–زة, وفتح السني املهملة, آخره راء بضم اهلم (*)

» يسري«: قاله ابن املديني, وقيل فيه» جابربن ++أسري«: الكوفة, وأما أهل البرصة فيسمونه
, )بتحقيقنا−٥٠(البن قانع » معجم الصحابة«بالياء, وقد فصلنا ذلك يف تعليقنا عىل 

 .)٣٦٢−١/٣٦١(» اإلصابة«, و)١/٣٤٨(ألبي نعيم » املعرفة «:وانظر
 .»عمروبن ++أسرية«: )٤/٢٥ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيهذا وقد سامه ابن

هتذيب «وانظر ترمجته يف , )ف( من ُأثبتبالفاء كام والصواب , كذابالقاف  »قليح«): م(يف ) ١(
 ). ٢٦/٢٩٩(» الكامل

 .فليح بهبن ++من طريق حممد) ١/٢١٦(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
 ).م(من بني املعقوفني سقط ++ ما)٣(

 .]م−ب/٢٠: ق[  ۩  
 =, )٣/٤١٩(» مسنده« يف وأمحد ,)١٤/٤٦٧ (»صنفامل«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي) ٤(
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ُزني −٥٥ َغر ا ُّا ِ َ ُّ َ)*( 
 .اجلهني: ويقال
 سمعت: عن ثابت قال, زيدبن ++نا محاد: )١(ارَّتمنرص ال++ أبو −١٧٥
 عىل )٢(ُغانُإين لي«: اهللا ++قال رسول:  املزين قالغربردة حيدث عن األ++أبا

 .)١(»يف يوم مائة مرةاهللا  قلبي فأستغفر
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٢/١١٦(» الطبقات« وابن سعد يف ,)١٩٦٨(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن

 ,)١/٢١٤/٥٨٠(» الكبري«والطرباين يف  ,)٤/٢٠٤( »ررشح معاين اآلثا«والطحاوي يف 
 ,)٢١٥ / ٢ (»املختارة« والضياء يف ,)٢٩١٩ / ٥ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

.  بهضمرة الفزاريبن ++عمروبن ++اهللا++ عبد عن,إسحاقبن ++ًمجيعا من طريق حممد
» الكبري« يف  ولكن وقع ترصحيه بالتحديث يف رواية الطرباين,وعنعنه ابن إسحاق

 .)٢/٢١٥( »املختارة« والضياء يف ,)١/٢١٣/٥٧٨(
جمهول, ووقع اختالف يف تسميته, كام بني » ضمرةبن ++عمروبن ++عبد اهللا«: قلنا

 ,ضمرةبن ++عمروبن ++عبد اهللا«:  قال,)١/٧٥٦( »تعجيل املنفعة«ذلك ابن حجر يف 
 . جمهول,بن إسحاقا وعنه ,طسلي++بن أبي++اهللا++ عبد عن,الفزارياهللا ++ عبيد:ويقال
 ,ضمريةبن ++اهللا++ عبد: لكنه قال, يف الطبقة الثالثة»الثقات«بن حبان يف ا ذكره :قلت

 ,ضمريةبن ++عمروبن ++اهللا++ عبد: وكذا ذكر البخاري أنه يقال له,اًنسبه إىل جده مصغر
 .ها.»ضمريةبن ++اهللا++وعبد

, »االستيعاب«و, )بتحقيقنا−٤٦(ع  البن قان»معجم الصحابة«انظر ترمجته يف  (*)
 »التجريد«و, )١٢٦−١/١٢٤ (»األسد«و, )٣٣٤−١/٣٣٣ (»املعرفة«و, )١/١٠٢(
 .)٣١٧−٣/٣١٥ (»هتذيب الكامل«و, )٩٧−١/٩٦ (»اإلصابة«و ,)١/٢٠(

 األغر رجل »معجمه«وقال ابن قانع يف , واألغر املزين, األغر: أي, وقيل مها اثنان
 . يف هناية الرتمجةح وسيأيت كالم املصنف عىل هذاوليس هذا بصحي, من جهينة

» هتذيب الكامل«وترمجته من ) ف(, والصواب باملثناة كام يف باملثلثة» الثامر«) م(يف  )١(
 .وغريه) ١٨/٣٥٧(

ْالغين) ٢( ْالغيم, أراد: َ  =ًخيلو منه البرش; ألن قلبه أبدا كان ++ اليغشاه من السهو الذي++ ماَ
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بن ++نا محاد: الربيع قاال++ وأبوعمر القواريريبن ++ اهللا عبيد −١٧٦
قال :  قال−وكانت له صحبة– غر عن األ,بردة++ أبيعن, نا ثابت: زيد

 . فذكر مثلهاهللا ++رسول
 عن عمرو, نا شعبة: مهديبن ++الرمحن++ عبدنا: خيثمة++ أبو −١٧٧
: اهللا ++قال رسول:  قال−زينةُأغر م−غر عن األ, بردة++ أبيعن, مرةابن 

 .)٢(»يف يوم مائة مرةاهللا  ستغفرأ عىل قلبي حتى ُإنه ليغان«
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ, فإن عرض له عارض برشي يشغله من أمور األمة, فيفزع إىل مشغو باهللا تعاىل َ

 .)٣/٧٥٩( »النهاية يف غريب احلديث«. االستغفار
 .)٣/١١( »فيض القدير« نقله يف »غني أغيار++غني أنوار ال«: احلسن الشاذلي++وقال أبو

أي يغشى قلبي ترقيات بعد ترقيات, فكل ترقي جديد حيجبني عن ترقي قديم, 
ينكشف ++ القي أنا فيه اآلن حيجبني عن ترقي سأرتقيه يف قابل األزمان, أيأو كل تر

 .يف مقامي الذي سآتيه إال بعد أن أرحل من مقامي الذي أنا فيه
أنه غني حظوظ النفس من املأكل : ملخصه++ ذكر ما)٥/٢٣٣( »مرقاة املفاتيح«ويف 

 يف ذكر  فهو »لبيتنام عيني وال ينام ق«: واملرشب والزوجات, وهذا يتعارض مع
ينقطع مع املأل األعىل, ثم ذكر أن استغفاره لام رأه من أحوال أمته, وقبل ++دائم, واتصال ال

 .استغفاره بعد ترقيه من املقام السابق ورؤيته له من املقام الالحق فهو استغفار أبرار
بوة, وكل يؤول إال عىل أحسن األحوال لكامل حال الن++ الثم ذكر أنه عىل اإلمجال

تفسري ردي هلذا احلديث إنام ينسب حلال مفرسه, فكل إناء بام فيه ينضح, وال يقاس 
 .حال الصعلوك بامللوك, وال القلب السقيم بالسليم

: ُ حيث سئل عن هذا احلديث فقالوهللا در األصمعي يف أدبه مع نبيه : ثم قال
لو كان عن قلب غريه : الفق. عن قلبي النبي : عن قلب من تروون هذا? فقالوا

 .لكنت أفرسه لكم, فالتوقف يف مثل هذا أسلم من البيان
الربيع ++ وأبوسعيدبن ++حييى وقتيبةبن ++حدثنا حييى :)٢٧٠٢(أخرجه مسلم يف  )١(

 . بهزيدبن ++ا عن محادً مجيع,العتكي
 = بن++الرمحن++ وعبدداود,++ وأبومعاذ,وغندر, «: من طرق) ٢٧٠٢(أخرجه مسلم  )٢(
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 الوهاب, عن مسعر,++بن عبد++حدثنا حممد: إسحاقبن ++ هارون −١٧٨
 أحسبه −كذا قال– عن األغر اجلهني ,بردة++ أبي عن,مرةبن ++عن عمرو

 يف )١(توبألبكم فواهللا إين يا أهيا الناس توبوا إىل ر«: عن النبي  قال
 .)٢(»اليوم مائة مرة

بردة ++ أبيهالل, عنبن ++املغرية, عن محيدبن ++نا سليامن:  شيبان −١٧٩
 .ح

: سليامن قالبن ++)٣(نا معتمر: إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −١٨٠
: بردة قال++ أبيهالل, عنبن ++املغرية, عن محيدبن ++سمعت أيوب وسليامن

سمعت : فقال: ل من املهاجرين يعجبني تواضعه قالدخلت عىل رج
 .)٤(»اهللا كل يوم مائة مرة  إين أستغفر,استغفروا ربكم«:  يقولاهللا ++رسول
, املنذربن ++عن زياد, معاويةبن ++نا مروان: خملدبن ++شجاع  −١٨١
ً رافعا يده وهو اهللا ++رأيت رسول:  املزين قالاألغر عن ,بردة++ أبيعن

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمعت األغر : قال,بردة++ أبي عن,مرةبن ++عن عمرو , أربعتهم عن شعبة,»مهدي
 ,يا أهيا الناس«: اهللا ++ قال رسول: قال,حيدث ابن عمر وكان من أصحاب النبي 

) ١٧٨(هذا اللفظ بعد هذا وسيأيت  .» فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة;توبوا إىل اهللا
 .اخلالف فيه عىل شعبة) ٦/١١٦(» الكربى«ائي يف وذكر النسمن طريق مسعر, 

 .»أتوب«: )ف(يف ) ١(
بن ++جعفر حدثنا :سليامنبن ++أمحد أخربنا :)١٠٢٧٩(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٢(

 . وأصله يف مسلم كام تقدم به,مسعر عن ,عون
 .»عتمرامل«: )ف(يف ) ٣(
 ,املعتمر حدثنا :األعىل++بن عبد++دحمم أخربنا :)١٠٢٧٨(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٤(

 . بههاللبن ++, عن محيداملغريةبن ++سليامن سمعت :قال



 ٢٦٧ املجلد األول  

 .)٢(»يف اليوم مائة مرةاهللا   إين ألستغفر,وأتوب إليهاهللا  )١ (ستغفرأ« :يقول
بن ++وإبراهيم, الفضلبن ++نا سلمة: )٣(محيدبن ++حممد  −١٨٢
− غرعن األ, عمر ابن عن, عن نافع, إسحاق ابن عن, ًمجيعا ۩+)٤(املختار

 فمطلني فأتيت النبي  )٥(كان لي عىل رجل متر:  قال−أغر مزينة
فوعدين :  قال»غد معه وخذ له بحقهابكر   أبايا«: عني به عليه فقالستأ

يلقانا أحد ++ ال فكان,املسجد فوجدته حيث وعدين فخرجنا من املسجد
 ,يصيب الناس علينا من األجر++ ماأما ترى: بكر++ أبوفقال, إال سلم علينا

 .)٦( عليه فكنا إذا رأينا الرجل بادرناه فسلمنا,يسبقنك إىل السالم أحد++ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»وااستغفر«: )ف(يف ) ١(
 , حدثنا ربيع املؤذن:)٤/٢٨٩/٦٤٤٩( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف  )٢(

 . بهمعاويةبن ++ ثنا مروان: قال, ثنا أسد:قال
الفضل بن ++وانظر الرواة عن سلمة) م(اب كام أثبتنا من  كذا, والصو»أمحيد«: )ف(يف ) ٣(

 ).٩/٤٩(» سري أعالم النبالء«من 
 »هتذيب الكامل«يف وترمجته ) ف(كام أثبتنا من » املختار«والصواب , »احليان«: )م(يف ) ٤(

 . وغريه)٢/١٩٤(
 .]م−أ/٢١: ق[  ۩  

 . باملثلثة»ثمر«) م(يف ) ٥(
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي وابن,)٩٨٤(» ملفرداألدب ا«أخرجه البخاري يف  )٦(

 الضياء : ومن طريقه,)٨٧٩(» الكبري« و,)٧٤٦٨(» األوسط« والطرباين يف ,)١١٢٨(
 ,ق نافعيً مجيعا من طر,)٨٧٨٨(» شعب اإليامن« والبيهقي يف ,)١٤٩٥(» املختارة«يف 

 .  بهعن ابن عمر
 ورجاله رجال ,طرباين يف الكبريرواه ال«): ٨/٣٣(» املجمع«قال اهليثمي يف 

رواه الطرباين يف «): ٣/٢٨٦( »الرتغيب والرتهيب«وقال املنذري يف , »الصحيح
 .» وأحد إسنادي الكبري رواته حمتج هبم يف الصحيح,الكبري واألوسط
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 .)١(إن األغر اثنان ليس هو واحد ويقال :

َغر الغفاري −٥٦ َا ِ ُّ َ)*( 
نا : حييىبن ++عن زياد, )٢(]حممد++ أبوٍصاعدبن ++ا[صاحب لي   −١٨٣
روح, ++ أبيعمري, عن شبيببن ++امللك++ عبدنا شعبة, عن: إسامعيلبن ++مؤمل

 األغر أن النبي :يقال لهبني غفار من عن رجل من أصحاب النبي  
 .)٣( صىل هبم صالة الفجر فقرأ بالروم

 .عمري مل يسموا فيه األغربن ++امللك++ عبدحدث به غري واحد عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن األغر املزين واجلهني أالرب ب++ عبدبناجزم «): ١/٩٦(» اإلصابة«قال احلافظ يف  )١(
 كان : قال, عن البخاري,احلسنبن ++ حدثنا حممد:السكنبن ++علي++و أب وقال,واحد

 إن : يقال:الرب++ عبدبنا وقال . واملزين أصح, عن األغر اجلهني:مسعر يقول يف روايته
بن األثري إىل التفرقة بني املزين ا ومال . وال يصح,يسار روى عن األغر املزينبن ++سليامن
 وأن , وقد أوضح البخاري العلة فيه,حلديث واحد ألن خمرج ا; وليس بيشء,واجلهني

 .ها.»اإلشكال فأزال , اجلهني:معرشا تفرد بقوله
لكن أدخل ...«: فقد ذكره هناك وقال, )٩٨−١/٩٧ (»اإلصابة« : لرتمجتهانظر (*)

ن غاير بينهام ممو, نعيم++ أبووتبعه, يف أحاديث األغر املزينهذا الطرباين حديثه 
 . السابقة»ترمجة األغر« مع) ١/١٢٤ (»األسد«  وانظر.ها. »البغوي

 ).ف( غري واضحة يف »صاحب«: وكلمة, )ف(بني املعقوفني من ++ ما)٢(
, ومل يسميا األغر, بل )٣٦٨, ٥/٣٦٣) (٣/٤٧١(, وأمحد )٩٤٧(أخرجه النسائي  )٣(

, ٢٥٧٩(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن»رجل من أصحاب النبي«: قاال
» الكبري«, والطرباين يف )١/٣٣٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو ,)٢٧٩٦

 . بهروح++ أبيعمري, عن شبيببن ++امللك++ عبدً, مجيعا من طريق)١/٣٠١/٨٨١(
, » ورجاله ثقات,رواه الطرباين يف الكبري«): ٢/١١٤(» املجمع«قال اهليثمي يف 

روى له , وليس باملزين ,صحبةرجل له  ألغرا«): ٣/٣١٧(» التهذيب«قال املزي يف و
 .» وسامه غريه,النسائي ومل يسمه يف روايته



 ٢٦٩ املجلد األول  

ه إياس  باب من ا
زني ٍبن عبد إياس −٥٧  )*(ّا

 .سكن الكوفة
املقرئ   وابنمسلمبن ++يونس وعليبن ++عباد ورسيجبن ++ حممد −١٨٤

: املنهال يقول++ أبادينار أنه سمعبن ++أنا عمرو: اننا سفي: وغريهم قالوا
ً ورأى قوما −وكانت له صحبة−:  املزين يقول)١(ٍعبدبن ++سمعت إياس

 ينهى عن اهللا ++تبيعوا الامء فإين سمعت رسول++ ال:يبيعون الامء فقال
 .)٢(بيع الامء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :وانظر) بتحقيقنا−١٨ (»معجم ابن قانع«و) ٢/٣٣٨ (»اآلحاد واملثاين«له ترمجة يف  (*)

 ).١/١٨٤(» األسد«و  ألبي نعيم,)١/٢٩٠(» املعرفة«و ,)٤٦: ص(زدي لأل» املخزون«
 ولكن األشهر فيه »اآلحاد واملثاين« يف باإلضافة كاماهللا ++عبدبن ++إياس: وقد قيل
 .»معجم ابن قانع« ذلك يف تعليقنا عىل نا, وفصلبغري اإلضافة

 .»اهللا++بن عبد++إياس«: )م(يف ) ١(
الرمحن ++بن عبد++ حدثنا داود:بن حممد النفيلي++اهللا++حدثنا عبد): ٣٤٧٨(داود ++أخرجه أبو) ٢(

  والنسائي.الرمحن العطار++بن عبد++ حدثنا داود:حدثنا قتيبة): ١٢٧١(والرتمذي . العطار
 حدثنا : قاال−واللفظ له−الرمحن ++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ وعبدأخربنا قتيبة :)٤٦٦١(

بن ++أخربنا قتيبة :)٤٦٦٢(ويف . » ابن عبد: وقال مرة,عمربن ++إياس«: وفيه .سفيان
بن ++أخربنا إبراهيم :)٤٦٦٣(ويف . ومل ينسبه» إياس«, وسامه  حدثنا داود: قال,سعيد
, »صاحب النبي ++بن عبد++إياس«:  وفيه, قال ابن جريج: قال, عن حجاج,احلسن
 به, ديناربن ++عن عمرو) ابن جريجو, سفيانو, الرمحن العطار++بن عبد++داود(ًمجيعا 

 .»حديث حسن صحيح«: الرتمذيقال و
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بن ++ليزاد ع, )٢(ٍعبادابن  هذا لفظ, و)١( أي ماء هوأدري++ ال:قال عمرو
ة فأخربت أنه من أصحاب النبي سألت عنه بالكوف: قال سفيان :مسلم

 .ًيعني إياسا+− 
بن ++ نرص:الفتح++ أبوحدثني: إبراهيم العبدي قالبن ++أمحد  −١٨٥

 اهللا++بن عبد++الوليدبن ++اهللا++ عبد سألت:ةيينعبن ++قال سفيان: املغرية قال
 جدي: قال, املزين++بن عبد++ف إياسأتعر: هارون املزين قلتبن ++معقلبن ا

 .أمي++أبو
بن ++سمعت عمرو: قال نا داود العطار: محادبن ++األعىل++ عبد −١٨٦
 هنى عن اهللا ++أن رسول: )٣(عبد ۩بن  عن إياس,املنهال++ أبي عن,دينار

بن ++اهللا++ عبد فكرهه,طَهَول الْضَ ف)٤(ِطَهَو الُمِّيَ فباع ق:قال, بيع فضل الامء
 .)٥(روعم

ًحديثا مسندا غري )٦(++بن عبد++وال أعلم روى إياس : , هذا ً
 .)٧(وقد روي عنه هبذا اإلسناد حديث موقوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»هو++ ماال أدري«: )ف(يف ) ١(
 .»بن عباداا لفظ هذقال «): ف(يف ) ٢(

 .]م−ب/٢١: ق[  ۩  
 .»عبد اهللا«) م(يف ) ٣(
: قرية بالطائف, وأصله: العاص بالطائف, وقيلبن ++ُضبط بفتحتني, مال كان لعمرو) ٤(

 .)٧/٣٠٧( »حاشية السندي عىل النسائي«. املوضع املطمئن
 : قال,سعيدبن ++خربنا قتيبةأ :)٦٢٥٨(» الكربى« ويف ,)٤٦٦٢(أخرجه النسائي  )٥(

 . به عن عمرو,حدثنا داود
 . كذا»عبيد«: )م(يف ) ٦(
 =  نا:ئسعيد املقربن ++حممدبن ++اهللا++ عبدحدثنا :)٤/٧٤(» السنن«يف الدارقطني أخرجه  )٧(
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بن ++عن عمرو, مسلمبن ++نا حممد: عمرو الضبيبن ++داود  −١٨٧
صاحب النبي ++بن عبد++ سمعت إياس:املنهال يقول++ أباسمعت: دينار قال

 .ًأنه يرث بعضهم بعضا: قع عليهم البيت يقول يف قوم و
 دينار هذابن ++املنهال الذي روى عنه عمرو++ أبي واسم:

 .مطعم مكيبن ++الرمحن++عبد :احلديث

y<äi]ç×‘æ<H°¹^ÃÖ]<h…<<‚Û£]æ<Ùæù]<ðˆ¢]<<ïi<^}<‚Û¦<^Þ‚é‰<î×Â

q…<àÚ<‹Ú^¤]<kfŠÖ]<Ýçè<ÔÖƒæ< H°×‰†¹]æ<°éfßÖ]<ì†Â<Äf‰<íß‰<†ËÖ]<g

å†ÛÂ<ÐÚ<àÚ<oè‚£]<…]‚e<íñ^Ûj‰æ<<]äÖç‰…<íß‰æ<å†Ò„eJ< <

ð^<ác< åç×jè<<]êÞ^nÖ]<Ùæ_<»<±^Ãi< VŒ^èc<<àe‚fÂ<<]<Ýø‰æ<<‚Û£]æ

îËŞ‘]<àè„Ö]<å^fÂ<î×Âw+)١(. 
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن,ديناربن ++ عن عمرو,إسحاقبن ++ نا زكريا:عبادةبن ++ نا روح:يعقوب الدورقي
أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم «: صحبةوله ++بن عبد++عن إياس ,املنهال++أبي

 .»من بعض
 ).ف(بني املعقفوفني من ++ ما)١(
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 ٢٧٣ املجلد األول  

زء الثاني من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
عرضي اهللا عنهم   أ

 تصنيف
 :لقاسما أبي

مد اهللا عبد  العزيز البغوي  بن عبد بن 
مد اهللا عبيد: اهللا عبد رواية أبي  بن بن 

ي عنه دان بن مد  )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(
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 ٢٧٥ املجلد األول  

ْبسم[ َن الرحيم ِ َّاهللا الر َّ 
 )١(] وسلمآله رسوله الكريم وعلى مدوصلى اهللا على سيدنا 

 )*(اهللا بن أبي ذباب بن عبد إياس −٥٨
 عن ,عيينة ابن حدثنا: ومجاعة قالوا وجماهد خيثمة++ أبو −١٨٨

بن ++اهللا++بن عبد++عمر, عن إياسبن ++)٢(اهللا++بن عبد++اهللا++ عبدالزهري, عن
 فجاء عمر : قال»ال ترضبوا إماء اهللا«: اهللا ++قال رسول: قالُذباب ++أبي

ِقد ذئ:  فقالاهللا ++إىل رسول هنيت عن  عىل أزواجهن حيث )٣(ُ النساءَرَ
فقال ,  نساء كثرياهللا ++فأطاف بآل رسول,  فأذن هلم أن يرضبوا,رضهبن
 ساء كثري كلهن تشكو ن)٤(ٍلقد أطاف بآل حممد «: اهللا ++رسول
 .خيثمة++ أبيوهذا لفظ, )٥(»وال جتدوا أولئك خياركم, زوجها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(

 ,)١/٤٤٠(» التاريخ الكبري «: يف, وانظر ترمجته)ف(ليس يف » ذباب++بن أبي«:  قوله(*)
البن » الثقات«, و)٢/٢٨٠(» اجلرح«و ,)٥/١٤٨(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«و

−١٩(البن قانع » معجم الصحابة«وانظر » إن له صحبة: يقال«: , وقال)٣/١٢(حبان 
» األسد«و) ١/١٢٧(» االستيعاب«, و)١/٢٩٠(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا

 .)٣/٤٠٦(» هتذيب الكامل«, و)١/١٦٥(» اإلصابة«, و)١/١٨٣(
هم فياإلنابة إىل معرفة املختلف «يف رمجه مغلطاي ولذا توقد اختلف يف صحبته 

 .) بتحقيقنا−١/٩٩( ملغلطاي »من الصحابة
 . للتأكيد عىل صحة التكرار)م( يف صحح فوقها) ٢(
ُذئر النساء) ٣( َ ِ َأي نَشزن عليهم واجترأن: َ ْ َ ْ ْ  .)٢/٣٧٥( »النهاية يف غريب احلديث«. َ
 ).ف(من  )٤(
 =, )٤١٨٩(» صحيحه«, وابن حبان يف )١٩٨٥(ابن ماجه , و)٢١٤٦(داود ++أخرجه أبو) ٥(
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بن ++عن حممد, مباركبن ++اهللا++ عبدنا: سامل الشايشبن ++عيسى  −١٨٩
 ذباب,++بن أبي++اهللا, عن إياس++بن عبد++اهللا حفصة, عن الزهري, عن عبيد++أبي

 .)١( نحوهعن النبي 
 عمر كام رواهبن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ عبد إنام هو,وهذا وهم :

 .عيينة ابن  عن الزهري مثل رواية,وقد رواه معمر, عيينة ابن
أنا معمر, : )٢(الرزاق++ عبدنا: ع وغريه قالالربي++بن أبي++ احلسن −١٩٠

اهللا, عن ++بن عبد++عمر, عن إياسبن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ عبدعن الزهري, عن
 .)٣(النبي  نحوه
 . غري هذا احلديث۩+اهللا++بن عبد++وال أعلم روى إياس :

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا به, إال احلاكم ++بن عبد++اهللا++من طرق, عن الزهري, عن عبد) ٢٠٨, ٢/٢٠٥(واحلاكم 
 .» ومل خيرجاه,هذا حديث صحيح اإلسناد«: , وقال»اهللا++بن عبد++عبيد اهللا«: فوقع عنده

» الكبري« والطرباين يف ,)٥/١٨٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )١(
 عن ,حفصة++بن أبي++نا حممدث :املباركبن ++اهللا++ عبد كالمها من طريق,)١/٢٧٠/٧٨٦(

 . بهعمربن ++اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,الزهري
 . كذا»الرمحنعبد «: )ف(يف ) ٢(
, )١/٢٧٠/٧٨٤(» الكبري«, والطرباين يف )٩/٤٤٢(» املصنف«الرزاق يف ++ أخرجه عبد)٣(

 .ًمجيعا من طريق معمر, عن الزهري به) ٤١٨٩(» صحيحه«وابن حبان يف 
 .]م−أ/٢٢: ق[  ۩  
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ه أمية  باب من ا
ّأمية بن مخشي −٥٩ ِ ْ ُزاعي)١(َ  )*(اهللا و عبيد أب,ّ ا
 .سكن البرصة

عن , سعيدبن ++نا حييى: عمر القواريريبن ++ اهللا عبيد −١٩١
 :)٢( قالالرمحن اخلزاعي++بن عبد++حدثنا املثنى: ح قالْبُصبن ++جابر

 )٣(]ويف آخر لقمة[سمي يف أول طعامه ُ وكان ي:قال, وصحبته إىل واسط
 )٤(......تأكل++ ماولقلت إنك تسمي يف أ: قال[أوله وآخره اهللا ++بسم

بن ++ أمية:إن جدي: أخربك عن ذلك:  قال)٥(]أوله وآخرهاهللا ++سماب
إن رج كان يأكل :  سمعته يقول−وكان من أصحاب النبي –ي ِشْخَم

أوله اهللا ++بسم:  حتى كان يف آخر طعامه قال,ِّسمُفلم ي, والنبي  ينظر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البن ماكوال»اإلكامل«انظر , الشني املعجمةكرس و, وسكون اخلاء املعجمة, أولهبفتح  )١(
 ).٤/٢٠٨٧( للدارقطني »املؤتلف واملختلف«و, )٧/٢٢٨(

, )بتحقيقنا−٤٣ (»ابن قانعمعجم «و, )٧−٢/٦ (»التاريخ الكبري«له ترمجة يف  (*)
هتذيب «و, )١/١١٩ (»اإلصابة«و, )١/١٤٣ (»األسد«و, )١/١٠٧ (»االستيعاب«و

 ).٣٤١−٣/٣٤٠ (»الكامل
 ).ف(ليست يف ) ٢(
 ).ف( من )٣(
أرأيت قولك « ولعل تقديره ,)م(, وساقط يف )ف(مكان النقط كالم غري مقروء يف  )٤(

بن ++ من طريق حييى)٧/١٢( البن سعد »الطبقات الكربى« كام يف »لقمة++يف آخر ما
 .سعيد به

 ).م (ساقط يفبني املعقوفني ++ ما)٥(
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 فام بقي يف ى,أكل معه حتى سمما زال الشيطان ي«: وآخره فقال النبي 
 .)١(»بطنه يشء إال قاءه

خميش اخلزاعي بن ++أمية: )٢( رأيت يف كتاب ابن سعد:
 . ونزل بعد ذلك البرصة, وله عقب,صحب النبي 

 . وال أعلم روى إال هذا احلديث:

 )*(بن خالد أمية −٦٠
عن : سعيدبن ++ا حييىن: عمر القواريريبن ++ اهللاعبيد  −١٩٢
 .خالد حبن ++ عن أمية,إسحاق++ أبي)٣(حدثني: سفيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واحلاكم يف ,)٤/٣٣٦(أمحد و ,)٦٧٥٨,١٠١١٣( »الكربى«النسائي يف أخرجه  )١(

بن ++أميةعن جده اخلزاعي, رمحن ال++بن عبد++املثنىمن طريق ) ٤/١٢١(» املستدرك«
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٣٧٦٨(داود ++بو أأخرجهولكن  ,خميش

 ,خميشبن ++اخلزاعي, عن عمه أميةرمحن ال++بن عبد++املثنى عن ,من طريق آخر) ٢٣٠١(
قال الدار قطني يف «): ١/١١٩( »اإلصابة«قال احلافظ يف , »جده«بدل » عمه «:فقال

 .»صبحبن ++ تفرد به جابر:»األفراد«
 ).٧/١٢(» دطبقات ابن سع« )٢(

أشار إىل عدم صحبته يف هناية فقد , ة لهبيعني إثبات الصح++ ال ترمجة املصنف له(*)
 ,)بتحقيقنا−٤٤(» معجمه«, وقد ذكره غري واحد يف الصحابة منهم ابن قانع يف الرتمجة
 ,)بتحقيقنا−٢/٨٥(ملغلطاي » اإلنابة «: وانظر,)١/٣٠١(» املعرفة«نعيم يف ++وأبو
 ).٢٤٧−١/٢٤٥(» اإلصابة«, و)١/٢٨(» التجريد«, و)١٤١−١/١٣٨(» األسد«و

 .»عن«: )ف(يف ) ٣(



 ٢٧٩ املجلد األول  

 نا وكيع, عن سفيان, عن: قالاهللا ++عبدبن ++ هارون −١٩٣
  يستفتح )٢(كان رسول اهللا:  قال)١(خالدبن ++إسحاق, عن أمية++أبي

 .)٥(يستفتح العدو:  يف حديثه)٤( قال وكيع)٣(املهاجرين بصعاليك
  القواريري)٦(خالد صحبة غري أنبن ++وال أرى ألمية: )٦(][
 .»املسند«أخرجا هذا احلديث يف  شيبة++بن أبي++وا

 .)٧(إسحاق++ أبيريوال رواه عنه غ, وال أعلم روى غري هذا احلديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كذا»خلف«: )ف(يف ) ١(
 .»النبي«: )ف(يف ) ٢(
ثم » العرب«ولعل الناسخ كتب كلمة »بصعاليك العرب اجرين«: كأهنا) ف(يف ) ٣(

ريخ تا«, ويؤيد هذا أن احلديث أخرجه ابن عساكر يف »املهاجرين«حاول إصالحها إىل 
 .»العرب«من طريق البغوي وليس فيه كلمة ) ٩/٢٩١(» دمشق

 . كذا وال عالقة ملجاهد يف هذا احلديث»جماهد«: )ف(يف ) ٤(
بن ++ عن عبيد اهللا,من طريق املصنف )١/٢٩٢/٨٥٨(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(

عساكر  نه اب وأخرج,)٢/٢٢٤( »املختارة« الضياء يف :, ومن طريقه بهعمر القواريري
معرفة «نعيم يف ++ وأبو, عن املصنف,من طريق آخر) ٩/٢٩١(» تاريخ دمشق«يف 

 .)١/٣٠١ (»الصحابة
أنه كان   عن النبي ,خالدبن ++ميةأ«: )٣٠( »حتفة التحصيل«قال ابن العراقي يف 

تصح ++ ال:الرب++ عبدقال ابن ,إسحاق السبيعي++ أبو وعنه,يستفتح بصعاليك املهاجرين
 .» واحلديث مرسل,ة عنديله صحب

 ).ف(من  )٦(
خالد بن ++ وال أرى ألمية:قال البغوي«:  فقال,)٩/٢٩١(تعقب ابن عساكر املصنف  )٧(

وال أعلم  شيبة أخرجا هذا احلديث يف املسند,++ أبي غري أن القواريري وابن,صحبة
وله أصاب البغوي يف بعض ق ,إسحاق++ أبيوال رواه عنه غري روى غري هذا احلديث,

 أعلم روى غريه++ ال:وقوله صحيح, أرى ألمية صحبة++ ال: أما قوله,وأخطأ يف بعض
 = فقد ;وهم إسحاق++ أبيوال رواه عنه غري :وقوله عمر,++ أبي فقد سقنا روايته عن;وهم



  املجلد األول ٢٨٠

ه أهبان  باب من ا
ْ صيفيبن أهبان −٦١ َ)*( 

 جابربن ++عن املعىل, زيادبن ++املطلبنا : سعيدبن ++سويد  −١٩٤
:  بالبرصة فقال)١(ٌّي أتى أباها عل: بنت أهبان قالتسةْيَدُني عتحدث: قال

أخرج ++ ال: فقال,فالن فأنت أحق من قام يف هذا األمر++ أبا ياأال خترج إلينا
  ماإذا رأيتم مثل«:   يقول)٢(] خليلي وابن عمك[إليك فإين سمعت 

 أن وىصأال سيفه من خشب وفام ز:  قالت»ًأنتم فيه فاختذ سيفا من خشب
فأصبح قميصه عىل : قالت, يكفن يف ثوبني فكفنوه يف قميص وثوبني

َاملْشجب  .)٤(هذا واهللا قميصه: قال, فلام أري اخلياط, فارتابوا ۩+)٣(ِ
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ أمية:وهو ; نسب أمية:وقرص يف شيئني  عن أمية,,صفرة++بن أبي++روي عن املهلب

وقد رواه ابن  ب يف حديث سفيان الذي ساقه البغوي إىل جده, فنس,خالدبن ++اهللا++عبد
 أسيد,بن ++اهللا++بن عبد++خالدبن ++ أمية: أنه قلبه فقالهوقد نسب إلي مهدي عن سفيان,

  فأما حديث املهلب عن أبيه فأخربناه,قدمناه يف ترمجته++ ماوصواب القول يف نسبه
 .فذكره» ...الواحد++بن عبد++الفتح يوسف++أبو

وابن قانع يف , )٣/١٧ (»الثقات«ابن حبان يف و, )٢/٤٥ (»تارخيه« البخاري يف هترمج *)(
 . هناك ترمجتهمصادرمزيد من وانظر ) بتحقيقنا−٥٤ (»معجمه«

 ).١/٢٨٨(ألبي نعيم  »املعرفة«انظر ,  بالواو»وهبان«: ويقال
 .» عليأتانا«: )ف(يف ) ١(
 .»رسول اهللا«: )ف(يف ) ٢(
ُعيدان تض) ٣( ّم رءوسها ويفرج بني قوائمها, وتوضع عليها الثيابِ النهاية يف غريب «. ُ

 .)٢/١٠٩٦( »احلديث
 .]م−ب/٢٢: ق[  ۩  

 =عبيد بن ++اهللا++ عبدكالمها من طريق) ٣٩٦٠( وابن ماجه ,)٢٢٠٣(أخرجه الرتمذي  )٤(



 ٢٨١ املجلد األول  
بن ++ىلععن امل, زيادبن ++ عن املطلب,هكذا حدثني سويد :

َهم فيهَوأحسبه و, هبذا احلديث جابر ِ)١(. 
 اًوال أظن مطلب, جابربن ++ عن املعىل,سليامنبن ++واحلديث رواه معتمر

 .ًروى عن معىل شيئا
حدثتني : قال جابربن ++نا املعىل: نا املعتمر: املقدامبن ++أمحد  −١٩٥

 .وذكره, ةسْيَدُع
 )*(بن أوس أهبان −٦٢

, زاهربن ++عن جمزأة, عن إرسائيل, أمحد الزبريي++ أبيعن أخربت −١٩٦
أوس أنه اشتكى فكان جيعل حتت ركبتيه إذا سجد وسادة, بن ++أهبانعن 

 .)٢(كان ممن بايع حتت الشجرةو , له صحبةوكانت

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال الرتمذي,  فذكر احلديث...صيفي الغفاريبن ++عن عديسة بنت أهبان ,احلمريي
 .»عبيدبن ++اهللا++ عبدنعرفه إال من حديث++ ال,ذا حديث حسن غريبه«

 ).ف(من  )١(
, )٣/١٧ (»الثقات«وابن حبان يف , )٢/٤٤ (»التاريخ الكبري«ترمجه البخاري يف  (*)

  بالواو– وهبان :وقال الواقدي«: فقد قال هناك) ١/١١٥ (»االستيعاب«وانظر 
 .ها. »صحبةله , بن أوس األسلمي الكويف−باأللف++ال

هتذيب «و) ١/١٤١(» اإلصابة«, و)١/٣٣(» التجريد«, و)١/١٦١(» األسد«وانظر 
 ).٣/٣٨٤( »الكامل

 :عامر++ أبوحدثنا :حممدبن ++اهللا++ عبدحدثنا:  قال,موصو) ٤١٧٤(أخرجه البخاري  )٢(
 . به,,,األسلمي زاهربن ++جمزأة عن ,إرسائيل حدثنا

ْأه«: قوله«: قال احلافظ بعده  هو بضم اهلمزة وسكون اهلاء بعدها »أوسبن ++بانُ
له صحبة, : موحدة, وما له يف البخاري سوى هذا احلديث, وقد ذكره يف التاريخ فقال

 عن ,عمروبن ++ أيضا, ثم ساق من طريق أنيس»وهبان« :ونزل الكوفة, ويقال له
 .» أنه كان يف غنم له فكلمه الذئب,أوسبن ++أهبان



  املجلد األول ٢٨٢

ه أبان  من ا
 )*(العاصبن  سعيدبن  أبان −٦٣

بن +حدثني حممد:  قالعياشبن ++نا إسامعيل: عمروبن ++داود  −١٩٧
نه العاص أخربه أبن ++سعيدبن ++ةسعن الزهري أن عنب, الوليد الزبيدي

 بعث اهللا ++العاص أن رسولبن ++هريرة حيدث عن سعيد++ أباسمع
ْقبل نجد فقدسعيد عىل رسية من املدينة بن ++أبان َ َ م أبان وأصحابه عىل ِ

 رسول++ يا أقسم لنا: فقال أبانٌفَيِلَهم لِلْيَ خ)١(َمُزُ وإن حاهللا ++رسول
فقال أبان أنت ,  اهللارسول  ياتقسم هلم++ ال:فقلت: هريرة++ أبوفقالاهللا, 
ومل :  قال»جلس يا أبانا«: فقال النبي ,  أو كالم نحو هذا)٢(رْبَو  ياهبذا

 .)٣(اهللا ++يقسم هلم رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

−٦٣(البن قانع , »معجم الصحابة«و, )١/٣٩٠ (»اآلحاد واملثاين« ترمجته يف انظر (*)
 »األسد«و, )١/٦٢ (»االستيعاب«و, )١/٣٢٥( نعيم ي ألب»املعرفة«و, )بتحقيقنا

 ).١/١٥ (»اإلصابة«و, )١/٤٦(
َمجع حزام, وهو) ١( َيَشد به الوسط++ ماِ َ ّ  .)٧/٢٨٠( »داود++ أبيعون املعبود رشح سنن«. ُ
ْالوبر) ٢( ْويبة عىل قدر السنور ُد: َ َّ ِّ ْ ّاهلر(َ َ غرباء, صغرية الذنب, حسنة العينني, شديدة )ِ

 .)٥/٣٠٥( »املغرب يف ترتيب املعرب«. احلياء, حتبس يف البيوت
 /٣( »األوسط«والطرباين يف  .منصوربن ++حدثنا سعيد :)٢٧٢٣(داود ++ أبوأخرجه )٣(

 منصوربن ++سعيد (: كالمها,يوسفبن ++اهللا++ عبد نا: قال, حدثنا بكر:)٣٢٤٢ /٣٠٧
 ,الوليد الزبيديبن ++ حدثني حممد: قال,عياشبن ++إسامعيلعن ) يوسفبن ++اهللا++وعبد

الوليد بن ++مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد«: قال الطرباين به, عن الزهري
 .»الزبيدي
 .هريرة++بيمن غري هذا الوجه, من مسند أ) ٤٢٣٨, ٢٨٢٧(أصله يف البخاري : قلت



 ٢٨٣ املجلد األول  

  سمعت عمر:عن أبيه قال, جعفربن ++عن إبراهيم, عمربن ++وذكر حممد
سعيد عىل البحرين بن ++وأبان, اهللا ++تويف رسول: العزيز يقول++ عبدابن
  .اهللا ++ لرسول)١(يعني عام–

من كتابه سنة ++ أبيَّيَلَ ع أمىل:قال حنبلبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبد −١٩٨
 )٢(شَتَأبن ++احلسنبن ++حممداهللا ++عبد++ أبوحدثنا: سبع وعرشين ومائتني

بن ++نا النعامن: ن مشيختنام )٤(وهب األنباريبن ++نا سليامن: )٣(األنباري
بن ++أبان بكر ++ أبو بعثاهللا ++لام تويف رسول : قال)٥(جْرُزُب

ا ًسإن قي: ويه فقالداذ يف دم ۩العايص إىل اليمن فكلمه فريوزبن ++سعيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًقتل عمي غدرا عىل غدائه قد كان دخل يف اإلسالم ورشك يف قتل الكذاب 

 .»ًغالما «:)م(يف ) ١(
بفتح اهلمزة » أتش«:  مصحح عليه, والصواب كام أثبتنا»أتيش «:)م(يف , و)ف(هكذا يف  )٢(

 .)١/١٢(» اإلكامل«, وانظر »التقريب«واملثناة بعدها معجمة هكذا قيدة احلافظ يف 
أورده احلافظ يف وهو الصواب فقد » األبناوي«: ويف مصادر ترمجته) ف(, )م(هكذا يف ) ٣(

: قائال» األنباري«مفرقا بينها وبني » األبناوي«حتت نسبة ) ١/٣٥(» تبصري املنتبه«
ْممن اليمن نزلوا الذين ُالفرس أبناء إىل نسبة ,الراء بدل وواو املوحدة بتقديم«  ّجهزهم ّ

َكسرى ْ ِسيف مع ِ َيزن ذيبن ++َ ِملك إىل َ نهم وذكر م» اليمن عن احلبشة فطردوا احلبشة َ
 .وهببن ++احلسن وشيخه سليامنبن ++كال من حممد

وهو الصواب فقد أورده احلافظ يف » األبناوي«: ويف مصادر ترمجته) ف(, )م(هكذا يف ) ٤(
: قائال» األنباري«مفرقا بينها وبني » األبناوي«حتت نسبة ) ١/٣٥(» تبصري املنتبه«
ْممن اليمن نزلوا الذين ُفرسال أبناء إىل نسبة ,الراء بدل وواو املوحدة بتقديم«  ّجهزهم ّ

َكسرى ْ ِسيف مع ِ َيزن ذيبن ++َ ِملك إىل َ وذكر منهم » اليمن عن احلبشة فطردوا احلبشة َ
 .وهببن ++احلسن وشيخه سليامنبن ++كال من حممد

» اإلصابة« هكذا قيدة احلافظ يف جيم بعدها الراء وسكون والزاي املوحدة بضم )٥(
)٢/٣٩٧( 

 .]م−أ/٢٣: ق[  ۩  



  املجلد األول ٢٨٤

بن ++ أجب أبان:اذهب فقل له: أمية إىل قيس فقالبن ++يعىل: فأرسل أبان
 أجب األمري : فقدم عليه يعىل فقال له,ن تردد فارضبه بسيفكسعيد فإ

 إن:  فقال?ّ أرسل إلي)١(َِملعمي فأخربين  ابن  أنت: فقال له قيس,أبان
ًالديلمي كلمه فيك أنك قتلت عمه رج مسلما غدرا عىل غدائهابن  ً)٢( 

  قد قتل)٣(ًهو وال أنا وكنت طالبا رج++ الًكان مسلما++ ما:فقال قيس
 فقال ,وقتل أخي األسود يعني فأقبل مع يعىل,  وقتل عمي عبيدة)٤(أبي

 −باأقتلت رج قد دخل يف اإلسالم وشارك يف دم الكذ: أبان لقيس
 هو )٥( الُأما اإلسالم فلم يسلم:  أهيا األمري فاسمع منيقدرتقد : قال

ْذح وكنت رج طالب ,وال أنا  مني )٧( وأما اإلسالم فتقبل,)٦(لَ
ٍ لك بكل حدث حيدثه إنسان من يني هذه فهي يم وأما, عليه)٨(بايعكأف

وصىل ,  أبان املؤذن أن ينادي بالصالةر فأم,قد قبلنا منك: قالمذحج, 
 قد وضع كل اهللا ++إن رسول: أبان بالناس صالة خفيفة ثم خطب فقال

 : ثم جلس فقال,ًفمن أحدث يف اإلسالم حدثا أخذناه به, دمٍ يف اجلاهلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ثم«: )م(يف ) ١(
 .»غدائك«: )ف(يف ) ٢(
 .»ٍطالب رجل«: )م(يف ) ٣(
 .»أبي«: من طريق البغوي) ٦/١٢٧(» تاريخ دمشق« ويف »أمي«: )م(يف ) ٤(
 ).م(من  )٥(
ْالذحل) ٦( ُالوتر وطلب املكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك, : َّ ُ ْ َ

 .)٢/٣٨٧( »ية يف غريب احلديثالنها«. العداوة: ًوالذحل أيضا
 .»فقبل«: )م(يف ) ٧(
من » تاريخ دمشق«وهو املوافق لرواية ) ف( كذا, واملثبت من »فأبي يعىل«: )م(يف ) ٨(

 .طريق املصنف
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 دم اهذ:  فقال أبان)٢( فاختصام)١( خاصم صاحبكبن الديلمي تعالا يا
أمري  باحلق:  وقال أبان لقيس,تكلم فيهت فال اهللا ++قد وضعه رسول

فكتب ,  إين قد قضيت بينكام:وأنا أكتب لك )٣(املؤمنني يعني عمر 
دي فأقام قيس عن ويهداذختصام عندي يف دم اً أن فريوز وقيسا : عمرّيإل

 .)٤(البينة أنه كان يف اجلاهلية فقضيت بينهام
 .ًسعيد مسندا غري هذا احلديثبن ++وال أعلم ألبان :

اربي −٦٤  )*(أبان ا
 , عنعن أبان, عامربن ++نا سعيد: إسحاقبن ++حممد  −١٩٩
عن أبان املحاربي وكان من الوفد الذين وفدوا ي, حيان املحارببن ++احلكم

 ما من«:  قالاهللا ++ أن رسول۩القيس++ عبد مناهللا ++عىل رسول
  وأشهد أن,ًك به شيئاأرش  الاحلمد هللا ربي: مسلم يقول إذا أصبح++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»صاحبه«): ف(يف ) ١(
 .»فاختصمنا«: )م(يف ) ٢(
 ).م(من ) ٣(
 وأخرجه البخاري من طريق املصنف,) ٦/١٢٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(

 والطرباين ,)١/٦٦(» معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)١/٤٥٠(» التاريخ الكبري«يف 
 من طريق النعامن) ٦/١٧٦(» الكامل« وابن عدي يف ,)١/٢٣١/٦٣٤(» الكبري«يف 
 . بهبزرجبن ا
 »األسد«و, )١/٦٤ (»االستيعاب«و, )٧/٨٨ (»طبقات ابن سعد«ترمجته يف انظر  (*)

 .)١/٣٢٧( ألبي نعيم »املعرفة«و, )١/١ (»التجريد«و, )١/٤٨(
 .]م−ب/٢٣: ق[  ۩  
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 وإن قاهلا إذا أمسى فإنه ,إال ظل يغفر له ذنوبه حتى يميساهللا ++إله إال++ال
 .)٢(» ذنوبه حتى يصبح)١(تغفر له

 .)٣(هوال أعلم له غري :

 )*(أسلم مو الن : أبو رافع −٦٥
 . إبراهيم:ويقال
ويف كتاب , اسمه إبراهيم: نا مصعب قال: زهريبن ++أمحد  −٢٠٠

 .ُ إبراهيم بريه:عمي اسمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من  )١(
 :العباس األخرم األصبهاينبن ++حدثنا حممد :)١/٢٣١(» الكبري«رجه الطرباين يف أخ )٢(

حيان بن ++عن احلكم عياش,++بن أبي++عن أبان عامر,بن ++ثنا سعيد :عاصمبن ++ثنا أسيد
رواه «): ١٠/١١٦(» املجمع«قال اهليثمي يف ,  فذكره...حاربيعن أبان امل املحاربي,

: )١/١٨( »اإلصابة« وقال احلافظ يف ,»عياش وهو مرتوك++بن أبي++ وفيه أبان,البزار
 .» وهو ضعيف,عياش تفرد باحلديث++بن أبي++ إىل أن أبان»األفراد«أشار الدارقطني يف «

 وجدت له آخر أخرجه :قلت«: )١/١٨(»اإلصابة«تعقبه احلافظ ابن حجر يف  )٣(
 من طريق ,خالد النصيبيبن ++بكر++ أبي ورويناه يف اجلزء الثاين من فوائد,شاهني بنا

 , عن أبان املحاربي,حيانبن ++ عن احلكم,عبيدة العتكي++ أبو حدثنا: قال,زياد البكائي
 هبام حني رفع يديه يستقبل اهللا ++ فرأيت بياض إبط رسول,كنت يف الوفد« :قال

 ,عياش تفرد باحلديث األول++بن أبي++ إىل أن أبان»األفراد« وأشار الدارقطني يف .»القبلة
عبيدة صح أنه تفرد باحلديث ++ أباعياش يكنى++بن أبي++فإن كان أبان وهو ضعيف واه,
 .»عن احلكم املذكور

ملسلم  »تالطبقا« :انظر, »أسلم«: وأصحها أشهرها, ختلف يف اسمه عىل وجوه كثريةا (*)
 )١/٢٥١(ألبي نعيم » املعرفة« و,)بتحقيقنا−٣٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦٤(
 ).٥/٢٨٨٦(و
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 . أسلم:اسمه: سألت بعض أهل املدينة فقال: نمري ابن وقال 
–سليامن بن ++وحممد اجلعدبن ++الربيع الزهراين وعلي++ أبو −٢٠١
 ,حسنيبن ++يعن عل اهللا, عبيدبن ++ عن عاصم,نا رشيك:  قالوا−لوين
, كان النبي  إذا سمع األذان قال كام يقول املؤذن: رافع قال++ أبي)١(عن

 .)٢(»حول وال قوة إال باهللا ال«: حي عىل الصالة قال: فإذا قال
: وهب قال ابن نا: مسكنيبن ++نا احلارث: زنجويه ابن  −٢٠٢

بن ++عليبن ++)٣(أخربين احلسن: قال  عن بكري,احلارثبن ++أخربين عمرو
 .)٤(ابطيِرافع كان ق++ أباأن: رافع++أبي

 .رافع عن النبي  أحاديث++ أبو وقد روى:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا»بن«: )م(يف ) ١(
رشح معاين «والطحاوي يف  ,)٦/٩(أمحد  و,)٩٨٦٩( »الكربى «أخرجه النسائي يف )٢(

 ...احلسنيبن ++عبيد اهللا, عن عليبن ++عن رشيك, عن عاصم ,ً مجيعا من طرق,»اآلثار
حدثنا رشيك, عن : آدم, قالبن ++حدثنا حييى: قال ,)٦/٣٩١(وأخرجه أمحد , فذكره
 ...رافع, عن النبي ++ أبيحسني, عن أبيه, عنبن ++عبيد اهللا, عن عليبن ++عاصم

 ,رواه أمحد«: )٢/٩١( »جمعامل«قال اهليثمي يف , »عن أبيه« :زاد فيه و,فذكر احلديث
ا ً إال أن مالك, وهو ضعيف,عبيد اهللابن ++ وفيه عاصم,»الكبري«ين يف  والطربا,والبزار

 . وهو متكلم فيه,ً ويف احلديث أيضا رشيك,»روى عنه
هتذيب «ومصادر ترمجته, انظر ) ف(أثبتنا من ++ ما, والصواب»احلسني«: )م(يف ) ٣(

 .)٦/٢١٨(» الكامل
 كالمها ,)٤٨٧٧(» صحيحه« وابن حبان يف ,)٨٦٧٤(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٤(

 :)٢٧٥٨(داود ++ أبو وأخرجه به,وهببن ++اهللا++ عبدمسكني, عنبن ++من طريق احلارث
 . بهوهببن ++اهللا++ عبد ثنا:صالحبن ++حدثنا أمحد
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َأنسة −٦٦ َ  )*(اهللا   مو رسول)١(َ
إسحاق بن ++حدثني أبي, عن حممد: حييى األمويبن ++ سعيد −٢٠٣
 .ح

, عقبةبن ++عن موسى, فليحبن ++نا حممد: )٢(ارون الفروي ه −٢٠٤
 .اهللا ++أنسة موىل رسول: ًن شهد بدراَعن الزهري يف تسمية م

 :أنسة يكنى: قالاهللا ++عبدبن ++نا مصعب: زهريبن ++ أمحد −٢٠٥
 .رسحم++أبا

ً وال أعلم روي عن أنسة حديثا مسندا: ً  .)٤(ٍ وال غري مسند)٣(ُ
** *  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, هكذا قيدة األمري ابن ماكوال مفتوحة مهملة وسني مفتوحة نون وبعدها اهلمزة بفتح )١(

 ).١/٩٣(» اإلكامل«يف 
» األسد«, و)١/٢٤٥(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٣/٤٨(» طبقات ابن سعد«ترمجته يف انظر (*)

 ).١/١٣٥(» اإلصابة«, و)١/٢٣(» التجريد«, و)١/١٣٧(» االستيعاب«, و)١/١٥٦(
 .)٣٠/١١٣(» هتذيب الكامل«موسى الفروي انظره يف بن ++, وهو هارون»القروي«): م(يف ) ٢(
 »حديث مسند«:  من طريق املصنف)٤/٢٥٥( »مشقتاريخ د«يف رواية ابن عساكر ) ٣(

 .ّوهو اجلادة
من طريق البغوي به ونقل ) ٤/٢٥٥(» تاريخ دمشق«أخرج احلديثني ابن عساكر يف ) ٤(

 .قول البغوي
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 )*(إبراهيم الMائفي −٦٧

بن ++مسلمبن ++اهللا++ عبدعن, عاصم++ أبونا: حممدبن ++زهري  −٢٠٦
أنه سمع : عن جده, عن أبيه, إبراهيمبن ++عطاءبن ++عن حييىز, هرم

 .)١(»عالِّقابلوا الن«:  يقولاهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألبي نعيم »املعرفة«و, )١/٦١ (»االستيعاب«و, )٢/١١٨ (»اجلرح«ترمجته يف انظر  (*)
 ).١/٥٤ (»األسد«و, )١/٢٠٩(

» الكبري«, والطرباين يف )١١٠ /٣ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيبنأخرجه ا )١(
 .)٤/٢٥٨ (»أخبار مكة« والفاكهي يف ,)١٧/١٧٠(, )١/٣٣٣(

 يصح++ ال:الرب أنه قال++بن عبدانقل الذهبي عن « ):١/٢٠(» اإلصابة«قال احلافظ يف 
 :الرب++ عبدنبالفظ  : قلت, يعني فهو تابعي,ألن حديثه مرسل ذكره يف الصحابة;

فإن   انتهى;.وحديثه مرسل وال تصح صحبته عندي, إسناد حديثه ليس بالقائم,
 , وإال فقد رصح بسامعه من النبي ,ا بني أحد رواته فذاكًعني باإلرسال انقطاع

 ,هرمزبن ++مسلمبن ++اهللا++ عبدلكن مداره عىل −إن ثبت إسناد حديثه  −فهو صحابي 
  فقيل هكذا,,عاصم++ أبيوقد اختلف يف سياقه عن وشيخه جمهول, وهو ضعيف,

وعىل  حاتم,++ أبيبنا حكاه , عن جده, عن أبيه,عطاءبن ++إبراهيمبن ++ عن حييى:وقيل
 طريق من شاهني وابن هو وأخرجها ,بن السكنا ورجحها ,هذا فالصحابي عطاء

 عن ,داجلني بنا عن اًأيض البغوي ورواه ,عاصم++ أبيعن ,الفالس عليبن ++عمرو
بن ++الرمحن++بن عبد++حييى عن :وقيل ,عطاءبن ++حييىبن ++إبراهيم :فقال ,عاصم++أبي

 الصحابة يف لعطاء وترجم ,الطرباين رواه ,عطاءبن ++عبيدبن ++حييى عن :وقيل ,عطاء
 حكاه++ مااألوىل الرواية يويقو ,وآخرون ,ومطني ,عاصم++ أبيوابن ,حبان بنا كذلك
 اسمه أحد الصحابة يف هل :الرازي حاتم ألبي قلت :قال الدغولي العباس++أبو

 املكيون رواه , النبي سمع رجل به تسمى قديم اسم إبراهيم ,نعم :قال ?إبراهيم
 .»أعلم واهللا ,أبيه عن ,إبراهيمبن ++عطاء عن
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سمعت النبي : قال, عاصم يف هذا احلديث++ أبي عن,وقال غري زهري
 . بمنى۩م الناسّ يعل

 . وال أعلم روى غري هذا:

شعري بن أبي إبراهيم −٦٨  )*(موسى ا
, بردة++ أبيعن, بريد عن ,أسامة++ أبونا: اهللا++بن عبد++هارون  −٢٠٧
 إبراهيم : فسامهاهللا ++ولد لي غالم فأتيت به رسول: موسى قال++ أبيعن

 ّودفعه إلي, وكان أكرب ولد: , ودعا له بالربكة, قال)١(وحنكه بتمرة
 .)٢(موسى++أبي

 .بريدأعلم حدث به غري ++ ال:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢٤: ق[  ۩  
 ,)١/٥٣(» األسد«, و)١/٢٠٨(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٢/١٠٨(» اجلرح«ترمجته يف انظر  (*)

 .)١/١٧٨ (»اإلصابة«و, )١/٢ (»التجريد«و
وإنام ذكرناه ألن له من النبي  «: وقال )٣/٢٠ (»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 ).٤/٥ (»الثقات«من  ذكره يف التابعني لذاو, »وهو من التابعني, قياُل
 . بالثاء املثلثة»بثمرة«: )م(يف ) ١(
 اهللا++بن عبد++أسامة, عن بريدمن طريق ) ٢١٤٥(مسلم  و,)٥٤٦٧(أخرجه البخاري  )٢(

 . فذكره...بردة++ أبيبردة, عن++بن أبيا
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خ بن أبي أرقم −٦٩ رقم ا  )*(وميزا
بن ++عن هشام −عباد ابن يعني−نا عباد : عرفةبن ++احلسن  −٢٠٨
,  األرقم)١(أبيبن ++أرقمبن ++عن عثامن, سعدبن ++راّ عن عم,املقدام++ أبيزياد
إن الذي يتخطى «: اهللا ++قال رسول:  قال−وكانت له صحبة− يهعن أب

 ّ ويفرق بني االثنني واإلمام خيطب كاجلار,رقاب الناس يوم اجلمعة
 .)٣(» يف النار)٢(َُهبْصُق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم «و,  البن حبان)٣/١٤ (»الثقات«و, )١٠٣( ملسلم »الطبقات«ترمجته يف انظر  (*)

 ).٣٢٤−١/٣٢٢( ألبي نعيم »املعرفة«و, )بتحقيقنا−٤١( البن قانع »الصحابة
 ).ف( ليست يف )١(
َاملعي, ومجعه: ْصب بالضمُالق) ٢( كان ++ ماهو: اسم لألمعاء كلها, وقيل: وقيل. ْأقصاب: ِ

 .)٤/١١٠( »النهاية يف غريب احلديث«. أسفل البطن من األمعاء
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو: ومن طريقه,)٣/٤١٧(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

بن ++األرقمبن ++ عن عثامن,زيادبن ++ عن هشام,عباد املهلبيبن ++حدثنا عباد :)١/٣٢٤(
: نعيم بعده++ أبو لكن قال,»سعدبن ++عامر« وليس فيه ذكر  به,األرقم املخزومي++أبي

 ,»األرقمبن ++سعد, عن عثامنبن ++عرفة, عن عباد, عن هشام, وعامربن ++رواه احلسن«
 .هذا من املزيد من متصل األسانيدف

 من طريق آخر غري طريق )١/٤٧( »معجم الصحابة«وكذا زاده ابن قانع يف 
بن ++ نا حممد:اجلعدبن ++العزيز++بن عبد++حممدبن ++حدثنا أمحد«:  فقال,عرفةبن ++احلسن
  .فذكره» ...رقماألبن ++عن عثامن سعد,بن ++عن عامر زياد,بن ++عن هشام  نا عباد,:بكار

لدارقطني يف  لكن قال ا,اًأخرجه احلاكم أيض«: )١/٤٤( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
 .» وقد ضعفوه,وهو أبواملقدام زياد,بن ++ تفرد به هشام:»األفراد«



  املجلد األول ٢٩٢

 أسدبن ++األرقم++بن أبي++األرقم: قالعبيد ++ أبي عمي, عن −٢٠٩
 وكان اهللا ++لًخمزوم, شهد بدرا مع رسوبن ++عمربن ++اهللا++بن عبدا

 حني تغيب من قريش تغيب يف داره, وهي التي تعرف اهللا ++رسول
 . عند الصفا)١(باخليزران

 .عن النبي  غري هذا, وقد روى األرقم :

زاعي)٢(أرقم −٧٠   ا
 عن, قيسبن ++نا داود: نا وكيع: إسامعيلبن ++حممد  −٢١٠
 كنت مع: عن أبيه قال,  اخلزاعي)٤(قرمأبن ++اهللا++ عبدابن )٣(اهللا++عبد
فقال ,  فأناخوا بناحية الطريق,فمر بنا ركب, رةِمَ بالقاع من ن)٤(أقرم++أبي

قال فخرج , مك حتى آيت هؤالء القوم فأسأهلمهب كن يف ,ينُأي ب: لي أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »تاريخ دمشق« وانظر ,)ف(ناه من أثبت++ ما, والصواب املهملةبتقديم» اخلريزان«) م(يف ) ١(
 . من طريق املصنف به)٤/٣٢٦(

كذا ذكره «: ابن حجراحلافظ وقال , ملةهالراء املالقاف عىل  بتقديم »مرأق«: )ف(يف ) ٢(
 »اإلصابة« من .ها. »بتقديم القاف, أقرم:  وإنام الصواب−أرقم: أي− البغوي

نستطيع ++ الوبذلك, )ف(ام يف النسخة هو املوافق ل, احلافظوالذي صوبه , )١/٢٢٨(
واألخرى , تني أحدمها عىل الصوابخسنبل اختلفت ال» أرقم«اجلزم أن البغوي ذكره 

وقال بعضهم «: )١/١٤٠ (»االستيعاب«الرب يف ++ عبدنهذا وقد قال اب, عىل اخلطأ
 ألبي نعيم »املعرفة« وانظر .ها. »والصواب أقرم إن شاء اهللا, وال يصح, أرقم اخلزاعي

 ).١/٧٤ (»التجريد«و, )١/١٣١ (»األسد«و, )١/٣٢٥(
): ١٩/٦٦(» هتذيب الكامل«مكربا, ويف ترمجته من » عبد اهللا«): ف(, )م(كذا يف ) ٣(

 .ًمصغرا»  اهللاعبيد«
 .»أرقم«: )م(يف ) ٤(



 ٢٩٣ املجلد األول  

 فحرضت الصالة اهللا ++ فإذا رسول−دنا ودنوت يعني–وخرجت 
 .)٢( كلام سجداهللا ++طي رسولْبِ إ)١(ريتْفُنظر إىل عأ فكنت ,فصليت معه

 .ليس له غريه فيام أعلم :

َّبن حمال أبيض −٧١ َأربي)٣(َ ّ ا ِ ْ)*( 
 حييىبن ++عن عمرو, عياشبن ++نا إسامعيل: عرفةبن ++احلسن  −٢١١
ت عطقاست: قالي ربأمحال املبن ++عن أبيض, عن أبيه, قيس املأربيابن 

:  فقيلاهللا ++ بمأرب فأقطعنيه رسول۩ن امللح الذيِدْعَ ماهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »النهاية يف غريب احلديث«. بياض ليس بالناصع ولكن كلون وجه األرض: ُالعفرة) ١(
)٣/٥١٦(. 

نعيم ++ أبي ومن طريقه,)٤/٣٥( وأمحد ,)٨٨١( وابن ماجه ,)٢٧٤(أخرجه الرتمذي  )٢(
لفراء, عن قيس ابن ++عن داود ,ًمجيعا من طرق ,)١/٣٢٥( »معرفة الصحابة«يف 

بعده اخلالف يف اسم  هابن ماجوذكر ,  فذكره...اخلزاعي أقرمبن ++اهللا++بن عبد++اهللا++عبيد
بن ++بكر++ أبو وقال,اهللا++بن عبد++عبيد اهللا: الناس يقولون«:  فقال,»اهللا++بن عبد++عبيد اهللا«

 »املعرفة« يف نعيم++ أبو وكذا ذكر.ها.»عبيد اهللابن ++اهللا++ عبد:يقول الناس: شيبة++أبي
 .»اهللا++بن عبد++عبيد اهللا«اخلالف يف اسم 
وال نعرف  قيس,بن ++نعرفه إال من حديث داود++ الحديث حسن,«: قال الرتمذي

أرقم بن ++وعبد اهللا«.. .»غري هذا احلديث اخلزاعي عن النبي  أقرمبن ++لعبد اهللا
 .ها.»بكر الصديق++ أبيوهو كاتب ,الزهري صاحب النبي 

 ).٢/٤١٥ (»توضيح املشتبه«باحلاء املهملة, هكذا قيده ابن نارص الدين يف ) ٣(
−٥٩( البن قانع » الصحابةمعجم«و, )٤/٤١٩ (»اآلحاد واملثاين« يف انظر ترمجته (*)

, »األسد«و, )١/١٣٨ (»االستيعاب«و, )١/٣٣١( ألبي نعيم »املعرفة«و, )بتحقيقنا
 ).١/٢٣ (»اإلصابة«و, )١/٥٧(

 .]م−ب/٢٤: ق[  ۩  



  املجلد األول ٢٩٤

ّاهللا, إنه بمنزلة الامء العد رسول يا فقال  ,ينقطع++ ال يعني الاملح الذي,)١(ِ
 .»)٢(ًفال إذا«: اهللا ++رسول

 .وقد روى أبيض عن النبي  غري هذا :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٨٩ (»النهاية«: انظر, انقطاع لامدته++ الهو الدائم الذي: »الامء العد«) ١(
: قال, عتيقبن ++السالم++ عبدأخربنا: قال ,)٥٧٦٧( »الكربى« يف النسائي أخرجه )٢(

معجم «وابن قانع يف  به, عياشبن ++إسامعيل حدثنا: قال, املباركبن ++حممد حدثنا
بن ++سعيدبن ++علي نا :عثامن++بن أبي++موسىبن ++اهللا++ عبدحدثنا :)١/٦٣(» الصحابة

 ,)٢/٥٩(» التاريخ الكبري«البخاري يف  أخرجهو به, عياشبن ++إسامعيل نا :جبلة
 يف حبان وابن ,)٥٧٦٨( »الكربى« يف والنسائي ,)١٣٨٠( والرتمذي ,)٣٠٦٤ (داود++وأبو

 حدثني: قال, املأربي قيسبن ++ىحييبن ++حممدً مجيعا من طريق ,)٤٤٩٩(» صحيحه«
بن ++عن أبيض ,املدان++بن عبد++شمري عن, قيسبن ++سمي عن, رشاحيلبن ++ثاممة عن, أبى
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٢٤٧٥( هماج ابن أخرجهو, فذكره ...محال

: قال, محالبن ++أبيضبن ++سعيدبن ++علقمةبن ++سعيدبن ++فرجمن طريق ) ٢٤٧٠(
بن ++عن أبيه أبيض, سعيد أبيه عن, محالبن ++أبيضبن ++سعيدبن ++ثابت عمي دثنيح

 »البدر املنري«وقال ابن امللقن يف , »حديث غريب«: قال الرتمذي, فذكره ...محال
إنه :  وخالف ابن القطان فقال,»صحيحه«حبان يف بن ++حاتم++ أبورواهو«: )٧/٧٥(

ليس كام قال; وقد أوضحت ذلك يف  و,حديث ضعيف, فكل من دون أبيض جمهول
يشفي العليل من ذكر طرقه, ++ ما فراجعه منه جتد فيه,»خترجيي ألحاديث الوسيط«

 .» وغري ذلك, وضبط ألفاظه,واجلواب عمن طعن فيه



 ٢٩٥ املجلد األول  

ر −٧٢  )*( السدوسي)١(بن جزي أ
 :أن كنيته: رأخربين بعض ولد أمح: قال  أصحابنابعض  −٢١٢
 .)٢(شعيل++أبو

 .مهدي ح ابن نا: عمر القواريريبن ++ اهللا عبيد −٢١٣
نا : راشدبن ++ثنا عباد: نا وكيع قاال: إسامعيل قالبن ++حممد  −٢١٤
اهللا ++ كنا لنأوي لرسولإن:  قال−اهللا ++صاحب رسول− رنا أمح: احلسن

 .)٣(ن جنبيه إذا سجد مما جيايف ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْجزء«: ويقال) ١( ِجزي« و»ِزيِج«و, »َ  »أطراف الغرائب واألفراد«انظر تعليقنا عىل , »َ
 .) بتحقيقنا−٥٣ (بن قانعال» حابةالصمعجم «و, )٦٣١(البن طاهر 

, )بتحقيقنا−٥٣(» معجمه«, وابن قانع يف )١٨٦−٦٣: ص(» طبقاته«ترمجه خليفة يف  (*)
, )١/٣٢(» اإلصابة«, و)١/٦٦(» األسد«, و)١/٣٢٨(ألبي نعيم » املعرفة«و: وانظر

 ).٢/٢٨١(» هتذيب الكامل«و
 من .ها. » ووهم فيه, املنيعيهعيل قالش++ أباويكنى«: مينع++ أبو وقال.»سعيد«: )م(يف ) ٢(

 ).١/٣٢٨ (»املعرفة«
» مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)٤/٣٤٢(» مسنده«طريق ابن مهدي أخرجه أمحد يف  )٣(

 ,)٥/٣٠(» مسنده« وأمحد يف ,)٨٨٦(وأما طريق وكيع فأخرجه ابن ماجه , )١٥٥٢(
حدثنا  :)٩٠٠(د داو++ أبو وأخرجه,)١٦٥٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن
مسلم بن ++أخربنا عفان :)٧/٤٧( »الطبقات الكربى«وابن سعد يف . إبراهيمبن ++مسلم

معجم « وابن قانع يف . قالوا,إبراهيمبن ++إسحاق احلرضمي ومسلمبن ++ويعقوب
 نا :اهللا++بن عبد++ نا عفان, وحدثنا إبراهيم:املثنىبن ++حدثنا احلسن :)١٣٨(/» الصحابة

 مسلم,بن ++عفانو, إبراهيمبن ++مسلم (:مخستهم,  قاال,البسريينياهللا ++عبدبن ++بكار
) البسريينياهللا ++عبدبن ++بكارو, إبراهيمبن ++مسلمو إسحاق احلرضمي,بن ++يعقوبو

 ,رواه أمحد«): ٣/٦٦٦(» البدر املنري«قال ابن امللقن يف  به, راشدبن ++عن عباد
: »االقرتاح«ل الشيخ تقي الدين يف آخر قا.  بإسناد صحيح, وابن ماجه,داود++وأبو

 .»وهو عىل رشط البخاري



  املجلد األول ٢٩٦

من أصحاب , سعد يف تسمية من نزل البرصةبن ++رأيت يف كتاب حممد
 .جزي السدويسبن ++أمحر: اهللا ++رسول
 قد سمع احلسن: معني يقولبن ++سمعت حييى: قالعباس   −٢١٥

 .أمحرمن 
 . غري هذا−فيام أعلم−جزي بن ++رومل يرو أمح :

ر بن معاوية −٧٣  )*(أ
بن ++ حممد:حييى++ أبونا: حممد++ أبوالرمحن++بن عبد++اهللا++ عبد −٢١٦
 معاويةبن ++أمحربن ++)٢(ُشعيلبن ++سواربن ++)١(السكنبن ++عمروبن ++حفص

: وهو, احلارثبن ++رصيمبن ++احلارثبن ++معاويةبن ++يألبن ++سليمبن ا
 ناحدث: متيمبن ++زيد مناةبن ++سعدبن ++كعببن ++عمروبن ++مقاعس

, وفد إىل النبي  وكان وافد بني متيم معاويةبن ++ أن أمحر: أبيهعن ,++أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/١٠(» التجريد«, و)١/٦٧(» األسد«, و)١/٣٣٠(ألبي نعيم » املعرفة«: رتمجتهلانظر  (*)
 ).١/٣٣ (»اإلصابة«و

بن ++حممد«: ويف جل املصادر التي أخرجت هذه الرواية) ف(, )م(هكذا جاء اسمه يف ) ١(
, )١/٣٣(» اإلصابة«, و)١/٣٤(» أسد الغابة«: انظر» السكنبن ++حفصبن ++عمر
 )١/١١٩(» تكملة اإلكامل«و

عاري عن النقط ) م(باملثناة التحتية بعد العني املهملة, ويف ) ف(هكذا جاء اسمه يف ) ٢(
باملوحدة انظر ترمجة » شعبلبن ++سواء«: ويف املصادر التي أوردت هذه الرواية

وقال ) ١/٣٤(» أسد الغابة«وانظر أيضا ) ٣/٣٥٠(» صابةاإل«من » أمحربن ++شعبل«
» اإلصابة«و. ها. »نقطة بكرس الشني املعجمةبن ++ضبطه حممد: شعبل«: ترمجتهيف آخر 

 ).١/١١٩(» تكملة اإلكامل« و,)١/٣٣(



 ٢٩٧ املجلد األول  

 :وكان أمحر يكنى− )١(ًوكتب له النبي  كتابا والبنه شعيل
 أمحر يف رحاهلمبن  وشعيل معاويةبن  هذا كتاب ألمحر«: −)٢(شعيل بأبي

وكتب  ,»إن كانوا صادقني, ةّمنه خلياهللا  فمن أذاهم فذمة, وأمواهلم
وكان يف أديم , طالب وختم الكتاب بخاتم النبي ++بن أبي++يعل

 .)٣(عكاظي

ر −٧٤ ٍبن مضرس أ ّ ُ)*( 
: الواحد++بن عبد++)٦( املجيد++ عبدنا: )٥( العبدي)٤(بشاربن ++ حممد −٢١٧
عن , عن أمها سويدة بنت جابر, لةيمنت نب ٍجنوبحدثتني أم : قال
أتيت النبي  : عن أبيها قال, سّرضُمبن ++رمقيلة بنت أسَع ۩+أمها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وانظر التعليقة قبل السابقة) ف(, )م(هكذا ) ١(
 وانظر التعليقة السابقة) ف(, )م(هكذا ) ٢(
بن ++أخربناه حممد, عن سعيد :)١/٣٣٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوهأخرج )٣(

:  كذا قال,عمربن ++ساين, عن حممداحممد اخلربن ++اهللا++ عبد ثنا:السكن املرصيبن ++عثامن
, »يعرف إال هكذا++ ال, وذكر أنه غريبوأرى فيه إرسا«:  ثم قال,عمربن ++عن حممد

 .» إسناده جمهول:بن السكناقال «: )١/٣٣( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
له «: وقال )٢/٦١ (»تارخيه«والبخاري يف , )٧/٧٣ (»طبقاته« ابن سعد يف هترمج (*)

, )١/١٤٣(» االستيعاب«, و)٣/١٨(» الثقات«, و)٢/٣٤٣(» اجلرح «:, وانظر»صحبة
 .)١/٣٤٦(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٧(» التجريد«, و)١/٩٧(» األسد«و

 )٢٤/٥١١( »التهذيب«بشار بندار, من رجال بن ++ كذا, وهو حممد»حسان«: )ف(يف ) ٤(
 ).ف(صحح فوقها يف ) ٥(
الواحد الغنوي ++بن عبد++احلميد++ عبدوهو» عبد احلميد«والصواب ) ف(, )م(كذا يف ) ٦(

 .)١٦/٤٥٥(» هتذيب الكامل«انظر ترمجته يف 
 .]م−أ/٢٥: ق[  ۩  



  املجلد األول ٢٩٨

فهو «: أو قال, »ٍن سبق إىل ماء مل يسبقه إليه مسلم فهو لهَم«: فبايعته فقال
 .)١(انيقَعَفخرج الناس م, »أحق به

 .)٢(ًوال أعلم هبذا اإلسناد حديثا غري هذا :

سود −٧٥  )*(َبن سريع ا
 النزالبن ++عبادةبن ++)٣(خبريبن ++رسيعبن ++ بلغني أن األسود:

ُمرة, أحد بني سعد, كان شاعرا قبل أن يسلم, وكان يف اإلسالم قاصابن ا ً)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وابن سعد يف ,)٢/٦٢(» التاريخ الكبري« والبخاري يف ,)٣٠٧١(داود ++ أبوأخرجه )١(

ً مجيعا من طريق ,)١/٣٤٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٧/٧٣(» الطبقات«
داود حديثه بإسناد ++ أبوأخرج«): ١/٦٧(» اإلصابة«قال احلافظ يف  به, بشاربن ++حممد
القاسم ++ أبو قال,ريبحديث غ«: )٧/٦١( »البدر املنري«وقال ابن امللقن يف , »حسن
 . وأخرجه الضياء يف األحاديث املختارة,أعلم هبذا اإلسناد حديثا غريه++ ال:البغوي

ويف األصل : وأم جنوب روت عن أمها وأبيها أيضا, كام أفاده الرصيفيني, قال: تقل
عن أم مجيل بنت نميلة, روى :  فقال, وروى حديثها ابن منده,»نميلة«بدل » نجيلة«

أعلمها روت عن غري ++ ال سويدة»أمها«الواحد الغنوي, و++بن عبد++احلميد++د عبعنها
أعلم روت ++ ال عقيلة»أمها«أمها عقيلة, وال روى عنها غري ابنتها أم جنوب, وكذا 

 .ها.» وال روى عنها غري ابنتها سويدة,عن غري أبيها
 ).٣/٢٢٠(» هتذيب الكامل«انظر ) ٢(

» املعجم«و) ٣/٨(البن حبان » الثقات«و) ٤٤: ص( خلليفة »الطبقات« يف انظر ترمجته (*)
, )١/٨٩(» االستيعاب«, و)١/٢٧٠(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٣(البن قانع 

» اإلصابة«و) ٣/٢٢٢(» هتذيب الكامل«, و)١/١٩(» التجريد«, و)١/١٠٣(» األسد«و
)١/٧٤.( 

: صادر السابقة يف ترمجته تذكرهوأكثر امل, »حفري«:  كأهنا)م(يف , و)ف(هكذا يف ) ٣(
 =طبقات « ويف ,)٣٨: ص( البن حبان »مشاهري علامء األمصار«يف هو كذلك و, »محري«
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: حييىبن ++نا الرسي: إبراهيمبن ++نا مسلم: عليبن ++حممد  −٢١٨
وكان أول من , ًوكان رج شاعراع, رسيبن ++ عن األسود, احلسن)٢(نا
 . يف هذا املسجدَّصَق

بن ++نا علي: زيدبن ++نا محاد: عمر القواريريبن ++ اهللا عبيد −٢١٩
أنه قال ع رسيبن ++عن األسود, بكرة++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,زيد

حة ْدِماهللا ++إين مدحت, رسول اهللا يا :أو قال له رجل, اهللا ++لرسول
 .)٣(»اهللا  حةْدِهات وابدأ بم«: حتك أخرى قالدوم

ابن   إسحاق: واسمه)٤(محزة العطار++ أبونا: وخرفبن ++شيبان  −٢٢٠
كل «:  قالاهللا ++رسيع أن رسولبن ++عن األسود,  نا احلسن:الربيع

 .)٥(»ينرصانه ومولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»محريي«: )٧/٤١ (»ابن سعد

 .ومصادر ترمجته, ويؤيده الرواية التالية) ف(أثبتنا من ++, والصواب ما»ًقاضيا«): م(يف ) ١(
 .كذا» بن«): م(يف ) ٢(
 ,)٨/٥٢٥(» املصنف«شيبة يف ++ أبي وابن,)٣٤٢(» األدب املفرد« يف أخرجه البخاري )٣(

ًمجيعا  ,)١١٥٨ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي وابن,)٣/٤٣٥(» مسنده«وأمحد يف 
بن ++وعلي . بهبكرة++بن أبي++الرمحن++ عبدزيد, عنبن ++ نا علي:زيدبن ++من طريق محاد

معجم «الزهري عند ابن قانع يف جدعان ضعيف احلديث, لكن تابعه بن ++زيد
 نا :بكار السعديبن ++ نا معمر:مطنياهللا ++عبدبن ++حدثنا حممد :)١/٣٨( »الصحابة
 .عنه بنحوه ...بكرة++بن أبي++الرمحن++ عبدسعد, عن الزهري, عنبن ++إبراهيم

 ).م( ليست يف )٤(
 والطرباين يف ,)١٣٢(» صحيحه« وابن حبان يف ,)٩٤٢(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه )٥(

بكر اخلالل يف ++ وأبو,)٤٩٤١, ١٩٨٤(» األوسط« و,وما بعدها) ٨٢٥(» الكبري«
الرب يف ++ عبدقال ابن به, رسيعبن ++ عن األسود,ً مجيعا من طريق احلسن,)٨٨٣(» السنة«
 , بكر املزين: منهم,احلسن مجاعة وروى هذا احلديث عن«): ١٨/٦٨(» التمهيد«

 = ,رسيعبن ++ عن األسود,وقد روي عن األحنف حييى,بن ++الرسي و,زيادبن ++والعالء
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 .ي  أحاديثبوقد روى األسود عن الن :

سود و ينسب −٧٦  )*(ا
عن , بكريبن ++نا يونس:  األزديصالحبن ++الرمحن++ عبد −٢٢١
 )١(بِكَن: قال  عن أبيه,األسود ابن األسود أو++ أبيعن, األزهربن ++ةسعنب
هل أنت إال أصبع «: فقال, ه إىل الغارّوهو متوج اهللا ++صبع رسولأ

 .)٣(»)٢(لقيت اهللا ما ويف سبيل, دميت
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال , » ألنه منقطع;يصح++ الإسناده«: وقال اخلالل .ها.»وهو حديث برصي صحيح

سئل  : قال,الرباءبن ++أمحدبن ++حدثنا حممد«: )١/٣٩( »املراسيل«حاتم يف ++ أبيابن
بن ++ن مل يسمع من األسوداحلس :فقال ,رسيعبن ++املديني عن حديث األسودبن ++علي

 وكان احلسن باملدينة, ,رسيع خرج من البرصة أيام علي بن ++ألن األسود رسيع;
 : قال,رسيعبن ++ عن األسود: يف حديث احلسن, ابن فضالة: يعني,قال املبارك :قلت له

 فلم يعتمد عىل ,أخربين األسود .إين محدت ربي بمحامد :فقلت ,أتيت النبي 
 .»مالكبن ++ يف ذلك رواية احلسن عن رساقةاملبارك

األسود جمهول أدرك ++بن أبي++أسود«: وقال) ١/٢٧٤ (»املعرفة«نعيم يف ++ أبوترمجه (*)
 وانظر ترمجته يف ,ها. »بكريبن ++حديثه فيام ذكره بعض الوامهني عن يونس, النبي 

 ).١/١٧ (»التجريد«و, )١/٩٨ (»األسد«
 .)٥/٢٣٥( »النهاية يف غريب احلديث«. نالتها احلجارة: أي) ١(
 .»بقيت«: )م(يف ) ٢(
 ثنا :منيع  ثنا ابن:أخربناه الرصرصي): ١/٢٧٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)٣(

رواه الثوري, وشعبة, ++وصحيح هذا احلديث ما«:  به فذكره, ثم قالبن صالح++الرمحن++عبد
بن قيس, عن ++احلسن وعلي ابنا صالح, عن األسودعوانة, وإرسائيل, و++وابن عيينة, وأبو

, وذكر  مثله...»كنت مع النبي  يف الغار, فدميت أصبعه فقال: جندب البجلي, قال
ا مل يكن يبن األثري بأن جنداتعقبه «: نعيم, ثم قال++ قول أبي)١/٦٨( »اإلصابة«احلافظ يف 
كنت مع « :وصواب العبارة :قلت .ملدينة دخله لام هاجر إىل ا: يعني,يف الغار مع النبي 

 ,الغار املعهود++ا من الغريان الً وأراد غار,كذا ثبت يف الطرق الصحيحة, »يف غار النبي 
 =من مسند ) ١٧٩٦(, ومسلم )٦١٤٦, ٢٨٠٢(, واحلديث عند البخاري »واهللا أعلم
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 .هو خطأغري هذا احلديث و, أعلم هبذا اإلسناد++ ال:

سود −٧٧  )*(يغوث القرشي بن عبد بن خلف ا

 جريج  ابنأنا: الرزاق++ عبدنا: زنجويهبن ++امللك++بن عبد++ حممد −٢٢٢
خلف بن ++األسودبن ++خثيم أن حممدبن ++عثامنبن ++اهللا++ عبدأخربين: قال

قال ,  يبايع الناس يوم الفتح۩+ حرض النبي األسود  أباهأخربه أن
الرجال , الصغار والكبار لناساً النبي  جالسا فجاء فرأيت: األسود
وما :  قلنا)١(ريججابن  قال, فبايعوا عىل اإلسالم والشهادة, والنساء

أنه بايعه عىل اإليامن باهللا : األسودبن ++أخربين حممد: الشهادة? قال
 .)٢(ًوأن حممدا عبده ورسولهاهللا ++إله إال++ الوالشهادة أن

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, كام أشار أبو  .نعيم++جندب 
 »اجلرح«و, )٢/١٤٦ (»اآلحاد واملثاين«و, )١/٤٤٤ (»التاريخ الكبري«ه يف تانظر ترمج (*)

وابن قانع يف , )٥/٤٥٩ (»الطبقات«وابن سعد يف , )٣/٩ (»الثقات«و, )١/٢٩١(
 »املعرفة«و, )١/١٨ (»التجريد«و, )١/١٠٢ (»األسد«و, )بتحقيقنا−١٤ (»معجمه«

 ).١/٧١ (»اإلصابة«و, )١/٢٦٩(ألبي نعيم 
 .]م−ب/٢٥: ق[  ۩  

 .كذا» جابر«): ف(يف ) ١(
) ٣/٤١٥(» مسنده«وأمحد يف  ,)١٩٢٢٢, ٩٨٢٠(» املصنف«الرزاق يف ++ عبدأخرجه )٢(

 ,)٣/٣٣٥(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤/١٣٧(» أخبار مكة«, والفاكهي يف )٤/١٦٨(
 ,جعشمبن ++حممدالرزاق, عن ابن جريج, عدا الفاكهي فمن طريق ++ًمجيعا من طريق عبد

 . بهجريج بنا أنا :قال



  املجلد األول ٣٠٢

عن , ميث ابن خعن, أنا معمر: الرزاق++ عبدنا: زنجويه ابن  −٢٢٣
ثم , ًأن النبي  أخذ حسنا فقبله, عن أبيه, خلفبن ++األسودبن ++حممد

ْ الولد مبخ)١(إن«: أقبل عليهم فقال  .)٣(»)٢(بنةْجَلة مَ
 :ًخلف سامعا غري هذين احلديثنيبن ++ وال أعلم لألسود:

 جريج, واآلخر مل حيدث به غري معمر, واهللا أحدمها مل حيدث به غري ابن
 .)٤(أعلم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا»أبو«: )م(يف ) ١(
ْهو مفعلة من البخل واجلبن ومظنة له, أي حيمل أبويه عىل البخل ويدعومها إليه ) ٢( َ

 .)١/٢٦٠( »النهاية يف غريب احلديث«. فيبخالن بالامل ألجله
 »اإلصابة« وقال احلافظ يف ,)٣/٣٣٥(» املستدرك«واحلديث أخرجه احلاكم يف  )٣(

 .» تفرد به معمر: والدارقطني,بن السكن وا,قال البغوي«: )١/٧٢(
 ليس لألسود غري : وابن السكن,قال البغوي«): ١/٧٢(» اإلصابة«تعقبه احلافظ يف  )٤(

عن  معاذ,بن ++ عن برش,أخرجه البزار :ًاوقد وجدت له ثالث . انتهى.هذين احلديثني
أمره أن   أن النبي «:عن أبيه خلف,بن ++عن حممد بن خثيم,اعن  ,نسليامبن ++فضيل

 :»تارخيه«قال البخاري يف  : وله رابع. عن البزار, وأخرجه الطرباين,»نصاب احلرمأجيدد 
بن ++خلفبن ++األسودبن ++حدثني حممد :بن خثيماعن  حدثنا وهيب,:حدثنا معىل

  من محري,فدعت قريش رج ا أسفل املقام,ًهنم وجدوا كتابأ «:عن أبيه يغوث,++عبد
  فظننا أن فيه ذكر حممد : قال,ا لو أحدثكموه لقتلتموينًرفإن فيه حل :فقال

 .ها.»فكتمناه
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سود −٧٨  )*(بن أصرم ا
 نا حممد: كريمة++بن أبي++عبيدبن ++نا إسامعيل: عليبن ++حممد  −٢٢٤

حبيب بن ++عن سليامن, الوهاب++ عبد عن,الرحيم عبد++ أبيعن, سلمةابن 
ي, أوصن, اهللا رسول  يا:أن أسود قال, أرصمبن ++أسودعن  ,املحاربي

 .)١(»وال تبسط يدك إال إىل خري, ًال تقولن بلسانك إال معروفا«: فقال
 فيام أعلم غري ومل حيدث هبذا احلديث, أعلم له غريه++ ال:

بن ++ خالد:سلمة احلراين, واسمهبن ++الرحيم, وهو خال حممد عبد++أبي
 .)٢(قةث وكان يزيد++أبي

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ص (»املخزون«يف  ألزديا, و)٣/٣٢ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي ترمجه ابن(*)

, وابن )١/٢٧٢(» املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)بتحقيقنا−١٦(» معجمه«, وابن قانع يف )٤٩
 ).١/٩٩(» األسد«, و)١/٩٠(» االستيعاب«: انظرو, )٩/٦٣(» تارخيه«عساكر يف 

 »الفوائد« من طريق املصنف, ومتام يف )٩/٦٤( »تاريخ دمشق«يف ابن عساكر أخرجه  )١(
» املختارة« الضياء يف :ومن طريقه ,)١/٢٨١( »الكبري« والطرباين يف ,)١/٢١١(
معرفة «م يف نعي++ وأبو,)٢/٥٠٤(» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبي وابن,)١٤٤٠(

 عن ,ً مجيعا من طرق,)١/٤٤( »معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)١/٢٧٢(» الصحابة
 .أرصمبن ++عن أسود حبيب املحاربي,بن ++سليامن

وذكر ,  من طريق البغوي)٩/٦٤( »تاريخ دمشق«يف أخرج ابن عساكر هذه الرواية ) ٢(
 .ً عليها أيضاقالتعلي
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 )*(بن قيس أزهر −٧٩
  عن,)١(إسامعيل, عن حريزبن ++نا مبرش: أيوببن ++ زياد −٢٢٥
صاحب النبي  أنه كان يتعوذ يف صالته من قيس بن ++ أزهر:الوليد++أبي

 .)٢(فتنة املغرب
 .أعلم له غريه++ ال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكره «: )١/٢٢٨ (»اإلصابة« يف احلافظوقال , )١/٧٨ (»األسد«ترمجته يف انظر  (*)

وتبعهم ابن األثري , موسى يف الصحابة++ وأبو,الرب++ عبدوابن, وابن شاهني, البغوي
 .ها. »ه له أحد فيام علمتبوهو وهم مل يتن, ومن بعده

ن أراد َوإنه نشأ من سقط حدث من اإلسناد فلريجع إليه م, وساق اخلطأ يف ذلك
 .ة لهبصح++ ال أنهاحلافظيرى , وبذلك التفصيل

» هتذيب الكامل«جرب الرحبي انظر ترمجته يف بن ++عثامنبن ++ وهو حريز»جرير«) م(يف ) ١(
 .وغريه) ٥/٥٦٨(

» الطبقات« وابن سعد يف ,)٧/٦٣(» التاريخ الكبري« البخاري يف :ًأخرجه تعليقا )٢(
 ابن: موصووأخرجه , » النبي صاحب عصمة «: كالمها يف باب,)٧/٤٣١(

يف ) ١٧/١٨٧ (»الكبري«والطرباين يف  ,)٢/٥٦٢(»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 عن ,عياشبن ++ كالمها من طريق إسامعيل,»قيس السلمي بن ++عصمة«ترمجة 
 صاحب السلمي قيسبن ++عصمة عن ,اهللا++بن عبد++أزهر عن ,عثامنبن ++حريز
 ,عياشبن ++اسامعيل ثنا :احلوطي نجدةبن ++ابالوه++ عبدومن طريق, اهللا ++رسول
 السلمي قيسبن ++عصمة عن ,احلرارياهللا ++عبدبن ++أزهر عن ,عمروبن ++صفوان عن

يف بيان وهم من ) ١/٢٢٨(» اإلصابة«وقد أطال احلافظ يف , اهللا ++رسول صاحب
 ابن و, وابن شاهني, ذكره البغوي:قيسبن ++أزهر«:  فقال,»قيسبن ++أزهر«سامه 
مل يتنبه  وهو وهم, بن األثري ومن بعده,اوتبعهم  موسى يف الصحابة,++ وأبو,الرب++عبد

 ذلك وإيضاح«:  ثم قال,» وسأذكر كالمهم وأبني وجه اخلطأ فيه,له أحد فيام علمت
اهللا ++عبد بنا :وقيل ,راشدبن ++أزهر عن املذكور احلديث روى إنام عثامنبن ++حريز أن

 .»اإلصابة«وانظر تفصيل كالمه يف . ها.» النبي عن ,قيسبن ++عصمة عن ,اهلوزين



 ٣٠٥ املجلد األول  

سلمي)١(أدرع −٨٠  )٢( ا
بن ++أخربين موسى: احلباببن ++نا زيد: حممد القطانبن ++ أمحد −٢٢٦
جئت :  األسلمي قال)٣(سعيد, عن األدرع++بن أبي++حدثني سعيد: دةُعبي

, فقلت, فإذا رجل قراءته عاليةاهللا ++ليلة أحرس رسول :  فخرج النبي 
وتويف  ۩+»)٥(اهللا ذو النجادين هذا عبد«: قال: )٤(نه قالظهذا أاهللا ++يا رسول

ارفقوا به «: هللا ا++ نعشه فقال رسول)٦(باملدينة وفرغوا من جهازه, ومحله
ُوسعوا له وسع«: وحرض حفرته, فقال: , قال»رفق اهللا به , فقال »اهللا عليه ِّ

 .)٧(»اهللا ورسوله أجل إنه كان حيب«: قد حزنت به قال: بعض أصحابه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» املعرفة«انظر ,  بالدال املهملة:مصادر ترمجتهويف مجيع ,  بالذال املعجمة»أذرع«: )م(يف ) ١(
 »التجريد«, و)١/٧٠(» األسد«و) ١/٧٣(» االستيعاب«, و)١/٣٥٢(ألبي نعيم 

 .)١/٣٩ (»اإلصابة«و, )١/١١(
 .)٢/٢٩٧( »هتذيب الكامل«: انظر. »السلمي«: ادر ترمجتهيف بعض املص) ٢(
 .»األذرع«: )م(يف ) ٣(
 .)ف(, وغري واضح يف )م(كذا السياق يف ) ٤(
  باملوحدة,»البجادين« : ويف مصادر التخريج,)ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ٥(

 . وختريج املحقق عليه)١/٣٥٢ (»املعرفة«, و)١/٧٠(» أسد الغابة« :انظر
 .]م−أ/٢٦: ق[  ۩  

 ألبي نعيم »املعرفة«, كام يف »ومحلوا«: والصواب) ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٦(
)١/٣٥٢(. 

 كالمها من ,)٢٣٨٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)١٥٥٩ (هماج ابن أخرجه )٧(
 »اإلصابة«فظ يف قال احلا به, احلباببن ++زيد حدثنا: قال, شيبة++بن أبي++بكر++ أبيطريق

بن ++فيه موسى : قلت.ال من هذا الوجهإنعرفه ++ ال, غريب:بن مندهاقال «: )١/٣٩(
بن ا عن ,أسلمبن ++وقد رويت القصة من طريق زيد وهو ضعيف, عبيدة الربذي,

 .» فاهللا أعلم,األدرع



  املجلد األول ٣٠٦

مد −٨١ شعث: أبو   )*(بن قيس الكندي ا
 .سكن الكوفة ومات هبا

 .عمر حبن ++ نا صالح:لوين سليامنبن ++حممد  −٢٢٧
 قال: عن شقيق قال, عن األعمش, أسامة++ أبونا: هارون  −٢٢٨
من حلف عىل يمني هو فيها فاجر ليقتطع «: اهللا ++قال رسول: اهللا++عبد

 „t⎦⎪Ï%©!$# tβρçtIô±o (βÎ¨﴿ اهللا ++فأنزل, » وهو عليه غضبان)١(اهللا  هبا ما لقي

Ï‰ôγyèÎ/ «!$# öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr&uρ $YΨyϑrO ¸ξ‹Î=s%﴾] إىل آخر اآلية, فجاءنا األشعث]٧٧: آل عمران , 
ّلفي : وكذا قالكذا : الرمحن? قلنا عبد++ أبوحيدثكم++ ما:فقال, قيسبن ا

: ال, قال:  قلت»ألك بينة?«:  فقالاهللا ++نزلت, خاصمت رج إىل رسول
من حلف عىل يمني هو «: اهللا ++ًإذا حيلف, فقال رسول: , قلت»فيحلف«

, لقيفيها ف  (βÎ¨﴿ اهللا ++ فأنزل»اهللا  وهو عليه غضبان اجر ليقتطع هبا ما
t⎦⎪Ï%©!# tβρçtIô±o„ Ï‰ôγyèÎ/ «!# öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr&uρ﴾ ٢(]٧٧: آل عمران[ اآلية(. 
 نا جمالد: بشريبن ++نا هشيم: )٣( النريسٍمحادبن ++األعىل++ عبد −٢٢٩
عىل النبي  يف وفد قدمت : عن األشعث قال, عن الشعبي, سعيدابن 

غالم ولد لي خمرجي :  فقلت»هل لك من ولد?«: كندة فقال لي النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٤/٣٨٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيابن, و)٦/٢٢(» طبقاته«ترمجه ابن سعد يف  (*)
 .)٢٨٧−٣/٢٨٦(» هتذيب الكامل«انظر , و)بتحقيقنا−٥٦(» معجمه«وابن قانع يف 

 ).م(من  )١(
 قال:  قال,من طريق األعمش, عن شقيق) ١٣٨( ومسلم ,)٢٣٥٧(أخرجه البخاري  )٢(

 .اهللا++عبد
 .وغريه) ٧/٢٨٧(» اإلكامل« خطأ وهو النريس بالنون والراء انظر »القريش«) م(يف ) ٣(



 ٣٠٧ املجلد األول  

ال تقولن «: فقال,  القوم مكانه)١(شبعت أن ْدِدَوو,  فالنةإليك من ابن
. »إهنم ملجبنة حمزنة«:  ثم قال»ًفإن فيهم قرة العني وأجرا إذا قبضوا, هذا

 .)٢(»نة مبخلة حمزنةجمب« :وأما منصور فحدثنا: قال هشيم
: عن قيس قال,  عن إسامعيل,نا سفيان: املقرئبن ++حممد  −٢٣٠

فقدم  −يعني األشعث −ًوجريرا عند جنازة فقدمه  )٣(شهدت األشعث
 .)٤( وإن هذا مل يرتد۩+رتددتإين ا: فقال  ثم التفت,ًجريرا

, عن أبيه, أسلمبن ++عن زيد, سعدبن ++عن هشام, )٥(عمربن ++ذكر حممد
يعني يف −قيس يقول ألبي بكر حني أتى به بن ++سمعت األشعث: قال
 .علفف ,ي أختكنوزوج,  استبقني حلربك:الردة

شعث تويف بعد مقتل علي أن األ, عن بعض ولد األشعث )٦(بلغني
 .ودفن يف داره, بأربعني ليلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: من طريق البغوي) ٩/١٢٣(» تاريخ دمشق« ويف »شيع«): م(يف , و)ف(ملثبت من ا) ١(

 .»أشبع«
من طريق ) ١/٢٣٦(» الكبري«, والطرباين يف )٥/٢١١(» مسنده«يف أمحد أخرجه  )٢(

 / ٤(» املستدرك«واحلاكم يف , قيسبن ++عن األشعث عن الشعبي,  عن جمالد,,هشيم
 , عن األعمش, ثنا سفيان:عاصم++ أبو ثنا:سحاقإبن ++حممدبن ++ حدثنا احلسن:)٢٦٦

 ,هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني«:  وقال,قيسبن ++ عن األشعث,عن خيثمة
 .»ومل خيرجاه

 . كذا»عشاثال«: )ف(يف ) ٣(
 .]م−ب/٢٦: ق[  ۩  

 ).٣/٢٨٩(» هتذيب الكامل«نقله املزي يف ) ٤(
 ).١/٥١(» اإلصابة«انظر ) ٥(
 .»حممدبن ++اهللا++ عبدأنا: حممدبن ++أخربنا عبيد اهللا«: ذا القول قبل ه)ف( زاد يف )٦(



  املجلد األول ٣٠٨
 قدم وفد كندة :عمر يف سنة عرش من اهلجرةبن ++يت يف كتاب حممدرأ
 .يعني عىل النبي –ًقيس يف بضعة عرش راكبا بن ++شعثرأسهم األوت

 :قيس الكندي كنيتهبن ++األشعث: يقولاهللا ++عبدبن ++هارونسمعت 
وصىل , علي معاويةبن ++صالح احلسن)١(يث تويف بالكوفة ح,حممد++أبو

 .عليبن ++عليه احلسن
 . هذاقيس عن النبي  أحاديث غريبن ++ وقد روى األشعث:

قرع −٨٢  )*(عقالبن حابس بن  ا
, اهللا ++وكان ممن وفد عىل رسول, )٢(متيمبن ++مناةبن ++من ولد زيد
 .وسكن املدينة

: عقبة قالبن ++نا موسى: )٣(نا وهب: محادبن ++األعىل++ عبد −٢٣١
حابس نادى النبي بن ++ األقرع أن:الرمحن حيدث++بن عبد++سلمة++ أباسمعت

 .)٤(رات فلم جيبه  من وراء احلج
حدثنا : هانئ قالوابن ++علي وابن ++وحممداهللا ++عبدبن ++هارون  −٢٣٢
 عن األقرع أنه ,سلمة++ أبيعن, عقبةبن ++نا موسى: )٥(نا وهيب: عفان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حني«: )ف(يف ) ١(

−٦٥( البن قانع »املعجم«و, )١٧٨, ٤١: ص (»طبقات خليفة«انظر ترمجته يف  (*)
 ).١/٣٣٥ (ألبي نعيم »املعرفة«و ,)بتحقيقنا

 ).٢٣٠: ص(ن حزم الب» اجلمهرة«و) ٢٠٢: ص(كلبي البن ال» اجلمهرة«يف انظر نسبه  )٢(
 حازمبن ++هو ابن جرير) ٣(
من طريق املصنف, وانظر ) ١٤٩, ٩/١٨٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٤(

 .بعده++ ماختريج
 .هو ابن خالد) ٥(



 ٣٠٩ املجلد األول  

 :فلم جيبه فقال, حممد  يا: من وراء احلجرات فقالاهللا ++نادى رسول
: اهللا ++فقال رسول, ي لشنيّوإن ذم,  محدي لزينإن حممد واهللا يا
 .)١(»اهللا  ذاكماهللا  سبحان«

كثري ++بن أبي++أنا معمر, عن حييى: الرزاق++ عبدثنا:  ابن زنجويه −٢٣٣
 .حابسبن ++األقرع:  ومن بني متيم:ّاملؤلفة قلوهبم عد رجا فقال: قال

 .ً وال أعلم روى األقرع مسندا غري هذا:

َأس −٨٣  )*(  ۩+اب الن, من أصحُ
  نا احلسن:قةثبنا ارجل من أصح−صاعد بن ++حممدبن ++حييى  −٢٣٤

اهللا ++عبدبن ++عوانة, عن داود++ أبيٍمحاد, عنبن ++نا حييى: ابن مدرك الطحان
رجل من أصحاب –دخلنا عىل أسري : الرمحن قال++بن عبد++األودي, عن محيد
 .)٢(» يأتيك من احلياء إال خريال«: اهللا ++قال رسول: النبي  فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مسنده«من طريق املصنف, وأمحد يف ) ١/٣( »األسامء املبهمة«أخرجه اخلطيب يف  )١(

معجم « وابن قانع يف ,)١/٣٠٠(» بريالك«الطرباين يف و ,)٦/٣٩٣() ٣/٤٨٨(
 . بهمسلمبن ++عفانمن طريق  )١٥٠١( »املختارة« والضياء يف ,)١/٦٨( »الصحابة

 .]م−أ/٢٧: ق[  ۩  
وقد ) بتحقيقنا−٥١( البن قانع »املعجم«و) ٤٢: ص( خلليفة »الطبقات«له ترمجة يف  (*)

 , وسيأيت)٢/٤٩٤(» اجلرح«و) ٢/٢٥(» التاريخ الكبري «:سليم, انظربن ++جابر: قيل فيه
 .)١٦٣(» املعجم« من هذا »سليمبن ++جابر«: الكالم عليه يف ترمجة

نعيم يف ++ وأبو من طريق املصنف,)٦٤/٣٥٨( »تاريخ دمشق«أخرجه وابن عساكر يف  )٢(
 ,)١/٥٥( »معجم الصحابة«ومل يسمه, وابن قانع يف  )١/٣٤٩( »معرفة الصحابة«

 .عوانة++ أبو ثنا:ادمحبن ++حييىمجيعا من طريق 



  املجلد األول ٣١٠

عوانة فلم يذكر ++ أبيُ وال يعرف ألسري غريه, وقد رواه غري:
 .عن رجل من أصحاب النبي : ًأسريا, وقال

ون أكثم −٨٤  )*(بن ا
نا شيخ : الزرقاء++ أبوحممدبن ++امللك++ عبدنا: رشيدبن ++داود  −٢٣٥

 .سلمة++ أبو:من عاملة يقال له
:  قالاهللا ++أن رسول:  عن أنس,نا الزهري:  قاالبرش++ أبو −٢٣٦

 ,)١( عىل رفقائكوتكرم ,سن خلقكحيغز مع غري قومك ا ,يا أكثم«
 وخري الرسايا أربعامئة, ,)٢(خري الرفقاء أربعة, وخري الطالئع أربعون ,أكثم يا

 .)٤(»ن قلةع )٣(اًولن يؤتى اثنا عرش ألف, أربعة آالف  اجليوشوخري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)بتحقيقنا−٥٧(البن قانع » املعجم«, و)١/٣٤٠(» املعرفة «:اجلون, انظر++ابن أبي: ويقال (*)
 .)١/١٠٦(» اإلصابة«و) ١/١٣٣(» األسد«و) ١/١٤١(» االستيعاب«و

 .»رفاقتك«: )م(يف ) ١(
من طريق ) ١٥/١١(» تاريخ دمشق «هو املوافق لام يف, و)ف( واملثبت من »أربعة«): م(يف ) ٢(

 . بهاملصنف
 .»ألف«): م(يف ) ٣(
معرفة «نعيم يف ++, وأبو)٦٧١٥ (»األوسط«والطرباين يف  ,)٢٨٢٧(أخرجه ابن ماجه ) ٤(

سلمة ++ يف ترمجة أبي)٣٣/٣٨٠( »هتذيب الكامل«, واملزي يف )٣٤١ / ١ (»الصحابة
 الزهري, عن لمة العاملي,س++ًمجيعا من طريق أبي. العاملي, وذكر كالم العلامء يف تضعيفه

 ;هذا إسناد ضعيف«: )١٦٩ / ٣ (»مصباح الزجاجة« به, قال البوصريي يف أنس عن
 ,عاصم++رواه ابن أبي, بن حممد الصنعاين++امللك++ وعبدسلمة العاملي األزدي,++لضعف أبي
رواه ابن  وله شاهد من حديث ابن عباس,,  عن أنس, من طريق الزهري,وابن فاختة
واملتن أورده ابن  . انتهى. حسن غريب: وقال, والرتمذي,داود++ وأبو,»صحيحه« حبان يف

 .»ي سلمةب وضعفه بأه, من طريق ابن ماج»العلل املتناهية«اجلوزي يف 



 ٣١١ املجلد األول  
 :اجلون++ أبياجلون, واسم++بن أبي++, وهو أكثم)١(سعدبن ++ويف كتاب حممد

 )٣(]بن عمرو[ كعببن ++حبشيةبن ++أرصمبن ++ربيعةبن ++منقذبن ++)٢(العزيز++عبد
 −يعني الدجال–ن رأيت به َأشبه م«: اهللا ++وهو الذي قال له رسول

 أنت ,ال«: قال ?هههل يرضين شب: رسول اهللا  يا فقال»اجلون بن أبي أكثم
 .)٤(» وهو كافر,مسلم

 )*(أعشى ب مازن −٨٥
حدثني : العظيم قال++بن عبد++حدثني عباس: أمحدبن ++اهللا++ عبد −٢٣٧

واحلي, ++ أبيحدثني: صدقةبن ++)٥(حدثني طيلسة: معرش++ أبويزيدبن ++يوسف
 : أتيت النبي  فأنشدته: عن أعشى بني مازن قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤/٢٩٢( »الطبقات الكربى«) ١(
 »اإلكامل«, وانظر »عبد العزى«:  وغريه»الطبقات الكربى«, ويف )ف(, )م(هكذا يف ) ٢(

)٢/١٦٢(. 
 ).ف(من  )٣(
 ).٤/٦٠٥(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف ) ٤(

وقال , )١/٢٥ (»التجريد«قاله الذهبي يف ,  عىل األصح»األعوربن ++عبد اهللا«: اسمه (*)
شيوخ عن  بإسناد له يعلبن ++روى عمرو«: )٢/٣٣٩ (»اجلرح«حاتم يف ++ أبيابن

حاتم ++ أبي وذكره ابن»األعور أتى النبي بن ++اهللا++ عبد:جمهولني أن األعشى اسمه
 ).٤/٩ (»اإلصابة«وانظر , )٥/٩٠ (»اهللا++بن عبد++عبد اهللا«: من اسمهفي

) ٢٩٦, ٥/١٧٧(» اآلحاد واملثاين«و) ٥٠٦(ملسلم » الطبقات«وانظر ترمجته يف 
 »االستيعاب«, و)بتحقيقنا−٦٢(البن قانع » املعجم«, و)١٧٩: ص(خلليفة » الطبقات«و
 ,)١/٩٤(» اإلصابة«, و)٣/١٧٦ (,)١/١٢٢(» األسد«و, )٣/٨٦٦(, )١/١٤٣(
)٤/٩.( 

يف مصادر الرتمجة و ,)ف(, وغري واضحة يف  بتقديم الالم»طيلسة«) م(كذا يف ) ٥(
: )٣/٢١ (»الثقات«و, )٢/٦١ (»التاريخ الكبري«ويف , بتقديم السني, »طيسلة«
 .»طيلسةبن ++صدقة«



  املجلد األول ٣١٢
ــة مــن الــذربعـربيا مالـك النـاس وديـان ال إين تزوجــت ذرب

ــــربذهبت أبغيهـا الطعـام يف رجـب ــــزاع وه ــــي بن فخلفتن
ّوهــن شـر غالـب لـمن غلـب ّ 

فجعل [ » رش غالب ملن غلب۩وهن«: فجعل النبي  يتمثل ويقول
 .)٢( مرتني»وهن رش غالب ملن غلب«: )١(]النبي  يتمثل ويقول

 . أعلمليس له غريه فيام :

 )*( قعيس)٣(بن أبي أفلح −٨٦
 ,)٤(نا حلو األودي: موسىبن ++ثنا عبيد اهللا: هانئبن ++ إبراهيم −٢٣٨

 أنه أتى عائشة )٥(قعيس++بن أبي++مالك, عن أفلحبن ++عن احلكم, عن عراك
فلام , بىل: أمل ترضعك امرأة أخي? قالت, أنا عمك: فاحتجبت منه فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٢٧: ق[  ۩  

 »الطبقات الكربى«ذا التكرار, ولعل األصوب بدونه كام يف  هب)ف(, )م(هكذا يف ) ١(
 .)٧/٥٣(سعد  البن

اآلحاد «عاصم يف ++ أبي وابن,)٦٨٧١(» مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)٢/٢٠١(أخرجه أمحد  )٢(
معجم «, وابن قانع يف )١/٣٥٥(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٨٢٤( »واملثاين

ً مجيعا من طريق ,)١٠/٢٤٠(» السنن الكربى« والبيهقي يف ,)١/٦٥(» الصحابة
 . بهثعلبة الامزينبن ++ حدثني معن:طيسلةبن ++صدقة

 ).ف(من  )٣(
 القعيس,++أخو أبي: القعيس, وقيل++ابن أبي: القعيس, وقيل++أفلح أبو: اختلف يف اسمه فقيل (*)

» األسد«, و)١/١٠٢(» االستيعاب«, و)١/٣٣٤(ألبي نعيم » املعرفة « ترمجته يفانظر
 ).١/٩٩(» اإلصابة«, و)١/٢٥(» التجريد«, و)١/١٢٦(

 ).٥: ص(للربدجيي » طبقات األسامء املفردة«مرتجم يف ) ٤(
 .»القعيس«: )ف(يف ) ٥(



 ٣١٣ املجلد األول  

  مااعَضَّ من الرُمُْر حي,صدق«: فقال, ك له ذكرت ذلاهللا ++أن جاء رسول
 .)١(»م من النسبُرْحَي

,  هبذا احلديث أسنده عن أفلحئهان ابن هكذا حدثنا :
استأذن : قالت عن عائشة, عن عروة, عن عراك,  عن احلكم,ورواه شعبة

: قالت: أرضعتك امرأة أخي, إين عمك: قال, فلم آذن له,  أفلحّعلي
 .)٣(» هو عمك فأذين له,صدق«:  فقال )٢(اهللا ذلك لرسولفذكرت 
 .أنا شعبة هبذا احلديث: اجلعدبن ++علي  −٢٣٩

 )٤(آبي اللحم −٨٧
, سعدبن ++نا الليث: سعـيدبن ++نا قتيبة: اهللا++بن عبد++هارون  −٢٤٠

عن , اهللا++بن عبد++عن يزيد, هالل++بن أبي++ عن سعيد,يزيدبن ++عن خالد
 بأحجار اهللا ++أنه رأى رسول, اللحم++ أبيعن, اللحم++ أبيعمري موىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , أخربنا احلكم:شعبة كالمها من طريق ,)١٤٤٥( ومسلم ,)٢٦٤٤(أخرجه البخاري  )١(

 . استأذن علي أفلح: قالت عن عائشة ,الزبريبن ++ عن عروة,مالكبن ++عن عراك
 .»يبللن«: )ف(يف ) ٢(
 كالمها من طريق ,)١٤٤٥( ومسلم , وله أطراف أخرى,)٦١٥٦(أخرجه البخاري  )٣(

ما القعيس استأذن علي بعد++ أبيح أخا إن أفل: عن عائشة قالت, عن عروة,ابن شهاب
 .نزل احلجاب

وسيأيت ) ١/٣٦٨ (»املعرفة«يف نعيم ++ أبوقاله, كان يتأبى عن أكل اللحم فعرف بذلك) ٤(
 »االستيعاب«و, )٣٤−٣٢: ص (»طبقات خليفة«: وانظر ترمجته يف, عند املصنف

وانظر , )١/١٥ (»اإلصابة«و, )١/١ (»التجريد«و ,)١/٤٥ (»األسد«و, )١/١٣٥(
 ).٢/٢٧٣ (»هتذيب الكامل«



  املجلد األول ٣١٤

 .)٣( بكفيه يدعو)٢(ٌِعنْقُوهو مي,  يستسق)١(الزيت
أنه , اللحم++ أبيإنام سمي: عن أبيه قال, أمحدبن ++اهللا++ عبدانربخأ −٢٤١

 . اللحم)٤( أكلكان يأبى
ري −٨٨  )*(ا

بن ++)٦(عمربن ++نا إبراهيم: )٥(مرسة املكي++بن أبي++اهللا++ عبد −٢٤٢
 سفيان,++بن أبي++اهللا++ عبدحبيبة, عن++بن أبي++إبراهيمبن ++نا إسامعيل: صالح++أبي

 ثم بدا لي ,كنت وعدت امرأيت حجة:  عن األمحري قال,عن أبيه
ًدا شديداْجَ فوجدت من ذلك و,فغزوت اهللا ++فشكوت ذلك إىل رسول, ً
 .)٨(»ة فإهنا تعدل حج;)٧(ُمرها تعتمر يف رمضان«:  فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٠٩(» معجم البلدان«انظر .موضع باملدينة قريب من الزوراء) ١(
 .)٣/١٠٧( »حتفة األحوذي«. رافع: أي) ٢(
 موىل عمريمن طريق ) ١٥١٤ (والنسائي, )٥٥٧ (والرتمذي ,)٥/٢٢٣( أمحد أخرجه )٣(

من طريق  )٥/٢٢٣( أمحدو ,)١١٦٨(داود ++ أبوأخرجه و,اللحم++ أبيعن, اللحم++أبي
 .اللحم++ أبيموىل عمري

 .»يأكل«): م(يف ) ٤(
 ألبي نعيم »املعرفة« و,)بتحقيقنا−٧١ ( البن قانع»الصحابةمعجم «نظر ترمجته يف ا (*)

 ).٣٤−١/٣٣) (اإلصابة«و, )١/١٠ (»التجريد«و, )١/٦٨ (»األسد«و, )١/٣٣٠(
 . بهشيخه البغوي فقد أخرجه ابن قانع عن البغوي, أي» ومل ينسبه«: وقال ابن قانع

 .»مرسة املكي++بن أبي++أمحدبن ++عبد اهللا«): ف(يف ) ٥(
وكذلك عند » َعمرو«: )٢/١٢١ (»اجلرح«ويف ترمجته من , )م(و, )ف(كذا يف ) ٦(

 .»املعرفة«يف نعيم ++ وأبي,»معجمه« يف قانع ابن
 . كذا»مضر«: )ف(يف ) ٧(
نعيم يف ++ وأبومن طريق املصنف,) ١/٧١(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٨(

  ثنا: ثنا املنيعي: البيعيوسفبن ++حممدبن ++ أخربنا أمحد:)١/٣٣٠( »معرفة الصحابة«
 .مرسة++بن أبي++اهللا++عبد



 ٣١٥ املجلد األول  

 .مَّسُومل ي, ن األمحريَوال أدري م :

 )*(أعرابي −٨٩
 .ٍتولببن ++۩ النمر:بلغني أن اسمه

  عن,نا قرة: جريربن ++نا وهب: اهللا++بن عبد++هارون  −٢٤٣
َاملربدبينام نحن هبذا : العالء قال++أبي ْ  جلوس إذ أتى علينا أعرابي )١(ِ

, أجل: قال,  من أهل البلد)٢(يس هذاواهللا لكأن ل:  فقلنا,أشعث الرأس
هذا كتاب كتبه لي : فقال −أو قطعة جراب−يم دذا معه قطعة أإو

 اهللا مـبس«: فقرأته فإذا فيه, أعطنا فأخذناه:  فقال القوم,اهللا ++رسول
أقيش  بن  لبني زهري اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول

وأقمتم الصالة, وأتيتم الزكاة وفارقتم   اهللاإنكم إن شهدتم أن ال إله إال
: املرشكني, وأعطيتم من املغانم اخلمس, وسهم النبي, والصفي, قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وروى , أخرجه البغوي يف حرف األلف«: وقال) ١/٢٤١ (»اإلصابة«يف احلافظ ذكره  (*)

د جلوس إذ أتى علينا أعرابي أشعث ببينام نحن هبذا املر: العالء قال++ أبيله من طريق
 قال .تولببن ++ه النمروبلغني أن اسم: قال, الرأس فذكر قصة الكتاب الذي معه

 .ها. »وينبغي أن خيرج يف النون, هكذا أخرجه يف األلف: شاهني ابن
 البن سعد »الطبقات«: انظر ترمجته يف, جه يف النون ذكر هذه القصةّومن خر

, )٣/٤٢٣( البن حبان »الثقات«و, )١٧٨: ص( خلليفة »الطبقات«و, )٧/٣٩(
, )٥/٢٧٠٦( ألبي نعيم »املعرفة«و, )بتحقيقنا−١١٤٠( البن قانع »املعجم«و
 ).٣٠/١٩ (»هتذيب الكامل«و

 .]م−أ/٢٨: ق[  ۩  
ْهو املوضع الذي حتبس فيه اإلبل والغنم, وبه سمي مربد املدينة والبرصة) ١( ِ ّ النهاية يف «. ُ

 .)٢/٤٥٥( »غريب احلديث
 ).ف(من  )٢(



  املجلد األول ٣١٦

 أصلحك:  فقال له القوم,»والصفية, فأنتم آمنون بأمان اهللا, وأمان رسوله
 اهللا ++سمعت رسول:  فقالاهللا ++سمعت من رسول++ ماِّاهللا, حـدثنا

ًكثريا من هبن وثالثة أيام من كل شهر يذ وم شهر الصربص«: يقول
أنت سمعت هذا من : فقيل له.»رَحَو«: قال, وعر:  قلت.» الصدر)١(رَحَو

 ,اهللا ++أال أراكم ختافون أن أكذب عىل رسول:  فقال?اهللا ++رسول
 فأخذها ,ىل الصحيفةإ بيده ىثم أهو, أحدثكم بحديث اليوم++ الواهللا++ال

 .)٢(ًنصاع مدبرااثم 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. أشد الغضب: لوقي. العداوة: وقيل. احلقد والغيظ: وقيل. ِغّشه ووساوسه: أي) ١(

 .)٥/٣٤٦( »النهاية يف غريب احلديث«
» املصنف«الرزاق يف ++, وعبد)٤٤٣٢(» الكربى«, والنسائي يف )٢٩٩٩(داود ++أخرجه أبو) ٢(

, )٥/٣٦٣(» مسنده«, وأمحد يف )١٤/٣٤٢(» املصنف«شيبة يف ++, وابن أبي)٤/٣٠٠(
, )٣/١٦٦(» عجم الصحابةم«, وابن قانع يف )٥٤٢٩(» رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف 

, )٦/٣٠٣(» السنن الكربى«, والبيهقي يف )٣١٧٨ /٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 .بن الشخري به++اهللا++بن عبد++العالء يزيد++ًمجيعا من طريق أبي



 ٣١٧ املجلد األول  

ذورة −٩٠  )*(بن لوذان )١(رَيْعِبن م أوس: أبو 
 .كذا قال الزبري

 اسم: حنبل قالبن ++أمحد: اهللاعبد ++ أبي ابن هانئ, عن −٢٤٤
َمعيربن ++سمرة: حمذورة++أبي ْ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للدارقطني » املؤتلف«كام يف , وفتح املثناة التحتية,  املهملةبكرس امليم, وسكون العني )١(

نارص الدين  البن» التوضيح«, و)٧/٢٦٦ ( البن ماكوال»اإلكامل«و ,)٤/٢٠١٧(
)٨/١٩٤.( 

وسنذكر هنا اخلالف يف , ًويف نسبه أيضا, ختلف يف اسم هذا الصحابي واسم أبيها (*)
  .)٣٧٦( البن قانع »معجم الصحابة« تعليقنا عىل يف بقية اخلالف انظرو, اسمه

بن السائب الكلبي, ++حممد: سامه بذلكأوس كام هنا, وممن :  قيل:اخلالف يف اسمه
بن سعد, ومصعب الزبريي, وابن ++بن خياط, وحممد++بن حييى البالذري, وخليفة++وأمحد

عاصم, وابن حزم, وابن ++بن إسحاق املسيبي, وابن أبي++بن بكار, وحممد++أخيه الزبري
, )١/٥٢٦(ي للبالذر» أنساب األرشاف«و, )٩٩: ص(للكلبي » هرةماجل«الرب, انظر ++عبد
البن » اآلحاد واملثاين«, و)٢٧٨, ٢٤: ص(, وخلليفة )٥/٤٥٠(البن سعد » الطبقات«و

 .)٤/١٧٥٢(» االستيعاب«, و)١٦٣−١٦٢: ص(ابن حزم » مجهرة«و) ٢/٩٣(عاصم ++أبي
بن ++حمذورة سمرة++اسم أبي: وبعضهم يقول«: »أوس«: بـوقال البالذري بعد أن ترمجه 

الرب, ++ عبد, وإىل هذا مال ابن)١/٥٢٦(» أنساب األرشاف« من .ها. »معري, واألول أثبت
وهذا الرأي رجحه » سمرة«وذهب الدارقطني وتبعه ابن ماكوال إىل أن املحفوظ يف اسمه 

» التوضيح«, و)٧/٢٦٦(» اإلكامل«, و)٤/٢٠١٧(» املؤتلف «:ابن نارص الدين, انظر
)٨/١٩٦(. 

 بن معني, والبخاري,++بن حرب, وحييى++زهري اإلمام أمحد, و: سامه بذلك»سمرة«: وقيل
 :حاتم, والرتمذي, والنسائي, واملصنف يف موضع سيأيت وغريهم, انظر++ومسلم, وأبو

, )١٠٩: ص(ملسلم » الكنى«, و)٨٤(» الكنى«و) ٤/١٧٧(للبخاري » التاريخ الكبري«
: ق( املصنف دوعن) ٥٦: ص(للرتمذي » تسمية األصحاب«, و)٤/١٥٥(» اجلرح«و

هذا أخ » سمرة«و» أوس«: حمذورة اسمه++ وغريهم, وذهب ابن حزم إىل أن أبا)ف−أ/١٣٣
 ).١٦٣: ص(» مجهرة أنساب العرب«ألبي حمذورة, انظر 
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, ٍثابتبن ++نا أيوب: مسعودبن ++حذيفة موسى++ أبونا: عمي  −٢٤٥
ة يف مقدم رأسه إذا قعد َّقصحمذورة كانت له ++ أباأن, جتراةعن صفية بنت 

 اهللا ++إن رسول: فقال, أال حتلقها: فقالوا له, بلغ األرضتأرسلها ف
 .)١( فامت ومل حيلقها, فلم أكن ألحلقها حتى أموت,مسح عليها بيده

 عن أيوب, حذيفة++ أبيعن, إسحاقبن ++ حنبلاحلديثهبذا   −٢٤٦
اهللا ++ عبدذكرته ألبيف: قال حنبل, بحر++ أبيعن صفية بنت, ثابتابن 
 .جتراة++ أبيإنام هي صفية بنت: حنبل فقالبن ++أمحد

 .ًحذيفة ألنه هيم كثريا++ أبيوهذا االختالف عندي من ۩ :
 امللك++ عبدٍبالل, عنبن ++نا اهلذيل: مزاحم قال++بن أبي++ منصور −٢٤٧

,  وملوالينا األذانان لاهللا ++جعل رسول: قال عن أبيه, حمذورة++ أبيبنا
 .)٢(الدار++ عبدواحلجابة لبني, والسقاية لبني هاشم

 . وألبي حمذورة عن النبي  أحاديث غري هذا:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعيم يف ++, وأبو)٣/٥٨٩(» املستدرك«, واحلاكم يف )٧/١٧٦(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 ).٣/١٤١١(» معرفة الصحابة«

 .]م−ب/٢٨: ق[  ۩  
» األوسط«و ,)٧/١٧٥(» الكبري«, والطرباين يف )٦/٤٠١(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

» تاريخ بغداد« واخلطيب يف ,)١/٣٠٧(» معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)٧٥٧(
, حمذورة, عن أبيه++ أبيبنامللك ا++ عبدٍبالل, عنبن ++ً مجيعا من طريق اهلذيل,)١٤/٧٦(

 إال حمذورة++بن أبي++امللك++ عبدعن احلديث هذا يرو مل«: »األوسط«قال الطرباين يف 
بالل, بن ++اهلذيل«): ٣/٤٧٤(» فتح الباري«وقال ابن رجب يف , »باللبن ++اهلذيل

قال اهليثمي يف , »وإسناده مشكوك فيه,حاتم++ وأبو أمحد,اإلمام وقواه ,ضعفه ابن معني
بن ++ وفيه هذيل»كبريال« و»األوسط« والطرباين يف ,رواه أمحد«): ٣/٦٢٠(» املجمع«

 .» وضعفه النسائي وغريه, وثقه أمحد وغريه,بالل األشعري



 ٣١٩ املجلد األول  

اء −٩١ سلمي أ  )*(بن حارثة ا
ًسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا واحدا ً. 

 الرمحن++ عبدنا: نا وهيب: الرقايشاهللا ++عبدبن ++نا حممد:  عمي −٢٤٨
أن النبي , حارثةبن ++أسامء عن عمه, هندبن ++حدثني حييى: حرملة قالابن 

 : قال» قومك فليصوموا هذا اليومْرُم«: فقال,  بعثه يوم عاشوراء
ر من طعم منهم ُم«: طعموا قالَ حتى ي)١(أراين أتيتهم++ مااهللا, رسول يا

 .)٣(»)٢(فليتم بقية يومه
 اهللا++بن عبد++سعدبن ++حارثةبن ++ أسامء:)٤(عدسبن ++رأيت يف كتاب حممد

, أفىصبن ++مالكبن ++ثعلبةبن ++عامربن ++عمروبن ++سعدبن ++)٥(عبادبن ا
, تويف سنة ست وستني بالبرصة, ةَّفُّصحب النبي  وكان من أهل الص

 .ثامنني سنة ابن وهو يومئذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)بتحقيقنا−٥٨(البن قانع » املعجم«, و)٤/٣٢١(» طبقات ابن سعد«انظر ترمجته يف  (*)
, )١/٩٥ (»األسد«و, )١/٨٦ (»االستيعاب« و,)١/٣٥٣( ألبي نعيم »املعرفة«و
 .)١/٦٤ (»اإلصابة«و, )١/١٧ (»التجريد«و

من طريق ) ٤/٣١٥(» تاريخ دمشق«, ويف »تيهمأأرى «: )ف(يف , و)م(هكذا يف ) ١(
 .»أراين آتيهم«: البغوي

 .»أن يصوموا بقية يومهم« :)ف(يف ) ٢(
 وأمحد يف ,)٢٨٥٥, ٢٣٩١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيواحلديث أخرجه ابن )٣(

 وابن حبان يف ,)١/٢٩٦(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٧٨) (٣/٤٨٤(» مسنده«
 / ٣ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف , حارثةبن ++من حديث أسامء) ٣٦١٨(» صحيحه«

 .» ورجال أمحد ثقات,»الكبري« والطرباين يف ,رواه أمحد«: )٤٢٧
 ).٤/٣٢١(» الطبقات الكربى«) ٤(
 .»غياث«: )٤/٣٢١( »الطبقات الكربى«, ويف )ف(, )م(هكذا يف ) ٥(
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سلع −٩٢  )*(ا
بن ++أنا الربيع: روعمبن ++حدثنا سويد: اهللا++بن عبد++هارون  −٢٤٩
كنت أخدم : قال:  عن رجل منا يقال له األسلع, عن جده,عن أبيهبدر, 

 :قلت, » قم فأرجل لي,يا أسلع«:  فقال لي ذات ليلة,النبي  وأرجل له
فدعاين ,  بآية الصعيد)٢(فأتاه جربيل ,  جنابة)١(أصابتنياهللا ++رسول يا

 .يتّلت له وصلّت ورجحسمف, فأراين كيف أمسح)٣( اهللا ++رسول
 ثم رضب , سويد يف احلديث أنه رضب رضبة فمسح وجههىوحك

 .)٤(أخرى فمسح ذراعيه
 . غريهىأعلم رو++ ال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للطرباين » املعجم الكبري«, و)بتحقيقنا−٤٥(» معجم ابن قانع«مجته يف انظر تر (*)

» التجريد«, و)١/٩٦(» األسد« و,)١/٣٥٦(ألبي نعيم » املعرفة« و,)١/٢٩٨(
 ).٦٠−١/٥٨(» اإلصابة«, و)١/١٥(

 .»أصابني«: )م(يف ) ١(
 .»عليهاهللا ++صلوات«: )ف(يف ) ٢(
, وبعد جهد )ف(حفتني من النسخة بداية من هذا املوضع يوجد طمس شديد لص) ٣(

: كبري متكنا من قراءة بعض الكلامت فيهام,فتبني لنا أن هاتني الصفحتني حتويا اآليت
بن ++, وبداية ترمجة أسامة)٢٦(حارثة والتي سبقت برقم بن ++زيدبن ++تتمة ترمجة أسامة

وهذا يدلنا عىل خلل يف ترتيب صفحات وأوراق ) ٢٧(رشيك والتي سبقت برقم 
يف صدر ) م(ألن هذه الرتاجم جاءت يف مكاهنا الصحيح من النسخة ) ف(النسخة 

 .» سمه حممداخر حديث من آ«: الكتاب بعد قوله
 ,)١/٣٥٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٩٨(» الكبري«رجه الطرباين يف أخ )٤(

بن قانع يف وأخرجه ا, »كعببن ++األسلع رجل من بني األعرج«: هاميوسامه يف روايت
وكذا سامه ابن , »رشيك التميميبن ++سلعاأل «: وسامه,)١/٥٠ (»معجم الصحابة«

 ومن طريق , وأخرجه من طريق املصنف,)٣١٣, ٤/٣١٢(» تاريخ دمشق«عساكر يف 
 . ويف كل الطرق وصف التيمم عدا طريق املصنف, وغريمها,ابن منده
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ن بدع  أبوأذينة −٩٣  )*(الر
  سلمة سكن الكوفةبن ++بلغني أنه أذينة

 سليم, عنبن ++حدثني سالم: عمرو قالبن ++ داود −٢٥٠
اهللا ++قال رسول: أذينة, عن أبيه قالبن ++الرمحن++عبد عن ,۩+إسحاق++أبي

ًمن حلف عىل يمني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري, «: 
 .)١(»وليكفر عن يمينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم «ه فانظره يف تعليقنا عىل أما اخلالف يف نسب, تهصحباختلف يف نسبه ويف  (*)

 ).٤٧(البن قانع » الصحابة
وذكره البخاري ومسلم ,  فقد ذكره غري واحد يف الصحابة:تهصحبأما اخلالف يف و

» اإلصابة«و) ٣٦٢−١/٣٦١(» املعرفة«, و)١٣١٢(ملسلم » الطبقات «:يف التابعني, انظر
)٤١−١/٤٠.( 

 هذا » املختلف فيهم من الصحابةاإلنابة إىل معرفة«ل مغلطاي يف ّهذا وقد فص
 ). بتحقيقنا−١/٥٤(نظره اف األمر

 .]م−أ/٢٩: ق[  ۩  
داود ++, وأبو)٣/٤١٩(» املصنف«شيبة يف ++, وابن أبي)٢٥١( »عللال«أخرجه الرتمذي يف ) ١(

 »الكبري«, والطرباين يف )٢٧٢٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١٤٦٧(الطياليس 
 بن أذينة,++الرمحن++عن عبد إسحاق,++عن أبي األحوص,++ًيعا من طريق أبي, مج)١/٢٩٧(

 هذا حديث مرسل, :فقال, ا عن هذا احلديثًسألت حممد«:  به, قال الرتمذيعن أبيه
 , عن ابن عباس, عن أذينة,بن دينار++وهو الذي روى عنه عمرو, وأذينة مل يدرك النبي 

 سؤال الرتمذي للبخاري يف العلل, ثم )٤١ /١ (»ةاإلصاب«, ذكر احلافظ يف »يف العنرب
 »التاريخ«فإنه فرق يف   فقد اختلف كالمه فيه,;لخ من كالم البخاريإ ... وهو:قوله«: قال

 روى عن النبي ,أذينة العبدي برصي :حاتم++ أبيبنا قال ,حاتم الرازي++وتبعه أبو بينهام,
 عن ى أذينة رو: ثم قال,يقول++أبيسمعت  الرمحن,++ روى عنه ابنه عبد,وعن عمر, 

كان من أهل  :بن عيينةاقال  بن احلارث,++ وحممد,بن دينار++ روى عنه عمرو,بن عباسا
لخ من كالم الرتمذي إ ... وهو الذي روى: وإن كان قوله,حبان بناوكذا فرق بينهام  عامن,

 .» واهللا أعلم,فهو وهم
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إسحاق ++ أبيوال أعلم رواه عن,  أذينة غريهىأعلم رو++ ال:

 .)١(األحوص++ أبوإال
شج العص −٩٤  )*(ريَا

: حسان التيميبن ++حجاج )٢(نا: نا روح: ٍسعيدبن ++إبراهيم  −٢٥١
 ٍفقة منُريف أنه أقبل , ريَعن األشج العص, العبديماوي بن ++أنا املثنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤١(» اإلصابة«نقله احلافظ عن املصنف يف ) ١(

 ,)٢٩: ص(للذهبي » ذات النقاب «:بن عائذ, واشتهر هبذا اللقب, انظر++ املنذر: لقبذاه (*)
 . للحافظ ابن حجر)١/٧٤ (»نزهة األلباب«, و)١/٨٧ (»اإلصابة«و

 وهذا أشهر األقوال »عائذبن ++املنذر«: فقيل : وقد اختلف يف اسمه عىل أوجه;هذا
 »طبقاته« ذكره خليفة يف كذاو) ١/٢٦٣( »رشحه عىل مسلم«كام قال النووي يف 

 ,)٥/٥٥٩( البن سعد »الطبقات الكربى«حممد املدائني كام يف بن ++يوعل, )٦١: ص(
 »تسمية الصحابة«والرتمذي يف , )٧/٣٥٥ (»تارخيه«والبخاري يف , )٨٦−٧/٨٥(
عاصم يف ++ أبيوابن, )٨/٢٤٠(, )٢/٣٤٤ (»اجلرح«حاتم يف ++ أبيوابن, )٩٠: ص(
وابن حبان يف , )بتحقيقنا−١٠٦٨ (»معجمه«وابن قانع يف , )٣/٢٦٥ (»داآلحا«
الرب ++ عبدابنو, )٥/٢٥١٨(, )١/٣٥٨ (»املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٣/٣٨٦ (»الثقات«
 .)٧/٢٥ (»اإلكامل«وابن ماكوال يف , )٤/١٤٤٨(» االستيعاب« يف

سعد  , وحكاه ابن)٥٨٦: ص(» اجلمهرة« قاله ابن الكلبي يف »بن احلارث++املنذر«: وقيل
» املعرفة «:السائب, عن أبيه, وانظرحممد بن ++, عن هشام)٥٥٩−٥/٥٥٨( »الطبقات«يف 

» اإلصابة« و,)١/٢٣(» التجريد«, و)١/١١٦(» األسد« و,)٥/٢٥١٨(ألبي نعيم 
)١/٨٧.( 

 ).٥/٢٥١٨(, )١/٣٥٨ (»املعرفة«نعيم يف ++ أبو حكاه»عبيدبن ++املنذر«: وقيل
, احلكمبن ++اهللا++بن عبد++وجعفر, الزبريبن ++ قاله عروة»عوفبن ++هللاعبد ا«: وقيل

  عند املصنفهوانظر) ٥٥٨−٥/٥٥٧(» طبقاته«وغريمها فيام أسنده عنهم ابن سعد يف 
 .تعاىلاهللا ++كام سيأيت يف حرف العني بإذن

 ).٦/٢١٦ (»اإلصابة« انظر »عائذبن ++منقذ«: يلوق
» الطبقات«احلسن البرصي فيام أسنده عنه ابن سعد يف  قاله »بن املنذر++عائذ«: وقيل

)٧/٨٥(, )٥/٥٥٩.( 
 .وهو تصحيف» بن«): م(يف ) ٢(
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فذكر , أناخوا ركاهبم: القيس إىل النبي  فلام رفع هلم النبي ++عبد

ولكن كل , وال حترم, حتل  الإن الظروف«: ًحديثا طوي فقال النبي 
 .)١(»راممسكر ح

: قال عبيدبن ++ عن يونس,علية ابن نا: سعيد األشج++ أبو −٢٥٢
إن «: ر قال لي النبي َصَأشج بني ع: قال بكرة++بن أبي++الرمحن++ عبدزعم

: قلت, »واحلياء مِْلاحل«: وما مها? قال: قلت, »لقني حيبهام اهللاُفيك خ
ّأقديما كانا يف  الذي جبلنياهللا ++)٢(أمحد:  قلت»ًبل قديما«: ًأو حديثا? قال ً

 .)٣(عىل خلقني حيبهام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٣٦٠( »علل الكبريال«أخرجه الرتمذي يف  )١(
 / ٦ (»الكنى واألسامء«والدوالبي يف  ,)٦٨٤٩ (»مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)١٦٤٤(

عبادة, عن بن ++روحً مجيعا من طريق ,)٧٢٠٣( »هصحيح«حبان يف ابن و ,)٥٦
 إال أن  به,املنازل, عن األشج العرصي++ أبيماويبن ++حسان, عن املثنىبن ++احلجاج

  فجعل,»املنازل, عن األشج العرصي++ أبيماوي, عنبن ++عن املثنى «:رواية الرتمذي
املنازل فلم ++ أبيل البخاري عن اسم ثم سأ,ماويبن ++املنازل ليست كناية املثنى++أبا

بن ++ وفيه املثنى,يعىل++ أبورواه«: )٥/٩٦( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف , يعرف اسمه
, » وبقية رجاله ثقات,لم يضعفه ومل يوثقهفحاتم ++ أبي ذكره ابن,املنازل++ أبويماو

يعىل ++ أبوهحديث األشج العرصي أخرج«: )٤٤ / ١٠ (»فتح الباري«وقال احلافظ يف 
 .»بن حباناوصححه  كذلك بسند جيد,

 .»احلمد«: )ف(يف ) ٢(
يف  أمحد, و)٧٧٤٦(» الكربى«والنسائي يف  ,)٥٨٤( »املفرد األدب« يف البخاريأخرجه ) ٣(

يعىل يف ++, وأبو)١٦٤٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢٠٦−٤/٢٠٥(» مسنده«
معرفة «نعيم يف ++, وأبو)٢٩(» كارم األخالقم«, والطرباين يف )٦٨٤٨( »همسند«

 عن طرق من) ٧/٨٥( )٥/٥٥٨(» الطبقات«يف  سعد وابن, )١/٣٥٩( »الصحابة
 يف اهليثميقال و, العرصي األشج عن البرصي, بكرة++بن أبي++الرمحن++ عبدعن يونس,

 مل بكرة++ أبيابن أن إال ,الصحيح رجال ورجاله ,أمحد رواه«: )٣٨٨−٩/٣٨٧( »املجمع«
 .»األشج يدرك



  املجلد األول ٣٢٤

القيس عىل ++ عبدقدم وفد: عمربن ++رأيت يف كتاب حممد :
 . يعني من اهلجرة,وذلك يف سنة عرش, رأسهم األشج اهللا ++رسول

ن  عبدأبو , عوفبن عبدأزهر  −٩٥  )*(أزهربن  الر
  أخربين حممد:عمر قال بن++نا حممد: قرينداود املبن ++سليامن  −٢٥٣

 ,الطفيل++ أبيزيد, عن الزهري, عنبن ++ عن يعقوب,كثري++بن أبي++بن جعفرا
فشهد , احلنفية يف السقايةبن ++وحممد  أنا)١(مرتيتا: قال عباس ابن عن

بن ++ة, وخمرمعوف++بن عبد++ وأزهر,ربيعةبن ++روعام,  اهللا)٢(ديعببن ++طلحة
 .)٣( العباس يوم الفتحأن النبي  دفعها إىل, نوفل

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)١/٧٤(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)١/٣٤٣(ألبي نعيم » املعرفة«انظر ترمجته يف  (*)

 ).١/٤٦ (»اإلصابة«و, )١/١٢ (»التجريد«و, )١/٧٧ (»األسد«و
 .)١/٣٠٥( لألنباري »الزاهر يف معاين كلامت الناس«. شككت: أي) ١(
 .»عبد«: )م(يف ) ٢(
 نا : نا الشاذكوين:زكريابن ++ حدثنا موسى:)٨٢٨٥( »األوسط«يف أخرجه الطرباين  )٣(

بن ++زيدبن ++ عن يعقوب,كثري++بن أبي++جعفربن ++ ثنا حممد:عمر الواقديبن ++حممد
  وال,مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يعقوب«: قال الطرباين به,  عن الزهري,طلحة

: )٤٦ / ١ (»اإلصابة«ال احلافظ يف وق, » تفرد به الواقدي,جعفربن ++عنه إال حممد
 . وهو ضعيف: يعني,»ويف إسناده الواقدي«
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خرم −٩٦  )*(ا
 )٢( نا :اليامنبن ++حدثنا حييى:  قال)١(ً أيضاداودبن ++ سليامنو −٢٥٤
 −وكانت له صحبة–األخرم, عن أبيه بن ++اهللا++ عبدعن, التيمياهللا ++عبد++أبو

نتصف فيه العرب من اهذا أول يوم «:  يوم ذي قاراهللا ++قال رسول
 .)٣(»العجم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وال قبيلة, يعرف له اسم++ الاألخرم«: )٣٦٧−١/٣٦٦ (»املعرفة«نعيم يف ++ أبوقال (*)

: )١/٧٠ (»أسد الغابة« زاد ابن األثري يف .ها. »وال ذكره أحد من الامضيني يف الصحابة
, )٣/٢٢ (»الثقات«هبا ذكره ابن حبان يف الصحابة من  و»وعداده يف أهل الكوفة«

) ١/٧٣ (»االستيعاب«الرب يف ++ عبدوابن, )٢/٦٣ (»التاريخ«وذكره البخاري يف 
) ٤٢: ص (»طبقاته«وذكره خليفة يف , »ال أعرف نسبه«: الرب++ عبد وزاد ابن»أخرم«بـ

 .نزارن ب++سيدانبن ++ربيعة: وسامه, متيمبن ++عمروبن ++من بني اهلجيم
وقال الذهبي يف , )٧: ص (»املؤتلف واملختلف«الغني يف ++ عبد:»ياهلجيم «ونسبه

ق ابن ماكوال يف ّوفر, الذي نزل الكوفة:  يعني»هو املذكور قبله«: )١/١٠ (»التجريد«
واحلديث ,  ومها واحد»اهللا عبد++ أبوأخرم« و»أخرم اهلجيمي«بني ) ١/٣٧ (»اإلكامل«

 ).١/٣٧ (»ةاإلصاب«وانظر , واحد
 .ُ هكذا يمكن أن تقرأ»نا أن«: )م(يف ) ١(
 البن قانع »معجم الصحابة«, واستدركناه من )ف(, وغري واضح يف )م(ليس يف ) ٢(

 . فقد أخرج احلديث عن البغوي به) بتحقيقنا−٦١(
ًورواه أيضا من ) بتحقيقنا−٦١ (»معجمه« عن املصنف ابن قانع يف اهذه الرواية رواه) ٣(

 ).١/٣٦٧ (»املعرفة«نعيم يف ++ أبوملصنفطريق ا



  املجلد األول ٣٢٦

 )*(اهللا  مو رسول حَلْفَأ −٩٧
بن ++نا سلم: خالدبن ++)١(يوسف نا :  قال۩عمر الرضير++ أبو −٢٥٥
اهللا ++ أنه سمع أفلح موىل رسول,أنه سمع حبيب املزين, )٢(لجحبن ++بشري

: ً ثالثايأخاف عىل أمتي بعد«:  يقولاهللا ++سمعت رسول:  يقول
والغفلة بعد ,  والفروجتباع الشهوات يف البطوناو, ضاللة اهلدى

 .)٣(»املعرفة
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 موىل أم سلمة ومن الناس :وهو الذي يقال له«: )١/٣٣٥ (»املعرفة«نعيم يف ++ أبوقال (*)

 .ها. »قهام فجعلهام رجلنيّمن فر
 −١/١٠٠(» اإلصابة«, و)١/٢٦(» التجريد«و, )١/١٢٧(» األسد«: ترمجته يفوانظر 

 ., والتعليق عليه)٣٣: ص(للسخاوي » الفخر املتوالي«, و)١٠١
 .]م−ب/٢٩: ق[  ۩  

عمري السمتي انظره يف بن ++, وهو يوسف ين خالد)ف(, واملثبت من »سفيان« :)م(يف  )١(
 ).١/٣٣٥(ألبي نعيم »املعرفة«و, )٣٢/٤٢١(» هتذيب الكامل«

 .)٢/٥٠(» اإلكامل«بتقديم اجليم عىل احلاء املهملة انظر ) ٢(
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٤٦(» عجم الصحابةم«أخرجه ابن قانع يف  )٣(

 ,جحلبن ++بشريبن ++ عن سلم,خالدبن ++يوسفكالمها من طريق  ,)١/٣٣٥/١٠٥٣(
 .فذكره... موىل النبي  ا املكي, أنه سمع أفلحًأنه سمع حبيب



 ٣٢٧ املجلد األول  

 )١(لةْوَمبن  )*(ىأوف −٩٨
بن ++الغفار++ عبدحدثني: قال مرزوق البرصيبن ++عن حممد  −٢٥٦
: ن جدهع, عن أبيه, مولة العنربيبن ++أوىفبن ++حجربن ++حصنيبن ++منقذ
  أنّيورشط عل, )٢(قطعني الغميمأُأتيت النبي  ف: قال مولةبن ++أوىف
: الة يقال هلافً بئرا بال−رج منا−قطع ساعدة أو, السبيل أول ريانابن 

بن ++قطع إياسوأ, وليست بامء العدو,  الامء)٣( بئر خيبأ فيهايوه ,اجلعونية
وكتب لكل , ًمجيعا ا أتيناهن دون الياممة ك وهي)٤(اجلباية: قتادة العنربي

 .)٥(رجل منا بذلك يف أديم
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١/١٢٣(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا−٦٩(بن قانع ال»  الصحابةمعجم«انظر ترمجته يف  (*)

» اإلصابة«, و)١/٣٨(» التجريد« و,)١/١٧٨(» سداأل« و,)١/٣٦٢ (»املعرفة«و
)١/١٦٣.( 

ً وانظر خالفا , بفتحات»ةَلَوَم« :)٦٩( »معجم ابن قانع«ويف , )ف( ضبطها يف هكذا) ١(
 .آخر هناك

 بني املدينة قرب موضع الغميم نرص وقال ,واملغازي احلديث يف كثري ذكر له وضعم«+)٢(
 ).٤/٢١٤(» معجم البلدان« من ها. »واجلحفة رابغ

 .»فيه«: )ف(يف ) ٣(
 ).٢/٩١(» معجم البلدان«. احلوض الذي جيبى فيه الامء لإلبل: أصله يف اللغة) ٤(
 ,)١/٧٠( »معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)١/٢٩٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(

: )١/١٦٣( »اإلصابة«افظ يف قال احل, )١/٣٦٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 .» ليس إسناد حديثه بالقوي:الرب++ عبدبناقال «



  املجلد األول ٣٢٨

 )*(عابسبن  امرؤ القيس −٩٩
إسامعيل البخاري يف تسمية من روى عن النبي بن ++يف كتاب حممد

وروى عن النبي  , سكن الكوفة, عابسبن ++امرؤ القيس: 
 .ومل يذكر احلديث )١(ًحديثا

א

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» األسد« و,)١/١٠٤(» االستيعاب« و,)١/٣٥١(ألبي نعيم » املعرفة«انظر ترمجته يف  (*)

 ونقل قول احلافظ البغوي )١/١١٢(» اإلصابة«, و)١/٢٨(» التجريد«, و)١/١٣٧(
 .فيه

, والنسائي يف )١/٣٥١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++واحلديث املشار إليه أخرجه أب) ١(
, كالمها من طريق )١٩٢, ٤/١٩١(» مسنده«, وأمحد يف )٥٩٥٦(» الكربى«

بن حيوة, ++بن عدي حيدث, عن رجاء++سمعت عدي: بن حازم, قال++جرير
امرؤ : خاصم رجل من كندة يقال له «:بن عمرية, عن عدي, قال++والعرس
يف أرض, فقىض عىل  اهللا ++من حرضموت إىل رسول بن عابس رج++القيس

 القيس باليمني, فقال ئاحلرضمي بالبينة, فلم تكن له بينة, فقىض عىل امر
 أريض, −أو ورب الكعبة−اهللا ذهبت واهللا ++رسول++إن أمكنته من اليمني يا: احلرضمي

اهللا ++قيمن حلف عىل يمني كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه ل« :اهللا ++فقال رسول
β¨ ﴿:اهللا ++وتال رسول: قال رجاء, »وهوعليه غضبان Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρçtIô± o„ Ï‰ ôγyèÎ/ «!$# 

öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s%﴾ ]ماذا ملن تركها يا رسول اهللا? : فقال امرؤ القيس, ]٧٧: آل عمران
 .»فاشهد أين قد تركتها له كلها:  قال,»اجلنة«: قال
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 باب الباء
ه باء عن الن  من روى  ابتداء ا

ه براءم  )١( ن ا
 )*(مالكبن  براء −١٠٠

 .الكمبن ++أخو أنس
بن ++زيدبن ++ضمضمبن ++النرضبن ++مالكبن ++براء: )٢(سعدبن ++ حممدقال
ً شهد أحدا ,)٤(النجاربن ++عديبن ++غنمبن ++عامربن ++جندببن ++)٣(حرام

 يف )٥(وله نكاية, ًوكان شجاعا, اهللا ++واخلندق واملشاهد مع رسول
سليم ابنة  أم : وأمهام)٦(]النرضبن [ مالكبن ++وهو أخو أنس, احلرب
 .)٧(استشهد الرباء يوم تسرت, ملحان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من  )١(

 »االستيعاب« و,)بتحقيقنا−١٠٧(بن قانع  ال»الصحابةمعجم «انظر ترمجته يف  )(*
 ).١/٢٧٩ (»اإلصابة«و, )١/٢٠٦ (»األسد«و, )١/٣٨٠ (»املعرفة«و, )١/١٥٣(

 ).٧/١٦(البن سعد » الطبقات«انظر  )٢(
هتذيب األسامء «ً بالزاي مصحفا, صوابه بالراء املهملة, كام يف »حزام«: )م(يف وقع ) ٣(

 .)١٧٤: ص( للنووي »واللغات
 ).٣٤(السابقة برقم وقد تكلمنا عىل نسبه يف ترمجة أخيه أنس ) ٤(
 .)٣٢/٤٣٧( »عمدة القاري رشح صحيح البخاري«. هي قتل العدو وجرحه) ٥(
 ).م(من  )٦(
 .»يوم حصن تسرت«): ١/٢٧٩(» اإلصابة«يف ) ٧(



  املجلد األول ٣٣٠

 ,أنا معمر: املباركبن ++اهللا++ عبدنا: عمر الكويفبن ++اهللا++ عبد −٢٥٧
 .مالك حبن ++عن أنس, سريين ابن عن, عن أيوب

 . ح)١(]حسانبن [ أنا هشام :هارونبن ++نا يزيد: جدي  −٢٥٨
,  عن هشام,۩نحمص++ أبونمريبن ++أنا حصني: عليبن ++نرص  −٢٥٩
وهو مستلق عىل , مالكبن ++دخلت عىل الرباء: عن أنس قال, حممدعن 

, رمحك اهللا: فقلت له, كأنه يتغنى هبن, ًفراشه وهو ينشد أبياتا من الشعر
 أن أموت عىل ّأترهب علي:  فقال, القرآن:هو خري منه++ مابهاهللا ++قد أبدلك
ًوقد قتلت مائة منفردا سوى , ليجزيني ذلكاهللا ++كان++ ماواهللا++ ال,فرايش

 .)٢(من شاركت يف دمه
 هذه الكلمة يف »اهللا ++مع رسول يعني« :هارونبن ++ويف حديث يزيد

واللفظ حلديث , عليبن ++وليس يف حديث نرص, عن يزيد, حديث جدي
 .يزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من  )١(

 .]م−أ/٣٠: ق[  ۩  
 ٢ (,)١/٢٤٥ (»الكبري«الطرباين يف و ,)١١/٦ (,)٥/٢٣٣(ق الرزا++ عبدأخرجه )٢(

 ,)١/٣٨٠(» معرفة الصحابة«, ويف )١/٣٥٠(» حلية األولياء«نعيم يف ++ وأبو,)٢٦/
يف  شيبة++ أبيابن و.عن أنس ,بن سريينا عن , عن أيوب,معمرًمجيعا من طريق 

 عن ,سليم بن++ حدثنا مصعب:أسامة++ أبوحدثنا :)٨/٥١٠ ()٣١٢ /٥(» املصنف«
حييى بن ++عثامنبن ++أخربنا أمحد :)٣/٣٣٠(» املستدرك«واحلاكم يف .بنحوه ...أنس
بن ++ عن ثاممة,عونبن ++اهللا++ عبد ثنا:سعدبن ++ ثنا أزهر,قالبة++ أبو ثنا: ببغدادئاملقر
هذا حديث صحيح عىل  «:وقال احلاكم,  فذكره بنحوه...مالكبن ++ عن أنس,أنس

 .»رجاهمل خي ورشط الشيخني
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  دخل عىلمالكبن ++أنس أن نا حممد: هالل++ أبونا: شيبان  −٢٦٠
هو ++اهللا ما++أي أخي أما علمك: )١(قالفقول الشعر مالك وهو يبن ++الرباء

 أن أموت عىل ّختشى علي++ ماَوَأ ختاف++ ما)٢(َوَأ: قال الرباء ?خري من هذا
ومنهم من , تفردت بقتله++ مالقد قتلت مائة من املرشكني منهم, فرايش

 .)٣(شاركت فيه
عن , مهديبن ++الرمحن++ عبدنا: عمر القواريريبن ++اهللا  عبيد −٢٦١
مالك حدثه أنه بارز بن ++أن الرباء, مالكبن ++عن أنس,  عن قتادة,اممه
فسمعت : قال, )٥(فاعرتكا: قال, ًفبارز رج منكرا, )٤(بان الزارةُرزُم

, رهدفجلست عىل ص,  فعاجلته فرصعته, العلج قد ربا وهو حتتي)٦(صوت
فقوم , )٧(قتهَطْنِوأخذت م, وأخذت سواريه, وأخذت خنجره فذبحته به

وأخذت أداة كانت معه فكتب يف السوارين واملنطقة إىل , ًثالثني ألفا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»قال«: )م(يف ) ١(
 .»و«: )م(يف ) ٢(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++من طريق املصنف, وأبو) ١/٢٤٥(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

  ثنا موسى:علي اخلزاعيبن ++ ثنا أمحد:جعفربن ++حممدبن ++اهللا++ عبدحدثنا :)١/٣٨٠(
 . بههالل++ أبو ثنا:إسامعيلبن ا

 قرية والزارة ,معروفة بالبحرين الزارة عني :منصور++ أبوقال ,الزار من ملرةا بلفظ الزارة+)٤(
 أيام يف ٢١ سنة يف الزارة وفتحت ,الفتوح يف ذكر وله الزارة مرزبان ومنها هبا كبرية
 والقطيف والزارة اخلط :العسكري أمحد++ أبوقال ,وصوحلوا  الصديق بكر++أبي
 ).٣/١٢٦(» نمعجم البلدا«. وهجر بالبحرين قرى

 .»انفاعرتك«: )ف(يف ) ٥(
 ).ف(ليست يف ) ٦(
ّيُشد به وسطه++ ماهو) ٧(  .)٥/١٦٦( »النهاية يف غريب احلديث«. َ



  املجلد األول ٣٣٢

, واترك له بقيته, هذا مال كثري فامخسه: فقال, )١(اخلطاب بن ++عمر
 .)٢(اإلسالميف فكان أول سلب مخس 

أنا : املباركبن ++اهللا++ عبدحدثنا: عمر الكويفبن ++اهللا++ عبد −٢٦٢
بن ++عن الرباء, مالكبن ++عن أنس, سريين ابن عن, عن أيوب, معمر
ًرج جسيما , محار الياممة: لقيت يوم مسيلمة رج يقال له: قال مالك

, بيده السيف أبيض فرضبت رجليه فكأنام أخطأته وانقعر فوقع عىل قفاه
 حتى انقطع ۩+ فام رضبت به إال رضبة,فأخذت سيفه وأغمدت سيفي

 .)٤( سيفي)٣(فألقيته وأخذت
ًمالك حديثا مسندا غري هذابن ++أعلم للرباء++ ال: ً. 

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م(من  )١(
بن ++الفضل++ أبو أنا:قتادةبن ++نرص++ أبوأخربنا :)٦/٣١٠ (»الكربى«يف البيهقي أخرجه  )٢(

 عن ,املباركبن ++اهللا++ عبد ثنا:الربيعبن ++ ثنا احلسن:نجدةبن ++ أنا أمحد:مخريويه اهلروي
 »املصنف«يف شيبة ++ابن أبيو. بن مالك++ عن أنس,بن سريين++ عن حممد,بن حسان++هشام

 عن ,سريين , عن ابن وهشام, عن ابن عون,يونسبن ++حدثنا عيسى :)١٢/٣٧١(
» الكبري«والطرباين يف  ,)٢٣٣ /٥(» املصنف«يف الرزاق ++ وعبد.مالكبن ++أنس

 .ً ومل يذكر أنسا, بنحوه...بن سريينا عن , عن أيوب,عن معمر ,من طريقه) ٢/٢٧(
 .]م−ب/٣٠: ق[  ۩  

 ).ف(من  )٣(
بن ++اهللا++ عبد, عنالربيعبن ++احلسن من طريق )٩/٦٢ (»الكربى«يف البيهقي أخرجه  )٤(

 »بريالك«الطرباين يف  : ومن طريقه,)٥/٢٣٦(الرزاق ++ عبد وأخرجهبه, ...املبارك
مالك يوم بنى بن ++ الرباءيلق : قال,بن سريينا عن , عن أيوب,معمرعن ) ٢/٢٧(

 . فذكره... يقال له محار الياممةمسيلمة رج



 ٣٣٣ املجلد األول  

 )*(رورْعَمبن  ُاءَرَب −١٠١
 .تويف عىل عهد النبي 

 )١(بن احلميد++بن عبد++سمعت سعد: قال زهريبن ++أمحد  −٢٦٣
أول من استقبل , معرور من اخلزرجبن ++اءربال: جعفر األنصاري يقول

 .)٢(باء ليلة العقبةَقُّوهو أحد الن, ث مالهن أوىص بثلَوأول م, القبلة
بن ++حممد ن, عحدثني أبي: حييى األموي قالبن ++سعيد  −٢٦٤

بن ++اهللا++ عبدعن أخيه, مالك )٣(]كعب بن[بن ++حدثني معبد: إسحاق قال
 اهللا ++ رسولاغريه أهنم واعدو )٥(و  عن أبيه كعب,)٤(]مالكبن ++[ كعب

, )٦(البيداء حتى إذا كنا بظاهر : قال كعب−لعقبةيعني ا–من العام املقبل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »املعرفة«و, )٢/٣٩٩ (»اجلرح«و) ٣/٦١٨( البن سعد »الطبقات«انظر ترمجته يف  (*)
 »التجريد«, و)١/٢٠٧(» األسد«, و)١/١٥١(» االستيعاب«, و)١/٣٨٢(ألبي نعيم 

 ).٢٨٢/ ١(, واإلصابة )١/٢٨٢(, )١/٤٧(
 /١٠ (»هتذيب الكامل«يف وانظر ترمجته , )ف( من ناهأثبت++ ماوالصواب ,»أن« :)م(يف ) ١(

 . وغريه)٢٨٧−٢٨٥
» الكبري«, والطرباين يف )٣/٣٠٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٢(

 عن ,فليحبن ++حممدمن طريق ) ١/٣٨٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٢٨(
 ...سلمة بني من األنصار من العقبة شهد من تسمية يف , عن الزهري,عقبةبن ++موسى

 .فذكره بنحوه
 ).ف(من  )٣(
الفضل, عن بن ++من رواية سلمة» صحيحه«, واحلديث أخرجه ابن حبان يف )ف(من  )٤(

 .ابن إسحاق, هبذه الرواية
 .ثبت موافق لام يف رواية ابن حبان, وهو أوىل بالصواب, وامل»أو«) ف(يف ) ٥(
 ).١/٥٢٣(» معجم البلدان«.  اسم ألرض ملساء بني مكة واملدينة وهي إىل مكة أقرب)٦(



  املجلد األول ٣٣٤

بن [ عديبن ++عبيدبن ++سنانبن ++خنساءبن ++صخربن ++معروربن ++قال الرباء
, اًيين قد رأيت رأإ :وسيدنا وكان كبرينا, سلمةبن ++كعببن ++)١(] غنم
 مني ةالبني هأجعل هذ++ القد رأيت أن ?أم ال أدري أتوافقوين عليه++ ماواهللا

وما بلغنا أن نبينا  , نفعل++ الواهللا: فقلنا:  قال−ريد الكعبةي− ٍرهظب
, فأبينا ذلك عليه: قال, هت إىل غري قبلي وما كنا نصل,يصلي إال إىل الشام

 الصالة صىل إىل )٢(إذا حانت, وخرجنا يف وجهنا ذلك: قال, وأبى علينا
بن ++لي الرباءال ق :كعب قال, وصلينا إىل الشام حتى قدمنا مكة, الكعبة
, عت يف سفري هذانأخي لقد وقع يف نفيس مما صبن ++ا  ياواهللا: معرور
خيتلف إلينا  كان, وكنا نعرف العباس, اهللا ++نعرف رسول++ الانوك: قال

 بمكة, حتى إذا كنا اهللا ++فخرجنا نسأل عن رسول, ونراه يف التجارة
: ال, قال:  قلنا?هل تعرفانه:  لقينا رج فسألناه عنه, فقال)٣(بالبطحاء

 فإذا دخلتم املسجد :نعم, قال:  قلنا?املطلب++بن عبد++هل تعرفان العباس
 ,ًفانظروا الرجل الذي مع العباس جالس, فهو هو تركته اآلن معه جالسا

 وجلسنا ۩+هي فسلمنا عل,فخرجنا حتى جئناه, فإذا هو مع العباس: قال
:  فقال»عباس?  ياتعرف هذين الرجلنيهل « :اهللا ++رسول إليهام, فقال

معرور, وهو رجل من بن ++نعم, هذان رجالن من اخلزرج, هذا الرباء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(بحاشية  ملحقبني املعقوفني ++ ما)١(
 ., واملثبت موافق لرواية ابن حبان»كانت«: )م(يف ) ٢(
» معجم البلدان «.تضاف إىل مكة وإىل منى, وهي احلىص دقاق فيه واسع مسيل هي )٣(

)١/٧٤.( 
 .]م−أ/٣١: ق[  ۩  



 ٣٣٥ املجلد األول  

: اهللا ++أنسى قول رسول++ مامالك, فواهللابن ++رجال قومه, وهذا كعب
 إين قد صنعت ,رسول اهللا  يا:معروربن ++, فقال الرباءنعم:  قال?»لشاعرا«

فإنه قد وقع يف نفيس منه  ; ختربين عنه أحب أن)١(ًيف سفري هذا شيئا
 ,ٍ بظهر, فصليت إليهايأجعل هذه البنية من++ ال إين قد رأيت أن:يشء

اهللا ++وقع, فقال رسول++ مافعنفني أصحابي, وخالفوين حتى وقع يف نفيس
 .)٢(مل يزده عىل ذلك »ٍا إنك قد كنت عىل قبلة لو صربت عليهاَأم« :

دوم النبي  ُمعرور تويف قبل قبن ++أن الرباء وبلغني :
ى عليه, ّ, صل)٣(  املدينة)٤(, بنحو من شهر, فلام قدم النبي)٣(املدينة

  .)٥(ٌسندممعرور بن ++وليس للرباء

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»أشياء أين«): ف(يف  )١(
 والفاكهي يف ,)١٩/٩٠(» الكبري«والطرباين يف  ,)٣/٤٦٠(مسنده «يف أمحد أخرجه  )٢(

نعيم يف ++ وأبو,)١٨٢١( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٢٥٤٢(» أخبار مكة«
وابن حبان يف  ,)٤٢٩ (»صحيحه«يف ابن خزيمة و ,)٣٨٢ / ١ (»بةمعرفة الصحا«
 .)٧٠١١(» صحيحه«

  .)ف( ليست يف )٣(
  ., ويف حاشيتها كالم غري واضح بخط خمالفعالمة حلق) ف(بعدها يف  )٤(
 . عىل النصب»اسندم«): م( يف )٥(



  املجلد األول ٣٣٦

اء −١٠٢ نصاري  بن عازبال  )*(ا
 .من اخلزرج

قال : إسحاق قال++ أبي عن,نا زهريأ: اجلعد قالبن ++يعل  −٢٦٥
 .)١(عامرة++ أبا يا:اءرجل للرب

  من بني حارثةعازببن ++الرباء: عبيد قال++ أبيعمي, عن  −٢٦٦
 . احلارثبن ا

نا سفيان : سعيدبن ++ا حييىن: حنبلبن ++نا أمحد: ابن زنجويه  −٢٦٧
 .سمعت الرباء ح: إسحاق قال++ أبوحدثني: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)١٣٥, ٨٠: ص(, وخلليفة )٤/٤٦٣(البن سعد » الطبقات« انظر ترمجته يف (*)
 »املعرفة«, و)١/١٥٥(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا−٨٥(البن قانع » معجم الصحابة«و

هتذيب «, و)١/٤٢٥(» اإلصابة«, و)١/٢٠٥(» األسد« و)١/٣٨٤(ألبي نعيم 
 .)٣٥−٤/٣٤(» الكامل

من طريق املصنف, وأخرجه شيخ ) ٤/١٥( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 ,)٢٩٣٠(ً واحلديث أيضا يف البخاري ,)٢٥٠٦(» دهمسن«اجلعد يف بن ++ياملصنف عل

, لكن يف رواية ابن عساكر من ً واملصنف ذكر اللفظ هنا خمترصا.)١٧٧٦(ومسلم 
 أكنتم يوم ,عامرة++ أباأي :قال رجل للرباء«:  فقال, أتم لفظ احلديثطريق املصنف
يكاد يسقط ++ الا رماةًومولكنا لقينا ق ,اهللا ++وىل رسول++ ماواهللا++ ال:قال ?حنني وليتم

فأقبلوا هناك إىل  :قال ,يكادون خيطئون++ مااً فرشقونا رشق,هلم سهم مجع هوازن
 ,املطلب يقود به++بن عبد++احلارثبن ++سفيان++ وأبو,عىل بغلته البيضاء اهللا ++رسول
 ,»ملطلبا++ أنا ابن عبد,كذب++أنا النبي ال «: ثم قال,واستنرص اهللا ++فنزل رسول :قال
 .صفنا : أو قال,ثم صفهم :قال



 ٣٣٧ املجلد األول  

 إسحاق, عن++ أبيعن: نا زهري: موسىبن ++نا احلسن: جدي  −٢٦٨
 .)١(غرت أنا وابن عمر عن بدرُص: الرباء قال

 نا إرسائيل, عنأ: موسىبن ++اهللا  عبيدنا: إسحاقبن ++حممد  −٢٦٩
 مخس اهللا ++غزوت مع رسول: سمعت الرباء يقول: قال إسحاق++أبي

 .)٢(ةَِدلعمر بن ++اهللا++ وعبد وأنا,عرشة غزوة
بن ++صفواننا : سعدبن ++نا ليث: النرض++ أبونا: جدي  −٢٧٠

ثامين  اهللا ++سافرت مع رسول: رسة, عن الرباء, قالُب++ أبيسليم, عن
 .)٣(رأيته ترك الركعتني قبل الظهر++ مارةْفَعرشة س
إسحاق, ++ أبينا سفيان, عن: أمحد الزبريي++ أبونا: جدي  −٢٧١

كموه سمعناه من ث نحد۩+ ماُّليس كل: عازب, قالبن ++عن الرباء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ) ٤/٢٩٨(» مسنده«أمحد يف و ,)٣٩٥٦( ومسلم ,)٣٩٥٦(أخرجه البخاري  )١(
 . فذكره... قال,عازببن ++ عن الرباء,إسحاق++ أبيطريق

, )٤٤٧٢( واحلديث أخرجه البخاري ,»ندة «:)م(, ويف )ف(غري واضحة يف  )٢(
من ) ١٤/٣٥١(» املصنف«شيبة يف ++ أبيبن وا,)٤/٣٦٨(» الطبقات«سعد يف  وابن

 يف معك ِدلُو نَم:  ومعناها, ليست عند البخاري»لدة«ولفظة  به, طريق إرسائيل
 ).٢/٨٢٢(» املعجم الوسيط«, لدات :ومجعها ,واحد وقت

خزيمة  وابن, )٢٩٥, ٤/٢٩٢(أمحد و ,)٥٥٠( والرتمذي ,)١٢٢٢(داود ++أخرجه أبو) ٣(
قال , وفذكره... عن الرباءبرسة الغفاري, ++بن سليم, عن أبي++صفوانمن طريق  )١٢٥٣(

 ابن إسامعيل البخاري, عنه, فلم يعرفه :ي, يعناًحديث غريب, وسألت حممد«: الرتمذي
 .»اًبرسة الغفاري, ورآه حسن++بن سعد, ومل يعرف اسم أبي++إال من حديث الليث

 .]م−ب/٣١: ق[  ۩  



  املجلد األول ٣٣٨

 .)١(اإلبلُ ةَيْعِرنا ُ, ولكن حدثنا أصحابنا, وكانت تشغلاهللا ++رسول
 : قالإسحاق++ أبوأنبأين: نا شعبة قالأ: اجلعدبن ++علي  −٢٧٢

حدثني الرباء, وكان غري : يزيد, وهو خيطب, قالبن ++اهللا++ عبدسمعت
 فرفع رأسه من الركوع مل اهللا ++كنا إذا صلينا مع رسول: كذوب, قال

 .)٢(ا حتى نراه قد سجد فنسجدًامَِي قْلَزَن
 السفر++ أباسمعت:  عن شعبة قال,داود++ أبونا: مسلمبن ++علي  −٢٧٣
إسحاق, ++ أبوفأنكر ذلك عليه: , قالٍبَهَم ذَ عىل الرباء خاتُرأيت: يقول
 وما رأيت عىل الرباء خاتم ,ذهب إىل الرباء قط إال وأنا معه++ ما:وقال

 .)٣(ْطَذهب ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٢/٥٦٦ (»العلل ومعرفة الرجال«ويف  ,)٢٨٣ / ٤(» مسنده«يف  أمحدأخرجه  )١(
 . بهالزبرييأمحد ++ أبيمن طريق) ١/٣٨٥ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

 . بهإسحاق++ أبيمن طريق) ٤٧٤( ومسلم ,)٧٤٧(أخرجه البخاري  )٢(
 ,مغولبن ++ عن مالك,حدثنا ابن نمري :)٨/٢٨٢( »املصنف«يف شيبة ++ أبيابنأخرجه  )٣(

 : قال,دكنيبن ++أخربنا الفضل :)٤/٣٦٨(» الطبقات« وابن سعد يف .سفرال++ أبيعن
رشح « والطحاوي يف .السفر++ أبي عن,إسحاق وشعبة ومالك++بن أبي++حدثنا يونس
ثنا : عمر, قالبن ++ثنا إسامعيل: معبد, قالبن ++حدثنا علي :)٤/٢٥٩(» معاين اآلثار

: حييى, قالبن ++ثنا خالد: , قاليا عل ح وحدثن.السفر++ أبوثنا: مغول, قالبن ++مالك
 وهو .إسحاق++ أبيإنكار  وليس عندهم,السفر++ أبوثنا: إسحاق, قال++بن أبي++ثنا يونس
 : قال,إسحاق++ أبي عن,بكر++ أبو حدثنا:)٨/٢٨٠(» املصنف«شيبة يف ++ أبيعند ابن

 :)١٠/٣١٧ (»فتح الباري«وقال احلافظ يف , »رأيت عىل الرباء خامتا من ذهب«
شيبة ++ أبيبنا فأخرج ي;جاء عن الرباء الذي روى النه++ ماورد من ذلك++ ماوأغرب«

  عن, وعن شعبة,رأيت عىل الرباء خامتا من ذهب:  قال,السفر++ أبي عن,بسند صحيح
 .» أخرجه البغوي يف اجلعديات, نحوه...إسحاق++أبي



 ٣٣٩ املجلد األول  

قد :  قالشَنَحبن ++اهللا++ عبدعن , أبينا: نا وكيع: ةخيثم++ أبو −٢٧٤
 .)٢( عند الرباء)١(بَصَهم يكتبون عىل أكفهم بالقترأي

 .أحاديث صاحلة  عازب عن النبيبن ++ وقد روى الرباء:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َالقصب )١( َقصبة :واحدته ,ّخُم فيه َوفجأ َعظم ّكل :العظام من َ النهاية يف غريب  «.َ

 ).٤/١١٠(» احلديث
» املصنف«يف شيبة ++ أبيابن و,)١/٢١٣ (»العلل ومعرفة الرجال«أخرجه أمحد يف  )٢(

 . بهوكيع كالمها عن ,)٩/٥١(



  املجلد األول ٣٤٠

ل ه ب  باب من ا
ل −١٠٣  )*( مو أبي بكر الصديق, بن رباحب

بكر ++ أبيرباح موىلبن ++بالل: ب قالنا مصع: زهريبن ++أمحد  −٢٧٥
 .اهللا ++مؤذن رسول
اهللا, وكان من  عبد++ أبا:ىَنْكُق, ويْشَمِ كان بالل يسكن د:وقال غريه
 .ً محامة, وقد شهد بدرا:أمه, واسم )١(راةّمولدي الس

: نا معمرأ: الرزاق++ عبدنا: زنجويهبن ++امللك++بن عبد++حممد  −٢٧٦
كان :  فقالكنت عند ابن املسيب, فذكر بال: النا عطاء اخلرساين قأ

 عىل دينه, فإذا أراد )٢(بَّب يف اهللا, وكان يعذَّوكان يعذ ,ا عىل دينهًحشحي
:  فقال,بكر ++ أبا النبي ياهللا, فلقاهللا ++:أن يقارهبم, قالاملرشكون 

 اشرت: لًبكر عباسا, فقا++ أبو فلقي»بال )٤(عناتاب )٣(لو كان عندنا يشء«
دك هذا, بهل لك أن تبيعني ع:  العباس, فقال لسيده)٥(, فانطلقباللي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )بتحقيقنا−٧٥(» معجم ابن قانع«, و)١/٢٠٢(» اآلحاد واملثاين«:  انظر ترمجته يف(*)

البن » تاريخ دمشق«, و)١/٣٧٣ ( ألبي نعيم»املعرفة«, و)١/١٧٨(» االستيعاب«و
 .)١/٣٤٧(» السري«, و)١/٣٢٩(» اإلصابة«, و)١/٢٤٣(» األسد«, و)١٠/٤٢٩(عساكر 

. »اجلبال واألرض احلاجزة بني هتامة واليمن, وهلا سعة, وهي باليمن أخص«: الرساة) ١(
 .)٧١: ص( للحازمي »ما اتفق لفظه وافرتق مسامه من األمكنة« من ها

 .»يغرب«): ف(تشبه يف  )٢(
 .»ًشيئا«): م(  يف)٣(
 .أي اشرتينا )٤(
 .»فقال«): ف(يف ) ٥(
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: وما تصنع به إنه خبيث, قال: ? قال)١(قبل أن يفوتك خريه, وخترج منه

بكر فأعتقه, ++ أبيثم لقيه فقال له مثل مقالته فاشرتاه العباس, فبعث به إىل
 أراد أن خيرج إىل هللا ا++ فلام مات رسول۩+اهللا ++فكان يؤذن لرسول

 لنفسك يإن كنت أعتقتن: بل عندي, فقال: ربك++ أبوالشام, فقال
فخرج إىل : فاحبسني, وإن كنت أعتقتني هللا فذرين أذهب إىل اهللا, قال

 .)٢(الشام فأقام هبا حتى مات
سامعيل,  عن إ,نا سفيان: عبد الرمحن املقرئ++بن أبي++حممد  −٢٧٧

لو أبيت إال :  بخمس أواق, فقالوا لهبكر بال++بو أىاشرت: عن قيس, قال
 .)٣(لو أبيتم إال مائة ألخذته: أوقية بعناك, قال

صالح, بن ++ عن معاوية,نا معن: )٤(ارّزَالصباح الببن ++احلسن  −٢٧٨
, فقلت: عبسة, قالبن ++حبيب, عن عمروبن ++عن ضمرة : أتيت النبي 

 .)٥(»بكر, وبالل  أبو:رجالن«:  قال?ن معك يف هذا األمرَم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»وحترم منه«: )١/٥٥( »االستيعاب«, ويف )ف(, )م(كذا يف ) ١(
 .]م−أ/٣٢: ق[  ۩  

تاريخ « ابن عساكر يف : ومن طريقه,)١١/٢٣٤(» املصنف«الرازق يف ++ عبدأخرجه )٢(
 ).١٠/٤٤٣(» دمشق

 ,)٣/٢٣٢(» الطبقات« وابن سعد يف ,)٧/٣٣٧(» املصنف«شيبة يف ++ أبيابنأخرجه  )٣(
 ,)١٠/٤٤٣(» تاريخ دمشق« وابن عساكر يف ,)١/٣٨(» حلية األولياء«نعيم يف ++وأبو

بكر ++ أبواشرتى «: قال, عن قيس, عن إسامعيل,عيينةبن ++سفيانمجيعا من طريق 
 : فقال, لو أبيت إال أوقية لبعناكه: فقالوا, وهو مدفون باحلجارة,بالال بخمس أواق

 .وسيأيت هبذا اللفظ بعد حديث. »لو أبيتم إال مائة أوقية ألخذته
وهو ) م(املثبت من و ,»البزاز«) ف( يفو ,وبعد األلف راء, بفتح أوله والزاي املشددة )٤(

 .)١/٤٨٥(بن نارص الدين ال» التوضيح« يف كام الصواب
 = واحلاكم يف ,من طريق معن) ٧/٤٠٣) (٤/٢١٥(» تالطبقا«أخرجه ابن سعد يف  )٥(



  املجلد األول ٣٤٢

 عن إسامعيل, عن قيس, ,نا سفيان: إبراهيمبن ++إسحاق  −٢٧٩
 .)١(هو مدفون يف احلجارة وبكر بال++ أبواشرتى: قال
 عطاء, عنبن ++ عن يعىل,نا هشيم: يونسبن ++)٢(رسيج  −٢٨٠
من اهللا ++رسول يا: عبسة أنه قالبن ++, عن عمرو)٣(البيلامينبن ++الرمحن++عبد

 .)٤( بكر وبال++ أبا:عنيي »ّرُوح عبد« أو » وعبدّرُح«: أسلم معك? قال
طلق, عن بن ++سلمة, عن يعىل, عن يزيدبن ++ رواه محاد:

  .طلقبن ++ يزيد:عبسة, وزاد فيهبن ++, عن عمرو)٥(البيلامين ابن
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمامة ++ أبا إال أهنام زادا يف إسناده, بهصالحبن ++معاويةمن طريق ) ٣/٦٩(» املستدرك«

 من طريق) ٨٣٢(أصله عند مسلم  واحلديث ,عبسةبن ++ حيدث عن عمروي,الباهل
 .عبسةبن ++ عن عمرو,أمامة++أبي

 ).٢٧٧(برقم سبق  )١(
ه ابن نارص دقيوهو الصواب كام ) ف(, واملثبت من »رشيح«): م( ويف, يمبمهملة وج )٢(

 ., وكذلك مصادر ترمجته)٥/٣٢٤(» التوضيح« الدين يف
هتذيب «ترمجته من هو الصواب كام يف , و)ف(من , واملثبت »السلامينعبد الرمحن «) م( يف )٣(

 . وغريه)٨/ ١٧(الكامل 
 ,)١٩٨٣/ ٤( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو و,)٤/٣٨٥( »همسند«أخرجه أمحد يف  )٤(

  . بههشيمكالمها من طريق 
 حدثنا : قال,حممدبن ++ أخربين أيوب:)١١٥٦٠( »الكربى«يف النسائي وأخرجه 

 . ثنا شعبة:جعفربن ++ثنا حممد :)٤/١١٣(» مسنده« وأمحد يف . ثنا شعبة: قال,حجاج
 :هارونبن ++يزيد ثنا :)٤/١١٤(ويف . سلمةبن ++ ثنا محاد: قال,ثنا هبز :)٤/١١١(ويف 

 ,حرببن ++أخربنا سليامن :)٢١٥ / ٤(» الطبقات«وابن سعد يف . سلمةبن ++نا محادأ
عن  ,عطاءبن ++عن يعىل )سلمةبن ++محادو ,شعبة(كالمها , سلمةبن ++ حدثنا محاد:قال
إسناده  ويف : قال,عبسةبن ++عن عمرو ,البيلامينبن ++الرمحن++ عبدعن ,طلقبن ++يزيد
 .طلقبن ++ يزيد:زيادة

 . كذا»السلامين«) م(  يف)٥(



 ٣٤٣ املجلد األول  

 .نا محاد: نا حجاج: عليبن ++ حممد −٢٨١
أول من : ٍ عن جماهد, قال, عن منصور,رنا جري: جدي )١( −٢٨٢

 .)٢(محهام اهللاربكر وبالل ++ أبوأظهر اإلسالم
نا زائدة, عن : )٣(بكري++بن أبي++نا حييى: إسحاقبن ++حممد  −٢٨٣

 :)٤(أول من أظهر اإلسالم سبعة منهم: قالاهللا ++ عبد عن,عاصم, عن زر
 .)٥(بكر, وبالل++أبو

بن ++نا داود: قالوا وغريمهااهللا ++بدعبن ++ابن زنجويه وهارون  −٢٨٤
بكر, ++ أبياملنكدر, عن جابر, عنبن ++سيار, عن حممدبن ++نا أيوب: مهران

 .)٧(» لكم)٦(رآجأصبحوا بالفجر « :اهللا ++قال رسول: عن بالل قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حدثني«): م(يف ) ١(
 ,)٢٣٣ /٣( »الطبقات الكربى« وابن سعد يف ,)١٤٩ /١٢(شيبة ++ أبيابنأخرجه  )٢(

 »حلية األولياء«نعيم يف ++ وأبو,)٢٨٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن
 . عن جماهد,مجيعا من طريق منصور ,)١/٣٧٤(»معرفة الصحابة« ويف ,)١/١٤٠(

 .)٢٤٥/ ٣١(» هتذيب الكامل«, وهو الصواب, انظر )ف(, واملثبت من »بكر«): م(  يف)٣(
 .»منها«): م(  يف)٤(
اآلحاد «عاصم يف ++ أبي وابن,)١/٤٠٤(» مسنده« وأمحد يف ,)١٥٠(أخرجه ابن ماجه  )٥(

» مسنده« والبزار يف ,)٧٠٨٣(» صحيحه« وابن حبان يف ,)٢٧٩, ٢٦٩(» واملثاين
 نا زائدة, عن :بكري++بن أبي++ًمجيعا من طريق حييى, )٣/٣٢٠( واحلاكم ,)١٨٤٥(

 ,»خيرجاه مل واإلسناد صحيح« :قال احلاكم به, مسعودبن ++اهللا++ عبدعاصم, عن زر, عن
 , إنه وهم: وقال,بكري++بن أبي++تفرد به حييى «:)٥/٦٣( »العلل«وقال الدارقطني يف 

وهذا  «:)١/٢٩٦(البزار  وقال ,» قوله, عن جماهد, عن منصور,إنام رواه زائدةو
 .»بكري++بن أبي++ال إال حييىونعلم رواه عن زائدة موص++ الاحلديث

إىل املصنف باللفظ ) ٣٥٤٥(, واحلديث عزاه السيوطي يف اجلامع الكبري »خري«): م( يف )٦(
 .ًاملثبت, وهو من األجر أي أكثر أجرا

 =يف الروياين  و,»سياربن ++أيوب«يف ترمجة ) ١/١٧١( »املجروحني«خرجه ابن حبان يف أ )٧(
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 سمعت ابن:  عن احلكم قال,نا شعبة أ:اجلعدبن ++علي  −٢٨٥
 .)١(كان يمسح عىل اخلامر واخلفني اهللا ++, عن بالل, أن رسولليىل++أبي

 .)٣(اجلعدبن ++ي مثل رواية عل۩+ن احلكمع )٢(ورواه األعمش
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والطحاوي يف ,)٩٤٢ ,٢/٣٤٧/٩٤١( »همسند« يف والشايش ,)٢/١٣(» مسنده«
 »الكامل يف ضعفاء الرجال«وابن عدي يف  ,)١/١٧٩( »رشح معاين اآلثار«
ثنا : سوار, قالبن ++شبابةق ً مجيعا من طري,)٤/١٩٦(» مسنده« والبزار يف ,)١/٣٤٦(

قال . بكر الصديق, عن بالل++ أبياملنكدر, عن جابر, عنبن ++سيار, عن حممدبن ++أيوب
 عن ,املنكدربن ++سئل عن حديث حممدقد و ,)١٣/٣٣٢(» العلل«يف لدارقطني ا

 ; واختلف عنه,سياربن ++ يرويه أيوب:فقال «,»أسفروا بالفجر«  عن النبي ,جابر
وغريه يرويه  , عن النبي , عن جابر, عن ابن املنكدر, عن أيوب,يى احلامينفرواه حي

وهو املحفوظ عن  ; عن بالل,بكر++ أبي عن, عن جابر, عن ابن املنكدر,عن أيوب
املنكدر إال  نعلم رواه عن ابن++ الوهذا احلديث«: وقال البزار, »سياربن ++أيوب
ميزان « وبنحوه يف ترمجته يف »ليس بالقويوأيوب  , ومل يتابع عليه,سياربن ++أيوب
 ).١/٤٥٨(للذهبي » عتدالاال

 ,)١٥ − ٦/١٣( أمحدو ,)١٢٤( »الكربى«, و)١٠٤(» املجتبى«يف أخرجه النسائي  )١(
 ,عتيبةبن ++احلكممن طرق عن ) ١٨٠(» صحيحه«وابن خزيمة يف  ,)١٥٠(احلميدي و

علل « يف  الشهيدقال ابن عامر, فذكره ...عن بالل ,ليىل++بن أبي++رمحنال++ عبدعن
ليىل مل ++ أبيوابن «: بعد أن عرض اخلالف يف احلديث)٨( »أحاديث يف صحيح مسلم

 .»يلق بال
بب عليها, واملثبت هو الصواب واحلديث أخرجه وض, »عن شعبة« :)ف( زاد بعده يف )٢(

 .النسائي من رواية األعمش, عن احلكم به
 .]م−ب/٣٢: ق[  ۩  

−١٠٤( النسائيو ,)١٠١( والرتمذي ,)٥٦١( هماج ابن و,)٥٥٨(ه مسلم أخرج )٣(
بن ++رمحنال++ عبدعن ,عتيبةبن ++احلكم عن ,األعمش عن )١٢٢( »الكربى« ويف ,)١٠٦
 رواية يف بالسامع األعمش رصح و,فذكره ...بالل عن ,عجرةبن ++كعب عن ,ليىل++أبي

 .مسلماإلمام 
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 .)٢(نا غندر ح: )١(بشاربن ++حممد ه −٢٨٦
 .جرير حبن ++نا وهب:  هارون −٢٨٧
: عباد, قالوابن ++نا وكيع وحييى: إسامعيلبن ++إسحاق  −٢٨٨

 .)٣( ىل, عن بالل, عن النبيلي++ أبيحدثنا شعبة, عن احلكم, عن ابن
ًحممد, عن شعبة, وزاد فيه كالما, وروى هذا احلديث بن ++ورواه حسني

 .منصور, عن احلكم, مثل رواية شعبة
, يعلي اجلعفبن ++نا احلسني: سعيدبن ++حييىبن ++حممدبن ++أمحد  −٢٨٩

: اللليىل, عن ب++بن أبي++الرمحن++ عبدعن زائدة, عن منصور, عن احلكم, عن
 . اخلامر:, ومل يقل)٤( يمسح عىل اخلفنياهللا ++كان رسول

يىل, وزاد يف ل++ أبي, عن احلكم, عن ابنشاألعم: وروى هذا احلديث
 يف اسم الرجل الذي شختلف عىل األعما مل يذكره شعبة, وإسناده رج
جرة, عن ُعبن ++ عن كعب فرواه بعضهم;ليىل, وبني بالل++ أبيبني ابن
فأما حديث , )٥(]عن بالل[عازب بن ++عن الرباء رواه بعضهمبالل, و
 .جرةُعبن ++كعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ! كذا»يسار«): م(  يف)١( 
 .شعبة حدثنا :قاال ,جعفربن ++وحممد وكيع حدثنا :)٦/١٣(» مسنده«أمحد يف  جهأخر )٢(
, الرسيبن ++هناد أخربنا: قال )١٢٤( »الكربى«و, )١٠٦( »املجتبى« يف النسائيأخرجه ) ٣(

 .شعبة عن ,وكيع عن
 حدثنا : قال,بحر القراطييسبن ++حدثنا سعيد :)١/٢٣٧( »مسنده«يف البزار أخرجه  )٤(

  عن, عن احلكم,وال نعلم روى منصور «:قال البزار به, اجلعفي يعلبن ++حسني
 وال نعلم أحدا حدث به عن , عن بالل إال هذا احلديث,ليىل++بن أبي++الرمحن++عبد

 .»منصور إال زائدة
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٥(



  املجلد األول ٣٤٦

ة مخس وعرشين نإسامعيل الطالقاين ـ سبن ++إسحاق هفحد −٢٩٠
, عن شمعاوية, عن األعم++ أبونا: زهري قاال: خيثمة++ وأبوومائتني ـ
عجرة, عن بالل, أن بن ++ليىل, عن كعب++بن أبي++الرمحن++ عبداحلكم, عن

 .)١( مسح عىل اخلفني واخلامراهللا ++رسول
عن [ ,شمسهر, عن األعمبن ++نا علي: عونبن ++حمرز  −٢٩١
 .)٤( مثله)٣( بإسناده)٢(]احلكم
نا ابن نمري, : حممد القطان قاالبن ++ وأمحد,خملدبن ++شجاع  −٢٩٢

عجرة, عن بن ++بليىل, عن كع++ أبي, عن احلكم, عن ابنشعن األعم
 .)٥( يمسح عىل اخلفني, واخلامراهللا ++رسولرأيت : بالل قال

 .عازببن ++ الرباء:عجرةبن ++ فجعل مكان كعبشعن األعم ورواه زائدة,
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قاال العالء, بن++وحممد شيبة++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا :قال ,)٥٥٨( مسلم أخرجه )١(
 أخربنا :قال ,)١٢٢( »الكربى«و ,)١٠٤(» املجتبى«يف  والنسائي .معاوية++ أبوحدثنا
 .معاوية++ أبوحدثنا :قال ,)٦/١٢( أمحد و.معاوية++ أبوحدثنا :قال ,منصوربن ++احلسني
. نمريبن ++اهللا++ عبدحدثنا :األشج سعيدبن ++اهللا++ عبدحدثنا :قال ,)١٨٠( خزيمة وابن
 حدثنا :جنادةبن ++سلم وحدثنا ح.معاوية++ أبوحدثنا :موسىبن ++يوسف حدثناو ح
 .معاوية++أبو

 ).ف( من )٢(
 ).م( من )٣(
. مسهر ابن :يعني ,يعل حدثنا :سعيدبن ++سويد وحدثنيه ,)٥٥٩(أخرجه مسلم  )٤(

 . به, عن األعمشمسهربن ++علي حدثنا :هناد حدثنا :قال ,)١٠١( والرتمذي
بن ++ أنبأنا احلسني):١٢٢( »الكربى«, و)١٠٤(» املجتبى«يف لنسائي  اأخرجه) ٥(

. نمري ابن حدثنا: قال) ٦/١٤( ويف ,أمحدو. بن نمري++اهللا++حدثنا عبد: منصور, قال
 حدثنا :بن سعيد األشج++اهللا++حدثنا عبد:  قال,)١٨٠( »صحيحه« يف وابن خزيمة

 . بهبن نمري++اهللا++عبد
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: نا معاوية: مروان قاالبن ++اهللا++بن عبد++أيوب وهارونبن ++زياد ه −٢٩٣
 .نا زائدة ح

, شنا زائدة, عن األعم: أسامة++ أبونا: جسعيد األش++ أبو −٢٩٤
أنه كان    عن النبي,ىل, عن الرباء, عن بالليل++ أبيم, عن ابنعن احلك

 .)١(مسح عىل اخلفنيي
عجرة, بن ++ كعب:, فلم يذكر فيهشورواه ابن فضيل, عن األعم

 .الرباء++وال
  احلكم,۩, عنشنا األعم: نا ابن فضيل: أيوببن ++زياد  −٢٩٥

 .)٢(ليىل, عن بالل, عن النبي  نحوه++ أبيعن ابن[
 ليىل, عن كعب++ أبي, عن ابن)٣(]أسلم, عن احلكم++بن أبي++ورواه ليث

, وزاد فيهبن ا بكر ++ أبو ومسح من بعده:عجرة, عن بالل, عن النبي 
 .وعمر وعثامن

 ,اةّيَحاملُ++ أبونا: بكري احلرضميبن ++نا حممد: اهللا++بن عبد++هارون  −٢٩٦
 .عن ليث ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »املعجم الكبري« والطرباين يف ,)٦/١٥(» مسنده« يف أمحدو ,)١٠٥(النسائي أخرجه  )١(

 عن ,عن احلكم ,األعمشً مجيعا من طريق ,)١٣٦٠(» مسنده« والبزار يف ,)١/٣٤١(
وال نعلم  «:قال البزار به, بالل  عن,عازببن ++عن الرباء ,ليىل++بن أبي++الرمحن++عبد

 .»هذا احلديثبالل غري روى الرباء عن 
 .]م−أ/٣٣: ق[  ۩  

بن ++ كذا قال عامر;ليلي مل يلق بالال++بن أبي++الرمحن++ وعبد,)٢٨٥(برقم سبق خترجيه  )٢(
 .الشهيد

 . بسبب انتقال نظر الناسخ واهللا أعلم)ف( سقط منبني املعقوفني ++ ما)٣(
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 نا: إسامعيل الواسطيبن ++نا حييى: حممدبن ++عباس ه −٢٩٧
ليىل, عن الرباء, عن بالل, ++ أبي عن ليث, عن احلكم, عن ابن,اةّيَحاملُ++أبو

, ومل يقل بكر وعمر ++ أبا:عجرة, وذكر فيهبن ++ عن كعب:عن النبي 
 .)١(وعثامن

ليىل, عن أبيه, عن بالل, ++بن أبي++الرمحن++ عبدورواه ابن اهلاد, عن
ليىل, ++ أبيأحسب سمع من ابن++ الابن اهلادوهو عندي مرسل, ألن 

 .)٢(واهللا أعلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي وابن,)١/١٨٤(» املصنف«شيبة يف ++ أبيأخرجه ابن )١(
 :شيبة++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا :)١/٣٥٠( »املعجم الكبري« والطرباين يف ,)٢٦٦(

 ,ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبد عن, عن احلكم, عن ليث,يعىلبن ++حييى اةّيَحاملُ++ أبوحدثنا
 . عن بالل,عجرةبن ++عن كعب

 اخلالف يف )٨: ص (»علل أحاديث يف صحيح مسلم« يف  الشهيدحكى ابن عامر )٢(
 معاوية, وعيسى,++فرواه أبو; وهذا حديث قد اختلف فيه عىل األعمش«: , فقالاحلديث

 ,يقزربن ++ وعامر,قدامةبن ++ورواه زائدة , ومجاعة هكذا,مسهربن ++ وعىل,وابن فضيل
وزائدة  , عن بالل, عن الرباء,ليىل++بن أبي++ عن عبدالرمحن, عن احلكم,عن األعمش
بن ++ عن عبدالرمحن, عن احلكم, األعمش عن,ورواه سفيان الثوري ,ثقة متقن

وقد  ,وروايته أثبت الروايات, كعبا وال الرباء++ ال ومل يذكر بينهام, عن بالل,ليىل++أبي
 ,تغلببن ++ وأبان,املعتمربن ++ ومنصور, شعبة:عن غري األعمش أيضا رواه احلكم

 كام , عن بالل,ىللي++بن أبي++ عن عبدالرمحن, عن احلكم, ومجاعة,أنيسة++بن أبي++وزيد
 وابن ,وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غريه , عن األعمش,رواه الثوري

 ,اخلالف فيه) ١/٢٧١(» الكربى«وكذا حكى البيهقي يف . ها.»ليىل مل يلق بالال++أبي
 ,كعب بدل الرباء فيه فذكرا ,األعمش عن ,رزيقبن ++وعامر ,زائدة ورواه «:ثم قال
 .»أعلم واهللا ,ثقات إسناده أقام ومن



 ٣٤٩ املجلد األول  

نا أ: مريم++بن أبي++)٢(نا سعيد: )١(غاينصإسحاق البن ++حممد  −٢٩٨
ليىل, ++بن أبي++الرمحن++ عبدأيوب وابن هليعة, عن ابن اهلاد, عنبن ++حييى

 .)٣(رباح, أن النبي  مسح عىل اخلفنيبن ++عن أبيه, عن بالل
نا ابن ثوبان, عن أبيه, عن مكحول, عن : اجلعدبن ++يعل  −٢٩٩

 ? عن املسحجندل أهنام سأال بال++بن أبي++)٤(معاوية وسهيلبن ++احلارث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٤٦٧/ ١(» تقريب التهذيب«, واملثبت هو الصواب كام يف »الصنعاين«) م(  يف)١(
عىل الصواب عن ) ٨٨٧(ومصادر ترمجته, واحلديث أخرجه الشايش يف مسنده 

 .الصغاين به
 ).ف( ليست يف )٢(
» األوسط« والطرباين يف  به,من طريق الصغاين) ٩٥٩(» مسنده«أخرجه الشايش يف  )٣(

بن ++عن يزيد ,أيوببن ++ أنا حييى:قال ,حييىبن ++ نا شعيب:قال , حدثنا بكر:)٣١٥١(
 ,بن اهلاد إال حييىامل يروه عن  «: قال الطرباين, بنحوه... عنه,اهلادبن ++اهللا++عبد

 عن ,اهلادبن ++ورواه يزيد «:)٧/١٧٦(» العلل«وقال الدارقطني يف , »سعدبن ++والليث
 وروي عن , أسقط منه احلكم, عن بالل, عن أبيه,ليىل++بن أبي++محنالر++بن عبد++حممد
 .» فلعله موقوف, عن بالل,ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,سعد البقال++أبي

هو الصواب, واحلديث رواه ابن عساكر يف , و)ف(من , واملثبت »سهل«): م(يف ) ٤(
بن ++وأخرجه علي,  عىل الصواب بهمن طريق البغوي) ٦٦/١٢٢( »تاريخ دمشق«

 الروياين و,)١١٠٦(» الكبري«والطرباين يف , )٣٤٠١(» مسنده«اجلعد شيخ املصنف يف 
قال ,  بهمكحولً مجيعا من طريق ,)١٣٨٠(» مسنده«والبزار يف  ,)٧١٨(» مسنده«يف 

 غري من ,معاويةبن ++احلارث وعن ,جندل++ أبيعن ,مكحول عن روي وقد« :البزار
 رواه :قال أبي «:)١/٣٧(» عللال«حاتم يف ++ أبيوقال ابن, »رناذك بام فاجتزأنا ,وجه
 معاويةبن ++عن احلارث ,عن مكحول ,وهب الكالعي++ وأبو,رثااحلبن ++العالء
عن  ,ورواه وكيع , عن النبي ,عن بالل ,عمروبن ++سهيلبن ++جندل++وأبي
ًوأبو زرعة مجيع++ أبيقال ,عن النبي  ,عن بالل ,عن مكحول ,زيادبن ++املغرية  :اُ

 .» عن بالل,جندل++ وأبيويةامعبن ++رثا عن احل,الصحيح حديث مكحول
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 .»)١(وقُمـامسحوا عىل اخلفني وال«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: فقال
أول من : عن القاسم قال نا املسعودي,: نعيم++ أبونا: عمي  −٣٠٠
 .)٢(ن باللّأذ

عمر, عن أصحابه, أن بن ++ عن حممد)٣(ٍ يف كتاب ورأيت:
د باب الصغري, وهو من نفن عُ سنة عرشين, ود)٤(قْشَمِ مات بدبال

 .عبد اهللا, وكان يوم مات ابن بضع وستني++ أبا:ىَنْكُراة, يّمولدي الس
 أول ق سنة عرشين, وكانْشَمِبد ويف باللُ ت:اهللا++بن عبد++وقال مصعب

 .من أذن
 )٥( كان ترب:مات بالل وهو ابن تسع وستني, ويقال: مصعب وقال غري

 الشعر, خفيف  أجنى, كثرياًيفنح, )٦(بكر, وكان آدم شديد األدمة++أبي
 .)٨(ضبخي++ ال,كثري )٧( له شمط,ارضنيعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »الفائق يف غريب احلديث«. ُيلبس فوقها, فارسية معربة:  بضم امليم, نوع من اخلفاف وقيل)١(

)١/٤٣٤.( 
 ).١/٣٤٩(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٢(
ابن « :والصواب, كذا» سعيدبن ++ حممدرأيت يف كتاب «):ف(, ويف )م( التنوين من )٣(

 .)٢٣٨/ ٣ (»الطبقات الكربى«, وانظر »سعد
 .»مات«): م(زاد بعدها يف  )٤(
 ).١/٨٣(» املعجم الوسيط «.أي املامثل يف السن )٥(
 ). ١/٦٢(» النهاية يف غريب احلديث «.أي السمرة الشديدة )٦(
 ).١/٤٩٤(» سيطاملعجم الو« .بسواده الشعر بياض اختالط:  الشمط)٧(
 ).١/٣٥٩(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٨(
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y< àÚ< êÞ^nÖ]< ðˆ¢]< †}aØ‘_ê•^ÏÖ]<êe_<<Ø–ËÖ]<JJJ)١(<Ùæ_æ<
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* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كام سبق» السعدي«: ولعلها)ف( كلمة غري واضحة يف )١(
كام يف الرتمجة » الرمحن املزين++ عبدأبو«:  ولعلهام)ف( قدر كلمتني غري واضحتني يف )٢(

 ).ف(التالية, وما بني املعقوفني من 
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زء الثالث من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
عاهللا  رضي  عنهم أ

 تصنيف
 :القاسم أبي

  العزيز البغوي  بن عبد مدبن  اهللا عبد
 بن مدبن  اهللا  عبيد:اهللا عبد  أبيرواية
دبن  مد ي عنهبن  أ  )١(]بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(
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ن الرحيماهللا  سمب[  الر
مد رسوله الكريمعلى سيدناهللا وصلى   ا 

 )١(]وعلى آله وصحبه وسلم
ارث −١٠٤ ل بن ا ز [ب ن ا  )*(نيأبو عبد الر

 .كان يسكن املدينة
ويف ُ ت۩)٣(احلارث املزينبن ++بالل: )٢(]قالاهللا ++عبدبن ++هارون  −٣٠١

 .سفيان++بن أبي++سنة ستني يف السنة التي مات فيها معاوية
 )٤(حدثني مالك بن: بريي قالُّالزاهللا ++عبدبن ++مصعب  −٣٠٢

بن ++ أقطع باللاهللا ++عبد الرمحن أن رسول++بن أبي++أنس, عن ربيعة
 .................................................  )٥(املعادناحلارث املزين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من ++ا م)١(

البن قانع » معجم الصحابة«, و)١٧٧, ٣٨: ص(» خليفة» «طبقات«  يفةله ترمج (*)
» اإلصابة«و ,)١/٢٤٢(» األسد«, و)١/١٨٣(» االستيعاب«و, )بتحقيقنا−٧٤(
 .)٤/٢٨٣(» هتذيب الكامل« و,)١/٣٧٧(ألبي نعيم » عرفة امل«, و)١/٣٢٦(

 . كذا»كان«: , وبدله)ف(جود يف بني املعقوفني غري مو++ ما)٢(
 .»الرمحن++ عبدأبو«): ف(زاد يف ) ٣(

 .]م−ب/٣٣: ق[  ۩  
 ., وهي تصحيف»عن «:)م(  يف)٤(
ْتستخرج التي ُاملواضع وهي .»معادن« بغري أداة التعريف )م(  يف)٥( َ  ْاألرض ُجواهر منها ُ

َّوالفضة َّكالذهب ِمعدن ُواحدها ذلك وغري ُّوالنحاس ِ ْ  ).٣/٤٢٠(» هايةالن«. َ



  املجلد األول ٣٥٦

 .)٢(عْرُ, وهي من ناحية الف)١(ةَّليَبَالق
 عن ,حممدبن ++زالعزي++ عبدنا: إبراهيم املروزيبن ++إسحاق  −٣٠٣
:  قالاحلارث املزين, عن أبيهبن ++ باللعبد الرمحن, عن ابن++بن أبي++ربيعة
 .)٣(» بل لنا خاصة,ال«:  قال?خ احلج لنا وملن بعدناْسَ ف, يا رسول اهللا:قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َقبل إىل منسوبة )١(  وبني بينها البحر ساحل من ناحية وهي − والباء القاف بفتح − َ

ْالفرع ناحية من هي :وقيل. أيام مخسة املدينة ْنخلة بني موضع وهو ُ » النهاية «.واملدينة َ
 .)٢/٣٢٣( »رشح الزرقاين«, )٤/١٤(

 كالمها ,)٦/١٥١( »الكربى«يف قي البيه و,)١/٥٦١ (»املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )٢(
 فذكر ... عن أبيه,احلارثبن ++باللبن ++ عن احلارث,عبد الرمحن++بن أبي++عن ربيعة
هذا  و,مسلم بالدراوردي و,محادبن ++قد احتج البخاري بنعيم «:قال احلاكم, احلديث

ن ب++اهللا++ عبدحدثنا :قال ,)٣٠٦١ (داود++ أبووأخرجه, »مل خيرجاه و,حديث صحيح
  . فذكره...واحد غري عن ,رمحنال عبد++بن أبي++ربيعة عن ,مالك عن ,مسلمة

قال الشافعي بعد أن روى حديث  «:)٢/٣٩٣ (»تلخيص احلبري«وقال احلافظ يف 
إال  ومل يكن فيه رواية عن النبي  ,ومل يثبتوه ,ليس هذا مما يثبته أهل احلديث: مالك
وقال  ,اخلمس فليست مروية عن النبي  وأما الزكاة يف املعادن دون ,إقطاعه
وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة  , يف رواية مالكيهو كام قال الشافع :البيهقي
 بناوكذا ذكره  ,»املستدرك«واحلاكم أخرجه يف  ,ثم أخرجه عن احلاكم ,موصوال

 ,كعن مال , عن مطرف,سربة املديني++ أبوورواه :قال ,الرب من رواية الدراوردي++عبد
 .»لكن مل يتابع عليه , موصوال,عن بالل ,عن أبيه ,علقمةبن ++عمروبن ++عن حممد

عاصم ++, وابن أبي)٢٩٨٤(, وابن ماجه )٢٨٠٨(, والنسائي )١٨٠٨(داود ++أخرجه أبو) ٣(
معجم « وابن قانع يف ,)١١٣٨(» الكبري« والطرباين يف ,)١١١١(» اآلحاد واملثاين «يف

, واحلاكم يف )١/٣٧٩( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٧٧(» الصحابة
عن  ,عبد الرمحن++بن أبي++عن ربيعة ,حممدبن ++العزيز++ عبد, عن)٣/٥٩٣(» املستدرك«

 »اإلصابة«قال احلافظ يف ,  فذكره... قال,عن أبيهاحلارث, بن ++باللبن ++احلارث
بن ++ بالل:الصوابو ,بالل املزين وقع ذكره يف إسناد مقلوببن ++احلارث «:)٢/١٩٢(

 =  عن ربيعة عن بالل, عن الدراوردي,محادبن ++ روى البغوي من طريق نعيم,احلارث
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احلارث مات سنة بن ++نا املدائني أن باللأ: زهريبن ++أمحد  −٣٠٤
 وقد , سنة)١(نون له حني مات ثامنعبد الرمحن, وكا++ أبا:ىَنْكُستني, وي

 .)٢(ى عن النبي  غري هذاَوَر
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنام  ;ووهم فيه نعيم :قال , يف فسخ احلج إىل العمرة, عن أبيه,باللبن ++احلارثبن ا
 ,احلارثبن ++ عن أبيه بالل,باللبن ++ عن احلارث, عن ربيعة, عن الدراوردي:هو

 , عن نعيم,»مسنده« يف يقد رواه الدارم :قلت .وهو الصواب ,ة عنهكذلك رواه مجاع
وهو يف السنن  , أو الوهم من شيخ البغوي, فلعله حدث به مرتني,عىل الصواب

بن ++نعيم من طريق يعقوب++ أبووروى ,األربعة من حديث الدراوردي عىل الصواب
وقد  ,مقلوب أيضا وهو , هبذا اإلسناد حديثا آخر, عن الدراوردي,حممد الزهري

 .»أخرجه الطرباين من وجه آخر عىل الصواب
 .)م(أثبتناه من ++ ما وكالمها له وجه, واألظهر»نيثامن«): ف( يف )١(
 ).١/٣٦٧(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(



  املجلد األول ٣٥٨

ه بش  باب من ا
نصاري,ش بن سعدَب −١٠٥  )*( أبو النعمان ا
 .كان يسكن املدينة

حدثنا شعبة, عن : عامر++ أبونا: اهليثم العبديبن ++اهللا++ عبد −٣٠٥
 ابنه َلَحَعامن أنه نالن++ أبيروة, عنُ عن ع−َ إبراهيمَ ابن)١(يعني− ٍسعد

:  قال» ذا?َثلِه مَتْلَحَ ن)٣(كِدَلَ وَّلُك«: شهد النبي  قالُ فأراد أن ي)٢(ْحُن
 .)٤(»هَّدُفر«: ال, قال
 عن الزهري, عن ,نا سفيان: )٥(خيثمة وغريه قالوا++ أبو −٣٠٦
أن أباه بشري, بن ++بشري, عن النعامنبن ++ النعامن)٦(]وابن[الرمحن ++بن عبد++محيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » اآلحاد واملثاين«, و)٢/٨٦٤(للدارقطني » املؤتلف واملختلف«انظر ترمجته يف  (*)

معجم «, و)٩٤: ص(خلليفة » الطبقات«, و)٣/٣٣(» الثقات«, و)٤/٤٨( عاصم+أبي
 »املعرفة«, و)بتحقيقنا−٩٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٤٠( »الطرباين الكبري

 »اإلصابة«, و)١/٢٣١(» األسد«, و)١٠/٢٨٣(» تاريخ دمشق«, و)١/٣٩٧(ألبي نعيم 
 .)١٦٧−٤/١٦٦(» هتذيب الكامل«و, )٣١٢−١/٣١١(

 ).م(ليست يف  )١(
ّ أي عطية بغري عوض)٢( ِ  ).١/٧١١(» فيض القدير «.َ
 »املجتبى«وافق لام رواه النسائي يف  وهو امل)م(من , واملثبت »ٍولد«): ف( يف )٣(

 .من طريق العقدي به) ٣٦١٧(
 . بهعامر++ أبو حدثنا: قال,معمربن ++أخربنا حممد :)٣٦٧٧(أخرجه النسائي  )٤(
 .»قال«): م( يف )٥(
من طريق ) ٣٦١٢ (»املجتبى«بن بشري كام يف ++بن النعامن++, وهو حممد)م( سقط من )٦(

 .سفيان به



 ٣٥٩ املجلد األول  

: ال, قال:  قال»?َ ولدك نحلتَّلأُك«:  فقال له النبي ,ًه غالماَلَنح
 . )١(»فاردده«

نش بن عبدَب: بابةُأبو ل −١٠٦ نصاريذ ا  )*(ر ا
ن مر, ذاملن++بن عبد++ بشري:لبابة++ أبو:عبيد قال++ أبي عن,عمي  −٣٠٧

بن ++ زيد:عمرو, وأخوهبن ++عوف, ثم من بني أميةبن ++بني عمرو
 .ل يوم بدرتُ مبرش ق:خرة, وأخوهآلًر شهد بدرا والعقبة اذاملن++عبد
بن ++ عن موسى,نا ابن فليح: موسى الفرويبن ++هارون  −٣٠٨
ر, خرج ذاملن++بن عبد++ بشري:لبابة++ أبو:ً عن الزهري, فيمن شهد بدرا,عقبة

سهمه  ورضب له ب,ه عىل املدينةَرَّ إىل بدر فرجعه, وأماهللا ++مع رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخربنا :يوسفبن ++اهللا++ عبدحدثنا :)١٦٢٣( ومسلم ,)٢٥٨٦(أخرجه البخاري  )١(
 أهنام ,بشريبن ++النعامنبن ++الرمحن وحممد++بن عبد++عن محيد , عن ابن شهاب,مالك

 .ً حممدا: ووقع فيهام تسمية ابن النعامن, فذكره...بشرين ب++حدثاه عن النعامن
: عاصم++ أبيوابن سعد وابن وخليفة قال الزهري; ه اختالفمويف اس, مشهور بكنيته (*)

, )٣/٤٥٧(البن سعد » الطبقات«, و)٨٤: ص(خلليفة » الطبقات«: انظر, »بشري«
 »االستيعاب«, و)٣٠, ٥/٢٩(للطرباين » املعجم الكبري«, و)٣/٤٤٨(» اآلحاد واملثاين«و
 . )٣٤/٢٣٢(» هتذيب الكامل«, و)٤/١٧٤٠(

تاريخ «: انظر» رفاعة« :زرعة++ وأبوحاتم++ وأبوومسلم وابن معني وقال أمحد
للطرباين » املعجم الكبري«و ,)٣/٤٩١(»  والتعديلاجلرح«, و)٣/١٤٦(» الدوري

 .)٤/١٧٤٠(» االستيعاب«, و)٥/٢٩(
ألبي نعيم » املعرفة«و )٥/٢٩(للطرباين » عجم الكبريامل«: انظر, »برش« :وقيل

 اخلالف )بتحقيقنا−٩٨(» معجمه«  وقد ذكر ابن قانع يف, وغريمها)٤٠٤−١/٤٠٢(
 .»غري ذلك: وقيل, راملنذ++بن عبد++بشري: قيل« :فيه فقال



  املجلد األول ٣٦٠

 .)١(مع أصحاب بدر
 أخربين :عمربن ++نا عبيد اهللا: ۩سعيدبن ++ نا حييى:خيثمة++ أبو −٣٠٩
 .)٢(نانِ هنى عن قتل اجلاهللا ++ أن رسول:لبابة خيرب ابن عمر++ أبا سمع:نافع
زيد, عن أيوب, عن بن ++نا محاد: إبراهيم املوصليبن ++أمحد  −٣١٠

 أن :لبابة++ أبو حتى أخربه)٣(هاَّل ُكَننافع, أن ابن عمر كان يقتل اجلنا
 .)٤(هنى عن قتل اجلنان التي تكون يف البيوت اهللا ++رسول
سمعت : د قالْرَالوبن ++اجلبار++ عبدنا: محادبن ++األعىل++ عبد −٣١١
  بينا أنا واقف:يزيد++بن أبي++)٥(اهللا  عبيد قال:ليكة يقولُم++ أبيابن

 فاتبعناه حتى ,لبابة++ أبوالسائب إذ مر بنا++بيبن أ++السائببن ++اهللا++وعبد
 الثياب, رث املتاع, رث رثدخل بيته فاستأذنا فأذن لنا, فإذا رجل 

, )٦(]بةَسجتار َك[ًمرحبا وأهال :  فقال, فانتسبنا له?من أنتم: ال, فقالاحل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٣/٣١٢ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ١(
 ,شهاب بنا عن ,عقبةبن ++ عن موسى,فليحبن ++حممد كالمها من طريق ,)١/٤٠٣(

 . فذكره...قال
 .]م−أ/٣٤: ق[  ۩  

 . به عن نافع,من طرق) ٢٢٣٣( ومسلم ,)٤٠١٧ ,٣٣١٣(أخرجه البخاري  )٢(
 ).ف(ليست يف ) ٣(
 وأصله يف , بهزيدبن ++محاد حدثنا :عبيدبن ++حممد حدثنا :)٥٢٥٤ (داود++ أبوأخرجه )٤(

 .قبله++ ما وانظر,»الصحيحني«
هتذيب «, وهو املوافق لام يف ترمجته من )م(أثبتناه من ++ ماوالصواب» عبد اهللا«): ف(يف ) ٥(

 ).١٩/١٨٧(» الكامل
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, واحلديث أخرجه ابن)م(بني املعقوفني تكرر يف ++ ما)٦(

 .)ف(كرار, وهو كذلك يف عن عبداألعىل به بدون ت) ١٩٠٣(
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ليس منا من مل يتغن «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: فسمعته يقول: قال
:  قال? أرأيت إذا مل يكن حسن الصوت:مليكة++ أبيلت البنفق .»بالقرآن
 .)١(استطاع++ ماليحسنه

 .لبابة عن النبي  غري هذا++ أبووقد روى
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاصم ++ أبي, وابن)٥/٣٤/٤٥١٤(» الكبري« والطرباين يف ,)١٤٧١ (داود++ أبوأخرجه )١(

 :محاد النريسبن ++األعىل++ عبدًمجيعا من طريق ,)٣/٣٩١/١٩٠٣ (»اآلحاد واملثاين«يف 
 ذكر )١/١١/٤٦ (»املنتخب من علل اخلالل«ويف , الوردبن ++اجلبار++ عبدحدثنا
 ثنا :بن موسى++أخربنا برش«: بن الورد, وذكره من طريق آخر++اجلبار++ث من طريق عبداحلدي

بن ++مليكة, عن عبيداهللا++ أبيدينار, عن ابنبن ++ثنا عمرو: فيانثنا س: احلميدي
ليس منا من مل يتغن « :اهللا ++قال رسول: وقاص, قال++بن أبي++هنيك, عن سعد++أبي

: فقال ,عبداهللا عن هذا احلديث++ أبا املروذي, أنه سألأخربنا «:ثم قال, »بالقرآن
 عن ,ورواه ابن جريج, هو الصحيح −هذا الذي ذكرناه −حديث سفيان, عن عمرو 

 .ها.»عمرو, كذا



  املجلد األول ٣٦٢

ََبْعَ م بُنُِشَب −١٠٧  )*(ّالسدوسي ةيِصاصد بن ا
 .سكن الكوفة

زيد, بن ++نا محاد: الربيع قاال++ وأبوإبراهيم املوصليبن ++أمحد  −٣١٢
 :قلنا لبشري, قال: م, قالَسْيَد: نا رجل من بني سدوس يقال له: عن أيوب

 .)١(ًشرياَ ب:اهللا ++ فسامه رسول, وما اسمه بشرياهللا ++وقد قدم عىل رسول
اخلصاصية من بني بن ++ بشري:)٢(عبيد قال++ أبي عن,عمي  −٣١٣

ا, وأمه ًشريَ ب:اهللا ++ فسامه رسول,دَبْعَمبن ++)٣(مْحَ ز:سدوس وكان اسمه
 .عرفُاخلصاصية من األزد, وهبا كان ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وكرس الثانية, وختفيف الصاد املهملة األوىل, بفتح اخلاء املعجمة:  اخلصاصية(*)
ملسلم » الطبقات« انظر, ً حلناذلك ّدُوع, وبعضهم يشددها, وختفيف الياء التحتية

 .)٩٢: ص(للهندي » املغني«و )١/٣٢٤(» اإلصابة«و ,)قسم الدراسة−٣٥٩(
» ستيعابالا«و ,»طبقات مسلم« انظر, ن اخلصاصية هى أم بشريإوهناك من قال 

 ,)١٠/٣٠٣(البن عساكر » تاريخ دمشق«, و)١/٤٠٠(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٧٣(
 .)١/٥٢( للذهبي» التجريد«و

قاله » ابن سدوسى ضبار« :وهي والدة جده األعىل, أهنا إحدى جداته: والصواب
: ص(البن اجلوزي  »التلقيح«, و)١٨٦, ٦٣: ص(: خلليفة» الطبقات«: غري واحد, انظر

هذا وقد , )٤/١٧٥(» هتذيب الكامل«و ,)١٠/٣٠٦(» تاريخ دمشق«, و)٤٨٣, ١٦٨
البن » معجم الصحابة«  يف نسبه يف تعليقنا عىلواخلالف, ن ترجم لهَتوسعنا يف ذكر م

 .) بتحقيقنا− ٨٦(قانع 
 . به عنه,زيدبن ++ ثنا محاد: قاال,حدثنا هبز وعفان :)٥/٨٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
تاريخ « وهو الصواب املوافق لام رواه ابن عساكر يف )ف(, واملثبت من »عن «:)م(  يف)٢(

 .صنف بهمن طريق امل) ٣٠٧/ ١٠(» دمشق
 ).١/١٥٩(» اإلصابة«بالزاي وسكون املهملة كام قيده احلافظ يف ) ٣(
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, عن ياألعىل السام++ عبدنا: عمر القواريريبن ++اهللا  عبيد −٣١٤

 .)١(اخلصاصية حبن ++ليب, عن بشريُكبن ++ّيَرُعن قتادة, عن جسعيد, 
:  عن قتادة قال,نا شيبان: حممدبن ++نا احلسني: جدي  −٣١٥

 ,۩+ أو عن بشري بالشك,اخلصاصيةبن ++بشريبن ++ليبُكبن ++يَرُحدث ج
 ي كان يرواهللا ++يبأن ن: هريرة++ أبيوحدثنا أصحاب لنا عن: قال قتادة

 والصوم لي وأنا , من النارةَّنُجالصوم : قال ربكم«:  قالذلك عن ربه 
 اهللا ++)٢(رسول, وأن »ي شهوته وطعامه ورشابه من أجلُعَدَي, أجزي به
 .)٤(»من ريح املسكاهللا   الصائم أطيب عندمَِ ف)٣(ُفوُلخلُ«: كان يقول

 . وقد روى بشري غري هذا:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٣/١٤٩ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢/٤٥(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

 عن , عن قتادة, عن سعيد,األعىل++ عبد حدثنا:مروانبن ++ أزهركالمها من طريق
 ,هريرة ++ أبي, عن حدثنا أصحاب لنا:صاصيةاخلبن ++ عن بشري,كليببن ++جري

 :قال ربكم تعاىل« :قال  ويروي ذلك لنا عن ربه ,كان يقول اهللا ++أن رسول
 يدع طعامه وشهوته , والصوم لي وأنا أجزي به,الصوم جنة جيتن هبا عبدي من النار

يوم القيامة من  اهللا ++ خللوف فم الصائم أطيب عند, فوالذي نفيس بيده,من أجلي
 .»ريح املسك

 .]م−ب/٣٤: ق[  ۩  
 .»نبي اهللا«): ف(يف ) ٢(
 ).١/٩٧(» يشكل من احلديث++ ماإعراب«. رحيه تغريت إذا خيلف فوه خلف مصدر )٣(
 حدثنا :حييىبن ++حدثنا حممد :)٣/١٤٩ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٤(

اخلصاصية بن ++ عن بشري,كليببن ++ عن جري, عن قتادة, عن شيبان,حممدبن ++حسني
 .نحوه ...عن النبي  ,
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سٌِشَب −١٠٨  )*(لميْ ا
  .سكن الكوفة

 حممد املحاربي,بن ++الرمحن++ عبدنا: )١(ويفكعمر البن ++اهللا++ عبد −٣١٦
 :ال عن أبيه ق,بشري األسلميبن ++ برش:سلمة++ أبيمسعود, عن++ أبيعن

ار َفِمن بني غ الامء, وكانت لرجلا لام قدم املهاجرون املدينة, استنكرو
اهللا ++ فقال رسول,ٍّدُة بمبْرِة, وكان يبيع منها القَومُر: قال هلاُ يٌعني
 وال لعيالي ي ليس ل,رسول اهللا يا: , فقال»?ني يف اجلنةَتبيعها بع« :
عفان فاشرتاها بن ++امنفبلغ ذلك عث: أستطيع ذلك, قال++ ال,غريها عني

عل لي مثل أجت:  درهم, ثم أتى النبي  فقالألفبخمسة وثالثني 
 قد: , قال»نعم«:  قال?شرتيتهاانة إن ًالذي جعلت له عينا يف اجل

 .)٢(ها للمسلمنيُ وجعلت,هاُاشرتيت
عن [الربيع, بن ++نا قيس: احلميد احلامين++بن عبد++حييى  −٣١٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشري:  وقيل,برش++ أبو,بشري األسلمي« : فقال)١/٣٩٩(» املعرفة« نعيم يف++ أبوذكره (*)
 ابن حبان يفبينهام ق ّوفرقبله, اخلصاصية بن ++معبدبن ++غري بشريو وه. ها. »معبدبن ا
معجم « وانظر ترمجته يف, )١/٣١٥(» اإلصابة«افظ يف وومهه احل, )٣/٣٤(» الثقات«

 .)١/٢٣٥(» األسد«, و)١/١٧٤(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا−٨٦(البن قانع » الصحابة
, )١٥/٣٤٥( »هتذيب الكامل«: وهو الصواب, انظر) ف(, واملثبت من »ويفّالص«): م( يف )١(

 .)٣٩/٧١( »تاريخ دمشق«و
 والطرباين يف , من طريق املصنف)٣٩/٧١( »دمشقتاريخ «أخرجه ابن عساكر يف  )٢(

بن +الرمحن++ عبدمن طريق) ١/٩٠(» معجم الصحابة«ابن قانع يف و ,)٢/٤١( »الكبري«
 . بهحممد املحاربي
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ن أكل من َم«:اهللا ++لمي, عن أبيه, قال رسولبشري األسبن ++)١(]برش
 .)٢(»لة فال يقربن مسجدناهذه البق

 .هذين  لبشري األسلمي غري)٣( وال أعلم

هِشَب −١٠٩  )*( بن عقربة ا
 .اليامن, نزل الشام++ أبا:ىَنْكُوي

: ر املكيمنصوبن ++نا سعيد: وعمي قاالاهللا ++عبدبن ++هارون  −٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغريه من طريق ) ٤١/ ٢(» املعجم الكبري«, واحلديث أخرجه الطرباين يف )م(يف  ليس )١(
 .حييى احلامين به

 ,)١/٣٩٩ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٤١( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(
 ,الربيعبن ++ثنا قيس :حييى احلامين : من طريق)١/٩٠( »معجم الصحابة«وابن قانع يف 

 . بهعن أبيه ,بشري األسلميبن ++عن برش
 .)ف( ليست يف )٣(

−١/٣٠٢( »ةاإلصاب«وهو أصح عند البخاري وغريه, كام يف  ,»بن عقربة++برش«:  ويقال(*)
٣٠٣( . 

 .ها. »وهم فقد, من زعم أنه بشري« :)٣/٣١( »الثقات« وقال ابن حبان يف
 .ها. »بشري :األكثر«: )١/١٧٥( »االستيعاب« الرب يف++ عبدوقال ابن
 −» اإلصابة« حاتم ـ فيام قاله احلافظ يف++ أبوهحورج, »املعرفة« نعيم يف++ أبووصوبه

 .)١/٢٨١(» لاإلكام«  ذكره ابن ماكوال يفكذاو
 )٤٤٤(ملسلم » الطبقات«, و)٢/٧٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف

» معجم الصحابة«, و)٣/٣١(البن حبان » الثقات«, و)٥/٤٤(» اآلحاد واملثاين«و
, )١/٣٩٩(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٧٥(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا−٩٤(البن قانع 

, )١/٥٣(» التجريد«, و)١/٢٣٣(» األسد«, و)٣٠٢−١٠/٢٩٨(» تاريخ دمشق«و
» املنفردات«و, )٥٤−٥٣: ص(» تعجيل املنفعة«, و)٣٠٣−١/٣٠٢(» اإلصابة«و

 .)٥٤: ص(لألزدي » املخزون«, و)٧٨: ص(ملسلم 
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عوف بن ++اهللا++ عبد عن−ةمن أهل الرمل−ساين غلاحلارث ابن ++نا حجر
بن ++امللك++ عبد, أنه شهدِةَلْمَّالعزيز عىل الر++بن عبد++ لعمر)١(ٍالكناين عامل
بن [سعيد بن ++عقربة اجلهني يوم قتل عمروبن ++)٢(لبشري مروان قال

اليامن, إين قد احتجت اليوم إىل كالمك, فقم فتكلم, ++ أبا يا:)٣(]العاص
يلتمس هبا إال   المن قام بخطبة« : يقول۩+اهللا ++ إين سمعت رسول:قال

 .)٤(» يوم القيامة موقف رياء وسمعةاهللا  رياء وسمعة, وقفه
 .عقربة غري هذابن ++أعلم لبشري++ ال:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهو الصواب) ف( بالنصب, واملثبت من »عام«): م(  يف)١(
 لام يف مصادر التخريج, وانظر , واملثبت هو الصواب املوافق»بشريقال «): ف(  يف)٢(

 .)٥٠٠/ ٣(» مسند أمحد«
 ).ف( ليس يف )٣(

 .]م−أ/٣٥: ق[  ۩  
نعيم يف ++ وأبو,)٢/٤٢ (»الكبري«والطرباين يف  ,)٣/٥٠٠(» همسند«أخرجه أمحد يف  )٤(

بن +ثنا سعيد :)١/٩٥(» معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)١/٣٩٩(» معرفة الصحابة«
 . بهمنصور
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 )*()٢(لميَّ الس)١(رْسُ ب:, ويقالٌرْشِب: ويقال, ٌِشَب −١١٠
 نا: خملدبن ++نا الضحاك: موسى++ أبو)٣(هللا++بن عبد++هارون  −٣١٩
 )٥(بشريبن ++ األنصاري, عن رافعيعلبن ++)٤(نا عمر: جعفربن ++احلميد++عبد

 ءيضُ ت)٦(ىرُْصبب ٌخترج نار«:  قالاهللا ++األسلمي, عن أبيه, أن رسول
 ـ ـ يعني تسري النهار, وتقيم الليلإلبل ة ائطيبأعناق اإلبل تسري سري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وهو خطأباملعجمة» برش«): م(  يف)١(
مة ـ ِلَ سيس ـ نسبة إىل بنا الالم ـ عىل غري قيكرسو, بفتح السني املهملة» لميَّالس«) ٢(

» األنساب«: انظر, ثون يكرسون الالم عىل غري قياس النحوينيّبكرس الالم ـ واملحد
 .)٢/٢٣(للسيوطي » لب األلباب«, و)٢/١٢٩(» اللباب«, و)٧/١١٤(

معجم « ىل, وقد فصلنا ذلك يف تعليقنا ع يف اسمه كام بني املصنف هناخمتلف (*)
 .)بتحقيقنا−٩٣(البن قانع » الصحابة

» اجلرح«, و)١٣٢−٢/١٣١(للبخاري » التاريخ الكبري«وانظر ترمجته يف 
, )٣/٩٠,١١١(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١٧٦, ١/١٧٠(» االستيعاب« و)٢/٣٩٤(
 )١١٤−١١٣: ص(البن ماكوال »  مستمر األوهامهتذيب«, و)١/٢٩٩(» اإلكامل«و
 »التبرصة«, و)٥٢, ٥٠, ١/٤٨(» التجريد«, و)٢٣٦, ١/٢١٥,٢٢٠,٢٣٠(» األسد«و
اإلعالم بام «, وانظر )٣١٩, ٣١٨, ٣٠٨, ١/٢٩٤(البن حجر » اإلصابة«, و)١/٩١(

تعجيل «, وانظر )١٥٥−١٥٤: ص(البن نارص الدين » يف مشتبه الذهبي من األوهام
... يروي املراسيل«: )٤/٧٣(» ثقاته«, وقال ابن حبان يف )٥٢−٥١: ص(» فعةاملن

 .ها. »ومن زعم أن له صحبة فقد وهم
» هتذيب الكامل«ًمكربا كام يف ) ف(, والصواب كام أثبتنا من ًراغمص» اهللاعبيد«): م(  يف)٣(

 .وغريه) ٣٠/٩٧(
 ).٦/٣٩٤(للبخاري» التاريخ الكبري«انظر » حممد«: ويقال) ف(, )م(هكذا يف ) ٤(
 . وكالمها قول يف اسمه كام سبق,»برش«): م(  يف)٥(
عمدة  «.مراحل ثالث نحو قْشَمِد وبني بينها ورانُح مدينة وهي معروفة مدينة )٦(

 ).٣٥/١٨٥(» القاري
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ا هيار أَّ النت قال, فاغدوا,ُاسَّ أهيا النُارَّغدت الن: ح فيقالتغدو وترو
 .)١(»ن أدركته أكلتهَ م, فروحوا,ُار أهيا الناسَّ راحت الن, فقيلوا,ُالناس
 نا: موسىبن ++اهللا  عبيدنا: إبراهيم املروزيبن ++إسحاق  −٣٢٠
بن ++احلكم, عن رافعبن ++ علي)٣( عيسى بن)٢( عن,جعفربن ++احلميد++عبد

 تسري ٌ خترج نارْنَيوشك أ«: برش السلمي, عن أبيه, عن النبي  قال
 ., وذكر احلديث)٥(»مطية اإلبل )٤(ريَس

 بشري, ويف حديث إسحاق, عنبن ++رافع: عاصم++ أبي عن,قال هارون
 . السلمي)٦(برشبن ++ رافع:موسىبن ++اهللا عبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)١/٤٠٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٤٢( »الكبري«يف أخرجه الطرباين  )١(

 , األنصارييبن عل++ ثنا عيسى:بن جعفر++احلميد++ ثنا عبد:عاصم++كالمها من طريق أبي
 . عن أبيه,بشري السلميبن ++عن رافع

للطرباين » املعجم الكبري«, وهو الصواب, وانظر )ف( خطأ, واملثبت من »بن«): م(  يف)٢(
)٤٢/ ٢(. 

 .واملثبت هو الصواب »عن«): م(  يف)٣(
 ).ف( من سقط )٤(
عاصم ++ أبي, وابن)٩٣٤(» مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)٣/٤٤٣(» مسنده«يف أمحد أخرجه  )٥(

 ,)١/٣٩٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو: , ومن طريقه)٢/٥٩٠( »اآلحاد واملثاين«يف 
 احلميد++ ثنا عبد:قال بن عمر,++عثامنًمجيعا من طريق  ,)٦٨٤٠(» صحيحه«يف ابن حبان و

, عن أبيه ,ميلبرش أو برس السبن ++عن رافع ,جعفر++ أبوعليبن ++ثنا حممد :جعفربن 
وأخرجه . » شك عثامن,برش أو برس السلميبن ++عن رافع«: عاصم++ أبيويف رواية ابن

 كالمها من ,)١/٤٠٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٤٢( »الكبري«الطرباين يف 
عن  ,صاريعلي األنبن ++ثنا عيسى :جعفربن ++احلميد++ عبدثنا :عاصم++ أبيطريق
 . عن أبيه,بشري السلميبن ++رافع

 .وهو الصواب املوافق للرواية السابقة) ف( بإثبات الياء, واملثبت من »بشري«) م(  يف)٦(
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 جعفر, عن حممدبن ++ميداحل++ عبدعمر, عنبن ++خيثمة, عن عثامن++ أبوورواه
 .السلمي, عن أبيه, عن النبي  )٢(رْسُببن ++, عن رافع)١(جعفر++ أبييعلبن ا

 .خيثمة, عن أبيه++ أبي ابن −٣٢١
 احلميد++ عبدن وهم فيه, رواهَ, وال أدري ممٍْهَ وُإسناد  وهذا:

 عليبن ++مر ع)٣(نع ,احلميد++ عبد عن:عاصم++ أبي يف رواية,جعفربن ا
  عيسى)٣(احلميد عن++ عبد عن:موسىبن ++اهللا  عبيد ويف رواية,األنصاري

برش أو بشري أو [ يف واالختالفاحلكم األنصاري, عن رافع, بن ++عليبن ا
 .علي يف هذا احلديث ذكربن ++, وليس ألبي جعفر حممد)٤(]برس

علي,  بن++ عن عيسى,احلميد++ عبدثابت اجلزري, عنبن ++يوقد رواه عل
  ., عن أبيه, عن النبي )٥(ٍرْسُببن ++عن رافع

 احلميد, عن عيسى++ عبدثابت, عنبن ++نا علي: أيوببن ++حييى ه −٣٢٢
 . )٦(مي, عن أبيه, عن النبي  مثلهَلَّالس ۩+)٥(ٍرْسُببن ++علي, عن رافعبن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٩٧/ ١(» التقريب«, وهو تصحيف, وانظر ترمجته يف »حفص«: كأهنا) م(  يف)١(
» مسنده«ث أخرجه أمحد يف ً, وكالمها قول يف اسمه كام مر سابقا, واحلدي»برش«): م(  يف)٢(

 .»برش أو برس«: عمر به ورواه عىل الشكبن ++عن عثامن) ٤٤٣/ ٣(
 .»نب«): م(  يف)٣(
 .»رْشِب أو سريو نبشري أ«) م(  يف)٤(
 . باملعجمة» برش«): م(  يف)٥(

 .]م−ب/٣٥: ق[  ۩  
بن ++ا حممد ثن:أمحدبن ++ حدثناه حممد:)١/٤٠٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٦(

جعفر, بن ++احلميد++ عبد ثنا:ثابتبن ++ ثنا علي:حاتمبن ++ ثنا حممد:شيبة++بن أبي++عثامن
 . فذكره...بشري السلمي, عن أبيهبن ++علي األنصاري, عن رافعبن ++عن عيسى
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 .لمي غريهَّأعلم روى بشري الس++ ال:

 )*(عيَبُّضيد الَ بن زشَب −١١١
  :حممد البغويبن ++عبد اهللا 

نا األشهب : سواءبن ++حدثنا حممد: اطّيخبن ++ عن خليفةخربتُأُ −٣٢٣
ـ قال ة وكان قد أدرك اجلاهلي زيد الضبعي ـبن ++, عن بشرييالضبع
 .)٢(» العجمَكْلُ مب العر)١(اليوم انتصفت«:  يوم ذي قاراهللا ++لرسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) بتحقيقنا−٩٩(» معجم ابن قانع«و, )٧/٧٧(البن سعد » الطبقات« يف له ترمجة (*)

: ص(خلليفة » الطبقات« انظربزيادة ياء يف أول اسم أبيه, » زيدي«: ذكره آخرونو
حاتم ++ أبيالبن» اجلرح«, و)١٠٦−٢/١٠٥(للبخاري » التاريخ الكبري«و )٦٠

 ,)١/٤٠٥(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٧٧ (الرب++البن عبد» االستيعاب«, و)٢/٣٨٠(
» اإلصابة«و ,)١/٥٤(للذهبي » التجريد«, و)١/٢٣٦(البن األثري »  الغابةأسد«و

 .)١/٣١٦(للحافظ ابن حجر 
 :وقيل, »بشريبن ++يزيد«: قيلقد اختلف يف اسمه واسم أبيه ويف صحبته; فو

» يزيدبن ++بشري: ن غريهعو, والصحيح عن خليفة« :الرب++ عبدوقال ابن, »برش ابن«
» زيدبن ++بشري«  يف)١/٣٦٢(» اإلصابة« وذكره احلافظ ابن حجر يف القسم الرابع من

 ,)٨/٣١٣(, )٢/١٠٦(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر, »ابن يزيد: صوابه« :وقال
 .)١/٢٣٦(» األسد«, و)١/١٧٧(» االستيعاب«, و)٩/٢٥٤(, )٢/٣٨٠(» اجلرح«و

وقال ابن حبان يف التابعني , حاتم وغريه++ أبوقد أثبتهاف, يف صحبتهوأما االختالف 
وقد تكلمنا , » املراسيلييرو, أدرك اجلاهلية, شيخ قديم« :)٤/٧٠(» الثقات« من

 −١٠٤(طاي غلمل» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة« عليه يف تعليقنا عىل
 .)بتحقيقنا

 ).٦٠: ص(» طبقات خليفة«, وهو املوافق لام يف )ف(, واملثبت من »انتقصت«): م( يف )١(
بن ++حممدبن ++اهللا++بن عبد++حدثنا أمحد :)١/٥٤( »ستيعاباال«الرب يف ++ عبدأخرجه ابن )٢(

 = :قال ,خملدبن ++ حدثنا بقي:قال ,يونسبن ++اهللا++ عبد حدثنا:قال , حدثنا أبي:قال, علي
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 . هذا احلديث)١(زيد إالبن ++ ومل أسمع لبشري:

ُشَب −١١٢  )*(عاوي ا
صهبان بن ++حممدبن ++ُعمرنا : ٍبكربن ++حممدنا : مسلمبن ++علي  −٣٢٤
بن ++ عن أيوب,معمربن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبدأخربين:  قال)٢(املدين

 ُّرج النبي فخ,ائرة يف بني معاويةثكانت :  قال)٣(]عن أبيه[ ,بشري املعاوي
هم كذلك إذ التفت   فبينا: قال,صلح بينهم وهو متكئ عىل رجلُ ي

 ىأر++ ما بأبي أنت وأمي واهللا: فقال له رجل.»ال دريت«: إىل قرب فقال
ِقربك أحدا, فل سأل ُإين مررت بقرب وهو ي«:  فقال?دريت++ ال:ن قلتَمً

 .)٤(»دريت  ال: فقلت.أدري  ال: فقال,عني

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه خياطبن ++خليفة وقال «:الرب++ عبد وقال ابن.فذكره... خياطبن ++حدثنا خليفة
: ًوذكره تعليقا, »يزيدبن ++بشري :غريه وعن عنه والصحيح ,بشريبن ++يزيد :مرة
معرفة «نعيم يف ++ وأبو. بهخياطبن ++خليفة عن ,)١/٩٨(» معجم الصحابة«قانع يف  ابن

 بن سواء, عن األشهب++رواه سليامن الشاذكوين, عن حممد«: , قال)١/٣٦٧(» الصحابة
 .»يزيدبن ++الضبعي, عن بشري

 ).ف( هنا, والسياق بدوهنا أليق كام يف »يف«:  بزيادة)م( يف )١(
ألبي نعيم » املعرفة«و ,) بتحقيقنا−٩٦(البن قانع » معجم الصحابة« ترمجته يف (*)

 .)١/٣٠٩(» اإلصابة«, و)١/٥١(» التجريد«, و)١/٢٢٧(» األسد«و ,)١/٤٠٧(
, وهو وهم من الناسخ »صهبان املدينبن ++حممدبن ++اهللا++ عبدأخربين«: )م(يف  زاد بعده )٢(

مسلم به, بن ++عن علي) ٢٥٩/ ١(» أماليه«حاملي يف واهللا أعلم, واحلديث أخرجه امل
 .بدون هذه الزيادة

 ).ف(بني املعقوفني سقط من ++ ما)٣(
 = ,)٢٨٧٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٢/٤٦( »الكبري«يف أخرجه الطرباين  )٤(
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أعلم له غري هذا احلديث, ومل يرو هذا احلديث فيام أعلم ++ ال:
 .)٢( ضعيف احلديث)١(صهبان, وهو مدينبن ++إال عمر

 )*(ٍكْيَدُ بن فِشَب −١١٣
الوليد بن ++محزة, عن حممدبن ++نا حييى: مزاحم++بن أبي++منصور  −٣٢٥
 أتى )٣(ًديكاُك أن فيدُفبن ++بشريبن ++بيدي, عن الزهري, عن صالحُّالز

 .)٤(أنه من مل هياجر هلك, وذكر احلديث  إهنم يزعمون: فقالاهللا ++رسول

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /١/٤٠٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٩٦(»معجم الصحابة«وابن قانع يف 
 . الربساين بهبن بكر ++ حدثنا حممد:بن أخزم++طالب زيد++ً, مجيعا من طريق أبي)١٢١٦

 ., وكالمها قيل يف نسبته»مديني«): ف(  يف)١(
: تبعه بذلك التعقيبأ ثم  هذا, كالم املصنف)١/٣٠٩( »اإلصابة«ذكر احلافظ يف +)٢(

مل  :بن األثرياوقال  ,اًا وال حضورًومل يذكر يف حديثه سامع ,فيه نظر :بن السكناقال «
بن ++أميةبن ++احلارثبن ++لوذانبن ++أكالبن ++وحيتمل أن يكون هو بشري ,أر من نسبه

وحيتمل أن  :قلت .أكالبن ++زيدبن ++بن أخيه النعامناوسيأيت ذكر  ,معاوية األويس
به  فلعل بعض الرواة نس,اًأكال اآليت ذكره قريببن ++النعامنبن ++سعدبن ++يكون هو بشري

 .ها.»إىل جد أبيه
 : وقال)١/٤٠٦(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٣/٣٣(البن حبان » الثقات« انظر ترمجته يف (*)

 ,)١/٥٤(» التجريد«, و)١/٢٣٤(» األسد«: , وانظرها. »إن له رؤية وألبيه صحبة: يقال«
 .)١/٣٣٥(» اإلصابة«و

 .عىل رسم املرفوع, وهو عىل لغة ربيعة» فديك«: )م(  يف)٣(
من طريق املصنف, وابن قانع يف ) ٤٨/٢٤١(» تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه  )٤(

) ١/٤٠٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٣٣١(» معجم الصحابة«
 . بهالزهريالزبيدي, عن ق يمن طر) ٩/١٧(» الكربى«والبيهقي يف  ,)٤/٢٢٩٦(
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سليامن, عن األوزاعي, عن الزهري, عن بن ++عن فديك)١(ينغوبل −٣٢٦
 إهنم يزعمون  اهللا,رسول  ياقلت:  أباه قالّفديك, أنبن ++بشريبن ++صالح

ج أقم الصالة, وصم شهر رمضان, وح«:  فقال,أنه من مل هياجر هلك
 .)٢(»سكن أي أرض شئتا, ويفر الضقالبيت, وأ

بيدي, وال أعلم ُّالزه  وأرسل,د هذا احلديث األوزاعيّ جو:
 .ديك غري هذاُفبن ++لبشري

ارثيِشَب −١١٤  )*( ا
عثامن بن ++نا سعيد: إهاببن ++۩نا مؤمل: زهريبن ++أمحد  −٣٢٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ., وهو تصحيف»املعنىو«: )م(  يف)١(
» الكبري« والطرباين يف ,)٧/٤٩( »رشح مشكل اآلثار« يف أخرجه الطحاوي )٢(

 وابن عساكر ,)٩/١٧( »الكربى«يف البيهقي  و,)٢٢٩٨( »األوسط«, و)١٨/٣٣٦(
 عن , عن األوزاعي,سليامنبن ++ عن فديك, من طرق)١٤/٣٣٩( »تاريخ دمشق«يف 

 إال األوزاعي عن احلديث هذا يرو مل« :»األوسط«يف قال الطرباين ,  بهالزهري
نعيم يف ++ أبووقال, »األوزاعي عن احلديث هذا فديك سمع وقد ,سليامنبن ++فديك

 عن خملد,بن ++إسامعيلبن ++إسحاق وروى« :)٤/٢٢٩٦(» معرفة الصحابة«
بن ++بشريبن ++صالح عن الزهري, عن األوزاعي, عن فديك, عن راشد,بن ++اهللا++عبد

يف ابن معني وقال  ,»عليه يتابع ومل ثله,بم...  النبي عن جده, عن أبيه, عن فديك,
فديك بن ++بشريبن ++مل يرو أحد علمناه عن صالح«: )٨٢/ ٣ (» رواية الدوري−تارخيه«

 .»يإال الزهر
 ,) بتحقيقنا−٨٨(البن قانع » معجم الصحابة«و ,)٢/٣٨٠(» اجلرح« انظر ترمجته يف (*)

, )١/٢٢٩(» األسد«, و)١/٤٠٦(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٧٧(» االستيعاب«و
 .)١/٣١٨(» اإلصابة«و

 .]م−أ/٣٦: ق[  ۩  
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أتيت النبي  : شري قالب : أبيحدثني:  قال,بشريبن ++ماصنا ع: األزدي
 » من أين أقبلت?,)١( وعليك«: رسول اهللا, قال  يا السالم عليك:فقلت
 »اسمك? ما ,ًمرحبا بك« :كعب, قالبن ++ احلارثي أنا وافد قومي بن:قلت
 .)٢(ً بشريا:اهللا ++ فسامه رسول»بل أنت بشري« : قال, أكرب:قلت

  . وال أعلم له غريه:

َُفْرُ بن عشَب −١١٥ ُ خاشْشMة بن ا  )*(َها
 .سكن املدينة

: مسلمبن ++نا الوليد: الوليد القريش++ أبوالرمحن++بن عبد++أمحد  −٣٢٨
: محيد اجلهني قالبن ++اهللا++ عبدي اجلهني, عنعدبن ++احلميد++ عبدناحدث

 :ٍعرفطة يف شعر لهبن ++ بشري:ة يسمىنقال قائل من جهي
ــ ــتح عن ــداة الف ــن غ ــدونح ــاس ٍد حمم ــام الن ــا أم ــا مأطلعن ُلف ــً ماّدق

ًلفــا قبلنــا كــان أســلامأمــن النــاس وزدنـا فـضوال مــن رجـال ومل نجــد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وضبب عليها»السالم«: )ف (زاد هنا يف) ١(
» عمل اليوم والليلة «النسائي يفو, )١/٩٧(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف +)٢(

قال «): ١/٣١٨(» اإلصابة « وقال احلافظ يف به,بشريبن ++من طريق عصام) ١/٢٧٨(
 .»نعرفه إال من حديث أهل اجلزيرة عن عصام++ ال,غريب: دهابن من

 ها. »األول أصح: بشري, وهو أكثر, وقال ابن منده: ويقال«:  وقال»برش« ترمجه احلافظ يف (*)
» األسد«, و)١٢٠, ١/٩٤(ألبي نعيم » املعرفة«: , وانظر)١/٣٠٠(» اإلصابة«من 

 .)١/٥٠(» التجريد«, و)١/٢٢٣(
واختلف يف جد «): ٥٣٠/ ٢(» تبصري املنتبه«ل احلافظ يف واختلف يف جده; قا

 .» باملعجمتني:ِعرفطة; فقيل باملهملتني, وقيلبن ++بشري



 ٣٧٥ املجلد األول  
ــر ــة ذي الع ــاشبنعم ــد وربن ــــ املجي ــــواه وم ــــدانا لتق ــــأنَّنَه عام ف

ـــد ـــاء دون حمم ـــضارب بالبطح ــانوا أٍن ــم ك ــب ه ــَكتائ ــامَّقَع  وأظل
الـدما بمحمودات أو ترعففليسًاهن يومـــا لوقعـــةنأســـتلل إذا مـــا

ــوم ح ــةُوي ــهدنا هياج ــد ش ــني ق ًوقد كان يومـا نـاقع املـوت مظلمـان ً
ــــدوا إال كمبراياتنــــا حــــول النبــــي حممــــد ــــسويومل جي ــــا م ماّت

 حــني حكــام)١(لي عاجــبــقــضاء نكلهـمفكانت لنا النعمى عىل الناس
ــسائل  ــف ــاع ــشا وغريه ــذا قري )٢(وسل كل ذي علـم علـيم لـتعلامًن ه

 * * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, وكذا يف »عادل« :)٣/١٢١(» املعرفة« يف كذا يف النسخ اخلطية, و)١(

 .من طريق املصنف, وهي أليق بالسياق) ٨٨/ ٣٤(
نعيم يف ++ وأبومن طريق املصنف,) ٣٤/٨٨(» مشقتاريخ د« أخرجه ابن عساكر يف )٢(

): ١/٢٠٠(» اإلصابة«عن الوليد به, وقال احلافظ يف ) ٣/٤٧٤(» معرفة الصحابة«
 ,»تارخيه« يف والغنوى ,خالدبن ++هشام عن ,»مسنده« يف سفيانبن ++احلسن أخرجه«

بن ++حممد ذكره وكذلك ,بشريا :وسمياه ,الوليد عن كالمها ,صالحبن ++صفوان عن
 ورأيته هشام طريق من »املؤتلف« يف اخلطيب وأورده ,الوليد عن ,»املغازي« يف عائد
 .»عظيم بوزن بشري :هبخط

 إسناد وهو احلديث هذا غري اإلسناد هبذا أعلم++ ال:البغوي وقال« :ثم قال احلافظ
 ).ف(, )م(وهذا القول غري موجود يف النسختني »  جمهول



  املجلد األول ٣٧٦

ه   )١(]رْشِب[من ا
 )*(بشر بن عاصم الثقفي −١١٦

 .سكن املدينة
, عن )٢(العزيز++بن عبد++يدونا س: شجاعبن ++ الوليد:مهام++ أبو −٣٢٩
عاصم عىل بن ++اخلطاب بعث برشبن ++وائل, أن عمر++ أبي)٣( عن,سيار

 )٤(تهَّرِدعه م باملكيال وامليزان, ويص فخرج عمر يو,الصدقات, فتخلف
 )٥(?ً أما ترى لنا عليك سمعا وطاعة,برش  يا:عاصم فقالبن ++فلقي برش

 ? وطاعتنا۩+فام يمنعك أن خترج يف سمعنا:  قال,أمري املؤمنني  يابىل: قال
هم يعلسب فح : قال?ومل: وكيف وهم يزعمون أنا نظلمهم, قال: قال
لراعي  وإن جاء هبا انعم نحسبها, :, وال نأخذها منهم, قال)٦(لةْخَّالس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف( من )١(

» الثقات«و )٢/٣٦٠(» اجلرح«, و)٢/٧٦(للبخاري » التاريخ الكبري« ته يفانظر ترمج (*)
بن قانع ال» معجم الصحابة«, و)٣/٢٣٠(» املثاينواآلحاد «, و)٣/٣٢(البن حبان 

 ,)١/٣٨٩(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١٧٢−١/١٧١(» االستيعاب«, وانظر ) بتحقيقنا−٨٠(
 .)١/٥٠(» التجريد«و

» املتفق واملفرتق«, وهو تصحيف, واحلديث أخرجه اخلطيب يف »النعامن«): ف(  يف)٢(
 .من طريق املصنف به, عىل الصواب) ١١١/ ١(

 ).٢/١١١(» املتفق واملفرتق«, وهو تصحيف, وانظر »بن«): م(  يف)٣(
 ).١/٢٧٩(» املعجم الوسيط «.أي سوطه الذي يرضب به )٤(
 ., وهو أليق بالسياق)ف(, واملثبت من »املتفق واملفرتق«, وكذا يف »وال طاعة«): م(  يف)٥(

 .] م−ب/٣٦[  ۩  
 ). ٦/٥٠٣(» حتفة األحوذي «. أي ولد معز أو ضأن)٦(



 ٣٧٧ املجلد األول  

, )٢(, واألكيلة)١(ضوالامخ ,رتك هلم الربانحيملها عىل كفه, وأعلمهم أنا 
من « : وهو حيدثاهللا ++ما سمعت رسولَ أو,عمر  يا:وفحل الغنم, قال

 :قال »ًوم القيامة, فإن كان حمسنا نجاي )٣(ً للمسلمني سلطانا وقفيول
ًفانرصف عنه عمر كئيبا حزينا, فلقيه ك الي أر++ ما,عمر  يا:ذر, فقال++ أبوً

ًكئيبا حزينا  وهو حيدث عاصمبن ++ وقد سمعت برش وما يمنعني: قال?ً
 :قال ?ما سمعته من النبي َوأ: ذر++ أبو قال.اهللا ++وكذا عن نبي كذا
للمسلمني يلي  ٍالما من و«:  يقولاهللا ++أشهد لسمعت رسول: قال. ++ال

 فأي احلديثني أوجع »ً كان حمسنا نجاوقف يوم القيامة, فإنأًسلطانا, إال 
:  قال? بام فيها)٥( فمن يأخذها, قد أحزنني)٤( كل: قال?عمر  يالقلبك

ًنعلم إال خريا, وعسى ++ ال وألصق خده باألرض أما إنا,أنفهاهللا ++من سلت
 .)٦(تنجو من إثمها++ اليقوم بام فيها أن++ النَإن وليتها م

ًندا غريه, وهو حديث غريب مل يروه فيام سمأعلم له ++ ال:
 . العزيز, ويف حديث سويد لني++بن عبد++أعلم عن سيار غري سويد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َأخذها التي هي )١( َلتضع املخاض َ ْالطلق :واملخاض .َ  ).٤/٦٤٤(» النهاية «.ِالوالدة عند َّ
 ).٤/٦٤٤(» النهاية«. هذه أكيلة األسد والذئب: املأكولة; يقال هي )٢(
 ., واملثبت موافق لرواية اخلطيب»قفويف«): ف(  يف)٣(
 .»كال«): م(يف ) ٤(
 .»أخذها« ):ف(  يف)٥(
مصفى بن ++من طريق حممد) ٣/٢٣٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٦(

, )٢/٣٩(» الكبري«عبدالعزيز به, والطرباين يف بن ++خالد, كالمها عن سويدبن ++وحممود
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٤٣٠٠(» كنز العامل« يف واملتقى اهلندي

» املجمع«خالد, عن سويد به, وذكره اهليثمي يف بن ++, عن حممود)٣/٤٥٣(
 .»عبدالعزيز, وهو مرتوكبن ++رواه الطرباين, وفيه سويد«: , وقال)٥/٣٧١(



  املجلد األول ٣٧٨

 )*(ر الثقفيْشِب −١١٧
 .ومل ينسب

 )١(]عبد احلميد[بن ++نا سعد: حاتم موىل بني هشامبن ++عباس  −٣٣٠
 األصبغ, عن++ أبوالرتمجانبن ++احلصنيبن ++العزيز++ عبدنا: األنصاري

: أخربتني حفصة ابنة سريين, عن برش الثقفي قال: مية, قالُأ++أبي
, فقلت زور, وال اجلآكل حلم  إين نذرت يف اجلاهلية أال: أتيت النبي 

زور فكلها, وأما  اجلَ)٢(حلمأما «: اهللا ++أرشب اخلمر, فقال رسول
 .)٣(»اخلمر فال ترشهبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,) بتحقيقنا−٩٢(» معجمه« وابن قانع يف, )١/٤٠٧(» املعرفة« نعيم يف++ أبوذكره (*)

, وابن حجر يف )١/٥٢(» التجريد«, والذهبي يف )١/٢٢٨(» األسد«األثري يف وابن 
 .»بشري«  يف)١/٣١٧( »اإلصابة«

 »بشري« يف املختلف فيه من) ١/٢٨٨( »إلكاملا« وأورده األمري ابن ماكوال يف
 . »بحري: وقيل فيه «:وقال

» ُبشري«:  يف)١/٣١٩(حجر  وابن )١/٥٤(, والذهبي )١/٢٣٦(وذكره ابن األثري 
 .مبالض

  .»بجري«:  يف)١/٤٣( والذهبي )١/١٩٦(وذكره ابن األثري 
» االستيعاب« الرب يف++ عبدوابن, )١/٣٥٩(» اإلصابة« وذكره ابن شاهني ـ كام يف

: ويقال« :الرب++ عبد وزاد ابن.»برش«  ـ كام ذكره املصنف هنا ـ فيمن اسمه)١/١٧٠(
  .»الصوابو وه« :ر قال ابن حج,ها. »بشري

 .بن قانعال» معجم الصحابة«  وقد ذكرنا خالفات أخرى يف تعليقنا عىل;هذا
 . )١٠/٢٨٥(» هتذيب الكامل«انظر .  هو الصواب)ف(وما أثبتناه من , »عبداملجيد«): م( يف )١(
 .»موحل«): ف(  يف)٢(
 ).٤/١٩(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٣(



 ٣٧٩ املجلد األول  

 وابن الرتمجان ضعيف , اللنيض هذا احلديث يف إسناده بع:
أمية, ++ أبوالكريم++ عبد:مية عنديأ++ وأبو,أمية++ أبيورواه عن احلديث,

 .املخارق, وهو البرصي, وهو ضعيف احلديث++ أبيوهو املعلم, وهو ابن

 )*(يم الغفاريَحُ بن س۩+رْشِب −١١٨
 .ةسكن املدين

نا :  قاالعمر القواريريبن ++ اهللا وعبيد,الربيع الزهراين++ أبو −٣٣١
بن ++جبري, عن برشبن ++دينار, عن نافعبن ++ عمرو)١(نع ,زيدبن ++محاد
يدخلها إال  أن اجلنة ال« :ينادي أيام الترشيق يم, أن النبي  بعثهحس

 .)٢(»مؤمن, وأهنا أيام أكل ورشب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) + ]م−أ/٣٧: ق[  ۩  
 −٧٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٢٤١(» اآلحاد واملثاين« انظر ترمجته يف (*)

جبري بن ++روى عنه نافع« :الرب++ عبد وقال ابن)١/١٦٩(» االستيعاب«و, )بتحقيقنا
ًحديثا واحدا » املعرفة«, و)١/٢٢١(» األسد«:  وانظر,ها. »أحفظ له غريه++ ال,ً

 .)٤/١٢١(» هتذيب الكامل«, و)١/٢٩٧(» ةاإلصاب«, و)١/٣٨٨(نعيم  ألبي
 .وهو تصحيف, »بن«): م(  يف)١(
, وابن ماجه )٤٩٩٤(» املجتبى«, والنسائي يف )٣/٤١٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

ال يدخل «: جبري به, ولفظهبن ++ثابت, عن نافع++بن أبي++من طريق حبيب) ١٧٢٠(
دينار, عن بن ++من طريق عمرو) ١٧٦٦(» سننه«, والدارمي يف »اجلنة إال نفس مسلمة

 .جبري بهبن ++نافع
, وكذا )٣/١٣٣(» العلل«الدارقطني يف : وقد عرض اخلالف يف هذا احلديث

 ,)١٢١٥ − ١٢٠٥(» الكبري«, والطرباين يف )٢٨٩٨ − ٢٨٩١( »الكربى«النسائي يف 
 ).٣/٤٥١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو



  املجلد األول ٣٨٠

مسلم بن ++ياد وعمرو الناقد وابن املقرئ وعلّعببن ++حممد  −٣٣٢
جبري, أن النبي  بن ++نافع  سمع,رونا عم: نا سفيان: وغريهم قالوا

هنا أيام أكل إ« :يم الغفاري يوم النحر يؤذن يف الناسحسبن ++بعث برش
 .)١(»ورشب, وال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة

, ويقال:حسني++ أبيابند وزا   وهذا لفظ ابن عباد, وقالوا. عن النبي 
 ثبع:  أن النبي جبري,بن ++ عن ابن عيينة, عن عمرو, عن نافع:ًمجيعا
 .ده احلميديّ وجو. عن برش: يقولوامل و.ًبرشا
نا عمرو, : سفياننا : احلميدي نا :ديناجلُبن ++أمحدبن ++حممد  −٣٣٣

 اهللا ++بعثني رسول: يم الغفاري قالحُسبن ++ري, عن برشبجبن ++عن نافع
 .)٢(يوم النحر, فذكر احلديث

َمحاد النبن ++األعىل++ عبد −٣٣٤   عن عمرو,سلمةبن ++نا محاد: )٣(يسْرٍ
بن ++واحلجاج [يمحسبن ++مطعم, عن برشبن ++ريبجبن ++دينار, عن نافعبن ا

بن ++مطعم, عن برشبن ++ريبجبن ++ثابت, عن نافع++بن أبي++ عن حبيب,ةاأرط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ):٤/٢٥٢ (»أخبار مكة«, والفاكهي يف )١٢ / ١١(» صنفامل«يف شيبة ++ابن أبيأخرجه ) ١(
شيببة, وحممد ++ أبيابن: (, ثالثتهمالرمحن++بن عبد++ وسعيد,عمر++بن أبي++حدثنا حممد

بن ++ عن نافع, عن عمرو,عيينةبن ++عن سفيان) الرمحن++بن عبد++عمر, وسعيد++بن أبيا
 .فذكره... سحيم الغفاريبن ++بعث برش اهللا ++ أن رسول,جبري

 .محيدبن ++حدثنا يعقوب ):٢٠٥ / ٢ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٢(
بن ++يعقوب: (, كالمهاالرمحن++بن عبد++ ثنا سعيد):٢٩٦٠(» صحيحه«يف ابن خزيمة و

بن ++ عن نافع,ديناربن ++ عن عمرو,عيينةبن ++سفيانعن ) الرمحن++بن عبد++محيد, وسعيد
 .سحيم الغفاري بن ++ عن برش,جبري

 كام النرسى بفتح النون وسكون الراء وباملهملةوهو تصحيف, و, »الزبيدي«): م(  يف)٣(
 .)٥٢٦/ ١(قيده احلافظ يف التقريب 



 ٣٨١ املجلد األول  
 أنه ال يدخل« :ً أمر مناديا فنادى أيام الترشيقاهللا ++, أن رسول)١(]يمحس

 .)٢(»هنا أيام أكل ورشبأمؤمنة, واجلنة إال نفس 
بن ++ة ومحادنوابن عيي زيدبن ++ وقد روى هذا احلديث محاد:

يم, عن حسبن ++ برش)٣( عن,ريبجبن ++دينار, عن نافعبن ++سلمة, عن عمرو
  .النبي 

جبري, عن بن ++دينار, عن نافعبن ++ورواه ابن جريج وشعبة, عن عمرو
, أن النبرجل من أصحاب ال  .يمحسبن ++  بعث برشينبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ٢٤(» تاريخ دمشق«واحلديث أخرجه ابن عساكر يف , )ف(سقط من  بني املعقوفني++ ما)١(

 . بهأرطاةبن ++من حديث احلجاج) ٣٥
بن ++ حدثنا علي):٣٧ / ٢ (»الكبري«سلمة فأخرجه الطرباين يف بن ++ريق محادأما ط )٢(

» معجم الصحابة«وابن قانع يف  .محاد النريسبن ++األعىل++ عبد حدثنا:سعيد الرازي
 محاد النريس,بن ++عبد األعىل: (, كالمهاسلمة++ أبو نا:يعلحدثنا ): ١/٧٩(

بن ++برش عن ,جبريبن ++نافع عن ,ديناربن ++عمرو عن ,سلمةبن ++محاد ثنا): سلمة++وأبو
  نا:حممدبن ++ حدثنا علي:)١/٧٩( »معجم الصحابة«, وأخرجه ابن قانع يف  بهسحيم

, فزاد سحيمبن ++ عن برش,جبريبن ++ عن نافع, عن حبيب,سلمةبن ++ نا محاد:سلمة++أبو
 .سعيدبن ++ أنبأ قتيبة:)٢٨٩٦ (»الكربى«, وأخرجه النسائي يف »حبيب«: يف إسناده

ثنا :  قال,خزيمةبن ++ حدثنا حممد:)٢/٢٤٥ (»رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف 
أنا :  قال,محادعن ) املنهالبن ++سعيد, وحجاجبن ++قتيبة: (, كالمهااملنهالبن ++حجاج
, فلم ينسب  عن النبي ,سحيمبن ++ عن برش,جبريبن ++ عن نافع,ديناربن ++عمرو

 من طريق) ٣٧ / ٢ (»الكبري«أرطاة فأخرجه الطرباين يف بن ++اجوأما طريق حج. »محاد«
وابن عساكر  ,)١/٣٨٩( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبواألعىل النريس, وأخرجه++عبد
بن ++ نا يزيد:أسامة++بن أبي++احلارث, كالمها من طريق )٢٤/٣٥( »تاريخ دمشق«يف 

بن ++ عن برش,جبريبن ++ عن نافع,بتثا++بن أبي++ عن حبيب,أرطأةبن ++ نا احلجاج:هارون
 .»ثابت++بن أبي++حبيب«: , فزاد يف إسنادهسحيم

 ., وهو تصحيف»بن «:)م(  يف)٣(
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 ,ديناربن ++ حدثني عمرو:نا ابن جريج قال: حْوَنا ر: جدي  −٣٣٥
قال عمرو − رجل من أصحاب النبي  )١(ري, أخربه عنبجبن ++أن نافع
: ٍفار, يقال لهِلرجل من بني غ قال  أن النبي −ه سامه نافع فنسيت۩+وقد
 .)٢(ثيم فذكر احلديحسبن ++برش
نا : ٍجعفربن ++نا حممد:  حدثني أبي:لأمحد قابن ++اهللا++ عبد −٣٣٦

ري, عن رجل من أصحاب بجبن ++ نافعدينار, عنبن ++شعبة, عن عمرو
, أن النبي  بعث ب  .)٣(يم فذكر احلديثحُسبن ++ِرشالنبي 

 ألنه أثبت ;)٤(حديث ابن عيينةي  وأصح الروايات عند:
ابن عيينة : معني قالبن ++وأخربت عن حييى دينار,بن ++س يف عمروالنا

 .دينار من الثوريبن ++أثبت يف عمرو
سمعت شعبة : نا مؤمل قال: إبراهيم املروزيبن ++إسحاق  −٣٣٧
دينار فعليه بن ++ن أراد عمروَزيد, ومبن ++ن أراد أيوب فعليه بحامدَم: يقول

 .بالفتى اهلاللي ـ يعني ـ ابن عيينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»رجل«: , ومل ينصب لفظة»أن «:)ف(  يف)١(
 .]م−ب/٣٧: ق[  ۩  

ثنا :  قال,شيبةبن ++يحدثنا عل ):٢/٢٤٥ (»رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف  )٢(
 .كرهفذ... , عنهروح

ابن : , ومن طريقه)٣/٤١٥(» مسنده«وأمحد يف  ,)٢٨٩٥( »الكربى«يف النسائي أخرجه ) ٣(
ً, مجيعا من )٦/٣١٧٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢٤٨ / ١ (»مسنده«يف اجلعد 
 عن ,بن جبري++ عن نافع,بن دينار++ عن عمرو, حدثنا شعبة:قالجعفر, بن ++حممدطريق 

 .فذكره... بن سحيم++ أنه بعث برش:عن النبي , ي رجل من أصحاب النب
 أخربنا :الواحد األكرب++بن عبد++أخربين حممد: )١٨٠ /٩ (»تاريخ بغداد«أخرجه اخلطيب يف ) ٤(

 . بهبن إبراهيم املروزي++ حدثنا إسحاق: قال,بن منيعا حدثنا :بن العباس اخلزاز++حممد
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ثعمي)١(بشر −١١٩  )*( الغنوي:ويقال,  ا
 .سكن الشام

 :احلباب قالبن ++نا زيد: شيبة قاال++ أبيبناا وعثامن :بكر++ أبو −٣٣٨
, عن أبيه, يبرش اخلثعمبن ++)٢(اهللا++ عبدنا: غرية املعافرياملبن ++حدثني الوليد

لنبي برش الغنوي, عن أبيه أنه سمع ابن ++)٣(اهللا++ عبد:وقال عثامن يف حديثه
ة, ولنعم األمري أمريها, ولنعم اجليش ذلك ينين القسطنطحلتفت«:  يقول
 .)٤(ةيني القسطنطغزاف:  قال,مللكا++بن عبد++سلمةم فحدثت به .»اجليش

املغرية املعافري, من بن ++ والذي روى هذا احلديث الوليد:
 .أهل مرص, وهو صالح احلديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كذا»بشري«: )م(يف ) ١(
 −٧٩(بن قانعال» املعجم«, و)٢/٨١(للبخاري » التاريخ الكبري« ته يفانظر ترمج (*)

 ,)١/٢٢٤(» األسد«, و)٣/٨٤(» املعرفة«, و)١/١٧٠(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا
 .)١/٣٠٩(» اإلصابة«و

 .)٥١/ ١(» تعجيل املنفعة« انظر, و)م(كام يف » بشري«: وقيل
, )١/٧٢١(» تعجيل املنفعة«ته يف , وهو قول يف اسمه, وانظر ترمج»ديعب«: )م( يف )٢(

 .وقد اختلف يف اسمه ونسبته
 .»ديعب«: )م(  يف)٣(
, )٢/٨١(» التاريخ الكبري«والبخاري يف  ,)٤/٣٣٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٤(

نعيم ++ وأبو,)١/٨١(» معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٢/٣٨(» الكبري«والطرباين يف 
ًمجيعا من طريق  ,)٤/٤٦٨(» املستدرك«احلاكم يف و ,)١/٣٩١( »معرفة الصحابة«يف 

برش اخلثعمي, عن أبيه, أنه بن ++اهللا++ عبدحدثني: املغرية املعافري, قالبن ++ثنا الوليد
وقال . »مل خيرجاه وهذا حديث صحيح اإلسناد«: وقال احلاكم.  يقولسمع النبي 

يرو عنه غري ابنه عبيد  مل ,إسناده حسن«): ١/٥٢(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدابن
 .»برشبن ++اهللا
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 )*(بن البكاء العامري )١(بشر بن معاوية بن ثور −١٢٠
ماعز بن ++نا عمران: حممدبن ++نا يعقوب: عباد الفرغاينبن ++أمحد  −٣٣٩
البكاء بن ++ثوربن ++معاويةبن ++حدثني أبي, عن أبيه, عن برش:  قالءالبكا

تزد عىل ++ ال: فقال لي أبي,اهللا ++إىل رسول++ أبيوفدت مع: العامري قال
ألسلم اهللا ++رسول أتيتك يا ,اهللا++ليك يا رسول السالم ع:قل ,)٢(كلامت ثالث

فمسح :ففعلت قال: عليك, وأسلم إليك, وتدعو لي بالربكة, قال
وكتب :  قال. ودعا لي بالربكة,۩+ؤابةُ عىل رأيس ولي يومئذ ذاهللا ++رسول

نا هامة اليوم أ:  قالبقناةام كان لحتى ++ أبي فخرج,ألبي من صدقة بني عامر
 فرجع إىل النبي  ,ًأموت اليوم أو غدا ولي مال كثري: ول يق)٣(ًأو غدا
 )٣(ًكتبت لي به فأنا هامة اليوم أو غدا++ ما أحب أن تقبل,يا رسول اهللا: فقال

 .)٤(كتبت له به++ مااهللا ++ يا رسول: فقيل,ولي مال كثري
  احلديث, وعمرانحممد هو الزهري املدين لنيبن ++ ويعقوب:

 .يعرف++ ال كله, عن أبيه جمهول,ماعزبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ., وهو تصحيف»يزيد«): م(  يف)١(
خلليفة » الطبقات«, و)٢/٣٦٥(» اجلرح«, و)٢/٨٣(» التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف  (*)

, ) بتحقيقنا−٧٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٠(» الثقات«, و)٣٣: ص(
, )١/٣٩٣(ألبي نعيم » املعرفة« و,)١/٢٢٥(» األسد«, و)١/١٧٠(» االستيعاب«و
 .)١/٥١(» التجريد«و

 .»ثالث كلامت«): ف(  يف)٢(
 .]م−أ/٣٨: ق[  ۩  

 .»غد«): م(  يف)٣(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٨٠ (»معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٤(

 .عىل طرق احلديث وعلله) ١/٣٠٦(» اإلصابة«, وتكلم احلافظ يف )١/٣٩٤(
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ه  ُبسر[من ا ْ ُ[)١( 
ْبسر −١٢١  )*( بن أبي أرIاةُ

 .سكن دمشق
 أنا :أنا ابن املبارك: ٍزيادبن ++حدثنا عتاب: خيثمة++ أبو −٣٤٠
ان, عن َتْيَببن ++مْيَيِ, عن شساعببن ++يزيد, عن عياشبن ++)٢(سعيد

بمصدر قد رسق أرطاة, وأيت ن ب++كنت عند برس: أمية, قال++بن أبي++ةدانُج
 عن القطع يف الغزو ى ينهاهللا ++لوال أين سمعت رسول:  فقال)٣(بختية

 .)٥( ثم خىل سبيله,فجلده )٤( بهلقطعتك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف( من )١ (
): ٣/٣٦(» الثقات«, وقال ابن حبان يف )بتحقيقنا−٨٢(البن قانع » املعجم« انظر (*)

بن ++برس«): ١٧٠: ص(البن حزم » اجلمهرة«, ويف »ابن أرطاة فقد وهم: ومن قال«
» اآلحاد واملثاين«, و)٧/٤٠٩(البن سعد » الطبقات«: , وانظر»أرطاة++بن أبي++أرطاة

, )١/٤١٣(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٣/٣٦(بن حبان ال» الثقات«, و)٢/١٣٩(
هتذيب «, و)١/٢٨٩(» اإلصابة«, و)١/٢١٣(» األسد«, و)١/١٥٧(» االستيعاب«و

 ).٦٠−٤/٥٩(» الكامل
انظر  كام سيأيت يف تعليق املصنف, والصوابو ه) م(من  ناهوما أثبت, »سعد«: )ف( يف )٢ (

 ).١١/١١٨(» هتذيب الكامل«
ِالبختية )٣ ( ْ ْالبخت ِاجلامل من األنثى :ُ َطوال ِجامل وهي ,ُ ْوتجمع األعناق ِ ٍبخت عىل ُ ْ ُ 

ّوبخاتي ِ َ  ).١/٢٥١(» النهاية «.َ
 ).ف( ليست يف )٤ (
نعيم يف ++ وأبو,)٤/١٨١(أمحد , و)١٤٥٠( والرتمذي ,)٤٤٠٨(داود ++ أبوأخرجه )٥(

بن ++شييم عن ,عباسبن ++عياشمن طريق ) ١/٤١٣/١٢٢٧(» معرفة الصحابة«
 =أخرجه  و.»هذا حديث غريب« :قال الرتمذي,  فذكره...أمية++بن أبي++عن جنادة, بيتان
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 وإسناد هذا احلديث مرصي, والذي روى عنه ابن املبارك :
اة عن أرطبن ++شجاع مرصي ثقة, وقد روى برس++ أبويزيدبن ++)١(هو سعيد

 .النبي  غري هذا

جن الدؤ −١٢٢ ْبسر بن  ُ)*(  
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++الفضل, عن حممدبن ++نا سلمة: محيد الرازيبن ++حممد  −٣٤١
 , عن برسي األسلميعلبن ++ عن حنظلة,أنس++بن أبي++إسحاق, عن عمران

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدثني : قال, حدثني بقية: قال,عثامنبن ++ أخربنا عمرو: قال,)٨/٩١(النسائي 
بن ++عباس, عن جنادةبن ++ عن عياش,رشيحبن ++ حدثني حيوة: قال,يزيدبن ++نافع
ه بني عياش ليس فيفذكر احلديث,  ...أرطاة++بن أبي++ سمعت برس: قال,أمية++أبي

علل «ويف , »به حيتج مما احلديث هذا ليس« :النسائيرمحن ال عبد++ أبوقال, وجنادة أحد
  وابن,أرطاة++بن أبي++ وبرس,أرطاةبن ++ برس: ويقال:قال حممد «:)١/٢٣٣ (»الرتمذي

 .»أرطاة أصح++أبي
 .ناهأثبت++ ماوالصواب, »سعد «):م(يف  )١ (

 وانظر, ثم رجع عنهبه وكان الثوري يقول , باملعجمة» برش«:  كثريةمصادر يف ُ ترجم(*)
 برش: من قال «):٤/٧٩(» الثقات «وقال ابن حبان يف, )٢/١٢٤(للبخاري » التاريخ«

عن الطحاوي عن إبراهيم الربليس, ) ١/٤٣٨(» التهذيب«, ونقل احلافظ يف »فقد وهم
مجاعة من ولده من رهطه فام اختلف اثنان أنه برش سمعت  «:صالح قالبن ++عن أمحد

 .»يعني باملعجمة−كام قال الثوري 
: فقال  رواه−املدينيبن ++يوالد عل–جعفر بن ++اهللا++ عبدإن«: الرب++ عبدوقال ابن

 .ه ا.»باملعجمة
 اجلرح«, و)١/٤١٦(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٢/١٢٤(للبخاري » التاريخ«: وانظر
»  واملختلفاملؤتلف«, و)بتحقيقنا−٨٤(البن قانع » املعجم«, و)٢/٤٢٣(» والتعديل
−١/٥٢٢(البن نارص » التوضيح«, و)١/٢٦٩(» اإلكامل«و) ٨: ص (يلعبد الغن

 ).٧٨−٤/٧٧(» هتذيب الكامل«و) ٥٢٣
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 , ألصدرهايجت بإبلصليت الظهر يف منزلي ثم خر:  قاليجن الدؤلبن حما
 فمررت ومل , وهو يصلي بالناس الظهر يف مسجدهاهللا ++فمررت برسول

 كنت قد : فقال»ما منعك أن تصلي معنا?«:  فذكرت ذلك له فقال,ِّأصل
 .)١(»وإن«:  فقال.صليت يف رحلي

  عن ابن إسحاق أسنده, هكذا حدثناه ابن محيد, عن سلمة:
 .حمجنبن ++عن برس

 . عن أبيه,حمجنبن ++أسلم, عن برسبن ++وقد روى هذا احلديث زيد
حمجن, عن أبيه, ورواه بن ++ عن برس:رواه مالك والثوري, عن زيد قاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .القاسم البغوي املصنف به++ أبيعن) ١/٨٦(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )١(

 , أخربنا قتيبة: قال,)٩٣٢ (الكربى, و)٢/١١٢(»املجتبى « يفأخرجه النسائيولكن 
 »املستدرك«احلاكم يف : ومن طريقه ,)٣٤٩(»  مالكموطأ« وهو يف .عن مالك

 ح. حدثنا سفيان:رمحنال++ عبد حدثنا: قال,)٤/٣٤( »مسنده« يف وأمحد, )١/٣٧١(
 . حدثنا سفيان:نعيم++ أبو حدثنا: قال)٤/٣٤(ه  وفي. أخربنا معمر: قال,الرزاق++وعبد
 حدثنا :قال) ٤/٣٣٨(ه  وفي. مالك:رمحنال++ عبد قرأت عىل:قال) ٤/٣٤(ه وفي

حدثنا ): ١٦١/٩٥٨ / ٢ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن . حدثنا سفيان:وكيع
 , وسفيان, ومعمر,مالك(: ً, مجيعاحممدبن ++العزيز++ عبد حدثنا:محيدبن ++يعقوب
بن ++ برس: يقال له, عن رجل من بني الديل,أسلمبن ++ عن زيد)حممدبن ++العزيز++وعبد
أنس احلكم يف بن ++مالك و,هذا حديث صحيح«: , وقال احلاكم فذكره...حمجن

هو من النوع الذي قدمت ذكره أن  و,»املوطأ« وقد احتج به يف ,حديث املدنيني
قال «: )١/٣٥٨(» بةاإلصا«, وقال احلافظ يف »الصحابي إذا مل يكن له راويان مل خيرجاه

حمجن, وقال بن ++أسلم, عن برسبن ++, أي من طريق زيد» هذا الصواب:بن مندها
 ,كذا رواه سفيان«: بعد إخراجه من طريق سفيان) ٢٩٣ /٢٠ (»الكبري«الطرباين يف 

 هكذا رواه ,حمجنبن ++نام هو برسإ ; ووهم فيه,حمجنبن ++ عن برش,أسلمبن ++عن زيد
 .»أسلمبن ++ وأصحاب زيد,مالك



  املجلد األول ٣٨٨

 ۩ برس وال برش: عن أبيه, ومل يقل,عيينة عن زيد فقال, عن ابن حمجن ابن
 . برش فقد صحف, واهللا أعلم:حمجن, ومن قالبن ++برس: والصواب زعموا

أسلم, عن برس, عن أبيه, وقال بعضهم بن ++وقد روى هذا احلديث زيد[
س نأبن ++ رواه مالك.حمجن, عن أبيه, عن النبي بن ++عن زيد, عن برس

  . عن زيد, واختلفوا يف اسمه, فال أعلم رواه غريه,وابن عيينة

 )*( القرشي)١(ر بن جحاشْسُب −١٢٣
 .)٣(])٢( سكن الشامروى عن النبي , وقد سكن الشام

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٣٨: ق[  ۩  

 وبعد األلف ,ومهملة مثقلة بفتح اجليم: وقيل, بعدها مهملة خفيفة بكرس اجليم )١(
 .)١/٢٩١(» اإلصابة«و ,)١/٥٢٢(» التوضيح«: انظر, معجمة

, وهو األكثر, وأثبته أهل »برس« اختلف يف رسمه فأثبته أهل العراق كام هنا باملهملة (*)
, ١/٢١٨(» األسد«, و)١٧١, ١/١٦٧(» االستيعاب«: انظر, »رشب«الشام باملعجمة 

 .)١/٢٩١(» اإلصابة«, و)١/٤٩(» التجريد«و, )٢١٩
 انظر, وغريهم والعسكري  وابن ماكوالالغني++ وعبد هو قول الدارقطني,وباملهملة

, )١/٢٦٨(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٨: ص(لعبد الغني » املؤتلف واملختلف«
» التوضيح«, و)١/٤١٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١٥٣: ص(» حدثنيتصحيفات امل«و

 .)١/٥٢١(ارص الدين نالبن 
 .» برش:ال يصح« :وابن ماكوال وقال الدارقطني

 .)٤/٧١(» هتذيب الكامل«و, ) بتحقيقنا−٧٣(» معجم ابن قانع«: وانظر
 .)ف(كذا يف +)٢(
 .)م(بني املعقوفني سقط من ++ ما)٣(



 ٣٨٩ املجلد األول  

ُ بُنُةَدْيَرُب: أبو عبد اهللا −١٢٤ سلمي)١(يبَص ا  )*(ّ ا
اهللا ++عبد++ أبويبَصاحلُبن ++يدةَرُب: يقولاهللا ++عبدبن ++هارون مسعت −٣٤٢

 .)٢(معاويةبن ++األسلمي كان بخراسان, ومات هبا يف خالفة يزيد
بن ++ثاحلاربن ++اهللا++بن عبد++صيباحلُبن ++ريدةُب: )٣(سعدبن ++وقال حممد

بن ++احلارثبن ++مازنبن ++سهمبن ++عديبن ++رزاحبن ++بن سعد ااألعرج
 ّعبد اهللا, وأسلم حني مر++ أباُ بريدةىنْكُي: , قالىصأفبن ++أسلمبن  اسالمان

 ثم هاجر إىل ,ًبه النبي  إىل اهلجرة, وأقام يف بالد قومه فلم يشهد بدرا
غزا معه مغازيه بعد ذلك حتى  واهللا ++ فلم يزل هبا مع رسول,املدينة

, ثم م ًت البرصة, فتحول إليها, وخرج منها غازيا يف رّصُقبض النبي 
بن ++ فلم يزل هبا حتى مات بمرو يف خالفة يزيد,خالفة عثامن إىل خراسان
 .معاوية, وبقي ولده هبا

يف هذا الكتاب ـ كتاب املعجم ـ من أوله إىل آخره ++ ماّ كل:[
 سعد, وكلبن ++ أصل كتاب حممد منأخذتهسعد, فإين بن ++ال حممدق
سمعته أنا من ++ ما عن الزبري, إالفإن عمي حدثني به: فيه قال الزبري++ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حصيب«: )م(  يف)١(

»  الكربىالطبقات«, و)٣٢٢, ١٨٧, ١٠٩: ص(ليفة خل» طبقاتال« انظر ترمجته يف(*)
 ,)٣/٢٩(» الثقات«, و)٤/٣٢٥(» اآلحاد واملثاين«, و)٣٦٥, ٧/٨( ,)٤/٢٤١(
» املعرفة«, و)١/١٨٥(» االستيعاب«و ,) بتحقيقنا−٧٢(البن قانع » املعجم«و

» اإلكامل«, و)١/٢٨٦(» بةاإلصا«, و)١/٢٠٩(» األسد«, و)١/٤٣٠(نعيم  ألبي
)٤/١٥( ,)٣/١٥٨(. 

 ).٢/١٩(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
 ).٧/٨(» الطبقات الكربى« يف )٣(



  املجلد األول ٣٩٠
خيثمة حدثني به ++بن أبي++ أمحد)٢( مصعب قال)١(فيه من++ ماالزبري, وكل

 .)٣(]سمعته من مصعب++ ماعنه إال
 :هارونبن ++نا يزيد:  أبي)٥( حدثني:لأمحد قابن ++اهللا++ عبد)٤( −٣٤٣

 )٦(ريدة, أن أباه غزا مع النبي  ست عرشةُببن ++اهللا++ عبد عن,نا اجلريريأ
 .)٧(غزوة
نية ُك: معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++)٨(عباس  −٣٤٤

 .)٩( حييى يقوله,رسانبخحصيب مات بن ++إن بريدة: سهل, ويقال++ أبو:ريدةُب

بريدة, بن ++اهللا++بن عبد++نا أوس: حريثبن ++ احلسني:عامر++و أب −٣٤٥
كان : بريدة, عن أبيه قالبن ++اهللا++ عبدواقد, عنبن ++)١٠(نيعن احلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»عن«: , ولعل الصواب)م(كذا يف ) ١(
 .»فإن«: , ولعل الصواب)م(كذا يف ) ٢(
 ).ف(, وغري موجود يف )م(بني املعقوفني من ++ ما)٣(
 .»حدثني«): ف(يف ) ٤(
 .»أخربين«): ف(  يف)٥(
 .ّهو اجلادة) م(ُ, وما أثبت من »عرشستة «): ف(  يف)٦(
بن ++عن يزيد) ٤/٣٧١(» مسنده«عوانة يف ++ وأبو,)٥/٣٤٩(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٧(

 .هارون به
 »تارخيه«وهو الصواب, وهو الدوري, والنص يف ) ف(, واملثبت من »عبد اهللا«): م( يف )٨(

 .)٩/ ٣( عن ابن معني
 ).ف(, وهذا املوضع غري واضح يف )م(هكذا يف ) ٩(
 »هتذيب الكامل«هو الصواب كام يف ترمجته من ) ف(, وما أثبتناه من »احلسن«): م( يف )١٠(

)٤٩١/ ٦(. 



 ٣٩١ املجلد األول  

 حطت مائة من اإلبل شريقل, وكانت ءيتطري ولكن يتفا++ الاهللا ++رسول
ة يف  فركب بريد,۩+ فريده عليهم حني وجه إىل املدينةاهللا ++ملن يأخذ نبي

, وقال له  لياهللا ++ نبيقىًسبعني راكبا من أهل بيته من بني سهم فتل
  أبايا«:  فقال)١(بكر++ أبي فالتفت إىل. بريدة: قال»?ن أنتَم«: اهللا ++نبي
من أسلم, قال :  قال»?نمم« :ثم قال:  قال»نا وصلحُد أمرَرَ ب,بكر
خرج «: ني سهم, قالمن ب:  قال»?ثم ممن« : قال.»سلمنا«: بكر ألبي

 بن ُحممد )٢(أنا«: فمن أنت? قال: اهللا ++ قال بريدة لنبي.»سهمك
إله إال اهللا, وأنك حممد ++ الأشهد أن:  فقال بريدة.» اهللاُرسول ,اهللا++عبد

 فلام أن أصبح قال ,ًعبده ورسوله, فأسلم بريدة وأسلم الذين معه مجيعا
 عاممته )٣(ّ فحل: قال.نة إال ومعك لواءتدخل املدي++ ال:اهللا ++نبيبريدة ل
  يا:ال بريدة بني يديه حتى دخل املدينة, فقىها برمح, ثم مشّثم شد

:  قال.» مأمورة)٤(ي هذهتأما إن ناق«:  قال.ّي ستنزل عل,رسول اهللا
احلمد هللا : أيوب, فتوركت, قال بريدة++ أبيفسارت حتى وقفت عىل باب

 .)٥( مكرهنيالذي أسلمت بنو سهم طائعني غري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٣٩: ق[  ۩  
 وهو املوافق لرواية احلديث التي أخرجها) م(, واملثبت من »بكر++ أبوفالتفت«): ف(  يف)١(

: حريث به إىل قولهبن ++من طريق احلسني) ٧٣٨(» أخالق النبي «لشيخ يف ا++أبو
 .»حتى دخل املدينة«

 ).م( يفعليها ب  كأهنا مرض)٢(
 .الشيخ سالفة الذكر++ أبيوهو املوافق لرواية) ف(, واملثبت من »فحمل«): م( يف )٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(
بن ++أوس« يف ترمجة )١/٤١٠ (»الكامل يف ضعفاء الرجال«أخرجه ابن عدي يف  )٥(

 = »التمهيد«الرب يف ++ وابن عبد.عن محيد, بن هارون++حدثنا حممد: , قال»بن بريدة++اهللا++عبد



  املجلد األول ٣٩٢

ًسمعت أوسا حيدث هبذا احلديث بعد ذلك عن أخيه : عامر++ أبوقال
 فأعدت ,بريدة احلديث بعينه )١(]بن++اهللا++ عبدأبيه[ عن ,اهللا++بن عبد++سهل
 .حدثني سهل أخي هبذا احلديث:  قال? من حدثك: فقلت له,عليه
ٍثار, دبن ++ٍواصل, عن حمارببن ++فّرعُنا مأ: اجلعدبن ++علي  −٣٤٦

هنيتكم عن زيارتكم « :اهللا ++قال رسول: عن ابن بريدة, عن أبيه قال
عن حلوم األضاحي بعد  , وهنيتكم)٢(ذكرتالقبور فزوروها, فإن زيارهتا 

ترشبوا إال يف   ال فكلوا وانتفعوا هبا يف أسفاركم, وهنيتكم أن,ثالث
 .)٣(»ًراِكْسُترشبوا م  الٍظروف األدم, فارشبوا يف كل وعاء غري أن

واصل, عن بن ++فّنا معر: نا وكيع: حنبلبن ++أمحد  −٣٤٧
: اهللا ++ قال رسول: قالبريدة, عن أبيهبن ++ عن سليامن,دثاربن ++حمارب

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++محيد, وأمحد: (, كالمهازهريبن ++ حدثنا أمحد: قال,الوارث++ عبدحدثنا: )٢٤/٧٣(
بن ++ني عن احلس,بريدةبن ++اهللا++بن عبد++ حدثنا أوس: قال,حريثبن ++حسني, عن )زهري
فذكر فيه إسالم «: فذكره, قال ابن عدي...  عن أبيه,بريدةبن ++اهللا++ عبد عن,واقد
 ,ا حيدث هبذا احلديث بعد ذلكًوسأسمعت  :حريثبن ++قال احلسني , احلديث...بريدة

 فأعدت , احلديث بعينه...اهللا++ عبد عن أبيه,بريدةبن ++اهللا++بن عبد++عن أخيه سهل
 .»حدثني أخي سهل :قال ?من حدثك : له فقلت,عليه

 ).ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
 .اجلعد ابنرواية احلديث عند وهو املوافق لام يف ) م(, واملثبت من »تذكركم«): ف( يف )٢(
 ):٩٧٧(, وأخرجه مسلم )١/٢٩٣ (»مسنده«يف اجلعد بن ++أخرجه شيخ املصنف علي )٣(

واللفظ −املثنى بن ++نمري وحممدبن ++اهللا++بن عبد++وحممدشيبة ++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا
بن ++ رضار: وهو,سنان++ أبي عن,فضيلبن ++ حدثنا حممد: قالوا, وابن نمري−ألبي بكر

 فذكر احلديث, ثم سمى ابن بريدة ... عن أبيه, عن ابن بريدة,دثاربن ++ عن حمارب,مرة
 .»بريدةبن ++ اهللاعبد« :, ويف آخر»بريدةبن ++سليامن«: يف طريق آخر



 ٣٩٣ املجلد األول  

 .)١(»ًراِكْسُرشبوا مت وال ,ٍرشبوا يف كل وعاءا ف,كنت هنيتكم عن األرشبة«
ف, عن حمارب, ّعر عن م:اجلعد يف حديثهبن ++ي ومل يذكر عل:

حنبل يف حديثه عن وكيع, عن بن ++ ابن بريدة ومل يسمه, وقال أمحد۩عن
 . عن أبيه,بريدةبن ++ف, عن حمارب, عن سليامنّمعر

  .بريدةبن ++اهللا++ عبدسنان, عن حمارب, عن++ أبو ورواه

ابن يعني −ار رضنا : فضيلبن ++نا حممد: حنبلبن ++أمحد )٢( −٣٤٨
: بريدة, عن أبيه قالبن ++اهللا++ عبدثار, عنِدبن ++ عن حماربسنان,++ أبو−ةّرُم

ٍإال يف سقاء, فارشبوا يف األسقية  هنيتكم عن النبيذ«: اهللا ++قال رسول
 .)٣(»ًراِكْسُ وال ترشبوا م,كلها

 .بريدةبن ++مرثد, عن سليامنبن ++ورواه الثوري, عن علقمة
  عن سفيان, عن علقمةكثري,بن ++نا حممد: حممدبن ++به زهري  −٣٤٩

, وذكر احلديث,بريدةبن ++بن مرثد, عن سليامنا  .)٤( عن أبيه, عن النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حدثنا وكيع به ):٢٠١(» األرشبة«أخرجه أمحد يف  )١(
 .]م−ب/٣٩: ق[  ۩  

 .»حدثناه«): ف(يف ) ٢(
فضيل به, بن ++حدثنا حممد ):٣(» األرشبة«, ويف )٥/٣٥٠(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

بن ++بكر++ أبوحدثنا: , قال)٩٧٧(وخالف اإلمام أمحد الذين ذكرهم اإلمام مسلم 
 , وابن نمري−واللفظ ألبي بكر−املثنى بن ++نمري وحممدبن ++اهللا++بن عبد++شيبة وحممد++أبي
بن ++ عن حمارب,مرةبن ++ رضار: وهو,سنان++ أبي عن,فضيلبن ++ حدثنا حممد:قالوا
 .»ابن بريدة«, فذكره, فلم يسم  عن أبيه, عن ابن بريدة,دثار

.  بهكثريبن ++ نا حممد: وحدثنا زهري,)١/٢٩٤ (»مسنده«يف اجلعد بن ++أخرجه علي )٤(
بن ++احلسن++ أبو أنبأ:احلافظاهللا ++عبدبن ++أخربنا حممد: )٨/٣١١ (»الكربى«والبيهقي يف 

 =عقبة بن ++ به, وتابع قبيصةكثريبن ++ ثنا حممد:سعيد الدارميبن ++ ثنا عثامن:عبدوس



  املجلد األول ٣٩٤
, عن )١(نا قيس, عن علقمة, عن ابن مرثد: حييى احلامين ه −٣٥٠

 .)٢(أبيه عن النبي  ومل يسمعه
أحاديث صاحلة, وأكثر الرواية  ي وروى بريدة عن النب :

 .ابني بريدة, وسليامن أكربمها وأوثقهاماهللا ++ وعبدروى ابناه سليامن++ ماعنه
حنبل بن ++أمحداهللا ++عبد++ أباسألت: إسحاق قالبن ++حنبل  −٣٥١
 كانوا يقدمون سليامن: قال وكيع:  فقال?بريدة وسليامنبن ++اهللا++ عبدعن
 ? أبيه شيئامناهللا ++ عبد فسمع:اهللا++ عبداهللا, قلت ألبي++ عبدبريدة عىلبن ا

 .)٣(أدري++ ال:فقال
 :أمحداهللا ++ عبدقلت ألبي: , قال)٤( اجلوزجاينيعلبن ++حممد  −٣٥٢
روى ُي++ ما عامة,أدري++ ما: قال?ً أبيه شيئا)٦(بريدة منبن ++اهللا++ عبد)٥(سمع

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++بكر++ أبوحدثناو: )٩٧٧(كثري يف ذكر تسمية ابن بريد, أخرجه مسلم بن ++حممد
بن ++ عن سليامن,مرثدبن ++ عن علقمة, عن سفيان,عقبةبن ++ حدثنا قبيصة:شيبة++أبي

 . عن النبي , عن أبيه,بريدة
 .»مرثدبن ++علقمة«: , والصواب)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ١(
 . نا قيس به,ميداحل++بن عبد++ حدثنا حييى):١/٣٠٨ (»همسند«بن اجلعد يف ++أخرجه علي) ٢(
من طريق املصنف, وبنحوه يف ) ٢٧/١٣٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٣(

: أمحدبن ++اهللا++ عبد قال,)٤٩٦,٨٥٣,١٤٢٠(ابن اإلمام أمحد اهللا ++رواية عبد» العلل«
 :ي يعن,إن سليامن كان أصحهام حديثا: يقولون:  قال وكيع: أباه: يعني,سمعته يقول
 ,عبد اهللا++ أبا: يعني,سألته: قال امليموين, )٣٥٢(» سؤاالت امليموين«يف  و.ابن بريدة

له اهللا ++سليامن أحىل ىف القلب, وكأنه أصحهام حديثا, وعبد:  فقال,عن ابني بريدة
اجلرح «طالب يف ++ أبيوانظر رواية. أشياء, إنا ننكرها من حسنها, وهو جائز احلديث

 ).٤/٤٥٨(» والتعديل
 .هذا القول عن املصنف) ١٣٨/ ٥(» التهذيب«, ونقل احلافظ يف »اجلوزاين«): م(  يف)٤(
 .»فسمع«): م(  يف)٥(
 .»عن«): م(  يف)٦(
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 .)١(ف حديثهّعن بريدة عنه, وضع

  .ورأيت سليامن أخاه عنده أكثر منه: قال حممد

ازنيٌرْسُب :أبو عبد اهللا −١٢٥  )*( ا
 .سكن الشام

 عن ,نا شعبة: محادبن ++حدثني حييى : قالئهانبن ++إبراهيم  −٣٥٣
  نزل هبم فأتوه يرس, عن أبيه, أن النبُببن ++اهللا++ عبد عن,مخريبن ++يزيد

إصبعه  فجعل يأكل التمر, ويضع النوى عىل ظهر: ٍبطعامٍ ورشاب, قال
 ,رسول اهللا  يا:بغلة بيضاء, فقلت  به)٢(ضركت ثم قام , بهيثم يرم

 .۩+)٣(»اللهم بارك هلم فيام رزقتهم, واغفر هلم وارمحهم«:  فقال,لنااهللا ++ادع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق املصنف) ٢٧/١٣٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 ,)١/٢١٤(» األسد«, و)١/٤١١(» املعرفة«, و)١/١٦٦(» االستيعاب«انظر ترمجته يف  (*)

 .)١/٢٩٠(» اإلصابة«, و)١/٤٨(» التجريد«و
 وقد ) بتحقيقنا−١٠٠(» بشري«:  وقد ذكره ابن قانع وتصحف عليه فذكره;هذا

, عبد اهللا++ أبو,بشري الامزين« : فقال)١/٣٦٣(» اإلصابة« تعقبه احلافظ ابن حجر يف
بن ++فإنه ساق من طريق يزيد, فّفصح» ن اسمه بشريَذكره ابن قانع يف تضاعيف م

و وه, برس الامزينبن ++اهللا++ عبدوهذا حديث.... عن أبيه, بشريبن ++اهللا++ عبدعن, مخري
 .ها. »وسكون املهملة, ضم أولهب

أما يف , عند ابن قانع يف التسمية فقط يف رأس الرتمجة واحلق أن التصحيف وقع
 .وهذه الرواية رواها ابن قانع عن املصنف,  به عىل الصواب فأتىالسند

محاد به, بن ++من طريق حييى) ١٨٨/ ٤(, واحلديث أخرجه أمحد »ض ركي«): ف( يف+)٢(
 .»فركب«: وعنده

 =» مسنده«, وذكر اخلالف فيه, وأمحد يف )١٠١٢٣(» الكربى«أخرجه النسائي يف ) ٣(
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 عن شعبة هذا احلديث, عن ,محادبن ++ى هكذا روى حيي:
 .ٍرس, عن أبيهُببن ++اهللا++ عبدمخري, عنبن ++يزيد

نزل : ٍبرس قالبن ++اهللا++عبد عن  عن شعبة, عن يزيد وغريهورواه غندر
 .ذكر احلديثو++ أبي عىلاهللا ++رسول

برس, بن ++اهللا++ عبدمخري,عنبن ++ عن شعبة, عن يزيد:وال أعلم قال فيه
 .محادبن ++عن أبيه غري حييى

 )*(رة الغفاريْصَرة بن أبي بْصَب −١٢٦
 .  عن النبي)١(ىروو ,سكن املدينة

 .حدثهم ح ٍأنسبن ++عىل سويد أن مالك رئقُ −٣٥٤

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» مسنده«عوانة يف ++, وأبو)٣٤٩٨−٣٤٩٦(» مسنده«, والبزار يف )١٩٠, ٤/١٨٨(
» صحيحه«, وابن حبان يف )٢/٥٣٥ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٥/١٩٦(
, واحلديث عند مسلم )٥٢٩٧,٥٢٩٨( حدثني ): ٢٠٤٢(ً, مجيعا من مسند برس 

 عن ,بن مخري++ عن يزيد, حدثنا شعبة:بن جعفر++ حدثنا حممد:بن املثنى العنزي++حممد
 .بن برس++اهللا++فجعله من مسند عبد... عىل أبي اهللا ++ نزل رسول: قال,بن برس++اهللا++عبد

 .]م−أ/٤٠: ق[  ۩  
, ) بتحقيقنا−١٠١(البن قانع » املعجم«و )٤٣٧−٢/٤٣٦(» اجلرح« انظر ترمجته يف (*)

, )١/٢٣٧(» األسد«, و)١/٤١٧(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/١٨٤(» االستيعاب«و
 .)٤/١٩٠(» هتذيب الكامل«و, )١/٣٢٠(» اإلصابة«و

بفتح وضم » محيل«: باجليم, وقيل» مجيل «:فقيل; برصة++ أبيواختلف يف اسم
وقد توسعنا يف ذكر مصادر هذه , املعجمة باخلاء» يلمخ«: احلاء املهملة, وقيل

 .)١٥٧( برصة++ أبيفات يف تعليقنا عىل ابن قانع يف ترمجةتالخاال
 .»روى«): م(يف ) ١(
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  عن يزيد−ًمجيعا+− حازم++ أبينا ابن: زنبور املكيبن ++حممد  −٣٥٥
 الرمحن,++بن عبد++سلمة++ أبيإبراهيم, عنبن ++اهلاد, عن حممدبن ++اهللا++بن عبدا
 فمكثت أنا , كعب األحبارَّمَيت الطور فوجدت ثتأ: هريرة قال++ أبينع

 وحيدثني عن التوراة, اهللا ++ًوهو يوما حتى الليل أحدثه عن رسول
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة, فيه « :اهللا ++قال رسول: فقلت

  ماتقوم الساعة,وفيه قبض, يب عليه, وفيه ِ وفيه ت,هبطُلق آدم, وفيه أُخ
 حتى تطلع الشمس )٢(وهى تصبح مسيخة األرض دابة إال )١( وجهعىل
ٍيصادفها مؤمن وهو يف صالة   الةًقا من الساعة, إال ابن آدم, وفيه ساعَفَش

بل  :ذلك يف كل سنة, فقلت: , فقال كعب»ًشيئا إال أعطاه إياهاهللا  يسأل
 هو يف كل اهللا ++صدق رسول: فقرأ كعب التوراة فقال ,هو يف كل مجعة

من أين : رة الغفاري, فقالْصَب++بن أبي++رةْصَيوم مجعة, فخرجت فلقيت ب
 ?ثم ماذا:  لو وجدتك قبل أن تأتيه, قلت: من الطور, قال: فقلت?جئت
عمل املطي إال إىل ثالثة ُال ت«:  يقولاهللا ++ سمعت رسولينإ: قال

فقدمت , »املسجد احلرام, ومسجدي هذا, ومسجد بيت املقدس: مساجد
 َّمَالطور فلقيت ثخرجت إىل لو رأيتني : سالم, فقلت لهبن ++اهللا++ عبدفلقيت

 عن ۩ وحيدثني,اهللا ++تى الليل أحدثه عن رسولًكعبا, فمكثت أنا وهو ح
خري يوم طلعت عليه الشمس يوم «: اهللا ++قال رسول: التوراة, فقلت
 وفيه قبض, وفيه تقوم ,يب عليهِوفيه ت ,هبطأخلق آدم, وفيه  اجلمعة, فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف( من )١(
» النهاية«. صتةمستمعة من: , وكأنه صحح عليها, وكالمها بمعنى»مصيخة«: )ف( يف )٢(

)٣/١٣٧.( 
 .]م−ب/٤٠: ق[  ۩  
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جلمعة مسيخة حتى ا دابة إال وهي تصبح يوم )١(عىل األرض من الساعة, ما
يصادفها مؤمن  ًفقا من الساعة إال ابن آدم, وفيه ساعة التطلع الشمس ش

 ذلك يف كل :)٢( فقال كعب»ًاهللا شيئا إال أعطاه إياه وهو يف الصالة فيسأل
صدق :  فقال كعب,أ التوراةر ثم ق: قلت.كذب كعب: اهللا++ عبدٍسنة, فقال

ين  إ.صدق كعب: بن سالمااهللا ++ فقال عبد.ي يف كل مجعة ه,اهللا ++رسول
ستها عليه, فحدثني هبا ِفَأنا بالرجل ن++ ماأخي يا:  فقلت.ألعلم تلك الساعة

أليس قد : قلت .ٍهي آخر ساعة يف يوم اجلمعة قبل أن تغيب الشمس: قال
وليست . »ال يصادفها مؤمن وهو يف صالة«:  يقولاهللا ++سمعت رسول

من صىل «:  يقولاهللا ++أليس قد سمعت رسول:  قال.تلك الساعة صالة
 ?»ثم جلس ينتظر الصالة, مل يزل يف صالة حتى تأتيه الصالة التي تليها

 .)٣(هو ذاك:  قال. بىل:فقلت
غري هذا احلديث, وقد [رة عن النبي  ْصَوال أعلم لب :

 . أحاديث)٤(]برصة عن النبي ++ أبوروى
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف( من )١(
 ).ف(من ) ٢(
, والنسائي )٤٩١(, والرتمذي )١٠٤٦(داود ++ وأبو,)٢٤٣(» املوطأ«أخرجه مالك يف  )٣(

 وابن حبان ,)٩٤٤(» مسنده« واحلميدي يف ,)٢/٤٨٦(» مسنده« وأمحد يف ,)١٤٣٠(
 ,اهلادبن ++اهللا++بن عبد++يزيد عنمن طرق  ًخمترصا ومطوً مجيعا ,)٢٧٧٢(» صحيحه«يف 

 .هريرة++ أبي عن,الرمحن++بن عبد++سلمة++ أبي عن,إبراهيمبن ++عن حممد
 .أعلماهللا ++ بسبب انتقال نظر الناسخ)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٤(



 ٣٩٩ املجلد األول  

زاعي)١(ديلُب −١٢٧  )*( بن ورقاء ا
 .  عن النبيسكن مكة, روى

:  عن ابن إسحاق قالي,نا أب: حييى األمويبن ++سعيد  −٣٥٦
ورقاء, عن أبيه, أن بن ++)٣(بديلل عن ابن ,)٢(عبلة++ أبيحدثني ابن

 حتى )٤(انةَرِْعباجل أن حيبس الرسايا واألموال ر بالمأ: اهللا ++رسول
 .)٦(ننيُني يوم حعست يبُ فح, عليه)٥(مَيقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»يدَرُب«) م(  يف)١(

 )٤/٢٩٤(ن سعد الب» الطبقات«, و)١٠٧: ص(خلليفة » الطبقات« يفته انظر ترمج (*)
 ,)١/٤٢١(ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقنا−١٠٤(البن قانع » املعجم«, و)٥/٤٥٩(
 .)١/٢٧٥(» اإلصابة«, و)١/٤٥(» التجريد«, و)١/٢٠٣(» األسد«و

» هتذيب الكامل«وهو الصواب, وانظر ) م(, وهو تصحيف, واملثبت »ليىل«): ف( يف )٢(
عن سعيد ) ٢/١٤١(» التاريخ الكبري «, واحلديث أخرجه البخاري يف)٢/١٤٠(

 .األموي به
, )١٤/٣٢٦ (»هتذيب الكامل«, وهو تصحيف, ولعله عبداهللا كام يف »لبيد«): م(  يف)٣(

 .وهو املوافق لام يف رواية البخاري السابق ذكرها) ف(واملثبت من 
ْ وهي يف احلل وميقات لإلِحرام وهي بتسكني العني ,موضع قريب من مكة )٤( ٌ ِ ّ ِوالتخفيف ِ ْ َّ

ّوقد تكسر العني وتشدد الراء ُ َُ  .)٧٦٩ /١ (»النهاية «.ْ
 .»تقدم«) م(  يف)٥(
 حدثنى): ٢/١٤١(» التاريخ الكبري«, واحلديث أخرجه البخاري يف »خيرب«): ف(يف ) ٦(

بن ا عن ,عبلة++ أبيبنا فحدثني ,بن إسحاقا , عنبىأ حدثنى :قال ,حييىبن ++سعيد
 ):٧٢٥٢(» األوسط«, و)٢/٣٠(» الكبري«والطرباين يف . بيه عن أ,ورقاءبن ++بديل

 ,سعيد األمويبن ++ ثنا حييى:سعيد اجلوهريبن ++ ثنا إبراهيم:راشدبن ++حدثنا حممد
, قال  عن أبيه,ورقاءبن ++بن بديلا عن ,عبلة++ أبيبنا حدثني :إسحاقبن ++عن حممد

 =,  والبزار,»األوسط« و,»كبريال«رواه الطرباين يف «): ٦/١٨٦(» املجمع«اهليثمي يف 
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: ريج قالنا ابن ج: بكربن ++نا حممد: اهللا++بن عبد++هارون  −٣٥٧
ربيعة, بن ++اهللا++ عبدحبان, عن أم احلارث ابنةبن ++حييىبن ++بلغني عن حممد
أن  :نىِ بمورقاء يطوف عىل مجل عىل أهل املنازلبن ++)١(أهنا رأت بديل

 .)٢( أيام أكل ورشب۩+ فإهنا;هنى أن تصوموا هذه األيام: اهللا ++رسول
:  

  )*(ديلُوب −١٢٨
رباح, عن النبي  بن ++ُّيَلُ ع)٣(ه روى عن,رص كان بم,ال يعرف

  .ورقاءبن ++)٤(ديل غري ب:يعني

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, قال احلافظ يف » وبقية رجاله ثقات, ومل يسم ابن بديل, عن أبيه,بن بديلاعن 
 .»إسناده حسن«: )٢٧٦ / ١ (»اإلصابة«

 ., وهو تصحيف»بريد«): م(  يف)١(
 .]م−أ/٤١: ق[  ۩  

» الكبري«, والطرباين يف )٢٣٣٩,٣٤٧١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٢(
من طريق ابن جريج, ) ٧٩١٤, ١٢٤٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٥/١٧٣(

 .»بلغني«: حبان به, فلم يقولوابن ++حييىبن ++عن حممد
 ., وهو تصحيف»بريد«): م( يف (*)

 »اإلكامل«, و)١٠٧/ ١(» األسد«, و)١/٥(» املؤتلف واملختلف«وانظر ترمجته يف 
» اإلصابة«, و)٣/٣٦٣(» الوايف بالوفيات«, و)١/٤٦( »االستيعاب«, و)١/٢١٩(
, ومل أجد من نسبه, هذا وقد »وأخرجه البغوي ومل يسق حديثه«: , وقال)١/٢٧٥(

» املعجم«انظر , ورقاءبن ++أورد ابن قانع حديثه يف املسح عىل اخلفني حتت ترمجة بديل
 .) بتحقيقنا−١٠٤(البن قانع 

 .ّوهو خطأ بين, »عن«: )ف(, )م( النسختني  يف)٣(
 ., وهو تصحيف»بريد«): م(  يف)٤(
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 )*(بهز و ينسب −١٢٩
 سعيدبن ++عثامنبن ++نا حييى: )١(العسكريإسحاق بن ++أمحد  −٣٥٨

بن ++)٢(بيتُنا ث: عدي احلميص احلرضميبن ++نا اليامن: كثري احلميصبن ا
املسيب, عن هبز بن ++)٣(]عن سعيد[سعيد, بن ++, عن حييىيبضكثري ال
ًا, ويتنفس ثالثا ًيستاك عرضا, ويرشب مص اهللا ++كان رسول: قال

 .)٥(»)٤(أ وأمرأهو أهن«: ويقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, قاله ابن األثري »البهزي«: , ويقال) بتحقيقنا−١١٠(» معجمه« ذكره ابن قانع يف (*)
, )١/٤٤٠(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/٢٤٧(» األسد«: والذهبي واحلافظ, انظر

 )٣٣١ −١/٣٣٠(» اإلصابة«, و)١/٥٧(» التجريد«و
ن ذلك احلافظ ابن ّبي, يثدوإنام وقع اخلطأ يف إسناد احل, ايهذا ليس صحاب» هبز«و

 وقد توسعنا يف الكالم عليه يف تعليقنا عىل, )٣٣١ −١/٣٣٠(» اإلصابة« حجر يف
, وجعل املصنف حديثه منكرا, وكأنه يؤيد مذهب من مل البن قانع» معجم الصحابة«

 .جيعله صحابيا, واهللا أعلم
وهو أقرب للصواب حيث سيأيت يف أكثر من ) ف(ملثبت من , وا»اليشكري«) م(  يف)١(

 ). بتحقيقنا−٩٤٧( البن قانع »معجم الصحابة«موضع هبذه النسبة, وانظر 
ماكوال  البن» اإلكامل« و)١/٣٢٤(للدارقطني » املؤتلف واملختلف«ًمصغرا, انظر :  بالضم)٢(

)١/٥٥٤(. 
 . باحلاشيةيظهر يشء ومل عالمة حلق مكاهنا و, )ف(ليس من  )٣(
 .»وأبرأ«): ف(يف ) ٤(
 ,)١/١٠٥ (»معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٢/٤٧(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(

 ,)١١/٤٧١(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )١/٤٤١ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 وهو ,كثريبن ++يف إسناده ثبيت«: )٢٣٧ / ١ (»تلخيص احلبري«قال احلافظ يف 

يدل ++ ما»الصحابة«نعيم يف ++ أبووذكر,  وهو أضعف منه,عديبن ++واليامن ,يفضع
 ,معاوية القشرييبن ++حكيمبن ++ عن هبز,املسيببن ++عىل أن هذا احلديث عن سعيد

 =يؤيد ++ مابن مندةاوحكى  ,فهو من رواية األكابر عن األصاغر; وعىل هذا فهو منقطع
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 .أعلم روى هبز غري هذا, وهو منكر++ ال:

ُ)*(ةَّنَب −١٣٠   )١(َه ا
نا : فضالةبن ++زيد معاذ++ أبونا: جلوزجاينعلي ابن ++حممد  −٣٥٩
 )٢(اهللا ++الزبري, عن جابر أن بنة اجلهني أخربه أن رسول++ أبيهليعة, عن ابن

مود غبينهم غري مًلون سيفا سُييف املجلس  عىل قوم يف املسجد أو ّرَ م
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورواه البيهقي ,  عن جده, عن أبيه,حكيمن ب++هبز متيم رواه عنبن ++ذلك أن خميس
وقد اختلف فيه , وإسناده ضعيف جدا ,أكتمبن ++ا من حديث ربيعةًوالعقيلي أيض

 , هبز: فقال,كثري عنهبن ++ فرواه ثبيت;املسيببن ++ عن سعيد,سعيدبن ++علي حييى
ربيعة قتل : الرب++ عبدبنا قال ,أكتمبن ++ ربيعة: فقال,ربيعة القريش عنهبن ++ورواه علي

 .»يصحان من جهة اإلسناد++ ال:»التمهيد«وقال يف  ,بخيرب فلم يدركه سعيد
بموحدة وبعدها نون مشددة مفتوحة, وهي رواية » بنة«: بباءين وهو» ببة«): ف( يف (*)

, ) بتحقيقنا−١٠٥(البن قانع » معجم الصحابة«: األكثر, عن ابن هليعة, انظر
, )١/١٨٢(» اإلكامل«, و)١/٤٤٣(ألبي نعيم » فةاملعر«, و)١/٨٨(» االستيعاب«و
 .)١/٣٣٧(البن نارص الدين » التوضيح«, و)١/٣٢٩(» اإلصابة«و

 −١/٢٤٦(» األسد«: انظر, »ينة«وذكره ابن السكن باملثناة التحتية والنون املشددة 
 .)١/٣٢٩(» اإلصابة«, و)٢٤٧

 , ًراغة مصثم موحد, بضم النون» بيهُن« :عن ابن هليعة, ابن وهب وقال
هكذا يف كتبهم , اجلهني نبيهو إنام ه«: وقال وابن معني الرب++ عبد ابنورجحه

 :املديني فقال لهبن ++ُّعلي: داودبن ++إنام لقن موسى, فقد أخطأ )بنة (:ومن قال, ًمجيعا
تاريخ «: انظر .»)نبيه اجلهني (:وإنام هو, وأخطأ )بنة (:فقال موسى )بنة اجلهني(

املؤتلف « و,)٢٨١:ص«للعسكري » تصحيفات املحدثني«, و)٤/٤٤٨(» الدوري
, )١٦: ص(لعبد الغني » املؤتلف«, و)٢٦٦ −١/٢٦٥(للدارقطني » واملختلف

 .البن قانع» معجم الصحابة«ومصادر أخرى انظرها يف تعليقنا عىل 
  ).ف( من )١(
 .»النبي«): ف(  يف)٢(
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 فإذا سللتم ? أزجركم عن هذا)١(ملَن يفعل ذلك أوَماهللا  لعن«: فقال
 .)٢(»ليعطه كذلك, ثم مده الرجلغالسيف فلي

 وال حدث به فيام أعلم غري , غري هذا)٣( وال أعلم روى بنة:
 .ابن هليعة

 )*(  الدارميِراءَشُ أبو أبي الع,ٌزْرَب −١٣١
 :اهللا عبد++ أبي عن,)٤(]بن أمحد[ وصالح ئهانبن ++إبراهيم  −٣٦٠
: قهطم, ويقالبن ++مالكبن ++أسامة: العرشاء اسمه++ أبو:حنبل قالبن ++أمحد

 .)٥(برزبن ++عطارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أملوأ«): م(  يف)١(
» األوسط« و,)٢/٣٠(» الكبري« والطرباين يف ,)٣/٣٤٧ (»مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

معرفة « يف نعيم++ وأبو,)١/١٠٢(» معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)٢٥٧٠(
 أن بنة اجلهني ,الزبري, عن جابر++ أبو حدثنا:من طريق ابن هليعة) ١/٤٤٤(» الصحابة
سلمة بن ++د وخالفه محا, فذكره من مسند بنة اجلهني, وابن هليعة ضعيف...أخربه

داود ++ أبووأخرجه,  وحديثه أصح كام قال الرتمذي,فجعله من مسند جابر 
  عن,سلمةبن ++ً مجيعا من طريق محاد,)٣/٣٠٠( وأمحد ,)٢١٦٣( والرتمذي ,)٢٥٨٨(

هذا حديث حسن غريب من حديث  «:قال الرتمذي,  فذكره... عن جابر,الزبري++أبي
 عن بنة , عن جابر,الزبري++ أبي عن,ا احلديث وروى ابن هليعة هذ,سلمةبن ++محاد

 .»سلمة عندي أصحبن ++ وحديث محاد, عن النبي ,اجلهني
 .»ببة«:  كأهنا)ف(  يف)٣(

, العرشاء++ أبيوالد, برز« :)١/٢٨٥(» اإلصابة«  يفاحلافظقال , و»العامري«): م( يف+(*)
 .ها. »وهذا األخري أشهر, قهطمبن ++مالك: وقيل, بلز: وقيل

 .ها. »...رزن: وقيلز, بر: وقيل, بلز« :)١/٤٤٢(» املعرفة« نعيم يف++ أبووقال
 يف ترمجة» معجم ابن قانع«  وقد تكلمنا عىل اخلالف فيه يف تعليقنا عىل;هذا

 .)١٠٠٠(» قهطمبن ++مالك«
 ).ف( من )٤(
 ).٤٣: ص( رواية ابنه صالح ,لإلمام أمحد» األسامي والكنى«انظر  )٥(
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ر فا ينزل احلرز, قال, وكان أعرابيببن ++عطارد: )١(وقال ابن سعد
 .بطريق البرصة

حنبل يذكر عن بن ++سمعت أمحد: إسحاق قالبن ++حممد  −٣٦١
: قهطم, ويقالبن ++مالكبن ++ أسامة:العرشاء++ أبو: قاليدينبن املاعلي 
 .)٢(برزبن ++عطارد
 ٍمحاد وكاملبن ++األعىل++ وعبداجلعدبن ++ينرص التامر وعل++ أبو −٣٦٢

 .)٣( عن أبيه ح,العرشاء++ أبي عن,سلمةبن ++نا محادحدث: طلحة قالوابن ا
العرشاء الدارمي, عن أبيه ++ أبو أخربين:نا محاد قال: يشْالعي  −٣٦٣
لو « : قال?و احللقأ ةّ أما تكون الذكاة إال من اللب,رسول اهللا  يا:قلت: قال

 .)٤(»طعنت يف فخذها ألجزاك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٧/٢٥٤(» الطبقات الكربى«هو الصواب, وانظر ) ف(, وما أثبتناه من »سعيد «):م( يف )١(
 .»برزة«): م(  يف)٢(
 ).م(ليس يف  حرف احلاء )٣(
 وابن ماجه ,)٧/٢٢٨( والنسائي ,)١٤٨١( والرتمذي ,)٢٨٢٥(داود ++ أبوأخرجه )٤(

 ,)٢/٣٨٤(» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبي وابن,)٤/٣٤(أمحد  و,)٣١٨٤(
معجم « وابن قانع يف ,)٤٨٦٧(» األوسط« و,)٦٧١٩(» الكبري«والطرباين يف 

ًمجيعا من , )٣/١٤٥٢/٣٦٨٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٣/٥٢(» الصحابة
هذا حديث  «:قال الرتمذي,  فذكره... عن أبيه,العرشاء++ أبي عن,سلمةبن ++محادطريق 
وال نعرف ألبي العرشاء عن أبيه غري  ,لمةسبن ++نعرفه إال من حديث محاد++ ال,غريب

 ,قهطمبن ++ اسمه أسامة: فقال بعضهم;العرشاء++ أبيواختلفوا يف اسم ,هذا احلديث
قال , » نسب إىل جده, عطارد: ويقال اسمه, ابن بلز:ويقال ,برزبن ++ يسار:ويقال اسمه

سلمة ن ب++هذا حديث تفرد به محاد«: )١/٢٠٩(» رشح علل الرتمذي«ابن رجب يف 
 وإن كان هذا , احلديثهذا وال يعرف ألبي العرشاء عن أبيه إال ,العرشاء++ أبيعن
 = وال نعرفه إال ,سلمةبن ++ا عند أهل العلم فإنام اشتهر من حديث محادًث مشهورياحلد
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 .املرتديةيكون إال يف ++ الن ذلكإ: )١( املشايخ قبلنا۩+ قال:قال العييش
ن منبئت أن الثوري سمع هذا احلديث : نرص التامر يقول++ أباسمعت

 .سلمةبن ++محاد
إسحاق بن ++يعقوب: العرشاء هذا++ أبي وقد روى حديث:

 , عن أبيه,العرشاء++ أبي عن,سلمةبن ++ عن محاد−ًمجيعا–رضمي وعفان احل
 .»وأبيك لو طعنت يف فخذها ألجزأك«: أن النبي  قال له

 .)٢( ح.إسحاقبن ++حممد الرقايش, عن يعقوببن ++امللك++ عبدبه  −٣٦٤
 عن أبيه, عن عفان, ومل حيدث به أحد ,أمحدبن ++اهللا++ عبد به −٣٦٥

 .حنبل فيام أعلمبن ++ أمحدعن عفان غري
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمتلف يف  أبو العرشاء «:)٣٣٢ / ٤ (»تلخيص احلبري«قال احلافظ يف , »من حديثه
سلمة بالرواية عنه عىل الصحيح, وال يعرف بن ++تفرد محاداسمه ويف اسم أبيه, وقد 

 .»حاله
 .]م−ب/٤١: ق[  ۩  

 .وهو أليق بالسياق) ف(, واملثبت من »قلنا«): م( يف )١(
 ).م( حرف احلاء ليس يف )٢(
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 باب التاء
ه تاء اءمن روى عن الن  ابتد   ا

ه   )١(]يم[من ا
 )*(الداري  أبو رقية, بن أوسُيمِمَت −١٣٢

 . ثم قدم إىل الشام,سكن املدينة
بن ++خارجةبن ++أوسبن ++بلغني أن متيم: زهري قالبن ++أمحد  −٣٦٦

 .)٣(خلمبن ++حبيببن ++ئهانبن ++ارالدبن ++عديبن ++ عراك)٢(سلول بن
  أوس املعروفابنا متيم ونعيم :عبيد قال++ أبي, عنيعم  −٣٦٧

 .عديبن ++بالداري من بني خلم
صالح, عن ++بن أبي++نا زهري, عن سهيل: اجلعدبن ++علي  −٣٦٨
إن الدين النصيحة, «: اهللا ++يزيد, عن متيم الداري قال رسولبن ++عطاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليس يف )١(

» الثقات«و )٧٠: ص(وخلليفة , )٧/٤٠٨(البن سعد » الطبقات« انظر ترمجته يف (*)
» املعرفة«, و) بتحقيقنا−١١٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٩(البن حبان 
, )١١/٥٩(» تاريخ دمشق«, و)٥/٨(» اآلحاد واملثاين«, و)١/٤٤٨(» ألبي نعيم

 »اإلصابة«, و)١/٥٨(» التجريد«, و)١/٢٥٦(» األسد«, و)١/١٩٣(» االستيعاب«و
 .)٤/٣٢٦(» هتذيب الكامل« وانظر, )٣٦٨ −١/٣٦٧(

 .فانظره إن شئت البن قانع» معجم الصحابة«عىل نسبه باستفاضة يف وقد تكلمنا 
  ., وهو تصحيف بني»عن«): م(  يف)٢(
 ).٢/٤٤٢(» سري أعالم النبالء«, وانظر )٢/٤٩(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
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هللا ولكتابه «:  قال?رسول اهللا ملن يا: قالوا ,ثالثا »يحةالدين النصإن 
 .)١(كذا قال سهيله. » وعامتهم−أو املسلمني−  وألئمة املؤمننيولرسوله,

 )٢(ازّومنصور اجلَبن ++, وحممديميمون اخلياط املكبن ++حممد  −٣٦٩
نا : إبراهيم, قالوابن ++إبراهيم املروزي, واللفظ إلسحاقبن ++وإسحاق
  عن,حكيمبن ++عن القعقاع ,دينار حدثنابن ++كان عمرو: قال سفيان
 : فقلتفلقيت ابنه سهي: يزيد قال سفيانبن ++صالح, عن عطاء++أبي

صالح, ++ أبيحكيم, عنبن ++, عن القعقاع)٣(ًسمعت حديثا حدثناه عمرو
عنه, سمعت ++ أبيسمعته من الذي حدث: يزيد, قالبن ++عن عطاء

الدين « :اهللا ++عن متيم الداري, قال رسول حيدث يزيدبن ++عطاء
ولكتابه, ولنبيه,  ۩+هللا«:  قال?رسول اهللا  ياملن: فقالوا ,ًثالثا »النصيحة

 .)٤(»وألئمة املسلمني وعامتهم
 ٍمسهر, عنبن ++ينا عل: صالح األزديبن ++الرمحن++ عبد −٣٧٠
:  عن متيم قال,هبموبن ++اهللا++ عبدز, عنيالعز++بن عبد++عمربن ++العزيز++عبد

هو أوىل «: الرجل, قاليدي عن الرجل يسلم عىل  اهللا ++سألت رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++سهيلمن طريق ) ٧/١٥٦(والنسائي  ,)٤٩٤٤(داود ++ وأبو,)٥٥(مسلم أخرجه  )١(
 . بهيزيدبن ++ عن عطاء,الحص++أبي

 .»التهذيب«من رجال و وه, )٢/٥٠٥(» توضيح املشتبه«هكذا يف  )٢(
  .وهو الصواب, وهو ابن دينار السابق ذكره آنفا) ف(, واملثبت من »عمر«): م(  يف)٣(

 .]م−أ/٤٢: ق[  ۩  
 :لقا ,)٧/١٥٦( والنسائي .عباد املكيبن ++ حدثنا حممد:قال ,)٥٥(مسلم أخرجه  )٤(

بن ++ وحممد,عبادبن ++حممد (:ثالثتهم, )٨٣٧(احلميدي و .منصوربن ++أخربنا حممد
 .فذكره بتلك القصة ...عيينةبن ++عن سفيان) احلميديو ,منصور
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 .)١(»الناس بمحياه ومماته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه وابن ماج,)٦٣٨٠, ٦٣٧٩( »الكربى«النسائي يف و ,)٢١١٢(أخرجه الرتمذي  )١(
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٣٠٣٣( ي والدارم,)١٠٣, ٤/١٠٢(أمحد , و)٢٧٥٢(
 ,موهببن ++اهللا++ عبد عن,العزيز++بن عبد++عمربن ++العزيز++ عبدمن طريق) ١/٤٥٠(

موهب من بن ++اهللا++ عبد بسامع وفيه الترصيح, فذكره... سمعت متيام الداري يقول:قال
 .متيم

 ,)٢/٥٧( »الكبري«والطرباين يف  ,)٦٣٧٨( »الكربى«يف  أخرجه النسائيولكن 
 : قال,بكر احلنفي++ أبيكالمها من طريق ,)١/٤٥١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++بووأ

 : يعني, عن متيم,وهببن ++اهللا++ عبد عن, عن أبيه,إسحاق++بن أبي++حدثنا يونس
 ثم , ومل يرصح بسامعه,موهب عن متيمبن ++اهللا++ عبدفعنعن رواية, فذكره ...الداري

بن ++اهللا++ عبد كأنه يطعن يف سامع,»من الذي قبلهوهذا أوىل بالصواب  «:قال النسائي
 .موهب من متيم
 ,)٤/٣٧٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٢٩١٨(داود ++ أبووأخرجه

 واحلاكم ,)١/٤٥٠(»معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٥٦( »الكبري«والطرباين يف 
 ,عمربن ++العزيز++ عبدعن, محزةبن ++حييىمن طريق ) ٢/٢٣٩/٢٨٦٩(» املستدركيف 
 ,ذؤيببن ++ عن قبيصة,العزيز++بن عبد++موهب حيدث عمربن ++اهللا++ عبد سمعت:قال

 . »ذؤيببن ++قبيصة «:فزاد يف إسناده,.فذكره ...عن متيم الداري
ابن :  ويقال,وهببن ++اهللا++ عبدنعرفه إال من حديث++ الهذا حديث« :قال الرتمذي

 :وهب وبني متيم الداريبن ++اهللا++ عبدقد أدخل بعضهم بني و, عن متيم الداري,موهب
 وزاد ,عمربن ++العزيز++ عبد عن,محزةبن ++ رواه حييى, وال يصح,ذؤيببن ++قبيصة
وقد بوب البخاري عليه , » وهو عندي ليس بمتصل,ذؤيببن ++قبيصة:فيه

 متيم ويذكر عن«:  ثم قال,»باب إذا أسلم عىل يديه« :) مع فتح الباري−١٢/٤٥(
قال , »واختلفوا يف صحة هذا اخلرب , هو أوىل الناس بمحياه ومماته: قال,الداري رفعه

 , والطرباين,عاصم++ أبي وابن,داود++ وأبو,»تارخيه«وقد وصله البخاري يف  «:احلافظ
بن ++العزيز++ عبد كلهم من طريق, بالعنعنة»العزيز++بن عبد++مسند عمر«والباغندي يف 

 ,العزيز++بن عبد++موهب حيدث عمربن ++سمعت عبيد اهللا «: قال,لعزيزا++بن عبد++عمر
 =السنة يف الرجل ++ ما, يا رسول اهللا: قلت: قال, عن متيم الداري,ذؤيببن ++عن قبيصة
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.................................................................................................. 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال  ,» هو أوىل الناس بمحياه ومماته: قال?يسلم عىل يدي رجل من املسلمني

: لقول النبي  ;ال يصحو ,ً سمع متيما,عن ابن موهب :قال بعضهم :البخاري
بن ++العزيز++ عبد إنام يرويه; هذا احلديث ليس بثابت: وقال الشافعي,»الوالء ملن أعتق«

  ومثل هذا,ً متيماي وال نعلمه لق, وابن موهب ليس باملعروف, عن ابن موهب,عمر
 , والدارمي,وأخرجه أمحد.  ضعف أمحد هذا احلديث: وقال اخلطابي,يثبت++ال

 عن , عن ابن موهب,العزيز++ عبد عن, من رواية وكيع وغريه, والنسائي,والرتمذي
 ليس إسناده : وأما الرتمذي فقال, ورصح بعضهم بسامع ابن موهب من متيم,متيم

 .محزةبن ++ رواه حييى, وأدخل بعضهم بني ابن موهب وبني متيم قبيصة: قال,بمتصل
 ,إنه تفرد فيه بذكر قبيصة : وقال بعضهم, ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره:قلت

 ,ً أخرجه النسائي أيضا,إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر متيم++ أبووقد رواه
 هل هو عن ابن موهب عن متيم أو بينهام :ٌ هذا احلديث مضطرب:وقال ابن املنذر

 ,ابن موهب :وبعضهم ,موهببن ++اهللا++ عبدعن : وقال بعض الرواة فيه?قبيصة
  .راويه ليس باحلافظالعزيز ++وعبد

 وأما ابن , ولكنه ليس باملكثر, هو من رجال البخاري كام تقدم يف األرشبة:قلت
 وقد أشار النسائي إىل أن الرواية التي وقع الترصيح فيها ,ًموهب فلم يدرك متيما
 ,العزيز واله القضاء++بن عبد++ وكان عمر, ولكن وثقه بعضهم,بسامعه من متيم خطأ

 عن األوزاعي أنه كان يدفع , بسند له صحيح»تارخيه«عة الدمشقي يف زر++ أبوونقل
هو  «:زرعة الدمشقي وقال++ أبو وصحح هذا احلديث,ً وال يرى له وجها,هذا احلديث

 واختلفوا يف صحة هذا : وإىل ذلك أشار البخاري بقوله,»حديث حسن املخرج متصل
 ,»إنام الوالء ملن أعتق «:حديث ملعارضته ;يصح++ ال بأنه»التاريخ« وجزم يف ,اخلرب

 فرتدد يف اجلمع هل , وعىل التنزل,ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لام قاوم هذا احلديث
 أو تؤول األولوية ,خيص عموم احلديث املتفق عىل صحته هبذا فيستثنى منه من أسلم

قى  ويب,باملرياث++ ال بمعنى النرصة واملعاونة وما أشبه ذلك»أوىل الناس«يف قوله 
 وبه ,ٌ ورجحانه ظاهر, جنح اجلمهور إىل الثاين?احلديث املتفق عىل صحته عىل عمومه
 لو صح احلديث لكان تأويله أنه أحق : فقال,جزم ابن القصار فيام حكاه ابن بطال

 ولو جاء احلديث ,بمواالته يف النرص واإلعانة والصالة عليه إذا مات ونحو ذلك
 .ها.» واهللا أعلم, األوللوجب ختصيص ;أحق بمرياثه :بلفظ
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 )١(نرمحال++ وعبدعابسبن ++ينا عل: محاد سجادةبن ++احلسن  −٣٧١
بن ++عمربن ++العزيز++ عبد عن,ربيعة الكالبي كلهمبن ++سليامن وحممدبن ا

سمعت متيم الداري :  عن ابن موهب ـ رجل من خوالن ـ قالالعزيز,++عبد
 ي وسأله رجل عن الرجل يسلم عىل يداهللا ++سمعت رسول: يقول
 .»له حمياه ومماته«:  فقال?الرجل
 سمعت: مرة قالبن ++ عن عمرو,عبةنا شأ: اجلعدبن ++يعل  −٣٧٢
هذا مقام : قال لي رجل من أهل مكة: الضحى, عن مرسوق قال++أبا

 أن يصبح )٢(ٍأخيك متيم الداري, لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو كرب
=| &Πr÷﴿ :يقرأ بآية من القرآن يركع هبا ويسجد ويبكي Å¡ ym t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãm u tIô_ $# 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: سليامن قيلبن ++وهو الصواب, وهو عبدة) ف(, واملثبت من »ميعبد الرح«): م(  يف)١(

 .)١٨/٥٣٠(» هتذيب الكامل«إن عبدة لقب واسمه عبدالرمحن, انظر 
 . وغريه)٢/١١١( للجوهري »الصحاح يف اللغة«انظر . كاد أن يصبح: أي) ٢(
 من طريق , وابن عساكر,)١١٠(» مسنده«املصنف يف اجلعد شيخ بن ++أخرجه علي )٣(

 حدثنا :)٢/٥٠( »الكبري« والطرباين يف ,)١١/٧٦(» تاريخ دمشق«املصنف يف 
رشح «والطحاوي يف  . ثنا غندر:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو ثنا:احلرضمياهللا ++عبدبن ++حممد

والفاكهي يف . اودد++ أبوثنا: بكرة, قال++ أبو حدثنا:)١/٣٤٨/٢٠٥٢( »معاين اآلثار
نعيم ++ وأبو.ثنا أبي:  قال,مسلمبن ++عفانبن ++ حدثنا عيسى:)١/٤٦٣( »أخبار مكة«

بن ++اهللا++ عبد ثنا:احلسنبن ++أمحدبن ++ حدثنا حممد:)١/٤٤٨( »معرفة الصحابة«يف 
يف كتاب » الكربى«والنسائي يف  .جعفربن ++ ثنا حممد: حدثني أبي:حنبلبن ++أمحد

 اهللا++ عبدنرص, عنبن ++ُ عن سويد,)٢/١١٨/٢٠٥٧( »حتفة األرشاف« يف  كام,املواعظ
عن » املباركبن ++اهللا++ وعبد,مسلمبن ++عفانو ,جعفربن ++غندر حممد«ًمجيعا , املباركبن ا

 . بهشعبة
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سلمة, عن ثابت, أن بن ++نا محاد: خالد القييسبن ++ةبدُه  −٣٧٣
ُمتيما اشرتى ح  أهنا ليلة ىرجُ فكان يلبسها يف الليلة التي ت,لة بألف درهمً

 .)١(القدر
بن ++ أخربين مهام, عن قتادة, عن حممد:اجلعد قالبن ++يعل  −٣٧٤

 .)٢(ًسريين أن متيما اشرتى رداء بألف درهم خيرج فيه إىل الصالة
نا : مبرش العتكيبن ++نا برش: إبراهيم العبديبن ++أمحد  −٣٧٥
 )٣(ختنحرمل  بن++ عن معاوية,العالء++ أبيعن اجلريري, عن سلمة,بن ++محاد

أمري املؤمنني تائب من   يا: فقلت,قدمت عىل عمر:  الكذاب قالمسيلمة
حرمل ختن بن ++أنا معاوية:  قلت?ن أنتَ وم:قبل أن تقدر عليه, قال
 وكان :نزل عىل خري أهل املدينة, قالااذهب ف: مسيلمة الكذاب, قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهمن طريق املصنف) ١١/٧٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
ً وأيضا ابن عساكر يف ,)١/٤٥(» مسنده« عد شيخ املصنف يفاجلبن ++يأخرجه عل )٢(

 . بهمن طريق املصنف) ١١/٧٩(» تاريخ دمشق«
 بن حممد++ أخربنا علي):١٥٧/١١٣ / ١ (»كرامات األولياء« أخرجه الاللكائي يف )٣(

بن ++ ثنا الفضل: قال,بن مالك++بن جعفر++بكر أمحد++ ثنا أبو: قال,بن يعقوب++بن عليا
 »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف . بن عنبسة اخلزاعي++حممد ثنا : قال,حباب اجلمحي

 أخربنا :بكر البيهقي++ أخربنا أبو:اهللا الفراوي++عبد++ أخربنا أبو:)٧٨ / ١١(
بن إسحاق ++ أخربنا حممد:بن يعقوب++العباس حممد++ حدثنا أبو:اهللا احلافظ++عبد++أبو

 أخربنا :الفضل القطانبن ++احلسني++ أخربنا أبو: ح قال. حدثنا عثامن:الصغاين
, بن مسلم++ حدثنا عفان:بن احلسن احلربي++ حدثنا إسحاق:بن زياد القطان++سهل++أبو

بن سلمة به, ++حدثنا محاد: »بن مسلم++بن عنبسة اخلزاعي, وعفان++حممد«: كالمها
سمعها عفان من «:  وقال بعده)٢/٤٤٧( »سري أعالم النبالء«وذكر األثر الذهبي يف 

 .»يعرف++ال: ن حرملواب, محاد
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نه وشامله, إىل من يليه عن يمي باملدينة رجل إذا صىل املغرب رضب بيده
 ,هبفجئت فصليت إىل جن: إىل منزله, فإذا هو متيم الداري, قال وذهب هبام

 وإىل رجل آخر من جانبه اآلخر, فانطلق بنا إىل ّي إل۩+فلام صىل رضب بيده
 عهد بالطعام ي ومل يكن ل,ً شديدا فوضعت الامئدة, فأكلت أك,منزله

 فجاء عمر إىل ,باحلرة خرجت نار إذتحدث ن  نحنان فبي,قبل ذلك بثالث
 وما عسى أن يبلغ من  أناوما:  اخرج فأنت هلا, قال متيم,متيم  يا:متيم فقال
 ,عزمت عليك لتقومن:  فقال عمر,ر نفسهغمص:  قال.أمري املؤمنني أمري يا

 النار حتى أدخلها الباب الذي خرجت ش فجعل متيم حيو,فقام وتبعتهام
 :)١( شيئا, فقال عمر ترضهمل  ثم خرج و, ثم اقتحم عىل إثرها,منه
 .)٢( مرتني,وما من شهد كمن مل يشهد, من رأى كمن مل ير++ما

 .  أحاديث وقد روى متيم عن النبي:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٤٢: ق[  ۩  

 ).ف(ليست يف ) ١(
 − أي متيم −وروى البغوي يف الصحابة له قصة «: )١/٣٦٨( »اإلصابة«قال احلافظ يف ) ٢(

 .ها. »ُمع عمر فيها كرامة واضحة لتميم وتعظيم كبري من عمر له
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يم بن أسيد:أبو رفاعة العدوي −١٣٣  بن عبد مناة بن أد  
 )*(ة بن إلياس بن مضربن Iاا

 ًحديثا   النبي وروى عن,ونزل البرصة , صحب النبي
معني بن ++حنبل وحييىبن ++سمعت أمحد: زهري قالبن ++أمحد  −٣٧٦

 وقال ,أسيدبن ++ متيم:اهللا ++رفاعة العدوي صاحب رسول++ أبو:يقوالن
 .أسدبن ++متيم: زهريبن ++غري أمحد
 −يعني− نا محيد: املغريةبن ++نا سليامن: فروخبن ++شيبان  −٣٧٧
 قال ,ىل النبي  وهو خيطبإانتهيت : رفاعة++ أبوقال:  قال−ٍهالل ابن

دينه, ++ مايدري++ ال رجل غريب جاء يسأل عن دينه,,رسول اهللا  يا:فقلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٢/١٥١(للبخاري  »التاريخ الكبري« و,)٧/٦٨(البن سعد » الطبقات«انظر ترمجته يف  (*)
» املعرفة«, و) بتحقيقنا−١١٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣٨٧(ملسلم » الطبقات«و

» األسد«, و)١٦٥٨−٤/١٦٥٧( )١/١٩٤(» االستيعاب«, و)١/٤٥٢(ألبي نعيم 
 . )١٤٠ −٧/١٣٩(, )١/٣٦٧(» اإلصابة«, و)١١١ −٦/١١٠(, )١/٢٥٥(

, كذا سامه البخاري, أسد بفتحتنيبن ++ممتي« :)٧/١٣٩(» اإلصابة« وقال احلافظ يف
 .ها. »رغوقيل بالضم مص, بالفتح وكرس السني, ابن أسيد: وقيل

  .يرقطناقول الدو وه, بفتح فكرس» يدِسَأ« :فقيل, »أسيد« واختلف يف
 »التوضيح«, و)١/٢٥٥(» األسد«, و)٤/١٦٥٨( )١/١٩٤(» االستيعاب «:انظر

 .)١/٢١٨(البن نارص الدين 
, )٤: ص(» املؤتلف« الغني يف++ عبدقول األكثر قالهو وه, ًراغضم مصوقيل بال

 .)١/٧٢(» اإلكامل« وانظر
احلارث ++بن عبد++بن احلارث++عبد اهللا«: )١٧٧ −٣٩: ص(» الطبقات«وسامه خليفة يف 

 .)٣٣/٣١٤(» هتذيب الكامل« وانظر» ...
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 ى فأتّي إل)١( وترك خطبته حتى انتهىاهللا ++ رسولّي فأقبل عل:قال
 وجعل اهللا ++فقعد عليه رسول: بكريس خشب قوائمه حديد, قال

 .)٢( ثم أتى خطبته فأتم آخرها,يعلمني مما علمه اهللا
هالل, عن بن ++ عن محيد−يعني ابن املغرية− نا سليامن: شيبان  −٣٧٨
رأيت يف املنام كأين يف رهط ورجل خلفنا معه السيف : أشيم قالبن ++صلة

 يأيت++ ال فجعل۩+يكاد يراها أحد++ الالصهباء يرى أشياء++ أبووكان: شاهره قال
 َّي يأيت علىنظر متأ فجعلت , ثم يعود كام كان,سهعىل رجل منا إال رضب رأ

فوقع عىل :  فرضب رأيس, قاليلعفأتى : يصنع هبم, قال++ مايبصنع في
نظر حتى أخذت رأيس أنفض عن شفتي الرتاب, قالت أفكأين : األرض قال

ثم أخذته فعاد كام :  قال?الصهباء كيف تأخذ رأسك وقد وقع++ أبايا: امرأته
َثفتبعه وأنا عىل مجل أرفاعة عىل ناقة ++ أبا كأين أرىورأيت: كان, قال  )٣(الَ

 اآلن : حتى أقول−لناقةا− فيعوجها يعني:  قال,تبعهأيطوف فأنا عىل أثره 
فأولت رؤياي أنه : تبعه قالأ ثم , ثم يرسجها فينطلق,سمعه الصوتأ

 .)٤(ا العمل بعده كدُّد وأنا أُك,خذهآرفاعة ++ أبيطريق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ) ١٤٥٠(»  مسلمصحيح«وهو املوافق لام يف ) م(, واملثبت من »أتى«) ف(  يف)١(
 .شيبان به

 . بهفروخبن ++حدثنا شيبان :)١٤٥٠(أخرجه مسلم  )٢(
 .]م−أ /٤٣: ق[  ۩  

 ).١/٦٢١(» النهاية «. أي بطيء ثقيل)٣(
» الكبري«اين يف  والطرب. حدثنا عفان:)١١/٨٤ (»املصنف«يف شيبة ++ أبيابنأخرجه  )٤(

بن ++السالم++ عبدظفر++ أبو حدثنا:حرب العباداينبن ++حممدبن ++ حدثنا جعفر:)٢/٥٩(
 . بهاملغريةبن ++سليامنعن ) مطهربن ++السالم++ وعبدعفان, «:كالمها, مطهر



 ٤١٥ املجلد األول  

ازني اد أبو عب,ٌيم −١٣٤ يم ا  )*(بن 
 .ًروى عن النبي  حديثا, وسكن املدينة

عبد الرمحن املقرئ, عن سعيد ++ أبونا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٣٧٩
متيم الامزين, عن أبيه بن ++األسود, عن عباد++ أبوحدثني: أيوب قال++ أبيبنا

 .)١( يتوضأ ويمسح الامء عىل رجليهاهللا ++رأيت رسول: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ) بتحقيقنا−١٢٠(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٤١(» الثقات«انظر ترمجته يف  (*)
, )١/٥٩(» التجريد«, و)١/٢٥٨(» األسد«, و)١/٤٥٢(ألبي نعيم » املعرفة«و
 .»زيدبن ++متيم« :ً, وذكروه مجيعا يف)١/٣٧٠ (»ةاإلصاب«و

 والد عباد متيم الامزين األنصاري«: )١/١٩٥(» االستيعاب« الرب يف++ عبدوقال ابن
 .ها .»عاصمبن ++زيدبن ++متيم: وقيل, عمرو++بن عبد++متيم :وقيل فيه, متيمبن ا

 .ها .» نظرويف صحبته« :قال الرب اخلالف يف اسمه++ عبدابن هذا وبعد أن ذكر
 .هناكفانظره , ) بتحقيقنا−١٠٧(» اإلنابة« لذلك ذكره مغلطاي يف

والطرباين يف  ,)٤/٤٧( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن ,)٤/٤٠(أخرجه أمحد  )١(
 ,)١/١١٥(» معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٩٣٣٢(» األوسط«, و)١٢٨٥(» الكبري«

 ً مجيعا من طريق,)١/٤٥٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٠١(وابن خزيمة 
 أيوب, عن++بن أبي++حدثنا سعيد: يزيد, قالبن ++اهللا++ عبدئعبد الرمحن املقر++أبي
متيم بن ++الزبري, عن عبادبن ++الرمحن موىل آل نوفل يتيم عروة++بن عبد++األسود حممد++أبي

اليروى هذا احلديث عن «: »األوسط« قال الطرباين يف , فذكره... قال,عن أبيهالامزين, 
 »اإلصابة«وقال احلافظ يف , »أيوب++بن أبي++ تفرد به سعيد,متيم الامزين إال هبذا اإلسناد

  إنه ضعيف,:عمر فقال++ أبووأغرب رجاله ثقات,«:  بعدما ذكر احلديث)١/٣٧٠(
 ;وفيه نظر وتبعه غريه عىل ذلك, .أعلم روى عباد عن أبيه غري هذا++ ال:وقال البغوي
بن اوقد وهم فيه  يف الشك يف احلديث, :بن منده حديثني آخرين أحدمهاافقد أخرج له 

 من »فوائد العيسوي«ورويناه يف األول من  :وثانيهام .وإنام يعرف عن عمه هليعة,
 , عن أبيه وعمه,متيمبن ++ عن عباد,بن شهابا عن ,سعدبن ++ عن هشام,طريق الليث

 =وهو معروف لعباد عن عمه   احلديث,»...ا عىل ظهرهًمضطجع أهنام رأيا النبي «
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غري [متيم, عن أبيه, عن النبي  بن ++أعلم روى عباد++ ال:
 . عن النبي ,زيدبن ++اهللا++ عبدمتيم, عن عمهبن ++, وإنام حيدث عباد)١(]هذا

ن −١٣٥  )*(بن سلمة الثقفي يم بن غي
 .اهللا ++إنه ولد عىل عهد رسول: يقال
: مسلم قالبن ++نا حممد: حذيفة++ أبونا: حممد القايضبن ++أمحد  −٣٨٠

بن ++ متيم:, عن أبيهيسلمة الثقفبن ++غيالنبن ++متيمبن ++حدثني املفضل
شعبة بن ++حرب واملغريةبن ++سفيان++ أبااهللا ++بعث رسول: غيالن قال

الوليد, فأمرهم أن يكرسوا بن ++ إما أنصاري, وإما خالد; آخرورج
حيث «: قال ?جعل مسجدهمنن رسول اهللا, أي  يا فقالوا,طاغية ثقيف

 .)٣(»يعبد  الحيثاهللا  )٢(َعبدُكانت طاغيتهم, حتى ي
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكر ++ أبيوقد أخرجه الباوردي من طريق ا,ًمانع أن يرويه عباد عنهام مع++ اللكن ا,ًأيض

 .ها.» واهللا أعلم, عىل الشك, عن أبيه أو عمه,عن عباد : فقال, عن الزهري,اهلذلي
 ).ف(بني املعقوفني غري موجود يف ++ ما)١(

 ,)١/٤٥٨(ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقنا−١١٩(ابن قانع » معجم«ته يف انظر ترمج (*)
 )١/٣٧٦(» اإلصابة«  وذكره احلافظ يف,)١/٥٩(» التجريد«, و)١/٢٦٠(» األسد«و

 . يف القسم الثاين فيمن له رؤية
ترمجة » اإلنابة« يف كتابه املختلف فيهم من الصحابة وقد أدخله مغلطاي يف

 .) بتحقيقنا−١٠٨(
 عن »معجمه« وهو املوافق لام رواه ابن قانع يف )ف(, واملثبت من »وايعبد«): م(  يف)٢(

 .املصنف به
نعيم يف ++ وأبو, من طريق املصنف)١/١١٤( »معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٣(

قال  به, حذيفة++ أبو أخربنا خيثمة إجازة, ثنا الربيت, ثنا:)١/٤٥٨( »معرفة الصحابة«
 .» وهو مرسل,ال من هذا الوجهإنعرفه ++ ال:بن مندهاقال «: )١/٣٧٦( »اإلصابة«يف احلافظ 
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َّتما −١٣٦ Mلب  بن عباسُمَ  )*(بن عبد ا
ة مخس وعرشين نس− إسامعيل الطالقاينبن ++إسحاق  −٣٨١

يقل, عن َّ الص− يعني−علي++ أبي نا جرير, عن منصور, عن−ومائتني
ما لكم « :اهللا ++ قال رسول: عن أبيه قال, عباس۩+بن متامبن ++جعفر

 تسوكوا, فلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم أن )١(اًحْلَ قّيتدخلون عل
 .)٢(»يتسوكوا عند كل صالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١/٣٧٥(» اإلصابة«وأصغر اإلخوة العرشة بني العباس, انظر , ابن عم النبي : هو (*)

ذكر ذلك , »له رؤية«: الرب++ عبدقال ابن, والراجح عدمها, خمتلف يف صحبتهو وه
واحلافظ يف , )١/٥٨(» التجريد« والذهبي يف, )١/٢٥٣( »األسد« عنه ابن األثري يف

 . )٥٩: ص(» التعجيل«و )١/٣٧٥(» اإلصابة«
 ونقل عن , فيمن له رؤية)١/٣٧٥(» اإلصابة« وأورده احلافظ يف القسم الثاين من

 .ها .»رواية من وجه ثابت  ال حيفظ له عن النبي« :ابن السكن قوله
حديثه عن « :ونقل قوله, ورده يف ثقات التابعنيوحكى احلافظ عن ابن حبان أنه أ

 عن ييرو« :)٤/٨٥(» الثقات« والذي يف .ها .»وإنام رواه عن أبيه, مرسل  النبي
  .»أبيه

ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقنا−١١٨(البن قانع » معجم الصحابة« وانظر
)١/٤٥٨(. 

 .]م−ب/٤٣: ق[  ۩  
: انظر, ستعامل السواكاحث عىل و وه,  يركبهاسخوو, ألسنانافرة تعلو ُص :القلح )١(

 .)٤/٩٩(» النهاية«
نعيم يف ++ وأبو,)٢/٦٤(» الكبري«والطرباين يف  ,)١/٢١٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

 ... عن أبيه,عباسبن ++متامبن ++جعفرًمجيعا من مسند  ,)١/٤٥٩( »معرفة الصحابة«
 .فذكره
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ٍحفص ++ أبوالرمحن++بن عبد++نا عمر: يونسبن ++)١(ريجُس  −٣٨٢
متام, عن أبيه, بن ++, عن جعفريعل++ أبياملعتمر, عنبن ++اآلبار, عن منصور

, وال : املطلب قال++بن عبد++عن العباس كانوا يدخلون عىل النبي 
ا, استاكوا, لوال أن أشق عىل أمتي ًح قلّتدخلون علي«:  فقال,يستاكون

 .)٢(»لفرضت عليهم السواك عند كل صالة كام فرض عليهم الوضوء
  عن منصور, عن,سابق, عن شيبانبن ++ ورواه حممد:

متام, عن ابن عباس, عن بن ++بني أسد, عن جعفر الصيقل موىل يعل++أبي
 .نحوه[  أبيه عن النبي

 ., عن ابن سابقهبه ابن زنجوي  −٣٨٣
بن ++علي, عن جعفر++ أبي عن منصور, عن,ورواه األشيب, عن شيبان 

حدث به األشيب ++ ما والصواب)٣(]عن أبيه, عن النبي  عباس,
 .زعموا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠/٢٢١(» هتذيب الكامل«انظر ترمجته يف , وهو تصحيف, و»جريج«): م(  يف)١(
واحلاكم يف  ,)١/٢٢٦( »همسند«والبزار يف  ,)١٢/٧١(» مسنده«عوانة يف ++ أبورجهأخ )٢(

قال , العباس جده عن, أبيه عن, متامبن ++جعفرمن مسند ) ١/٢٤٥(» املستدرك«
ذا اإلسناد, إال عن العباس, عنه هب وال نعلم يروى هذا اللفظ عن النبي «: البزار

 » الدارقطنيعلل«وانظر , »العباس عن أبيه حديثا آخربن ++وقد روى متام
 .وقد عرض االختالف فيه ,)١٣/٤٧٦/٣٣٦٥(

 ., وهو انتقال نظر من الناسخ)ف(املعقوفني سقط من بن ++ ما)٣(
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  زيد بن عبد اهللا بن عمروبن  بن ثعلبة)١(بِلَّالت −١٣٧
يا ة بن التلب العن  )*(بن عم

 .من بني متيم
:  قال)٢(حجرةبن ++نا غالب: حفصبن ++نا حرمي: عمرو  −٣٨٤

 التلب أنه كان عند :ابنة ملقام, عن أبيها, عن أبيهاهللا ++ عبد أمحدثتني
ا فأرفعه وآكل مع الناس حتى  مد)٣(فكان يطعم ويكيل لي ,النبي 

فرمى إليه أن عند التلب : عة, قالْوَبت الناس جافأص: ًان طعاما, قالك
فجمعته  ,ا يوم كذا وكذاأطعمتني مد: فقال  التلب النبي ىًطعاما, فأت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلكامل«و )١/٣١٣(للدارقطني » املؤتلف واملختلف«: انظر, وكرس الالم  بفتح التاء)١(

, )١/٥٠٩(» هتذيب التهذيب«, و)١/٣٦٦(» اإلصابة«و ,)١/٥١٤(البن ماكوال 
 :)٢/٦٢(» املعجم الكبري«وقال الطرباين يف . »الكتف: التلب«: »القاموس«وقال صاحب 

 . ومثله قال احلافظ» بتشديد الباء: ويقال«
 وكان يف لسان شعبة, فهَّوحكموا أنه صح, باملثلثة» الثلب« :وكان شعبة يقول

  ., كام أشار املصنف يف آخر الرتمجةلثغة
اآلحاد «, و)٤/٨٦(» تاريخ الدوري«: , وانظر لرتمجته»العبدي«:  كأهنا)ف( يف (*)

البن قانع » املعجم«, و)٢/١٢٠(سوي فلل»  والتاريخاملعرفة«, و)٢/٤١١(» واملثاين
 »التجريد«, و)١/١٩٧(» االستيعاب«, و)١/٢٥٣(» األسد«و ) بتحقيقنا−١١٥(
 .)١/٢٠٢(البن حجر » التبصري«, و)٤/٣٢٠(» هتذيب الكامل«, و)٥٨ −١/٥٧(

حجرة كام يف ترمجته من بن ++, وهو غالب»حجوة«: تشبه) ف(كذا يف » بجرة«): م(يف ) ٢(
 ).٢٣/٨٣(» هتذيب الكامل«

 ).م(ليس يف  )٣(
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 وكال لي فيه الذي يكيل ,اهللا ++فاستقرضه مني رسول: إىل اليوم, قال
 .)١(لي منه قبل ذلك

الثلب وإنام هو : ن يقوللثغ, وكاأ وبلغني أن شعبة كان :
 .د روى التلب عن النبي  أحاديثق, و)٢( بالتاءالتلب

ð^jÖ]<h^e<†}aJ< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++حرمي ثنا :العزيز++بن عبد++علي حدثنا :)٢/٦٢(» الكبري«خرجه الطرباين يف أ )١(

رواه الطرباين يف «): ٤/١٤١((» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف  به, القسملي حفص
 روى له  ووالدها ملقام,ومل أجد من ترمجها,  وفيه أم عبداهللا بنت ملقام,»الكبري«

 .حجرةبن ++تفرد به غالب و.ها.»وبقية رجاله ثقات داود,++أبو
 ).م(ليست يف ) ٢(



 ٤٢١ املجلد األول  

 الثاءباب 
ه ثابت  من ا

َّ۩+ بن قيس بنثابت −١٣٨   )*(سا 
ً يوم الياممة شهيدا, وكان سكن  قتل,اخلزرجبن ++أحد بني احلارث

 . املدينة, وروى عن النبي
َغبريعباد ال++ أبوسريُنن ب++قطن  −٣٨٥ نا : سليامنبن ++نا جعفر: ُ

 .)١(ٍاس خطيب األنصارّشمبن ++قيسبن ++كان ثابت: ثابت, عن أنس قال
لام : نا ثابت, عن أنس قال: سليامنبن ++نا جعفر: سريُنبن ++قطن  −٣٨٦

 قال ]٢: جراتاحل[﴾ Ÿω (#þθãèsùös? öΝä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ Äc©É<̈Ψ9$#نزلت هذه اآلية ﴿
  )٢(نا الذي كنت أرفع صويت فوق صوت النبيأ: شامسبن ++قيسبن ++ثابت

 .)٣(»بل هو من أهل اجلنة«:  فقالاهللا ++ر ذلك لرسولِكُفأنا من أهل النار, فذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٤٤: ق[  ۩  
 −١٣٠(البن قانع , »معجم الصحابة«, و)٣/٤٦١(» اآلحاد واملثاين«  يفهانظر ترمجت (*)

, )١/٦٤(» التجريد« و,)١/٢٧٥(» األسد«, و)١/٢٠٠(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا
 .)٤/٣٦٨(» هتذيب الكامل«, و)٤٦٦ −١/٤٦٤(ألبي نعيم » املعرفة«و

 ).٦٦−٢/٦٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
) ٢٣/٦٢٠(» هتذيب الكامل« وهو املوافق لام يف )م(, واملثبت من »رسول اهللا«): ف( يف )٢(

 .من طريق املصنف به
, ٣/١٣٧(وأمحد  ,)٧٠( »خلق أفعال العباد« والبخاري يف ,)١١٩(أخرجه مسلم  )٣(

ًمجيعا من  ,)٨١٧٠( »الكربى« والنسائي يف ,)١٢٠٩(محيد بن ++عبد, و)١٤٥,٢٨٧
 . بهن أنسعثابت, طريق 



  املجلد األول ٤٢٢
بن ++نا صالح: محيد الطويلبن ++نا إبراهيم: عليبن ++حممد  −٣٨٧
بن ++قيسبن ++ت, عن ثابتثاببن ++ عن الزهري, عن حممد,األخرض++أبي

 قد خشيت أن أكون قد ,رسول اهللا  يا:شامس, أنه أتى النبي  فقال
 أن نرفع أصواتنا فوق صوتك, وأنا اهللا ++ هنانا: قال»?َِمل«: هلكت, قال

: رجل جهري الصوت, وهنانا عن اخليالء, وأنا رجل أحب اجلامل, فقال
 .)١(تل يوم الياممةُ فق»ًل شهيداتً أما حتب أن تعيش محيدا, وتق,يا ثابت«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم «وابن قانع يف . وعرض اخلالف يف طرقه ,)٢/٦٦( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

بن ++ ثنا صالح:بن محيد الطويل++إبراهيم, كالمها من طريق )١/١٢٦(» الصحابة
فذكره, ... بن شامس++بن قيس++ عن ثابت,بن ثابت++ عن حممد, عن الزهري,األخرض++أبي

وابن  ,)١/٤٦٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١٣١٢(» الكبري«وأخرجه الطرباين يف 
 عن , عن ابن شهاب,بن أنس++مالك من طريق )١/٦٠( »ستيعاباال«الرب يف ++عبد

قال . بن شامس++بن قيس++ عن ثابت,بن قيس األنصاري++بن ثابت++بن حممد++إسامعيل
 الزهري عن ,آخرين يف العمري عمر بن++اهللا وعبيد يزيد,بن ++يونس رواه«: نعيم بعده++أبو

 الصديف, حييىبن ++ومعاوية األوزاعي, وخالفهم, إسامعيل عن ,عنه مالك كرواية
 يذكروا ومل. ثابت عن ثابت,بن ++حممد عن الزهري, عن: فقالوا ;األخرض++بن أبي++وصالح
 الرمحن++ عبدأبيه عن عيسى, أخيه عن ليىل,++بن أبي++الرمحن++بن عبد++حممد ورواه ,إسامعيل

 .»نحوه ...قيسبن ++ثابت عن ليىل,++بن أبيا
بن ++ عن إسامعيل,بن شهابارواه «): ٦/٦٢١(» فتح الباري«قال احلافظ يف 

وهذا مرسل « : ثم قال,فذكره» ...شامسبن ++قيسبن ++ قال ثابت:قال ثابت,بن ++حممد
وأخرجه  , عنه, عن مالك,عيسىبن ++ عن معن,بن سعدا أخرجه ,قوي اإلسناد

 ومن , عن مالك كذلك,أويس++بن أبي++ من طريق إسامعيل»الغرائب«الدارقطني يف 
 وهو مع ,قيسبن ++ عن ثابت, عن إسامعيل: فقال فيه, عن مالك,كثريبن ++طريق سعيد
بن ++بن مردويه من طريق صالحا وأخرجه , ألن إسامعيل مل يلحق ثابتا;ذلك مرسل

 , فذكر نحوه... إن ثابتا:قيسبن ++ثابتبن ++عن حممد : فقال, عن الزهري,األخرض++أبي
 ومل يذكر , عن الزهري معضال, عن معمر,الرزاق++ عبدبن جرير من طريقاوأخرجه 
 .»اًفوقه أحد



 ٤٢٣ املجلد األول  

 عن ثابت −يعني ابن سلمة− نا محاد: انفنا ع: ابن زنجويه  −٣٨٨
 ولبس ثوبني )٢(طَّد حتنوق )١(مةام جاء يوم اليقيسبن ++ٍعن أنس, أن ثابت

ا جاء به هؤالء إين أبرأ إليك مم: أبيضني, وتكفن, وقد اهنزم القوم, فقال
 )٣(كمئعودتم قرا++ مابئس:  ثم قال,صنع هؤالءليك مما إر ذاملرشكون, وأعت

 .)٤(فقاتل حتى قتل ملَ فح,منذ اليوم, خلوا بيننا وبينهم ساعة
: نا ابن جابر قال: بكربن ++نا برش: عيسى املرصيبن ++أمحد  −٣٨٩

 من األنصار قدمت املدينة فلقيت رج: حدثنا عطاء اخلراساين قال
قم معي, فانطلقت معه حتى : القيس قبن ++حدثني حديث ثابت: فقلت

ثا, ثم دعاين بُدفعنا إىل باب دار فأجلسني عىل باهبا ثم دخل فلبث ل
قيس فسلها عام بدا بن ++هذه ابنة ثابت:  فقال الرجل,فدخلنا عىل امرأة

 عىل رسوله  اهللا ++زلنلام أ: ت, قال  حدثيني عنه:لك, فقلت
﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ ۩ Ÿω (# þθãè sùö s? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏN öθ |¹ Äc© É< ¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ã yγ øg rB …çµ s9 ÉΑ öθ s)ø9$$ Î/ 

Ìôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 β r& xÝ t7 øt rB öΝ ä3è=≈ yϑ ôã r& óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβρ âßêô± s?﴾ ]٢: احلجرات[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ., وهو تصحيف ظاهر»يوم القيامة«: كأهنا) م(  يف)١(
ْيخلط++ ماهو أي لبس احلنوط, و)٢( َاملوتى ألكفان ِّالطيب من ُ ِوأجسامهم ْ َ  »النهاية«. َّخاصة ْ

)١/١٠٦٦.( 
 »أقرانكم«: , ويف مصار ختريج األثر)ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يمكن أن تقرأ يف ) ٣(

 . وغريه)١/٣١١( »سري أعالم النبالء«كام يف 
 ,)١/٤٦٤( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٦٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٤(

  عن أنس, ثنا ثابت:سلمةبن ++محادًمجيعا من طريق , )٣/٢٦٠(»املستدرك«واحلاكم يف 
 .»مل خيرجاه و,صحيح عىل رشط مسلم «:وقال احلاكم, به

 .]م−ب/١٤: ق[  ۩  



  املجلد األول ٤٢٤

 وقال , )٢(فافتقده رسول اهللا ,فطفق يبكي ,)١(فأغلق عليه بابه ,فدخل
شأنه غري أنه أغلق ++ ماندري++ مارسول اهللا,  يا:, فقالوا»ما شأن ثابت?«

ما «:  إليه, فسألهاهللا ++ فأرسل رسول, فهو يبكي فيه,بيته عليه باب
 ™pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u$﴿ :عليك هذه اآليةاهللا ++ أنزل,رسول اهللا  يا: قال»شأنك?

Ÿ(Ÿω (#þθ ãè sùö s? öΝä3 s?≡uθ ô¹ r&)اآلية, فأنا شديد الصوت, فأخاف أن  ]٢: احلجرات[ ﴾)٣
 ومتوت , بل تعيش بخري,لست منهم«: يكون قد حبط عملي, فقال

: لقامن[ ﴾βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù¨﴿: تعاىلاهللا ++ ثم أنزل:ت قال.»بخري
: , وقالاهللا ++فغلق عليه بيته, وطفق يبكي فيه, فافتقده رسول ,]١٨

 غري أنه قد ,شأنه++ ماندري++ مارسول اهللا, واهللا  يا: قالوا»شأنه?  ماثابت«
 .»ما شأنك?« : وقالاهللا ++أغلق باب بيته فطفق يبكي, فأرسل إليه رسول

 ﴾Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù #$!© (βÎ¨﴿: عليكاهللا ++نزلأ , رسول اهللا)٤(يا: فقال
لست «:  وأحب أن أسود قومي, فقال,اجلاملواهللا إين ألحب  ]١٨: لقامن[

ُ بل تعيش محيدا, وت,منهم : , قالت»اجلنة بسالماهللا  ًقتل شهيدا, ويدخلكً
 فلام ,الوليد إىل مسيلمة الكذاببن ++خرج مع خالد: فلام كان يوم الياممة

ٍ فانكشفوا فقال ثابت لسامل ,هميمحل عل[ اهللا ++ أصحاب رسول)٥(يلق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»بابا«): ف(يف ) ١(
 .»النبي«): ف(  يف)٢(
 .»اآلية« :ومل يذكر كلمة» فوق«): ف( يفبعدها  زاد )٣(
 ).م( ليس يف )٤(
 .»ألقى«): ف(  يف)٥(



 ٤٢٥ املجلد األول  

 ثم حفر كل )١(]اهللا ++هكذا كنا نقاتل مع رسول++ ما:ةحذيف++ أبيموىل
فثبتا وقاتال حتى  , القوم)٣( لنفسه حفرة, ومحل عليهام)٢(واحد منهام

رجل من املسلمني  [ فمر به,تال, وكانت عىل ثابت يومئذ درع له نفيسةُق
قيس يف منامه بن ++ رجل من املسلمني نائم إذ أتاه ثابت)٤(]فبينافأخذه, 

عه, إين لام قتلت ّيضهذا حلم فت: إين أوصيك بوصية, إياك أن تقول: لفقا
نزله يف أقىص العسكر, مأمس مر بي رجل من املسلمني فأخذ درعي, و

 وجعل ,)٥(رمةُ عىل الدرع بىرس يستن يف طوله, وقد كفَوعند خيامه ف
 ي درعّيالوليد, فأمره أن يبعث إلبن ++ فأتى خالدحفوق الربمة ر

 من ّيفأخربه أن عل: اهللا ++ رسول۩+ا, وإذا قدمت عىل خليفةفيأخذه
ين كذا وكذا, وفالن من رقيقي عتيق وفالن, َّد من الّيين كذا وكذا, ولَّدال
الوليد فأخربه بن ++فأتى الرجل خالد عه,ّ هذا حلم فتضي:إياك أن تقولف

ستن يف ي رسف يف أقىص العسكر, فإذا عنده اء خب الدرع فنظر إىلفبعث إىل
 فإذا ,لحّ فنظر يف اخلباء, فإذا ليس فيه أحد فدخلوا, فرفعوا الر,طوله
الوليد, بن ++ خالد)٦(ا ثم رفعوا الربمة فإذا الدرع حتتها, فأتوا هب,رمةُحتته ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وهو انتقال نظر من الناسخ واهللا أعلم)م(ني املعقوفني غري موجود يف ب++ ما)١(
 .»منهم«): م(  يف)٢(
 .»عليهم«): م(  يف)٣(
املتفق «واملثبت موافق لام يف ) ف( وغري واضح يف ,)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٤(

َحيث ساق اخلطيب احلديث من طريق املصنف به) ٢/١٣٧(» واملفرتق ُ. 
ْ القدر من احلجرهي) ٥(  ).١/١٣٦(» املغرب يف ترتيب املعرب«. ِ

 .]م−أ/٤٥: ق[  ۩  
 ).م(ليس يف  )٦(



  املجلد األول ٤٢٦

برؤياه, فأجاز وصيته بعد   بكر++ أبافلام قدموا املدينة حدث الرجل
بن ++ بعد موته غري ثابتفال يعلم أحد من املسلمني جوز وصيته موته,
 .)١(شامسبن ++قيس

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدثنا :عامربن ++حدثنا هشام): ٥/٥٤٥( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )١(

  ثنا:حممدبن ++اهللا++ عبد حدثنا):٦/٣٥٩٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.صدقة
 »املستدرك«واحلاكم يف  .خالدبن ++ ثنا صدقة:عامربن ++ ثنا هشام:عاصم++ أبيبن++بكر++أبو

  ثنا برش:نرص اخلوالينبن ++ ثنا بحر:يعقوببن ++العباس حممد++ أبو حدثناه):٣/٢٦١(
 : قال,جابربن ++يزيدبن ++الرمحن++ عبدعن» بكربن ++برش و,صدقة«: , كالمهابكربن ا

فذكرت ...  قالت,شامسبن ++قيسبن ++بنت ثابت حدثتني ,حدثني عطاء اخلراساين
 .قيسبن ++احلديث من مسند ابنة ثابت

 ثنا :املعىل الدمشقيبن ++ حدثنا أمحد):٢/٧٠( »الكبري«الطرباين يف أخرجه و
): ٣/٤٠٩( )١/٢٤٧( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيابنو. الرمحن++بن عبد++سليامن

ثنا : »مصفىبن ++الرمحن, وحممد++بن عبد++امنسلي«: , كالمهامصفىبن ++حدثنا حممد
 قال : عن عطاء اخلراساين,جابربن ++يزيدبن ++الرمحن++ عبد حدثني:مسلمبن ++الوليد

 فأرشدوين إىل ,شامسبن ++قيسبن ++قدمت املدينة فسألت عمن حيدثني بحديث ثابت
سند أبيها فذكرت احلديث, وجعلته من م... يقول++ أبي سمعت: فسألتها فقالت,نتهاب

 .قيسبن ++ثابت



 ٤٢٧ املجلد األول  

نصاري ثابت بن صامت −١٣٩  )*(ا
 . سكن املدينة,األشهل++ عبدمن بني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كذا, وهو أشهلي كامل قال املصنف, ومل نر من »منصور األسلميبن ++ثابت«): ف( يف+(*)

 ,»ابن منصور«: قال فيه
ً اختالفا كثريا عىلصحبتهاختلف يف هذا, و  :سيأيت++ ماً

 – )٢/٤٥٣(» اجلرح والتعديل«  كام يف−حاتم++ أبو:قال ذلك, إنه صحابي: قيلأ ـ 
 ابن: ولكن يف إسناده, إن له صحبة: يقال«: قال. )٣/٤٥(» الثقات« حبان يفوابن 
 .)٧٨: ص(» الطبقات« وخليفة يف. ها .»هليحبيبة األش++أبي

عزاه » املنزل« هشام الكلبي يف كتابه: قال ذلك, »إنه مات يف اجلاهلية«: قيلب ـ 
طبقات «  يف كتابهزيد++ أبووقال الشيخ بكر, )١/١٢١(» اإلنابة« إليه مغلطاي يف

 .»كتاب النسب الكبريو إن كتاب املنزل ه« :)٤٩: ص(» النسابني
إما أن , ٌهذا احلديث وهل« : ابن سعد حيث قال لام ذكر حديثه:وتبع ابن الكلبي

 عن ,وإما أن يكون عن أبيه,  عن جده,عن أبيه, الرمحنعبدبن ++ لعبداهللاٍيكون عن ابن
  واحلافظ)١/١٢١(» اإلنابة« نقله عنه مغلطاي يف .»... عن جده:ليس فيه,  النبي
وعمدة ابن سعد يف «: )١/٣٩٠(» اإلصابة« وقال يف, )٢/٦(» هتذيب التهذيب« يف

 .ها. »...الكلبيبن ++قول هشام: ذلك
إن « : حيث قال)١/٢٠٥(» االستيعاب« الرب يف عبدُ ابن:ً الكلبي أيضاَوتبع ابن

 .ها. »يةالصامت تويف يف اجلاهلبن ++ثابت
القائل بأن « :حيث قال: )٢/٧(» هتذيب التهذيب«  عىل هؤالء يفاحلافظورد 

وليس , الكلبي فتبعه هؤالء كلهمبن ++هشامو ه: الصامت هلك يف اجلاهليةبن ++ثابت
 .ها .»قوله حجة إذا خولف

» االستيعاب« الرب يفابن عبد: , قال ذلكإن الصحبة البنه عبدالرمحن:  قيل−ج
االستبصار يف نسب «: امة يف كتابه املوفق ابن قد−ً أيضا−وقال ذلك, )١/٢٠٥(

  .)١/١٢٠(» اإلنابة« عزاه إليه مغلطاي يف» األنصار
 −١٣٣(» معجم ابن قانع« بسطناها يف تعليقنا عىل, وقيل غري ذلك أقوال كثرية

 .)بتحقيقنا
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 إسامعيلبن ++نا إبراهيم: عيسىبن ++نا معن: مويسبن ++رزق اهللا  −٣٩٠
ٍصامت, عن أبيه, عن بن ++ثابتبن ++)١(الرمحن++ عبدحبيبة, عن++ أبيبنا

 ,ًاألشهل يف كساء ملتفا به++ عبديبنيف مسجد  )٢(صىل النبي  أنجده 
 .)٣(برد احلصباءيقيه ه عليه ييضع يد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++عبد اهللا«: ويف مصادر ختريج احلديث) ف(, )م(هكذا يف ) ١(
 ).ف(ليست يف ) ٢(
حممد بن ++العزيز++ عبد حدثنا:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو حدثنا):١٠٣١(ابن ماجه  أخرجه )٣(

 جاءنا : قال,الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبد عن,حبيبة++بن أبي++ عن إسامعيل,الدراوردي
نص عىل ذلك املزي يف , كذا أخرجه ابن ماجه بإسناد مقطوع, وهو وهم, كام النبي 

الصامت بن ++ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++عبد اهللا«:  ترمجة)١٥/١٩٩ (»هتذيب الكامل«
األشهل ++ عبدصىل يف مسجد بنى ن النبي أ «: عن جده, عن أبيه,»األنصاري املدين

بن ++قاله إسامعيل ,حبيبة++بن أبي++إسامعيلبن ++إبراهيم :وعنه,  احلديث»...وعليه كساء
بن ++عن إسامعيل: حممد الدراورديبن ++العزيز++ عبدوقال,  عن إبراهيم,أويس++أبي
 عن :ومل يقل, »فصىل بنا جاءنا النبي  «:الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبد عن,حبيبة++أبي
 .»وهو وهم , عن جده,أبيه

بن ++حدثنا إسامعيل: مسافربن ++حدثنا جعفر): ١٠٣٢(ًووصله ابن ماجه أيضا 
 »صحيحه« وابن خزيمة يف .إسامعيل األشهليبن ++أخربين إبراهيم: ويسأ++أبي

بن ++ حدثنا سعيد:إسحاق الصنعاينبن ++ نا حممد:بكر++ أبو نا:طاهر++ أبو أخربنا):٦٧٦(
 :محيدبن ++حدثنا يعقوب ):٤/٤٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن. مريم++أبي

حدثنا  ):٢/٧٦( »الكبري« والطرباين يف .أويس++بن أبي++اهللا++بن عبد++حدثنا إسامعيل
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.أويس++بن أبي++ ثنا إسامعيل:املبارك الصنعاينبن ++علي

, أويس++بن أبي++ ثنا إسامعيل:املباركبن ++ ثنا علي:أمحدبن ++حدثنا سليامن ):١/٤٦٩(
بن ++إسامعيل, ومريم++أبيبن ++سعيد, وإسامعيل األشهليبن ++إبراهيم: (ثالثتهم

بن ++اهللا++ عبد عن,حبيبة++بن أبي++إسامعيلبن ++حدثنا إبراهيم): أويس++بن أبي++اهللا++عبد
فذكره, إال أن ...  عن جده, عن أبيه,صامت األشهليبن ++ثابتبن ++الرمحن++عبد

 = , قال»تثاببن ++عبد الرمحن« :ابن خزيمةوقع عند » ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++عبد«
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 .ال أعلم له غريه

نصاري ثابت بن الضحاك بن خليفة −١٤٠  )*(ا
 .سكن الشام, وكان ممن بايع حتت الشجرة

 :ىنْكُخليفة يبن ++الضحاكبن ++ثابت: اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبوقال
 . فتنة ابن الزبري مات يف,زيد++أبا

 نا معاوية: برش احلريري قالبن ++نا حييى: علي قالبن ++حممد  −٣٩١
بن ++ أن ثابت,ة أخربهبقال++ أباكثري, أن++بن أبي++سالم, عن حييىبن ا

 .)١( حتت الشجرةاهللا ++أنه بايع رسول ,الضحاك أخربه
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حبيبة, عن++ أبيعن ابن: حبيبة فيه, فقال الواقدي++ أبياختلف عىل ابن«: نعيم++أبو
بن ++الرمحن++ عبدحبيبة, عن++ أبيابن: عيسىبن ++الرمحن, وقال معن++بن عبد++اهللا++عبد
 ة,حبيب++ أبيمريم, عن ابن++بن أبي++سعيد: اهللا, وقال++ عبدالصامت, ومل يذكربن ++ثابت
 )١/١٨٢( »عللال«حاتم يف ++ أبي, وصحح ابن»ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++لرمحنا++وعبد

بن ++ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبد عن,حبيبة++بن أبي++إسامعيلبن ++إبراهيمرواية 
, صحح هذه الرواية عىل رواية الدراوردي املتقدمة عند  عن جده, عن أبيه,الصامت

الرمحن مل أر من ++بن عبد++عبد اهللا «:»الزوائد«يف ريي ابن ماجه مقطوعة, وقال البوص
 .» وباقي رجاله ثقات,تكلم فيه وال من وثقه

 والطرباين ,)٣٤: ص(للرتمذي »  اهللا ++تسمية أصحاب رسول«انظر ترمجته يف  (*)
 .)١/٣٥١(» احللية«, و)١/٤٦٧(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٢/٧٤(» املعجم الكبري«يف 

بن أمية, انظر ++بن الضحاك++بن خليفة, وثابت++بن الضحاك++وم بني ثابتّوقد خلط ق
 . فقد ذكرنا هناك اخلالف بينهام بتوسع) بتحقيقنا−١٣٢(البن قانع » معجم الصحابة«

ومسلم . صالحبن ++حييى حدثنا :إسحاق حدثنا :قال, )٤١٧١(أخرجه البخاري  )١(
 توبة++ أبوحدثنا :قال, )٣٢٥٧(د داو++ وأبو.حييىبن ++حييى حدثنا :قال, )١١٠(

 = الصمد++بن عبد++يزيد  حدثنا):١/٥٠(» مسنده«عوانة يف ++ وأبو.نافعبن ++الربيع
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ة, بقال++أبا كثري أن++بن أبي++نا حييى: نا أبان: خالدبن ++ةبدُه  −٣٩٢
 .)١( حتت الشجرةاهللا ++أنه بايع رسول [حدثهالضحاك بن ++ أن ثابتحدثه
ة بقال++ أباأن: كثري++بن أبي++نا حييى: نا أبان: خالدبن ++دبةُه  −٣٩٣

من حلف «: )٢(] قالاهللا ++الضحاك حدثه أن رسولبن ++حدثه, أن ثابت
ًعىل ملة غري اإلسالم كاذبا فهو كام قال, و  .)٣(»ٍليس عىل رجل نذر فيام ال يملكٍ

 محيد, عنبن ++ اهليثم۩+نا: موسىبن ++ احلكم:صالح++ أبو −٣٩٤
ة, بقال++ أبي عن,كثري++بن أبي++ن حييىع ,عمروبن ++الرمحن++ وعبد)٤( وهب++أبي

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» الكبري«والطرباين يف . صالحبن ++حييى ثنا :قاال ,احلميص عوفبن ++وحممد الدمشقي
 :مأربعته, احلريري برشبن ++حييى ثنا ,احلرضمياهللا ++عبدبن ++حممد حدثنا ):٢/٧٣(
 عن) احلريري برشبن ++حييىو ,نافعبن ++والربيع ,حييىبن ++وحييى ,صالحبن ++حييى(

بن ++حييى رصحوقد  ,فذكره ...قالبة++ أبيعن ,كثري++بن أبي++حييى عن ,سالمبن ++معاوية
 .داود++ وأبي,مسلم عند بالسامع كثري++أبي

 حدثنا : حدثنا حرب:الصمد++ عبد حدثنا:قال, )٤/٣٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
 .فذكره... الضحاك األنصاريبن ++ حدثني ثابت: قال,قالبة++ أبو حدثني: قال,حييى

 ., وهو انتقال نظر من الناسخ واهللا أعلم)ف(  يف ليس)٢(
 املصنف ا فهذه الرواية التي أخرجه,ويرسل يدلس لكنه ,ثبت ثقة: كثري++بن أبي++حييى )٣(

 أخربنا :حييىبن ++حدثنا حييى :)١١٠(خرجها مسلم أ وقد ,فيها الترصيح بالتحديث
 أن ,قالبة أخربه++ أبا أن,كثري++بن أبي++ عن حييى,سالم الدمشقي++بن أبي++سالمبن ++معاوية
) ١٥٣٥(» مسنده«يعىل املوصلي يف ++ أبووأخرجه,  فذكره...الضحاك أخربهبن ++ثابت

واحلديث يف البخاري  به, خالدبن ++هدبة حدثنا: من نفس طريق شيخ املصنف, فقال
 .التحديثبكثري ++بن أبي++ولكن ليس فيها ترصيح حييى,  وله أطراف أخرى,)١٣٦٤(

 .] م−ب/٤٥[  ۩  
» هتذيب الكامل«وهب الكالعي, انظره يف ++أبو++بن عبد++عبيداهللا: , وهو»وهيب«): م( يف )٤(

 .وغريه) ١٩/١١١(



 ٤٣١ املجلد األول  

 )١(ن حلف بملةَم«:  قالاهللا ++أن رسول الضحاك األنصاري,بن ++عن ثابت
ب به يوم القيامة, ّذُ ع يف الدنيابيشءقال, ومن قتل نفسه سالم فهو كام سوى اإل

 .)٢(»وليس عىل الرجل نذر فيام ال يملك
 .الضحاك غري هذا عن النبي بن ++ وقد روى ثابت:

نصاري −١٤١ ارث ا  )*(ثابت بن ا
عن  يزيد,بن ++ حدثني احلارث:نا ابن هليعة: طلحةبن ++كامل  −٣٩٥
قسم لسهلة ابنة عدي وابنة  اهللا ++ث األنصاري أن رسولاحلاربن ++ثابت

 .)٣(هلا ولدت يف الغزو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»عىل ملة«): ف(يف ) ١(
عمرو األوزاعي ++بن عمرو أبي++الرمحن++هب فلم نقف عليه, وأما طريق عبدو++أما طريق أبي) ٢(

 ,)٤٣٦٧(» صحيحه«وابن حبان يف  ,)٤٧٥٥, ٤٧١٢(» الكربى«فأخرجه النسائي يف 
كثري ++بن أبي++, كلهم يرصحون بسامع حييى)٢/٣٠٤ (»رشح مشكل اآلثار«والطحاوي يف 

هذا حديث صحيح ثابت «: )٧٥ /٣ (»ياءحلية األول«نعيم يف ++قالبة, قال أبو++من أبي
 ., واحلديث تقدم خترجيه من الصحيحني من غري هذا الطريق»متفق عليه

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٨٢(للطرباين » املعجم الكبري«:  انظر ترمجته يف(*)
 )١/٢٠٧(» االستيعاب«, و)١/٤٧٨(ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقنا−١٣٥(
 . )١/٣٨٥(» اإلصابة«و

» اإلصابة«, و)١/٦١(» التجريد«: انظر .»حارثةبن ++ثابت :ويقال«: قال الذهبي
)١/٣٨٤(. 

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/١٣٠( »معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف )٣(
» الكبري«, كالمها أخرجاه عن املصنف, وأخرجه الطرباين يف )١٣٦٣(بعد احلديث 

 , كالمها أخرجاه من طريق)١/٤٧٨(»معرفة الصحابة« يف نعيم++ وأبو,)٢/٨٢(
إسناده «: )١/٣٨٤( »اإلصابة« به, قال احلافظ يف  عن ابن هليعة,املباركبن ++اهللا++عبد
 = .»بن هليعةابن هليعة من قوي حديث ابن املبارك عن األن رواية  ;قوي
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 .أعلم له غريه++ ال:

نصاري −١٤٢  )*(وهو ثابت بن يزيد بن وديعة ,ثابت بن يزيد ا
  .سكن الكوفة

عن  ,)١(]عن حصني[ ,يضعمرو القابن ++نا أسدحدث: جدي  −٣٩٦
ًمحرا أصبنا يوم خيرب : زيد األنصاري قاليبن ++وهب, عن ثابتبن ++زيد

 ,»أكفئوها«: قالف تغلي, )٢( والقدوراهللا ++ فمر رسول,أهلية فطبخوها
, فلم  )٣(ًضباًبابا, فشوينا منها ِبنا ضصوأ: قال فأتيت به النبي 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اإلصابة«يف تعقبه احلافظ » أعلم له غريه ال«:  قول املصنف بعد احلديث:تنبيه
بن منده اوعند  , له عند الطرباين من هذا الوجه حديث آخر:قلت«:  بقوله)١/٣٨٤(

بن ++ عن ثابت,يزيدبن ++ عن احلارث,بن هليعةا عن ,بن وهباآخر أخرجه من طريق 
بن أخيه يقال له ا فأيت ,كان رجل منا من األنصار قد نافق : قال,احلارث األنصاري

إنه قد  «:فقال,  ائذن لي أن ارضب عنقه, إن عمي قد نافق,اهللايا رسول  : فقال,ورقة
 .ها.»حاتم++ أبو وهو الذي أشار إليه, احلديث»... وعسى أن يكفر عنه,اًشهد بدر

» التاريخ الكبري« انظر, ابن زيد: وقيل, يزيد كام هنابن ++ثابت: اختلف يف اسمه فقيل (*)
, )٣٥: ص(ي ذللرتم»   اهللا++تسمية أصحاب رسول«, و)٢/١٧٠(للبخاري 

 ) بتحقيقنا−١٣١(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٨٠(للطرباين » املعجم الكبري«و
» التجريد«, و)٢٠٦ −١/٢٠٥(» االستيعاب«, و)١/٤٧٩(ألبي نعيم » املعرفة«و
 . )٢٨٠ −١/٢٧٩(» األسد«, و)٦٥, ١/٦٢(

 فانظره ,بن قانعال» الصحابةمعجم «  يف تعليقنا عىلهناّبي, كام وقد اختلف يف نسبه
 .هناك

كام عزاه إليه يف −, واحلديث أخرجه ابن منيع )ف( يف, وغري واضحة )م(ليس يف  )١(
 .وهب بهبن ++ عن أسد, عن حصني, عن زيد−) ٥/٢٩٤(» إحتاف اخلرية«

 .»بالقدور«): ف(يف ) ٢(
 ).م(ليست يف ) ٣(



 ٤٣٣ املجلد األول  

 .)١(يأكله, ومل ينه عنه
ن ب++أمحداهللا ++عبد++ أباسألت: علي اجلوزجاين قالبن ++حممد  −٣٩٧

 وكان من أصحاب , كان صالح احلديث: فقال?عمروبن ++حنبل عن أسد
 .الرأي
  كان:معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++عباس  −٣٩٨
حنيفة, وكان قد سمع من ++ أبيمذهبوكان يذهب ًصدوقا,  عمروبن ++أسد

  فرد عليهم,ً وولي القضاء, فأنكر من برصه شيئا,زياد++بن أبي++مطرف, ويزيد
 .)٤(]  :وجعل حييى يقول[, )٣(ء, واعتزل القضا)٢(القمطر
- داود ++ وأبوٍأسد,بن ++نا هبز: إبراهيم الدورقيبن ++أمحد  −٣٩٩

ٍوهب, عن بن ++ أخربين عن زيد: احلكمنا شعبة, قال −واللفظ لبهز
 : فقالٍّبَ بضاهللا ++ رسوليتُأ: وديعة قالبن ++ٍازب, عن ثابتعبن ++الرباء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  عن حصني, أخربنا خالد:عونن ب++ حدثنا عمرو: قال,)٣٧٩٥(داود ++ أبوأخرجه )١(

 عن ,فضيلبن ++ حدثنا حممد:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو حدثنا: قال,)٣٢٣٨( هابن ماجو
 حدثنا :جعفربن ++ حدثنا حممد: قال,)٤/٢٢٠(أمحد , و)٧/١٩٩(والنسائي . حصني
بن ++ أخربين عدي: قال, حدثنا شعبة:حدثنا هبز: ه وفي.ثابتبن ++ عن عدي,شعبة
 :حدثنا حسني: هوفي. بن ثابت++ حدثنا شعبة, عن عدي:حدثنا عفان:  قال:هفيو. ثابت

 حدثناه ):١/٤٧١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو. بن عطاء, عن حصني++حدثنا يزيد
بن  ا ثنا شعبة, عن عدي: ثنا عفان: ثنا إسحاق احلربي:احلسنبن ++أمحدبن ++حممد
 . بهوهب بن++عن زيد) حصني و,عدي (:كالمها, ثابت

تاريخ ابن معني رواية «, وهو املوافق لام يف )ف(, واملثبت من  »العطاء«): م(  يف)٢(
 ).٣/٣٦٣(» الدوري

 .»عن القضاء«): م(يف ) ٣(
 ).م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٤(



  املجلد األول ٤٣٤

ٌأمة« َّ  .)١(»ت واهللا أعلمَخِسُ مُ
بن ++ر وعام,وهببن ++ وزيد,عازببن ++روى عنه الرباء ۩ :

 . البجلي)٢(سعد

ْأبو زيد ,ثابت بن زيد −١٤٣ َ)*( 
 وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن

بن ++ سعيد:وي واسمهنحزيد ال++ أبوأخربين: )٣(سعدبن ++مدحم قال[ −٤٠٠
زيد هو جدي وقد بن ++ ثابت:زيد, قال++بن أبي++بشريبن ++ثابتبن ++أوس

ًشهد أحدا, وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن اهللا ++ عىل عهد رسول)٤(]ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وأمحد )٨/٧٩(» املصنف«شيبة يف ++ أبي, وابن)٤٨٣٤(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )١(
, والطرباين يف )١٣٦١(» مسنده«داود الطياليس يف ++ وأبو,)٤/٢٢٠(» مسنده«يف 

معرفة «نعيم يف ++ وأبو,)١/١٢٧(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )١٣٦٣(» الكبري«
اختلف «: نعيم++ أبوً, مجيعا من طريق شعبة, عن احلكم به, قال)١/٤٧١(» الصحابة

بن ++عن شعبة, عن عدي و. عن احلكم, عن زيد, فروي عنه;عىل شعبة من وجوه
 .ها.»وهببن ++زياد, عن زيد++بن أبي++ وعن شعبة, عن يزيد.وهببن ++ثابت, عن زيد

 .]م−أ/٤٦: ق[  ۩  
» هتذيب الكامل« وهو الصواب, كام يف ترمجته من )ف(, واملثبت من »سعيد «):م( يف )٢ (

 .وغريه) ١٤/٢٣(
» املعرفة«, و)٢/٤٥١(» اجلرح«, و)٧/٢٧(البن سعد » الطبقات«: انظر ترمجته يف (*)

 »التجريد«, و)٢/٢٦٩(» األسد«, و)١/١٩٩(» االستيعاب«, و)١/٤٧٤(ألبي نعيم 
 ).١/٣٨٨(» اإلصابة«و ,)١/٦٢(

 .)٧/٢٧( »الطبقات الكربى«) ٣(
 . بسبب انتقال نظر الناسخ واهللا أعلم)ف(بني املعقوفني سقط من ++ ما)٤ (



 ٤٣٥ املجلد األول  

 نزل البرصة, ثم قدم املدينة فامت هبا يف خالفة عمر, فوقف عمر 
هل األرض أزيد, لقد دفن اليوم أعظم ++اهللا أبا++رمحك: عىل قربه فقال

 ً.أمانة
 :سمعت عليا يقول:  قال)١(إسحاق القايضبن ++إسامعيل  −٤٠١
 .أوس: زيد الذي مجع القرآن اسمه++أبو

 فيام أعلم , أمحد وحييى: يف هذا, قالهّيُ وقد خولف عل:
 .ُوسيجيء بعد, )٢(يزيدبن ++ثابت: اسمه
 ,املباركبن ++نا علي: عامر العقدي++ أبونا: )٣(سعدبن ++حممد و −٤٠٢
 ,أقبلت أنا ورجل من املسجد اجلامع: حممد العبدي قالبن ++ احلسنعن

ُزيد األنصاري, وكانت رجله أصيبت يوم أحد مع ++ أبيفدخلنا عىل
تقدم :  ثم قال لرجل,ً فأذن وأقام قاعدا, فحرضت الصالةاهللا ++رسول

 .فصل بنا
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف( من )١ (
 .»زيد «):ف( يف )٢ (
 .)٧/٢٧(»  الكربىالطبقات«يف +)٣(



  املجلد األول ٤٣٦

 )*(عْيَفُثابت بن ر −١٤٤
 .سكن مرص

 , عن إرسائيل,موسىبن ++اهللا بيد ع حدثنا:يعلبن ++حممد  −٤٠٣
−رفيع من أهل مرص بن ++أخربين ثابت: ر, عن احلسن قالفزياد املصعن 

إياكم «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: ال ق−وكان يؤمر عىل الرسايا
 .)١(»ولُلُوالغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٢/١٦٢(» التاريخ الكبري « قال ذلك البخاري يف−كام هنا–» رفيع «:قيل فيه (*)

−١٣٤(البن قانع » املعجم«: وانظر ,)٣٥: ص(» تسمية الصحابة «والرتمذي يف
 .)١/٤٧٧(ألبي نعيم » املعرفة«و) بتحقيقنا

 .ها. »ثابتبن ++ رويفععندي «):٢/٤٥١(» اجلرح «حاتم يف++ أبووقال 
نقله عنه ابن األثري يف » رويفعبن ++ثابت: رفيع, وقيلبن ++ثابت«: وقال ابن منده

 ). ١/٢٦٨(» األسد«
ابن : ويقال, رفيعبن ++ثابت «):١/٢٠٦(» االستيعاب «الرب يف++ عبدوقال ابن

ًما وذكر كال, )٢٦٩−١/٢٦٨(» األسد «وذكر هذا اخلالف ابن األثري يف. ها. »رويفع
وذكر , رويفعبن ++وذكر بسنده هذا احلديث عن ثابت» رويفع «:عن ابن يونس يفيد أنه

 ).١/٣٨٧(» اإلصابة(وابن حجر يف , )١/٦٢(» التجريد «الذهبي يف: ًاخلالف أيضا
: موسىبن ++قال عبيد اهللا«: ًتعليقا) ٢/١٦٢(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف  )١ (

 ,)١٢٩ / ١ (»معجم الصحابة«, ووصله ابن قانع يف »اد املصفرأخربنا إرسائيل, عن زي
وأخرجه . موسىبن ++من طريق عبيد اهللا) ١/٤٧٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 ثنا :احلسنبن ++أمحدبن ++ حدثنا حممد):١/٤٧٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوًأيضا
 .  بهمصعببن ++ ثنا سوار:حاق الصينيإسبن ++ ثنا إبراهيم:شيبة++بن أبي++عثامنبن ++حممد

 , وغريمها, وابن السكن,بن مندهاأخرجه «: )١/٣٨٧( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
وهلا  : قلت.ا إال يف هذه الروايةًمل أجد له ذكر :بن السكناقال  ,موسىبن ++عن عبيد اهللا

 .»يعرفبن ++ عن ثابت, عن عطاء اخلراساين,بكر اهلذلي++ أبوطريق أخرى رواها



 ٤٣٧ املجلد األول  

 )*( مو رسولاهللا ,ثوبان −١٤٥
العرب ثوبان من : قالاهللا ++عبدبن ++نا مصعب: زهريبن ++أمحد  −٤٠٤

 وكان يسكن الرملة, وكانت ,اهللا ++ وهو موىل رسول,سعدبن ++من حكم
  . وكان من ناحية اليمن, وال عقب له,له هناك دار

ُبجددبن ++ثوبان: رأيت يف كتاب عمي ْ  ة وكني,اهللا ++ موىل رسولُ
 .عبد اهللا++ أبو:ثوبان
منصور, عن بن ++بذلك ابن زنجويه يف حديثه عن سعيد  −٤٠٥

 .مسلمٍبن ++عياش, عن رشحبيلبن ++إسامعيل
اعه تبا , له فيهم نسب, ثوبان من أهل اليمن۩+كان: عمربن ++ حممدوقال
 .أعتقهف اهللا ++رسول

إنه من محري : ثوبان من أهل الرساة, ويقولون: )١(سعدبن ++ويف كتاب حممد
 اهللا ++ فلم يزل مع رسول, فأعتقهاهللا ++اء فاشرتاه رسولَبِأصابه س
سنة أربع  )٢(هبا وله هبا دار ضيافة, ومات , فتحول إىل محص,بضُحتى ق

 .)٣(ومخسني يف خالفة معاوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» املعجم«و) ١/٣٣١(» اآلحاد واملثاين«, و)٢/١٨١(» التاريخ الكبري «انظر ترمجته يف (*)
» تاريخ دمشق«و) ١/٥٠١(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٢١(البن قانع 

 ).٤/٤١٣(» هتذيب الكامل«, و)١١/١٦٦(
 .]م−ب/٤٦: ق[  ۩  

 .)٧/٤٠٠( »الطبقات الكربى«) ١(
 ).م(ليست يف ) ٢(
 ).٣/١٦(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٣(



  املجلد األول ٤٣٨

 ٍقيس, عنبن ++ عن حممد,ذئب++ أبيأنا ابن: اجلعدبن ++علي  −٤٠٦
من يتقبل «: اهللا ++معاوية, عن ثوبان قال رسولبن ++يزيدبن ++الرمحن++عبد

ال تسأل الناس «: أنا, فقال: )١( قال ثوبان»جلنة?تقبل له باألي بواحدة, و
ًالقة سوطه فال يأمر أحدا يناوله, فينزل هو ِط عِقْسُ, فكان ثوبان ي»ًشيئا

 .)٢(فيأخذه
 ,حدثنا أيوب: زيدبن ++نا محاد: مسعود اجلحدريبن ++صلت  −٤٠٧
 :اهللا  قال«: اهللا ++أسامء, عن ثوبان قال رسول++ أبي عن,ةبقال++ أبيعن
 .)٣(»ّردُي  ال إين إذا قضيت قضاء, فإنه,حممد يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م( ليس يف )١(
داود الطياليس ++ وأبو,)١/٤٠٧( »مسنده«يف اجلعد بن ++شيخ املصنف علي أخرجه )٢(

, )٢٨١, ٢٧٩, ٥/٢٢٧(, وأمحد )٥/٩٦(, والنسائي )١٨٣٧(, وابن ماجه )١٠٨٧(
 ,)١٦٤٣(داود ++ أبوجهوأخرعنه به, معاوية, بن ++يزيدبن ++الرمحن++ عبدًمجيعا من طريق

 العالية,++بن سليامن األحول, عن أبي++عاصم, كالمها من طريق )٢٧٦, ٥/٢٧٥(وأمحد 
 .فذكره ...عن ثوبان, قال

 حدثنا : قال,)٤٢٥٢(داود ++ وأبو.الربيع العتكي++ أبوحدثنا): ٢٨٨٩(أخرجه مسلم  )٣(
أمحد و. ثنا قتيبة حد: قال,)٢١٧٦(والرتمذي . عيسىبن ++ وحممد,حرببن ++سليامن

 وابن . حدثنا عفان: قال)٥/٢٨٤(ويف . حرببن ++ حدثنا سليامن:قال, )٥/٢٧٨(
عاصم يف ++ أبيوابن. عصيمبن ++ حدثنا العالء):١١/٤٥٨(» املصنف«شيبة يف ++أبي

 »حلية األولياء«نعيم يف ++ وأبو.الربيع++ أبو حدثنا):١/٣٦٦( »اآلحاد واملثاين«
 ثنا : قال,مسلم الكيش++ أبو ثنا: قال,الكبري اخلطابي++بن عبد++حدثنا فاروق: )٢/٢٨٩(

عيسى, بن ++حرب وحممدبن ++أبو الربيع العتكي, وسليامن: (, مجيعهمحرببن ++سليامن
هذا حديث ثابت من «: نعيم++ أبو به, قالأيوب عن ,زيدبن ++محادعن ) وقتيبة, عفان
 ,من بني الصحابة ثوبان ا عن النبي فيه ألفاظ تفرد هب ,قالبة++ أبي عن,حديث أيوب

 .»قالبة++ أبو وال عنه إال,أسامء الرحبي++ أبوومل يسقها عن ثوبان هذا السياق إال



 ٤٣٩ املجلد األول  

ٍرشيدبن ++داود  −٤٠٨   عن رشحبيل−ابن عياش: يعني− نا إسامعيل: ُ
 ,طوبى ملن ملك لسانه:  قالاهللا ++ رسول موىلثوبانمسلم, عن بن ا

 .)١( ووسعه بيته, وبكى عىل خطيئته
 .عبد اهللا++و أب: ثوبانةكني: سمعت حييى يقول: عباس قال  −٤٠٩

 , بلغني أن ثوبان سكن محص, وتويف سنة أربع ومخسني:
 .)٢(حادآي  بوله رواية عن الن

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ حدثنا إبراهيم):٢١٢(» الصغري«, و)٢٣٤٠(» األوسط«أخرجه الطرباين يف  )١(

بن ++امعيل حدثنا إس:سليامن الشيزريبن ++ حدثنا عيسى:عرق احلميص احلفيصبن ++حممد
 .  بهعياش

 , هذا احلديث عن ثوبان إال هبذا اإلسنادىال يرو«: )٣/٢١( »األوسط«قال يف 
تفرد به  , عن ثوبان إال هبذا اإلسنادىال يرو«: »الصغري«, ويف »تفرد به عيسى

  أبيسمعت :حنبل يقولبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبدسمعت ,وهو ثقة ,سليامنبن ++عيسى
 ,شيبة++بن أبي++عثامنبن ++وحدثنا حممد. سلم من ثقات الشامينيمبن ++رشحبيل :يقول
 ,عياش ثقة فيام روى عن الشامينيبن ++إسامعيل :معني يقولبن ++ سمعت حييى:قال

 .»وأما روايته عن أهل احلجاز فإن كتابه ضاع فخلط يف حفظه عنهم
 !)ف( يف ةواضح, وغري )م( كذا يف )٢ (



  املجلد األول ٤٤٠

ه   ثعلبةمن ا
كم −١٤٦  )*(ثعلبة بن ا

 ,أنا رشيك, عن سامك: عمران الوركاين++ أبوجعفربن ++حممد  −٤١٠
 عن ىينه اهللا ++سمعت منادي رسول: احلكم قالبن ++عن ثعلبة

 .)١(ةبالنه
بن ++ة عن ثعلب,اكَمِ عن س,عوانة++ أبونا: هشامٍبن ++خلف  −٤١١

 اهللا ++ رسولربوا القدور فأمصنفًانتهبوا يوم خيرب غنما : احلكم قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن قانع »  الصحابةمعجم«و ,)٢/٨٣(للطرباين » الكبرياملعجم «: انظر ترمجته يف (*)
 ).١/٤٠١(» اإلصابة«, و)١/٢٨٥(» األسد«, و)١/٤٨٦(» املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٢٢(

شيبة يف ++ أبيوابن ,)١٠/٢٠٥(» املصنف«الرزاق يف ++ وعبد,)٣٩٣٨(ابن ماجه  أخرجه )١(
وابن قانع يف  ,)٣/٤٩( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف  ,)٧/٥٦(» املصنف«
 والطرباين ,)٢/١٤١( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++وابن أبي ,)١/١٢٠( »معجم الصحابة«

 واحلاكم يف ,)٥١٦٩(» صحيحه«يف ابن حبان  و,)١٣٨٢: ١٣٧١(» الكبري«يف 
ً مجيعا من طريق ,)١/٤٨٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/١٤٦( »املستدرك«

 . فذكره...احلكمبن ++ عن ثعلبة,سامك
بن ++صالح, وعمروبن ++زائدة, وحسن++بن أبي++رواه الثوري, وزكريا «:نعيم++ أبوقال

 ورواه أسباط, عن سامك, عن .قيس, عن زائدة يف آخرين, عن سامك, عن ثعلبة++أبي
  .»زياد, عن ثعلبة++بن أبي++ ورواه جرير, عن يزيد.عن ابن عباس: ثعلبة, فقال

 فذكروا سامع ثعلبة , عن شعبة,عدي++ أبيابن و,ا رواه غندرهكذ« :وقال احلاكم
 فإنه ;حرببن ++مل خيرجاه حلديث سامك و,هو حديث صحيح اإلسناد, ومن النبي 

 » عن النبي , عن ابن عباس ,احلكمبن ++رواه مرة عن ثعلبة
ل عل«حاتم يف ++ أبيابننص عىل ذلك  ,خطأاملشار إليه طريق ابن عباس : قلت
 . عن الني , عن ثعلبة, والصحيح طريق سامك,)٢/٢٤٤(» احلديث
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 .)١(»تصلح  الإن النهبة«: فأكفئت ثم قال

 عن ,أنا شعبة: امللك اجلدي++ عبدنا: غيالن قالبن ++حممود  −٤١٢
 .)٢( وأنا يومئذ شاب۩اهللا ++أرسين أصحاب رسول: ثعلبة قال عن ,سامك
 عن ,أنا رشيك: أمحد الزبريي++ أبونا: غيالنبن ++حممود  −٤١٣
 .)٣( متعة النساء: يوم خيرب عن املتعةى عن ثعلبة أن النبي  هن,سامك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »الكبري« والطرباين يف . حدثنا موسى:)٢/١٧٣(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف  )١(

نعيم ++ وأبو.حساببن ++عبيدبن ++ ثنا حممد:احلرضمياهللا ++عبدبن ++ حدثنا حممد:)٢/٨٣(
 ثنا :احلرضمياهللا ++عبدبن ++ ثنا حممد:حممدبن ++مد ثنا حم:)١/٤٨٦( »معرفة الصحابة«يف 

 عوانة++ أبوثنا :)حساببن ++عبيدبن ++حممدو ,موسى (:كالمها, حساببن ++عبيدبن ++حممد
 . وانظر ختريج احلديث السابق.به

 .]م−أ/٤٧: ق[  ۩  
له  وأع, بهغيالنبن ++من طريق حممود) ٨٦٠٠( »املعجم األوسط«أخرجه الطرباين يف +)٢ (

عن   وال,مل يرو هذا احلديث عن سامك إال رشيك« :أعله به املصنف, فقال++ مابمثل
. » وال يروى عن ثعلبة إال هبذا اإلسناد,غيالنبن ++ تفرد به حممود,أمحد++ أبورشيك إال

 ورجاله ,»األوسط«رواه الطرباين يف  «:)٤/٤٨٦(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 
 .»وهو ثقةرجال الصحيح خال رشيك 

 :)١/١٧١(» التاريخ الصغري«ويف  ,)٢/١٧٣(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف +)٣(
 :)٣/٤٩ (»رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف .  حدثنا اجلدي:قال ,حدثني حممود
 ):٢/٨٣( »الكبري«والطرباين يف . بن جرير++حدثنا وهب:  قال,بن مرزوق++حدثنا إبراهيم
إبراهيم بن ++امللك++ عبد ثنا:غيالنبن ++ ثنا حممود:احلرضمياهللا ++عبدبن ++حدثنا حممد

  ثنا:عمران األصبهاينبن ++اهللا++ عبد ثنا:العباس الرازيبن ++ ح وحدثنا احلسن.اجلدي
بن ++ حدثناه حممد):١/٤٨٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو. قاال,داود الطياليس++أبو

 .امللك اجلدي++ عبد ثنا:غيالنبن ++ ثنا حممود:نرصبن ++حييىبن ++ ثنا القاسم:املظفر
بن ++ ثنا حممد:يعقوببن ++العباس حممد++ أبوحدثنا: )٢/١٤٦( »املستدرك«واحلاكم يف 

 =إبراهيم بن ++امللك عبد(, مجيعهم خملدبن ++عاصم الضحاك++ أبو ثنا:إسحاق الصغاين



  املجلد األول ٤٤٢
 أمحد الزبريي, وقد روى ثعلبة++ أبي وال أعلم حدث به غري:

 .)١(طالب ++بن أبي++ليعكم, عن احلبن ا

 )*(ببن حاI علبةث −١٤٧
بن ++انَعُنا م: شعيببن ++نا حممد: نا احلوطي: زهريبن ++أمحد  −٤١٤
 أنه ,أمامة++ أبي عن القاسم, عن,يزيدبن ++ي عل:عبد امللك++ أبي عن,رفاعة

أن اهللا ++ ادع,رسول اهللا  يا:حاطب األنصاري أنه قالبن ++أخربه عن ثعلبة
, فقال النبي ير  .)٢(» خري من كثري ال تطيقه, شكرهىّؤدُقليل ي«: زقني ما

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثنا  :)خملدبن ++الضحاكعاصم ++ وأبو,داود الطياليس++ وأبو,جريربن ++وهبو ,اجلدي
إال أن رواية الطحاوي  , فذكره... قال,احلكمبن ++ عن ثعلبة,حرببن ++ عن سامك,شعبة

 واحلاكم ليس فيها إال النهي عن النهبة
 فذكروا سامع ثعلبة , عن شعبة,عدي++ أبيابن و,وهكذا رواه غندر«: قال احلاكم

فإنه ; حرببن ++ حلديث سامكمل خيرجاه و,وهو حديث صحيح اإلسناد, من النبي 
 .» عن النبي ,باس  عن ابن ع,احلكمبن ++رواه مرة عن ثعلبة

غيالن بن ++من طريق حممود) ٨٦٠٠( »املعجم األوسط«واحلديث أخرجه الطرباين يف  )١ (
 .أعله به املصنف++ مابه, وأعله بمثل

−١٢٧(البن قانع » لصحابةمعجم ا«, و)٤/٢٥٠(» اآلحاد واملثاين«: انظر ترمجته يف (*)
, وقد غاير )٥٩: ص (زديلأل» املخزون«, وانظر )٤٩٦−١/٤٩٤(» املعرفة«, و)بتحقيقنا

 .)١/٤٠٠(» اإلصابة«بينه وبني سميه البدري غري واحد, انظر 
معرفة «نعيم يف ++ وأبو. عن املصنف,)١/١٢٤(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٢(

 ثنا :سفيانبن ++ ثنا احلسن:محدانبن ++أمحدبن ++ حممد حدثنا:)١/٤٩٥(» الصحابة
 :محدانبن ++جعفربن ++ ح وحدثنا أمحد.شابوربن ++شعيببن ++ ثنا حممد:عامربن ++هشام
 ح .بكريبن ++ ثنا مسكني:أمحد احلراينبن ++ ثنا احلسن:أمحد الدورقيبن ++اهللا++ عبدثنا

بن ++ ثنا الوليد:موسىبن ++ ثنا أسد:يسيزيد القراطي++ أبو ثنا:أمحدبن ++وحدثنا سليامن
 =» تاريخ دمشق« وابن عساكر يف . فذكره مطو...رفاعةبن ++ثنا معان: مسلم, قالوا
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ارث −١٤٨  )*(يثعلبة ا
بن ++نا خالد: احلسني قالبن ++ فضيل:كامل اجلحدري++ أبو −٤١٥

  عن,ثعلبةبن ++اهللا++ عبدأخربين: جعفر قالبن ++احلميد++ عبدنا: احلارث
 وقد انرصف من صالة الصبح أدركته: مالك قالبن ++كعببن ++الرمحن++عبد
بن ++اهللا++ عبد: قلتا?من هذ:  فسلمت عليه فقال)١(] طاقجرزإزار و[يف 

 ,ً يذكر حديثاكسمعت أبا:  قال. نعم: قلت?أحد بني حارثة:  قال.ثعلبة
إين : سمعت أباك يقول:  قال. أخربين,ال:  قلت?ه يذكر عن النبي َعتمس

ٍ امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمني كاذبة أيام«:  يقولاهللا ++ُسمعت رسول
 .)٢(»ٍ سوداء من نفاق يف قلبه ال يغريها يشء إىل يوم القيامةةكانت له نكت

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أنبأنا:عليبن ++ أنبأنا شجاع:الواحد++بن عبد++الفتح يوسف++ أبو أخربنا:)١٢/٩(
سهل بن ++ نبأنا حامد:حامد البخاري++بن أبي++أمحدبن ++ أنبأنا حممد:مندةبن ++عبد اهللا++أبو

 رفاعةبن ++ أخربين معاذ:شابوربن ++شعيببن ++ نبأنا حممد:عامربن ++ نبأنا هشام:الثغري
 . فذكره...

ويف كون صاحب هذه القصة إن صح اخلرب  «:)١/٤٠٠(» اإلصابة« يف احلافظقال 
 .ها.»وال أظنه يصح

املعجم  «وانظر, »نصاريثعلبة األ «):بتحقيقنا−١٢٣(» معجمه «ترمجه ابن قانع يف (*)
» اإلصابة«, و)٤٨٨−١/٤٨٧(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٢/١٨٥(للطرباين » الكبري

 ., وكلهم ترمجوه أنصاريا)١/٤٠٨(
): ٤/٣٢٧(» مستدرك احلاكم«, ويف )ف(, )م(هكذا يمكن أن تقرأ يف النسختني )١(

 . »وهو يف إزار جرد فطاف خلف البيت«
والطرباين يف . بن عمر++ حدثنا حممد:)١/٥٥(» مسنده«ة يف بن أسام++أخرجه احلارث) ٢(

بن عنبسة ++بن عاصم++ ثنا أمحد:اهللا احلرضمي++بن عبد++ حدثنا حممد:)١/٢٧٥(» الكبري«
بن ++اهللا++ ثنا عبد:مسلم الكيش++ حدثنا أبو:)٢/٨٥(ويف . بن محران++اهللا++ ثنا عبد:العباداين

 :)١/١٢١(» معجم الصحابة«وابن قانع يف . احلارثبن ++ ثنا خالد:الوهاب احلجبي++عبد
 = نعيم++وأبو. بن احلارث++ نا خالد:الوهاب احلجبي++بن عبد++اهللا++ نا عبد:بن حباب++حدثنا فضل



  املجلد األول ٤٤٤

 )*(يظثعلبة بن أبي مالك القر −١٤٩
  عن,إسحاقبن ++ نا حممد:نا يزيد يعني ابن هارون: جدي  −٤١٦
قىض : مالك قال++بن أبي++ ثعلبة:)١(هثعلبة, عن أبيبن ++مالك++أبي

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثنا :مسلم الكيش++ ثنا أبو: حدثنا فاروق اخلطابي:)١/٤٨٨(» معرفة الصحابة«يف 
بن ++ حدثنا حممد:)١٣٨٨(ويف . ارثبن احل++ ثنا خالد:الوهاب احلجبي++بن عبد++اهللا++عبد
 ثنا :بن عاصم العباداين++صالح أمحد++ ثنا أبو:اهللا احلرضمي++بن عبد++ ثنا حممد:بن أمحد++حممد
بن ++العباس حممد++ حدثنا أبو:)٤/٣٢٧(» املستدرك«واحلاكم يف . بن محران++اهللا++عبد

بن عمر, ++حممد (:ثالثتهم, انبن محر++اهللا++ ثنا عبد:بن سنان القزاز++ ثنا حممد:يعقوب
بن ++اهللا++ أخربين عبد:بن جعفر++احلميد++عن عبد) بن احلارث++خالدوبن محران, ++اهللا++وعبد

 .ثعلبة به
كعب يف هذا احلديث, ذكرت بعض بن ++الرمحن++ عبداختلف عىل «:نعيم++ أبوقال

هذا  «:وقال احلاكم, »أمامة احلارثي++بن أبي++اختالفه فيام تقدم يف ترمجة حديث إياس
  إنام اتفقا عىل حديث األعمش,مل خيرجاه هبذه السياقة و,حديث صحيح اإلسناد

» اإلصابة«وذكر احلافظ احلديث يف , » بلفظه...اهللا++ عبد عن,وائل++ أبي عن,منصورو
أمحد احلاكم ++ أبا وأن,اهللا++بن عبد++ ثعلبة:»خملدبن ++مسند بقي« وأنه وقع يف ,)١/٤٠٨(

 ثم ,»أبو أمامة احلارثي«هذا هو » ثعلبة« إن :حممد القباين قالبن ++أن احلسني ,حكى
  وابن, كام جزم بذلك البغوي,ثعلبةبن ++أمامة هو إياس++ أباتعقب هذا القول بأن

 . وغري واحد, وابن شاهني,حاتم++أبي
 انظر, اهللا ++إنه ولد عىل عهد رسول: منهم من قال, ته هذا الرجل خمتلف يف صحب(*)

 .)١/٢١٢(» االستيعاب«
 نعيم يف++ وأبو,)بتحقيقنا−١٢٦(» معجمه « ابن قانع يف:وذكره يف الصحابة

 ).١/٤٠٧(» اإلصابة« كام يف وابن السكن وغريهم) ١/٤٩٠(, »املعرفة«
له ابن وجع» مجلة التابعني «وابن حبان يف, حاتم++ وأبو,ومسلم, وذكره البخاري

» التاريخ الكبري«: انظر, من الطبقة األوىل من التابعني) ٥/٧٩(» الطبقات «سعد يف
اإلنابة إىل معرفة  «وانظر هذا اخلالف بإسهاب يف, )٢/٤٦٢(» اجلرح«, و)٢/١٧٤(

 ).١/٤٠٧(» اإلصابة«, و) بتحقيقنا–١١٩(» املختلف فيهم من الصحابة
 .)م( ليس يف )١ (
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حيبس ++ ال, يف مهزور وادي بني قريظة أن الامء إىل الكعبنياهللا ++رسول
 .)١(األسفلاألعىل 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» رشح مشكل اآلثار«اوي يف ح والط,)١٠/١٦١(» املصنف«شيبة يف ++ أبيأخرجه ابن )١ (

بن ++حممد ً مجيعا من طريق,)١/٤٩٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٤/٦٠(
بن ++رواه عبدة «:نعيم++ أبووقال, »مالك++بن أبي++ثعلبة«من مسند أبيه ,  بهإسحاق
سلمة احلراين يف آخرين, بن ++سليامن, وحممدبن ++الرحيم++ وعبدمعاوية,++ وأبوسليامن,

 أشبع من ,مالك++بن أبي++سليم, عن ثعلبةبن ++ ورواه صفوان, مثله...ن ابن إسحاقع
 .»هذا

بن ++ حدثنا زكريا:املنذر احلزاميبن ++ حدثنا إبراهيم:)٢٤٨١(وأخرجه ابن ماجه 
  عن عمه ثعلبة,مالك++بن أبي++عقبةبن ++ حدثني حممد:مالك++بن أبي++ثعلبةبن ++منظور

بن ++عقبةبن ++هو عم حممد» مالك++بن أبي++ثعلبة« فأفاد أن ,فذكره ... قال,مالك++بن أبيا
 .مالك++أبي

 :)٦/١٥٤(» الكربى«والبيهقي يف . بن العالء++ حدثنا حممد:)٣٦٣٨(داود ++وأخرجه أبو
بن ++ ثنا أمحد:يعقوببن ++العباس حممد++ أبو ثنا:عمرو++بن أبي++سعيد++ أبوأخربنا
 عن ,أسامة++ أبي عن,)احلميد++بن عبد++أمحدو ,العالءبن ++حممد (:كالمها, احلميد++عبد

 أنه سمع ,مالك++بن أبي++ عن أبيه ثعلبة,ثعلبةبن ++مالك++ أبي عن,كثريبن ++الوليد
 والواسطة هم كرباء بني ,مالك++بن أبي++ فجعله من مرسل ثعلبة,كرباءهم يذكرون

 .قريظة
, ولكن احلافظ  صحبته بسبب اختالفهم يف هذا احلديث اختلفوا يف:تنبيه

 وحديثه :قلت «:بعد ذكر اخلالف يف احلديث) ١/٤٠٧(» اإلصابة«حجر قال يف  ابن
 ومن يقتل أبوه بقريظة ويكون هو بصدد من يقتل ,»صحيح البخاري«عن عمر يف 

 .» فلهذا االحتامل ذكرته هنا;يمتنع أن يصح سامعه++ النباتإللوال ا



  املجلد األول ٤٤٦

ْثعلبة بن أبي صعي −١٥٠ َ  )*(رُ
 ,نا مهام: عاصمبن ++نا عمرو: امللك الواسطي++بن عبد++حممد  −٤١٧

أن :  عن أبيه,صعري++بن أبي++ثعلبةبن ++اهللا++ عبدعن بكر, عن الزهري, عن
ً قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر عن الصغري والكبري واحلر هللا ا++رسول

عن كل رأس  وأ عن كل واحد, ۩ٍوالعبد صاع من متر, أو صاع من شعري
 .)١(أو صاع قمح بني اثنني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معجم الصحابة «انظر, صعريبن ++ثعلبة: وقيل, لرتمجةاختلف يف اسمه فقيل كام يف ا (*)

بن ++اهللا++ عبد:وقيل, صعريبن ++اهللا++بن عبد++ثعلبة: وقيل, )بتحقيقنا−١٢٤(البن قانع 
هتذيب  «وانظر, )٣٧−٥/٣٥(» التاريخ الكبري «قاله البخاري يف, صعريبن ++ثعلبة
 ).٣٩٥−٤/٣٩٤(» الكامل

 .]م−ب/٤٧: ق[  ۩  
حييى بن ++ عن حممد: كالمها,)٢٤١٠( وابن خزيمة ,)١٦٢٠(داود ++و أبأخرجه )١(

 , عن بكر الكويف,حدثنا مهام:إسامعيل املنقريبن ++ حدثنا موسى: قال,النيسابوري
 عن ,صعريبن ++ثعلبةبن ++اهللا++ عبد عن, أن الزهري حدثهم,داودبن ++ابن وائل:وهو
 .كره...أبيه

فذكر ,» واختلف عنه,يرويه الزهري «:قالف) ٧/٣٩(» العلل«سئل الدارقطني يف 
  . فانظره إن شئت,ً ومتنه أيضا,اخلالف يف سنده

كام ذكر احلافظ ابن حجر ذلك , وبسبب هذا االختالف اختلفوا يف صحبته:تنبيه
 ,»رؤيةاهللا ++والبنه عبد, له صحبة:قال الدارقطني«: فقال,)١/٤٠٤(» اإلصابة«يف 

وقال « ,»صعري العذري مل يصح سامعه++بن أبي++اهللا++دبن عب++ ثعلبة:وقال ابن السكن«
إال أن يكون ,عن النبي  مرس,صعريبن ++ثعلبةبن ++اهللا++ عبد:»التاريخ«البخاري يف 

 فهذا يقتىض أن : قلت.صعري فليس من هؤالء++بن أبي++ أما ثعلبة,عن أبيه فهو أشبه
 .» أعلمفاهللا,رعص++بن أبي++صعري غري ثعلبةبن ++يكون ثعلبة



 ٤٤٧ املجلد األول  

نصاري −١٥١  )*(أبو عمرة ا
 .عمروبن ++ ثعلبة:بلغني أن اسمه

 :اعينا األوز: ينخالد احلرابن ++نا أيوب: هانئبن ++إبراهيم  −٤١٨
 أخربين: عمرة األنصاري قال++ أبيحدثني ابن: طبحنبن ++حدثني املطلب

, )٢(ةصخمم يف غزوة فأصاب الناس اهللا ++كنا مع رسول: قال++أبي
به, اهللا ++بلغناي : يف نحر بعض ظهرهم قالوااهللا ++استأذن الناس رسولف

ذن هلم يف نحر  أن يأّ قد هماهللا ++رسول اخلطاب بن ++فلام رأى عمر
ً كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا ,رسول اهللا  يا:ظهرهم, قال ً

? ولكن إن رأيت  تدعو الناس ببقايا أزوادهم نأاهللا ++رسول  يارجا
سيبلغنا بدعوتك, اهللا ++فيها بالربكة, فإناهللا ++ادعوتجمعها ثم تف

 ,بقايا أزوادهم الناس باهللا ++ فدعا رسول,وسيبارك لنا يف دعوتك
ن الطعام, وفوق ذلك وكان أعالهم من  م)٣(باحلثيةفجعل الناس جييئون 

أن يدعو به, ثم أمر اهللا ++شاء++ ما ثم قام فدعا, متر فجمعها)٤(جاء بصاع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاختلف يف اسمه اختالفا كثريا (*) » مجهرة أنساب العرب «انظر, »ثعلبة «:فمنهم من قال, ً
ومنهم , )١/٢٢٤ (»األسد «انظر, أخوه: »ثعلبة« أن وقيل, )٣٤٩: ص(البن حزم 

, )١/٥٠(للذهبي » التجريد«و, )١/٤٩٦(ألبي نعيم » املعرفة «انظر» برش «:من قال
: وقال, )٤/١٧٢١(» االستيعاب «ذكر ذلك ابن عبدالرب يف »بشري «:ومنهم من قال

البن قانع » معجم الصحابة «وانظر تعليقنا عىل. ه ا.»تعاىلاهللا ++الصواب إن شاءو وه«
 ).بتحقيقنا−١٢٥(

  ).٢/١٥١(» النهاية «. أي جوع وجماعة)٢ (
 ).٢/٢٤٢(» فتح الباري «.يمأل الكف++ ما هي)٣ (
 . كذا»صاع«: )م(يف ) ٤(



  املجلد األول ٤٤٨

 اهللا ++فضحك رسول ,هئوالناس أن جييئوا فام بقي يف اجليش وعاء إال مل
 ,وأين رسول اهللاهللا  إالإله   الأشهد أن«: حتى بدت نواجذه ثم قال

 .)٢(» عن النار يوم القيامة)١(ُمؤمن هبام إال حجب اهللا عبد يلقى++ال
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حجبتا«: , ويف مصادر التخريج»حجبه «):ف(يف , و)م(هكذا يف  )١(
  أخربنا:قال, نرصبن ++أخربنا سويد:)١٠٩٧٩ ,٨٧٩٣(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٢(

  حدثنا:)٣/٤١٧(» مسنده« وأمحد يف . عن األوزاعي,بن املباركا :ي يعن,اهللا++عبد
 أنا : قال,بن مباركا : يعني,اهللا++ عبدا أن:قاسحإبن ++ ثنا علي, حدثني أبي,اهللا++عبد

بن ++اهللا++ عبد حدثنا:)٦٣(» األوسط«و ,)١/٢١١(» الكبري«والطرباين يف . ياألوزاع
  ح وحدثنا. ثنا األوزاعي:يوسف الفريابيبن ++ ثنا حممد:مريم++بن أبي++سعيدبن ++حممد
زبر بن ++العالءبن ++اهللا++بن عبد++ ثنا إبراهيم:إبراهيم القريشبن ++عبد امللك أمحد++أبو

 قال الطرباين . قاال,األوزاعي و عن الزهري,العالءبن ++عبد اهللا++ أبي حدثني,احلميص
 تفرد به ابنه ,العالءبن ++اهللا++ عبدمل يرو هذا احلديث عن الزهري إال «:»األوسط«يف 
بن ++مإبراهيبن ++حممداهللا ++عبد++ أبو أخربنا:)٢/١٨٠(» فوائده«ومتام يف . »عنه
 :برس القريشبن ++إبراهيمبن ++عبد امللك أمحد++ أبوأ أنب−قراءة عليه−الرمحن القريش ++عبد
 عن ,العالءبن ++عبد اهللا++ أبي ثنا:زبربن ++العالءبن ++اهللا++بن عبد++إسحاق إبراهيم++ أبوثنا

 حدثنا :)١/٤٢٧(» امءالكنى واألس« والدوالبي يف . ثنا: قاال,األوزاعي والزهري
بن ++اهللا++بن عبد++ ثنا إبراهيم: قال,إسحاق النيسابوري ببغداد++ أبوهانئبن ++براهيمإ

» الطبقات«وابن سعد يف  .العالء عن الزهريبن ++عبد اهللا++ أبي ثنا: قال,زبربن ++العالء
 : قاال,العباس اخلراسانيان++ أبواحلجاجبن ++زياد وأمحدبن ++ أخربنا عتاب:)١/١٨٠(

 :)٢٢١(» صحيحه« وابن حبان يف . أخربنا األوزاعي: قال,املباركبن ++اهللا++ عبدأخربنا
 حدثنا الوليد ,إبراهيمبن ++الرمحن++ عبد حدثنا,سلمبن ++حممدبن ++اهللا++ عبدأخربنا
بن ++ عن املطلب)الزهريو ,األوزاعي (:كالمها, زاعي عن األو,شعيببن ++وحممد
ووقع .  فذكره... قال,اري, عن أبيهعمرة األنص++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,حنطب

 .»عمرة++بن أبي++عبد الرمحن «:عمرة املذكور يف طريق املصنف++ أبيتسمية ابن



 ٤٤٩ املجلد األول  

نثعلبة −١٥٢ َ بن زهدم ا ْ  )*(ليظَ
 عن ,نا سفيان: عقبةبن ++نا قبيصة: علي اجلوزجاينبن ++حممد  −٤١٩

َهالل, عن ثعلبةبن ++الشعثاء, عن األسود++بن أبي++شعثأ ْ  ليزهدم احلنظبن ++ٍ
: بني متيم فانتهينا إليه وهو يقولمن  )١(اًقدمنا عىل النبي  نفر: قال

ك, وأباك, وأختك, وأخاك, ثم َّ أم: العليا, وابدأ بمن تعولييد املعط«
يربوع الذين بن ++هؤالء بنو ثعلبة:  فقال رجل من األنصار»أدناك أدناك

جتني نفس عىل  أهنا ال« : النبي ًأصابوا فالنا يف اجلاهلية, فهتف
 .)٢(»أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
−١٢٨(» معجم ابن قانع«: , كام يفمنهم من جعله يف الصحابة, تهبحصف يف لاخت (*)

زهدم أحد الصحابة بن ++وثعلبة«: وقال, )٥/٣٥(البن حزم » املحىل«, و)بتحقيقنا
, وسمع منه, وروى عنه++ي, وفد عىل رسولحنظل  :»الصحابة«ً, وذكره أيضا يف ها. »اهللا 

» اهللا ++تسمية أصحاب رسول « انظر.وابن حبان, والرتمذي, نعيم++ وأبوه,ابن مند
 ).٤٨٩−١/٤٨٨(» املعرفة«, و)٣٥: ص(

 أن له: عن الثوري) ١٧٤−٢/١٧٣(» التاريخ الكبري «هذا وقد نقل البخاري يف
يف الطبقة األوىل ) ١٣٢٢(» الطبقات «وذكره مسلم يف, »وال تصح «:ثم قال, صحبة

 يف كتابهيف ذكر اخلالف يف صحبته وقد توسع مغلطاي , من تابعي أهل الكوفة
 ).١/٤٠٢(» اإلصابة «وانظر, )بتحقيقنا− ١٢٠(» اإلنابة«

 . وهو اجلادة)ف(, واملثبت من »رفن«): م( يف )١ (
 ,)٤٨٣٣(والنسائي .  عن املصنف به,)١/١٢٥(» معجم الصحابة« قانع يف أخرجه وابن )٢(

 ويف ,الرسيبن ++ حدثنا برش: قال,غيالنبن ++ أخربنا حممود:)٧٠٣٧(»الكربى«ويف 
بن ++ حدثنا معاوية: قال,سليامنبن ++ أخربنا أمحد:)٧٠٣٨(» الكربى« ويف ,)٤٨٣٤(

بن ++هناد و.هشامبن ++دثنا معاوية ح:)٣/٢١٢(» املصنف«شيبة يف ++ أبي وابن.هشام
 حدثنا :)٢/٨٥(» الكبري«والطرباين يف .  حدثنا قبيصة:)٢/٤٧٥(» الزهد«الرسي يف 
 =بن ++سعيدبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد ح وحدثنا.عقبةبن ++ ثنا قبيصة:عمر الرقيبن ++حفص



  املجلد األول ٤٥٠

 عن , عن أشعث,األحوص++ أبونا: مزاحم++بن أبي++منصور  −٤٢٠
ُ وهو يعلم الناس ۩+أتينا النبي : أبيه, عن رجل من بني يربوع قال ِّ َ ُ

 وذكر )١(» أمك, وأباك:يد املعطي العليا, وابدأ بمن تعول«: فسمعته يقول
 .احلديث
 .ناداألحوص يف اإلس++ وأبيالثوري )٢( وخالف رواية,ث به شعبةَّدَح
ن ع ,نا شعبة: جريربن ++نا وهب: املخرمياهللا ++عبدبن ++حممد  −٤٢١

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخربنا :)٨/٣٤٥(» الكربى« والبيهقي يف .يوسف الفريابيبن ++ ثنا حممد:مريم++أبي
 ثنا :سفيانبن ++ ثنا يعقوب:جعفربن ++اهللا++ عبدأ أنب:الفضل القطانبن ++احلسني++أبو

الريان بن ++القاسمبن ++ حدثنا أمحد:)١/٤٨٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.قبيصة
  ح وحدثنا سليامن. ثنا الفريابي:مريم++بن أبي++سعيدبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد ثنا:الشبي

عقبة, بن ++قبيصة (:مجيعهم, عقبةبن ++ ثنا قبيصة:عمربن ++ ثنا حفص:دأمحبن ا
سفيان, عن , عن )يوسف الفريابيبن ++حممدوهشام, بن ++معاويةو ,الرسيبن ++برشو

 . بهزهدمبن ++ْهالل, عن ثعلبةبن ++الشعثاء, عن األسود++بن أبي++أشعث
:  فقال,خراج احلديثنعيم بعد إ++ أبو وذكره,واحلديث فيه خالف ذكره املصنف

 : ورواه شعبة, عن أشعث, عن األسود.الربيع, عن أشعث نحوهبن ++رواه قيس«
 عن األشعث, عن :أنيسة++بن أبي++ وقال زيد. نحوه...حدثني رجل من بني ثعلبة

 عن :سلمة البرصيبن ++ نحوه, وقال معاوية... حدثني رجل من بني ثعلبة:األسود
 وقال. اهللا ++يربوع سألوا رسولبن ++لبة أن بني ثع,أشعث, عن األسود

 .» عن أشعث, عن رجل, عن أبيه, عن رجل من بني يربوع:األحوص++أبو
 .]م−أ/٤٨: ق[  ۩  

 ,الرسي يف حديثهبن ++ أخربنا هناد:)٧٠٤٢(» الكربى« ويف ,)٤٨٣٨(أخرجه النسائي  )١(
بن ++ حدثنا عباس:)٢/٣٥٧(» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبي وابن.األحوص++ أبيعن

بن ++ عن أشعث)عوانة++ وأبو,أبو األحوص (:كالمها, عوانة++ أبو حدثنا:الوليد النريس
 . به عن رجل من بنى يربوع, عن أبيه,سليم

 .»رواته «):م( يف )٢ (



 ٤٥١ املجلد األول  

 النبي اٍهالل, عن رجل من بني يربوع, أهنم أتوبن ++ عن األسود,األشعث
 .)١(, فذكر احلديث

 بالياممة اهللا ++تل من أصحاب رسولُبلغني ممن ق )٢(]:[
 : وليس له حديث,ثابتاسمه 

 )*(ثابت بن هزال −١٥٣
 .اخلزرجبن ++من بني سامل

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قال,غيالنبن ++ أخربنا حممود:)٧٠٣٩(» الكربى« ويف ,)٤٨٣٥(أخرجه النسائي  )١(
 : قال,داود احلراين++ أبو أخربنا:)٧٠٤٠(» الكربى« ويف )٤٨٣٦(ويف . داود++ أبوحدثنا
 :)٢/٥٨٥ (»مسنده«داود الطياليس يف ++ وأبو.محاد البرصيبن ++عتاب سهل++ أبوحدثنا

 :)٢/٣٥٨(» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبيوابن .داود++ أبو حدثنا: قال,حدثنا يونس
» الكربى« والبيهقي يف .ا غندر: يعنى,رجعفبن ++ حدثنا حممد:املثنىبن ++حدثنا حممد

  ثنا:حبيببن ++ ثنا يونس:جعفربن ++اهللا++ عبد أنبأ:فوركبن ++بكر++ أبو أخربنا:)٨/٢٧(
) جعفربن ++حممدو ,محاد البرصيبن ++عتاب سهل++ وأبو,أبو داود (:ثالثتهم ,داود++أبو

 ...يربوعبن ++ عن رجل من بني ثعلبة,هاللبن ++ عن األسود, عن أشعث,عن شعبة
 .فذكره

 قال ,سعيدبن ++أخربنا قتيبة) ٧٠٤١(» الكربى«ويف ) ٤٨٣٧(وأخرجه النسائي 
 ,يربوعبن ++ عن رجل من بني ثعلبة, عن أبيه,سليمبن ++ عن األشعث,عوانة++ أبوحدثنا
 .فذكره

 .)ف(ليس يف ) ٢(
» املعرفة«و, )٣/٤٥(» الثقات«و): ٣/٥٥١(البن سعد » الطبقات«: انظر ترمجته يف (*)

 »التجريد«و ,)١/٢٧٩(» األسد«, و)١/١٩٨(» االستيعاب«, و)١/٤٧٣(ألبي نعيم 
 ).١/٣٩٧(» اإلصابة«, و)١/٦٥(



  املجلد األول ٤٥٢

 )*( بن خالد بن عمرووثابت −١٥٤
 .النجاربن ++ مالكيمن بن

ð^nÖ]<h^e<†}aJ< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلبي  بن عقبة, وابن++ذكره ابن إسحاق, وموسى«): ١/٣٨٥(» اإلصابة« قال احلافظ يف (*)

 ).١/٦١(» التجريد«, و)١/٢٦٦(» األسد «وانظر. ها. »ًفيمن شهد بدرا



 ٤٥٣ املجلد األول  

ه جيم  باب من روى عن الن  ابتدأ ا
Mلب بن هاشم جعفر −١٥٥  )*(بن أبي Iالب بن عبد ا

عمرو بن ++نا أسد:  الرمحنعبد++ أبوعمر الكويفبن ++اهللا++ عبد −٤٢٢
جعفر, بن ++اهللا++ عبدسعيد, عن عامر الشعبي, عنبن ++ عن املجالد,البجلي

 الوليد هبدية منبن ++العاص, وعامرةبن ++بعثت قريش عمرو: عن أبيه قال
 قد صار إليك ناس من :نجايش, فقالوا له ونحن عندهلسفيان ل++أبي

: حتى أسمع كالمهم, قال )١(ال:  قال,سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلينا
 إن هؤالء قوم يعبدون :قلنا: قول هؤالء? قالي++ ما:فبعث إلينا فقال

األوثان, واهللا  بعث إلينا رسو فآمنا به وصدقناه, فقال هلم 
ال, : ين, قالواَفلكم عليهم د: ال, قال: أعبيد هم لكم? قالوا: النجايش

بن ++فقال عمرو: نده قالفخرجنا من ع: فخلوا سبيلهم, قال: قال
قولوا يف يإن مل : تقول, قال++ ما عيسى غريإن هؤالء يقولون يف: العاص

 فكانت ,عيسى مثل قولي مل أدعهم يف أريض ساعة من هنار, فأرسل إلينا
بن ++يقول صاحبكم يف عيسى++ ما: علينا من األوىل, قالدالدعوة الثانية أش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم «و) ١/٢٧٥(» اآلحاد واملثاين«, و)٢/١٨٥(» التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف )(*

هتذيب «, و)٢/٥١١(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٦٠(البن قانع , »الصحابة
 ).٦٤−٥/٥٠(» الكامل

: بداية الصفحة التاليةوكتب يف , عىل سبيل التعقيبة) ف(كتبت يف » ال: قال «: قوله)١ (
: القاسم+اهللا عنهم أمجعني, تصنيف أبي++ريض» معجم الصحابة«زء الرابع من كتاب اجل«

بن ++حممدبن ++اهللا عبيد: عبد اهللا++رواية أبي. العزيز البغوي ++بن عبد++بن حممد++اهللا++عبد
, ويغلب عىل الظن سقوط ورقة من املخطوطة »بطة العكربي عنهبن ++محدانبن ++حممد

 .ة واهللا أعلمفيها بقية الرتمج



  املجلد األول ٤٥٤
: , قال»اء بتولرلمته ألقاها إىل عذوكاهللا  هو روح«: يقول: مريم? قالوا
 الراهب, فأتاه اثنان منهم )١( القس, وفالن)١(لي فالنادع : فأرسل فقال

 ۩+أنت أعلمنا فام تقول? فقال: مريم? قالوابن ++تقولون يف عيسى++ ما:فقال
قال هؤالء مثل ++ ماعدا عيسى++ ما:ًوأخذ شيئا من األرض فقال: النجايش

ذى آ من :ًنعم, فأمر مناديا فنادى: كم أحد? قالواأيؤذي: هذا, قال هلم
 .نعم: أيكفيكم? قلنا: , ثم قال)٢(]أربع الدراهم[ًأحدا منهم فأغرموه 

 وخرج إىل املدينة وظهر اهللا ++فلام هاجر رسول: فأضعفوها, قال: قال
, إن صاحبنا قد خرج إىل املدينة, وظهر هبا وهاجر: هبا أتيناه, فقلنا له

: ين كنا حدثناك عنه, وقد أردنا الرحيل إليه فزودنا, قالوقتل الذ
أخرب صاحبك بام صنعت إليكم, وهذا صاحبي : فحملنا وزودنا ثم قال
 قال .يوأنه رسول اهللا, وقل له يستغفر لاهللا ++الإإله ++ المعك, وأنا أشهد أن

 ثم يعتنقنا فاهللا ++فخرجنا حتى أتينا املدينة فتلقاين رسول: جعفر
 ووافق ذلك فتح .»ما أدري أنا بفتح خيرب أفرح, أو بقدوم جعفر«: لقا

صنع به ++ ماهذا جعفر فسأله: خيرب ثم جلس فقام رسول النجايش فقال
اهللا, إال إله ++ النعم, فعل بنا كذا ومحلنا وزودنا, وشهد أن: صاحبنا فقال

وضأ ثم  فتاهللا ++قل له يستغفر لي, فقام رسول: وأنك رسول اهللا, وقال
آمني, قال :  فقال املسلمون»اللهم اغفر للنجايش«: دعا ثالث مرات

 . انطلق فأخرب صاحبك بام قد رأيت من النبي :فقلت للرسول: جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بالنصب عىل صورة املرفوع وهو عىل لغة ربيعة)١ (
 .]م−أ/٤٩: ق[  ۩  

من ) ٢/١١٠(» املعجم الكبري«, واحلديث أخرجه الطرباين يف )م(ضبب بينهام يف  )٢ (
 ., وهذا أليق بالسياق»أربعة دراهم«: عمرو, به وفيهبن ++طريق أسد



 ٤٥٥ املجلد األول  

 هذا احلديث من هذا الوجه إال من حديث َّيوُ وال أعلم ر:
 .)١(ن جمالدع ,يضاقعمرو البن ++أسد
 أسد: معني يقولبن ++سمعت حييى:  قالحممدبن ++ عباس وقد −٤٢٣

دراج, ومل يكن به بأس, وقد سمع من ربيعة بن ++عمرو أوثق من نوحبن ا
 .زياد, ولام أنكر برصه ترك القضاء++بن أبي++الرأي ومطرف ويزيد

 عن األجلح, عن الشعبي ,عوانة++ أبونا: الربيع الزهراين++ أبو −٤٢٤
ما أدري ما هبام أنا «: وفتح خيرب قاللام بلغ النبي  قدوم جعفر : قال

بني ++ ماثم التزمه وقبل:  قال»ًأشد فرحا بقدوم جعفر أو بفتح خيرب
 .۩+)٢(عينيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الديباجي ++بن عبد++ حدثنا حممد:)٢/١١٠(» الكبري«رجه الطرباين يف أخ )١ (

 احلرضمياهللا ++عبدبن ++ح وحدثنا حممد.آدم املصييصبن ++ ثنا حممد:التسرتي
 :)١/٢٣٢(» مسنده«والبزار يف . كريب++ أبو ثنا: قاال,سلم الرازيبن ++الرمحن++وعبد

يوسف بن ++إبراهيمو ,أبو كريب (:كالمها, يوسف الصرييف الكويفبن ++حدثنا إبراهيم
 , الشعبي: يعني, عن عامر,سعيدبن ++ حدثنا جمالد: قال,عمروبن ++عن أسد) يالرصيف

وأعله البزار بالتفرد مثلام ,  فذكره... عن أبيه,طالب++بن أبي++جعفربن ++اهللا++ عبدعن
 .أعله املصنف

بن ++ أخربنا عبيد اهللا: قال,)٥٥٠(محيد بن ++أخرجه عبد: واحلديث له طريق آخر
بن ++ حدثنا إسامعيل: قال,موسىبن ++ حدثنا عباد: قال,)٣٢٠٥(داود ++ وأبو.موسى
 بردة++ أبي عن,إسحاق++ أبي عن, عن إرسائيل) وإسامعيل,عبيد اهللا (:كالمها, جعفر

 . فذكره بنحوه... قال, عن أبيه,موسى++بن أبيا
 :ومن طريقه .مسهربن ++ حدثنا علي:)١٢/١٠٦(» املصنف«يف  شيبة++ أبيأخرجه ابن )٢(

» رشح معاين اآلثار « والطحاوي يف.)١/٢٩٥ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيابن
 ثنا:  قال,حممد التيميبن ++ثنا عبيد اهللا: خزيمة, قالبن ++ حدثنا حممد:)٤/٢٨١(
 = )٤/٣٥ (.بن نمري++اهللا++ أخربنا عبد:)٤/٣٤(» الطبقات الكربى«وابن سعد يف  .عوانة++أبو



  املجلد األول ٤٥٦

 عن الشعبي, وزاد , وقد روى بعض هذا احلديث جمالد:
 .اهللا++بن عبد++ عن جابر:فيه

 عن ,إسحاقبن ++حدثنا حممد: حدثني أبي: سعيد األموي  −٤٢٥
الذي ++ أبيحدثني: الزبري, عن أبيه قالبن ++اهللا++بن عبد++عبادبن ++حييى

طالب ++بن أبي++ مع جعفرمؤتةشهدت : أرضعني وكان أحد بني مرة قال
 القتال اقتحم عن فرس له شقراء ثم المحهً فرأيت جعفرا حني ,وأصحابه
 . وكان أول رجل عقر يف اإلسالم, وقاتل القوم حتى قتل,عقرها
  حدثني: عن ابن إسحاق,حدثني أبي: سعيد األموي  −٤٢٦
 اخلزاعية أهنا سمعت أسامء بنت ى عن أم عيس,بكر++بن أبي++اهللا++عبد

 بني جعفر يف اهللا ++دعا رسول: عميس أو من حدثها, عن أسامء قالت
 فرأيت النبي  يشمهم وذرفت ,اليوم الذي قتل فيه جعفر وأصحابه

نعم, قتل «:  أبلغك عن جعفر يشء? قال,هللارسول ا  يا: فقلت,عيناه
فقمنا نبكي واجتمع إلينا الناس فرجع :  قالت.»اليوم هو وأصحابه

 فإهنم قد شغلوا ;ًاصنعوا آلل جعفر طعاما«:  إىل أهله فقالاهللا ++رسول

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والطرباين يف .  حدثنا سفيان: قاال,ربيعة الكالبيبن ++دكني وحممدبن ++لأخربنا الفض
  ثنا علي:بكر++ أبو ثنا عمي:شيبة++بن أبي++عثامنبن ++ حدثنا حممد:)٢/١٠٨(» الكبري«
 القاسم++أخربنا أبو: )٢٢٧(» اآلداب«ويف , )٧/١٠١(» الكربى«والبيهقي يف . بن مسهرا

 ,حممد النجار املقرئ بالكوفةبن ++الواحد++ عبدالقاسم++ وأبوهاشم العلوي++بن أبي++زيد
 , حدثنا قبيصة:إسحاق القايضبن ++ حدثنا إبراهيم:دحيمبن ++جعفر++ أبو حدثنا:قاال

 عن األجلح, عن الشعبي,) سفيانوعوانة, ++بن مسهر, وأبو++علي (:مجيعهم, عن سفيان
 .مرس

 .]م−أ/٤٩: ق[  ۩  



 ٤٥٧ املجلد األول  

 .)١(»اذعن أنفسهم يومهم ه
  عن,خالد, عن أبيهبن ++ عن جعفر,نا سفيان: جدي  −٤٢٧
 ًاصنعوا آلل جعفر طعاما فقد جاءهم«: جعفر قال النبي بن ااهللا ++عبد
 .)٢(»يشغلهم ما

عرف ُخالد صاحب هذا احلديث من أهل مكة يبن ++ جعفر:
 . صالح احلديث,سارة, روى عنه ابن جريج وابن عيينةبن ++خالدبن ++بجعفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الكبري«طرباين يف  وال,)٦/٣٧٠(» مسنده« وأمحد يف ,)١٦١١(أخرجه ابن ماجه  )١(

 عن ,بكر++بن أبي++اهللا++ عبد, عنإسحاقبن ++ كلهم من طريق حممد,)١٤٤ −٢٤/١٤٣(
 عن جدهتا أسامء بنت ,طالب++بن أبي++جعفربن ++ عن أم جعفر بنت حممد,أم عيسى
بوصريي يف قال ال,  وهو عند الطرباين مطو, فذكرت احلديث... قالت,عميس

. ها.» وكذلك أم عون,هذا إسناد ضعيف, أم عيسى جمهولة مل تسم«): ١/٥٣٤(» الزوائد«
 .بعده++ ماوانظر

 حدثنا : قال,)٩٩٨(والرتمذي .  حدثنا مسدد: قال,)٣١٣٢(داود ++ أبوأخرجه )٢(
 عامر وحممدبن ++ حدثنا هشام: قال,)١٦١٠(وابن ماجه  .حجربن ++منيع وعليبن ++أمحد

 ,)١/٥٢٧(» املستدرك« احلاكم يف : ومن طريقه,)٥٣٧(واحلميدي , الصباحبن ا
 بن حنبل, ومسدد, وهشام,++احلميدي, وأمحد: (مجيعهم). ١/٢٠٥(» مسنده«وأمحد يف 
 عن ,عيينةبن ++ عن سفيان,)حجربن ++ وعلي,منيعبن ++ وأمحد,الصباحبن ++وحممد
  . فذكره...جعفربن ++اهللا++ عبد عن, عن أبيه,سارةبن ++خالدبن ++جعفر

 ابن سارة وهو : هو,خالدبن ++وجعفر «,»حديث حسن صحيح «:قال الرتمذي
 هذا حديث صحيح اإلسناد«: »املستدرك«وقال احلاكم يف , » روى عنه ابن جريج,ثقة
 :هو كام قال شعبة و,سارة من أكابر مشايخ قريشبن ++خالدبن ++ وجعفر,مل خيرجاهو

وقال , »ًقد روي غري هذا احلديث مفرسا و,يكذبون++ الماكتبوا عن األرشاف فإهن
 , والرتمذي,داود++ وأبو, وأمحد,رواه الشافعي«): ٢/٣١٦(» تلخيص احلبري«يف احلافظ 
 .»بن السكنا وصححه ,بن جعفر++اهللا++ من حديث عبد, واحلاكم, والدارقطنيه,وابن ماج



  املجلد األول ٤٥٨
 عن ,اينجمالد اهلمدبن ++ثنا إسامعيل: شيبة++بن أبي++عثامن  −٤٢٨

لام قدم جعفر من احلبشة عانقه : قالاهللا ++عبدبن ++أبيه, عن عامر, عن جابر
 .)١(النبي 
 −املحياة++ أبوهو–إبراهيم بن ++نا إسامعيل: سعيد األشج++ أبو −٤٢٩

كان : هريرة قال++ أبي عن املقربي, عن,إسحاق املخزومي )٢(بن إبراهيمنا 
 وحيدثهم وحيدثونه, ,, وجيلس إليهمطالب حيب املساكني++بن أبي++جعفر

 .)٣(املساكني++ أبا: يكنيهاهللا ++وكان رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)١/٣٦٥(» جزئه«ل الزهري يف الفض++ وأبو,)١٨٧٦(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه )١(
 :شيبة++بن أبي++ مجيعهم عن عثامن,من طريق املصنف) ١/١٣١(» فوائده«والدقاق يف 

» املستدرك«وأخرجه احلاكم يف ,  عن جابر, عن عامر, عن أبيه,بن جمالد++حدثنا إسامعيل
  ثنا:خالد بن++ ثنا اهليثم:عقبة الشيباينبن ++حممدبن ++ياحلسن عل++ أبو أخربنا:)٢/٦٨١(
لام :  قال,اهللا++بن عبد++ عن جابر, عن الشعبي,اهللا++بن عبد++ ثنا األجلح:غسان النهدي++أبو

 .» ومل خيرجاه,هذا حديث صحيح اإلسناد«:  وقال, فذكره...طالب++بن أبي++قدم جعفر
عن هذا احلديث الذي يرويه الشعبي ) ١٣/٣٧٧(» العلل«وسئل الدارقطني يف 

بن ++ ورواه مصعب, عنه−صاحب املغازي−إسحاق بن ++قاله حممد«:  فقال,عن جابر
 فرواه ; واختلف عنه,سعيدبن ++ ورواه جمالد, مرس, عن الشعبي, عن أجلح,سالم

 , عن جمالد,عمروبن ++ ورواه أسد, عن جابر, عن الشعبي, عن أبيه,جمالدبن ++إسامعيل
 .ها.»الصواب واملرسل أشبه ب,جعفربن ++اهللا++ عبد عن,عن الشعبي

الفضل كام بن ++وهو إبراهيم» إسحاق املخزومي++ أبوإبراهيم«: , والصواب)م(هكذا يف ) ٢(
 ).٢/١٦٥(» هتذيب الكامل«يف ترمجته من 

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤١٢٥( وابن ماجه ,)٣٧٦٦(أخرجه الرتمذي  )٣(
 ,الرتمذي (: مجيعهم,هللا احلرضميا++بن عبد++ ثنا حممد:بن أمحد++ حدثنا سليامن:)٢/٥١٤(

سعيد بن ++اهللا++ عبدسعيد األشج++ أبيعن) احلرضمياهللا ++عبدبن ++ وحممد,وابن ماجه
 حدثنا : قال,حييى التيمي++ أبوحدثنا ,إبراهيمبن ++ حدثنا إسامعيل:قال . بهالكندي
هذا « :قال الرتمذي,  فذكره..., عن سعيد املقربي,إسحاق املخزومي++ أبوإبراهيم

 وقد تكلم فيه ,الفضل املدينبن ++ إبراهيم:ق املخزومي هواإسح++ وأبو,حديث غريب
 .» وله غرائب,بعض أهل احلديث من قبل حفظه



 ٤٥٩ املجلد األول  

  عن,نا ابن إسحاق: نا أبي: حييى األمويبن ++سعيد  −٤٣٠
اهللا ++لام بلغ رسول: القاسم, عن أبيه, عن عائشة قالتبن ++۩+الرمحن++عبد

 .)١(يف وجهه احلزنعرفنا  قتل جعفر 
سعيد األنصاري, عن بن ++أنا حييى: بيحدثني أ: سعيد  −٤٣١

 .)٢(عمرة, عن عائشة, مثل حديث ابن إسحاق
 عن العالء, عن أبيه ,جعفربن ++اهللا++ عبدنا: يونسبن ++جرسي  −٤٣٢
ًكا يطري َلَطالب م بن أبي رأيت جعفر«: اهللا ++هريرة قال رسول++ أبيعن

 .)٣(»يف اجلنة مع املالئكة بجناحني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/٤٩: ق[  ۩  
بن راهويه ++وإسحاق.  حدثنا أبى: قال, ثنا يعقوب:)٦/٢٧٦(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(

» املصنف«شيبة يف ++وابن أبي.  نا أبي:ربن جري++ أخربنا وهب:)٢/٤١٢(» مسنده«يف 
بن ++ حدثنا حممد:)٢/١٠٨(» الكبري«والطرباين يف . بن نمري++اهللا++ حدثنا عبد:)٣/٣٩٢(

وابن سعد يف . بن سليامن++الرحيم++ ثنا عبد:بن أبان++بن عمر++اهللا++ ثنا عبد:اهللا احلرضمي++عبد
» املستدرك«واحلاكم يف . بن نمري++اهللا++ أخربنا عبد: قال,)٤/٤٠(» الطبقات الكربى«
بن ++ ثنا يونس:اجلبار++بن عبد++ ثنا أمحد:بن يعقوب++العباس حممد++ حدثنا أبو:)٣/٤٣(

 : طاهريبن حييى العلوي ابن أخ++بن حممد++حممد احلسن++ أخربنا أبو:)٣/٢٣١(ويف . بكري
بن نمري, ++عبد اهللا (:ممجيعه,  عن أبيه,بن عباد السجزي++بن حييى++ ثنا إبراهيم:ثنا جدي

عن ) بن سليامن++الرحيم++بن عباد السجزي, وعبد++حييىوبن بكري, ++يونسويعقوب, ++وأبو
هذا «: قال احلاكم, بن القاسم, عن أبيه, عن عائشة به++الرمحن++بن إسحاق, عن عبد++حممد

 .» ومل خيرجاه,حديث صحيح عىل رشط مسلم
 عن ,سعيدبن ++من طريق حييى  كالمها,)٩٣٥( ومسلم ,)١٢٩٩(أخرجه البخاري  )٢(

 . به عن عائشة,عمرة
يعىل ++ وأبو.جعفربن ++اهللا++ عبد أخربنا:حجربن ++ حدثنا علي:)٣٧٦٣(أخرجه الرتمذي  )٣(

 =وكان −جعفر املديني بن ++اهللا++ عبد حدثنا:املقدامبن ++ حدثنا أمحد:)٦٤٦٤(» مسنده«يف 



  املجلد األول ٤٦٠

خالد, عن ++بن أبي++نا إسامعيل: هارونبن ++زيدنا ي: جدي  −٤٣٣
: جعفر قالبن ++اهللا++ عبد أنه كان إذا سلم عىل)١(رومعبن ++اهللا++بن عبد++عامر
 .)٢(ابن ذي اجلناحني  يام عليكالالس

  عن ابن إسحاق, عن حممد,حدثني أبي: األمويبن ++سعيد  −٤٣٤
بن ++ وقتل جعفرةؤت يعني كانت م:الزبري, قالبن ++جعفر, عن عروةبن ا

 كان جعفر :طالب يف مجادى األوىل سنة ثامن بالشام, وقال ابن الزبري++أبي
 .قيل أكرب من جعفر بعرش سننيَأكرب من علي بعرش سنني, وكان ع

* * * 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ أخربنا إسحاق:)٧٠٤٧(» صحيحه«ن يف  وابن حبا.خريا من أبيه إن شاء اهللا

بن ++ حدثني حييى:منصور املروزي زاجبن ++ حدثنا أمحد:إسامعيل ببستبن ++إبراهيم
بن ++من طريق علي) ٣/٢٠٩( واحلاكم . حدثني أبي:حاجب القريشبن ++نرص
 حدثنا :)٢/٥١٢/١٤٣٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.جعفر املدينيبن ++اهللا++عبد
 .جعفربن ++اهللا++ عبد ثنا:املقدامبن ++ ثنا أمحد:غرزة األهوازيبن ++حممدبن ++ثنا حممد: بيأ

 حدثنا :اهللا++بن عبد++احلسنبن ++ ثنا حممد:مسلم العقيليبن ++عليبن ++ح وحدثنا حممد
بن ++نرصوبن جعفر, ++عبد اهللا: ( مجيعهم, قاال,عمران++بن أبي++ ثنا عوبد:سليامن الشاذكوين

 . هريرة به++عن العالء, عن أبيه, عن أبي) عمران++بن أبي++عوبدوب القريش, حاج
 نعرفه إال من حديث++ ال,هريرة++ أبيهذا حديث غريب من حديث«: قال الرتمذي

جعفر هو والد بن ++اهللا++ وعبد,معني وغريهبن ++ وقد ضعفه حييى,جعفربن ++اهللا++عبد
 وصحح إسناده احلاكم, لكن تعقبه الذهبي, »س ويف الباب عن ابن عبا,بن املديني++علي
 .» واه−جعفربن ++اهللا++ عبد أي−املديني «: بقوله

 لذا قال احلافظ يف ; وللحديث شواهد,جعفربن ++تقدم ذكر املتابعني لعبد اهللا: قلت
 .»قوى إسناده عىل رشط مسلم «:)٧/٧٦(» فتح الباري«

 ).م(كذا يف ) ١(
 أخربنا :هارونبن ++ حدثنا يزيد:عليبن ++دثني عمرو ح:)٣٧٠٩(أخرجه البخاري  )٢(

 . فذكره... أن ابن عمر, عن الشعبي,خالد++بن أبي++إسامعيل



 ٤٦١ املجلد األول  

زء الرابع[  »معجم الصحابة« كتاب  ا
عرضي اهللا عنهم   أ
 تصنيف

 : القاسمأبي
 زيز البغوي  العبن عبدمد بن  اهللا عبد
 بنمد بن مد بن  اهللا  عبيد:اهللا عبد  أبيرواية

ي عنهبن دان   )١(]بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(

 



  املجلد األول ٤٦٢



 ٤٦٣ املجلد األول  

ن الرحيماهللا م ـبس[  الر
مد رسوله الكريماهللا وصلى   على سيدنا 

ع  )١(]وعلى آله وصحبه أ
ه)٢(ن من روى عن الن   ) ٢( جابر ا

نصاري)٣(جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام −١٥٦  )*( ا
 .نزل املدينة

عن ابن إسحاق :  أبييحدثن: حييى األموي قالبن ++سعيد  −٤٣٥
بن ++غنمبن ++كعببن ++)٤(]بن حرام [عمروبن ++اهللا++بن عبد++ جابر:قال

 . وله عقب,سلمة ممن شهد العقبة, وهو غالم شاب مع أبيهبن ++كعب
 بن++ت سعدسمع: زنجويه قالبن ++امللك++بن عبد++حممد  −٤٣٦
, يحرام عقببن ++عمروبن ++اهللا++بن عبد++جابر: جعفر يقولبن ++احلميد++عبد

ً بدري نقيب شهدا مجيعا أحدا, ومها من بني سلمةيوأبوه عقب ُ بن ++ً
 .اخلزرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(
 ).ف(من  )٢ (
 . بالزاي»حزام«: )م(يف ) ٣(

, )٣/٥٦١(البن سعد » قاتالطب«, و)١٠١: ص(ليفة خل »طبقاتال«: انظر ترمجته يف (*)
 ,)١/٧٣(» التجريد«, و)١/٣٠٧(» األسد«, و)بتحقيقنا −١٤٠(البن قانع » املعجم«و
 ).٤٤٤−٤/٤٤٣(» هتذيب الكامل«و, )١/٤٣٤(» اإلصابة«و

 ).م(ليس يف  )٤ (



  املجلد األول ٤٦٤

 :عن عمرو, عن جابر, قال: نا سفيان: عباد املكيبن ++حممد  −٤٣٧
معرور بن ++لرباء ا: وخااله:سفيان يعني–شهد بي خاالي العقبة قال 

 .وأخوه
  عن األعمش, عن,معاوية++ أبونا: إبراهيمبن ++يعقوب  −٤٣٨
  .)٢(ٍ الامء يوم بدريحاب أص)١(ُحيِمَأكنت : يان, عن جابر قالفس++أبي
هذا وهم : عمر هذا احلديث فقالبن ++ذكرت ملحمد: ٍسعدبن ++ حممدوقال

 .ًق, وأنكر أن يكون جابر شهد بدراارعمن أهل ال
بن ++نا مسكني: الطباعبن ++نا إسحاق: حممدبن ++عباس  −٤٣٩
 عن ,الزبري++ أبو حدثنا: سمعت حجاج الصواف يقول: قال۩+اهللا++عبد

 تسع ت شهد, إحدى وعرشين غزوةاهللا ++زا رسولغ: جابر قال
 .)٣(عرشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«لام يف  وهو املوافق )م(من  وضبب فوقها, واملثبت ,»أمتح«): ف( كأهنا يف )١ (

. بيده الدلو فمأل قليل ماء يف نزل إذا:  ومعناها. من طريق املصنف, به)١١/٢١٧(
 ).٧/٢٨٧(» عون املعبود«

 عن ,معاوية++ أبو حدثنا:منصوربن ++ حدثنا سعيد: قال,)٢٧٣١(داود ++ أبوأخرجه )٢(
 ,)٩/٣١(» الكربى« البيهقي يف :ومن طريقه.  به عن جابر,سفيان++ أبي عن,األعمش
 .» كنت أسقي: ويف رواية,أمنح أصحابي الامء يوم بدركنت  «:لكن قال

 .]م−أ/٥٠: ق[  ۩  
وأمحد . عبادةبن ++ حدثنا روح:حرببن ++ حدثنا زهري: قال,)٤٧٢١(أخرجه مسلم  )٣(

بن ++ حدثني سعيد: قال,)١٠٦٥(محيد بن ++ وعبد. حدثنا روح: قال,)٣/٣٢٩(
  أخربنا:إسحاقبن ++ا زكريا حدثن: قاال,)سالمبن ++ وسعيد,روح (: كالمها,سالم
 =غزوت مع  «: فذكره لفظ مسلم...يقولاهللا ++عبدبن ++ أنه سمع جابر,الزبري++أبو



 ٤٦٥ املجلد األول  

: سليامنبن ++نا جعفر: الشوارب++بن أبي++امللك++بن عبد++حممد  −٤٤٠
 )١(األنصارياهللا ++عبدبن ++ عن جابر,مالكبن ++ عن أنس,عثامن++ أبونا اجلعد

فدعا النبي  :  العطش, قالاهللا ++شكا الناس إىل رسول: قال
:  وقال,ّسُ ثم وضع النبي  يده يف الع, فصبه فيه,ٍ ودعا بامء,)٢(ٍّسُبع
 .)٣( فرأيت العيون تنبع من بني أصابع النبي »استقوا«

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً مل أشهد بدرا وال أحدا: قال جابر, تسع عرشة غزوةاهللا ++رسول  فلام , منعني أبي;ً
 .» يف غزوة قطاهللا ++يوم أحد مل أختلف عن رسولاهللا ++قتل عبد

 ).م ( ليست يف)١ (
 ).٧/١٠٦(» رشح النووي عىل مسلم «. قدح كبري)٢ (
 أخربنا : قال,)٢٨( والدارمي .حاتمبن ++ حدثنا سيار: قال,)٣/٣٤٣(أخرجه أمحد  )٣(

 :معاذبن ++ حدثنا حممد:)٦٨٤٨(» األوسط«والطرباين يف . الرقايشاهللا ++عبدبن ++حممد
نعيم يف ++ وأبو.يارس++ أبودثنا عامر ح:)٢١٠٧(» مسنده«يعىل يف ++ وأبو.كثريبن ++ثنا حممد

 سليامنبن ++عيسىبن ++حييىبن ++ ثنا حممد: حدثنا أبي:)١٤٥٣(» أخبار أصبهان«
 ,حاتمبن ++سيار (:مجيعهم, الشوارب++بن أبي++امللك++بن عبد++ ثنا حممد:بكر البرصي++أبو
 ,)الشوارب++بن أبي++امللك++بن عبد++حممدويارس, ++ أبوعامروالرقايش, اهللا ++عبدبن ++حممدو

قال ,  فذكره...مالكبن ++ حدثنا أنس:عثامن++ أبو حدثنا اجلعد:سليامنبن ++عن جعفر
بن ++ تفرد به جعفر, عن جابر إال هبذا اإلسناد, عن أنس, هذا احلديثمل يرو«: الطرباين
 .قاله املصنف++ ما وهذا معنى,»سليامن

 قضية نبع الامء من بني :لقرطبيقال ا «:)٦/٥٨٥(» فتح الباري«قال احلافظ يف 
 ووردت من طرق كثرية ,أصابعه  تكررت منه يف عدة مواطن يف مشاهد عظيمة
 أخذ كالم عياض : قلت.يفيد جمموعها العلم القطعي املستفاد من التواتر املعنوي

 وحديث نبع الامء , ومل يسمع بمثل هذه املعجزة عن غري نبينا : قال,وترصف فيه
بن ++ وعن جابر, وغريهم من مخسة طرق, وأمحد,رواية أنس عند الشيخنيجاء من 

 وعن ابن عباس , والرتمذي, وعن ابن مسعود عند البخاري,من أربعة طرقاهللا ++عبد
 .»الرمحن عند الطرباين++ عبدليىل والد++ أبي وعن ابن, والطرباين من طريقني,عند أمحد



  املجلد األول ٤٦٦

 )٢(سليامن, عنبن ++ومل حيدث هبذا احلديث غري جعفر: )١(][
بن ++, واجلعد اليشكري, روى عنه محادياجلعد, وهو اجلعد صاحب احلل

الوارث وغريهم من ++ وعبدةسليامن وابن عليبن ++ وجعفر)٣(زيد ووهيب
 .)٤(البرصيني

قيل  أنا ابن ع:يعني القمي–نا يعقوب : ربيع الزهراينلا++ أبو −٤٤١
 اهللا ++فنسأله عن سنن رسولاهللا ++عبدبن ++كنا نأيت جابر: قال

 .)٥(فنكتبها
 عن ,هاشمبن ++يحدثنا عل:  قاالعمروبن ++جدي وداود  −٤٤٢
بن ++ختلف إىل جابرأكنت : ي السلمي, عن ابن عقيل قالعلبن ++حممد
 .)٦(جعفر, معنا ألواح نكتب فيها++ وأبوأنااهللا ++عبد

 .بمكة يف آخر عمرهاهللا ++عبدبن ++ جابرر وقد جاو:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حممدبن ++اهللا++ عبدقال «):ف(يف  )١ (
 ., وهو تصحيف»ابن«): م (يف )٢ (
خالد, انظر بن ++ وهو الصواب, وهو وهيب)ف(, واملثبت من »وهب «):م(يف  )٣ (

 ).٣١/١٦٤ (»هتذيب الكامل«
 ., وهو تكرار»اليشكريو وه «:)م(زاد بعده يف  )٤ (
 . بهمن طريق املصنف) ١/١٠٤ (»تقييد العلم«أخرجه اخلطيب البغدادي يف  )٥(

 / ٣٢(» تاريخ دمشق« وابن عساكر يف ,)٤/٣١٩(» رشح معاين اآلثار« وي يفوالطحا
 ... قال,عقيلبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد نا:القمياهللا ++عبدبن ++من طريق يعقوب, )٢٥٩
 .فذكره

 , بهمن طريق املصنف) ١٠٤ / ١( »تقييد العلم«أخرجه اخلطيب البغدادي يف  )٦(
 . بههاشمبن ++من طريق علي) ٢/١٥١(» ىاملدخل إىل السنن الكرب«والبيهقي يف 
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جاور عندنا : أنا حجاج, عن عطاء قال: نا هشيم: )١(جدي  −٤٤٣
 .ٍ وذكر غري واحد من أصحاب النبي ,جابر

الزبري ونظراؤهم من املكيني ++ وأبو وإنام سمع عطاء وعمرو:
 .الزبري عنه++ أبومن جابر يف وقت جواره بمكة, وكان أحفظهم

ليىل ++ أبي وابن.أنا حجاج, عن عطاء: نا هشيم: جدي  −٤٤٤
ٍأيضا, عن عطاء قال  فإذا ,فيحدثنااهللا ++عبدبن ++كنا نكون عند جابر: ً

 . من أحفظنا للحديث۩+الزبري++ أبوخرجنا من عنده تذاكرنا حديثه, وكان
نه دخل املنكدر أبن ++ عن حممد,نا يوسف الامجشون: رسيج  −٤٤٥

 .ًأبلغ حممدا  منا السالم: عىل رجل يموت, فقالاهللا ++عبدبن ++مع جابر
 عن ,الغسيلبن ++الرمحن++ عبدنا: الوليد الكنديبن ++)٢(برش  −٤٤٦
صيب برصه, وقد مس ُجاءنا جابر وقد أ:  قالقتادةبن ++عمربن ++عاصم

 .اهللا++ عبدنى بأبيْكُ وكان ي, يشء من صفرة)٣(]وحليته رأسه[
عدي بن ++ عن عدي,سلمةبن ++أخربين محاد: اجلعدبن ++علي  −٤٤٧

 .أبيض الرأس واللحيةاهللا ++عبدبن ++رأيت جابر: الكندي قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)م(يف صحح فوقها  )١(
 .]م−ب/٥٠: ق[  ۩  

 »سري أعالم النبالء« وهو الصواب, وانظر ترمجته يف )م(, واملثبت من »بشري«): ف( يف )٢ (
 .وغريه) ١٠/٦٧٣(

 .ف للمصنًمعزوا) ١/٤٣٤(» اإلصابة«, واملثبت موافق لام يف »حليته ورأسه«): م( يف )٣ (
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كان :  عن قتادة قال,هالل++ أبونا: عامر++ أبونا: ابن زنجويه  −٤٤٨
 .اهللا++بن عبد++جابر: ً موتا باملدينةاهللا ++آخر أصحاب رسول

 .سعدبن ++ سهل: وهذا عندي وهم, وآخر من مات باملدينة:
ة ثامن نساهللا ++عبدبن ++مات جابر: قال:  عن ابن نمريأخربت −٤٤٩

 .اهللا++ عبدنى بأبيْكُ ذهب برصه, وكان يوسبعني وقد
بكري بن ++اهللا++بن عبد++سمعت حييى: منصور قالبن ++ أمحد)١( −٤٥٠
بن ++امن وسبعني, وصىل عليه أبانسنة ثاهللا ++عبدبن ++ويف جابرُت: يقول

 .ةَدْرُعثامن باملدينة, وجعل عىل رسيره ب

 )*(السلمي ن عبد اهللا بن رئاببجابر  −١٥٧
  . نزل املدينة

 عن ,إسحاقبن ++نا حممد: حدثني أبي: ابن األموي قال  −٤٥١
رئاب من بني سلمة بن ++اهللا++بن عبد++جابر: قتادة قالبن ++عمربن ++عاصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حدثني و:قال «:)ف(يف  )١ (

, )٣/٥٧٤(» طبقات ابن سعد«, و)١٠٣: ص(» طبقات خليفة«: انظر ترمجته يف (*)
 »اإلكامل«, و)٢/٥٣٥(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٤٤(البن قانع » املعجم«و
, )٣٠٧−١/٣٠٦(» األسد«, و)١/٢١٩(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/٤(
 ).١/٤٣٣(» اإلصابة«, و)١/٧٣(» التجريد«و

 مل نعثر هلا عىل حلق, وإليكحاشية ) ف(حاشية ب رتمجة الهبحذاء هذهذا; وكتب 
بن ++غنمبن ++عليبن ++عبيدبن ++سنانبن ++النعامنبن ++رئاببن ++اهللا عبد«: ظهر منها++ما

أعلم ++ ال...هللا .. .أول من أسلم من األنصارو  وهاهللا ++رسول.. .طلحةبن ++كعب
 .»له غريه
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 بمنى فاعرتضهم اهللا ++د الستة الذين لقوا رسول وكان أح:يعني
 فقدموا املدينة عىل ,بهاهللا ++ فكلمهم وأخربهم بالذي بعثهاهللا ++رسول

 حتى فشا , وأفشوا فيهم اإلسالماهللا ++قومهم فذكروا هلم أمر رسول
 .)١(ذلك يف قرى األنصار وقبائلها

 جابر: حلميد يقولا++بن عبد++سمعت سعد:  ابن زنجويه قال −٤٥٢
عبيد, وهو أحد الستة من بن ++سنانبن ++النعامنبن ++رئاببن ++اهللا++ عبدبنا

 .۩+بني سلمة من اخلزرج
  عن,نافعبن ++نا الوازع: ثابتبن ++ينا عل: خملدبن ++شجاع )٢( −٤٥٣
 أن −رئاببن ++يعني–اهللا ++عبدبن ++الرمحن, عن جابر++بن عبد++سلمة++أبي

  يا: فتبسم يف الصالة فقالوا له)٣(ٍة بدر فصىل العرصايف غزالنبي  كان 
مر بي ميكائيل ومعه ملك «:  فقال! تبسمت يف الصالة,رسول اهللا

وعىل جناحه غبار وهو راجع من  :−قال−  فتبسمت إليهّفضحك إلي
 .)٤(»طلب القوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : قال,)١/٥٥٨(» تارخيه«جعفر الطربي يف ++ أبو وأخرجه,»اإلصابة«ذكره احلافظ يف  )١(

 ,قتادةبن ++عمربن ++ فحدثني عاصم,إسحاقبن ++ قال حممد, قال سلمة,قال ابن محيد
 . فذكره بنحوه مطو... قالوا,عن أشياخ من قومه

 .]م−أ/٥١: ق[  ۩  
 ., وبعدها بياض قدر كلمة»حدثنا«: )ف (يف )٢ (
إىل ) ٤/٦٦(» توضيح املشتبه«, واحلديث عزاه ابن نارص الدين الدمشقي يف )ف ( من)٣ (

 .املصنف بإثباهتا
 البيهقي يف :ومن طريقه.  حدثنا عمرو الناقد:)٤/٤٩(» مسنده«يعىل يف ++ أبو أخرجه)٤(

اهللا ++عبدبن ++حممد حدثنا :)٢/١٨٨(» الكبري«والطرباين يف , )٢/٢٥٢(» الكربى«
 = حدثنا :)٧٢٠٣(» األوسط« ويف .سمينة++بن أبي++حييىبن ++ ثنا حممد:احلرضمي
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ًرئاب حديثا مسندبن ++اهللا++بن عبد++ وال أعلم جلابر:)١(  ا ً
 .ٍنافعبن ++ والذي رواه ضعيف جدا وهو الوازع,غريه

عاويبن جابر  −١٥٨ نصاري ا  )*(عتيك ا
  .نزل املدينة

  عن,أنسبن ++نا مالك:  قالالزبريياهللا ++عبدبن ++مصعب  −٤٥٤
وهو −عتيك بن ++احلارثبن ++ عتيك)٢(نع ,جابربن ++اهللا++بن عبد++اهللا++عبد

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وابن قانع .مهران اجلامل الرازيبن ++ ثنا حممد:جابان اجلنديسابوريبن ++سعيدبن ++حممد
 .سمينة++ أبي نا ابن:الصقربن ++اهللا++ عبد حدثنا:)١/١٣٩(» معجم الصحابة«يف 
بن ++ ثنا احلسن:محدانبن ++عمرو++ أبو حدثنا:)٢/٥٣٦(» معرفة الصحابة« نعيم يف++وأبو

بن ++ ثنا حممد:أمحدبن ++ ح وحدثنا سليامن.مسعود اجلحدريبن ++ ثنا الصلت:سفيان
عمرو الناقد,  (:مجيعهم, سمينة++بن أبي++حييىبن ++ ثنا حممد:احلرضمياهللا ++عبد
مسعود بن ++الصلتومهران اجلامل الرازي, بن ++حممدوسمينة, ++بن أبي++حييىبن ++حممدو

الرمحن, عن ++بن عبد++سلمة++ أبينافع, عنبن ++نا الوازع: ثابتبن ++علي  عن,)اجلحدري
 . بهرئاببن ++اهللا++بن عبد++جابر

  وال عن,سلمة++ أبومل يرو هذا احلديث عن جابر إال «:»األوسط«قال الطرباين يف 
نافع بن ++الوازع «:وقال البيهقي, »ثابتبن ++ تفرد به علي,عنافبن ++عزسلمة إال الوا++أبي

 .»العقيلي اجلزري تكلموا فيه
 .»حممدبن ++عبد اهللا «:)ف(زاد بعده يف  )١ (

, )٥٢(ملسلم » الطبقات«, و)٢/٢٠٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف (*)
 وانظر, )حقيقنابت−١٤٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٤٩٣(» اجلرح«و
» هتذيب الكامل«و, )٢/٥٣٧(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/٢٢٢(» االستيعاب«
)٤٥٥−٤/٤٥٤(. 

ًوقد اختلف يف نسبه اختالفا كبريا, انظره يف تعليقنا عىل   .البن قانع» معجم الصحابة«ً
 ).٥٥٤(من رواية القعنبي » املوطأ«, وهو تصحيف, وانظر احلديث يف »بن«: )م( يف )٢ (
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ٍعتيك أخربه بن ++ أنه أخربه أن جابر−)١(]بو أمهأ[اهللا ++عبدبن ++اهللا++ عبدجد
 وثبتني فيه ,عتيكبن ++ جابر:سقط من كتابي: مصعباهللا ++عبد++ أبوقال−

 فوجده قد ,ثابتبن ++اهللا++ عبد جاء يعوداهللا ++ أن رسول:−ٍغري واحد
: , وقالاهللا ++ فاسرتجع رسول, فلم جيبهاهللا ++ فصاح به رسول,غلب

 فجعل ابن عتيك , فصاح النسوة وبكني.»الربيع أبا  ياعليكلبنا ُغ«
 .» فإذا وجب فال تبكني باكية,دعهن«: اهللا ++ فقال رسول,كتهنسُي

واهللا إين : قالت ابنته .»إذا مات«: رسول اهللا? قال  ياوما الوجوب: قالوا
: اهللا ++ قال رسول. فإنك قد قضيت جهازك;ًألرجو أن تكون شهيدا

القتل :  قالوا»تعدون الشهادة?  ما,قد أوقع أجره عىل قدر نيتهتعاىل  اهللا إن«
ق َرَاملبطون شهيد, والغ:  سوى القتل)٢(بل سبع«:  قالاهللا, يف سبيل

 شهيد, واملطعون شهيد, وصاحب احلريق )٣(ذات اجلنبشهيد, وصاحب 
 .)٥(» شهيدة)٤(عْمُواملرأة متوت بجشهيد, وصاحب اهلدم شهيد, 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِّ, وهو تصحيف بين»أمامةأبو  «)م( يف )١ (
 .»اسبع «):م( يف )٢ (
الطب ( ويف , تصيب اإلنسان يف داخل جنبهةرحُهي كام زعم بعض أطباء العرب ق )٣ (

 ).١/١٣٨( » املعجم الوسيط«. شاء املحيط بالرئةِ التهاب يف الغ:)احلديث
 ).١/٨١١(» النهاية«. اهي التي متوت بكر:  أي متوت ويف بطنها ولد, وقيل)٤ (
 :)٣١١١(داود ++وأبو.  حدثنا روح:)٥/٤٤٦( وأمحد ,)٥٥٢(» املوطأ«أخرجه مالك يف ) ٥(

بن ++ أخربنا عتبة:)١٩٨٥(» الكربى« ويف ,)١٨٤٦( والنسائي .حدثنا القعنبي
بن ++اهللا++ عبد عن,عن مالك)  وعتبة, والقعنبي,روح (: ثالثتهم,عتبةبن ++اهللا++عبد
اهللا ++عبدبن ++اهللا++ عبد جد: وهو,احلارثبن ++ أن عتيك,عتيكبن ++جابربن ++اهللا++عبد
 يرويه :فقال «:)١٣/٤١٤(» العلل«وقال الدارقطني يف ,  فذكره... أخربه,أمه++أبو

 = عن , عن مالك,سليامن الرازيبن ++فرواه إسحاق ; واختلف عنه,أنسبن ++مالك
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 , عن األوزاعي,محزةبن ++نا حييى: مزاحم++بن أبي++نصورم  −٤٥٥
 عن النبي , عتيك۩+بن , عن جابرياحلارث التيمبن ++إبراهيمبن ++عن حممد
رية يف َالغ: ال حيبها اهللا  ماريةَحيبها اهللا, ومن الغ  ماريةَإن من الغ«:  قال

القتال حيبها  ء عنديال واخلُ,يف غري احلقاهللا  احلق مما حيبها اهللا, وال حيبها
 .)١(»حيبها اهللا  الاهللا, ويف الفرح

بن ++ حييى)٢(حدثنا : هكذا حدثنا منصور هبذا احلديث:
بن ++احلارث, عن جابربن ++إبراهيمبن ++ عن حممد, عن األوزاعي,محزة

, وترك يف إسناده رجلني, وقد رواه,عتيك  املغرية++ أبو عن النبي 
 .ألوزاعي, وذكر الرجلني عن ا,وغريه
 :واسمه − املغرية احلميص++ أبونا: هانئبن ++به إبراهيم  −٤٥٦
كثري, عن ++بن أبي++ عن حييى, نا األوزاعي− احلجاجبن ++القدوس++عبد
عتيك بن ++يعني جابر– حدثني ابن عتيك :إبراهيم التيمي قالبن ++حممد

 من )٣(إن«:  قالاهللا ++ي أن رسولحدثن:  قال−هانئ هكذا قال ابن
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ووهم فيه ومها ,عتيكبن ++جابر عن ,اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,الزهري  عن النبي 
اهللا ++عبدبن ++اهللا++ عبد, عن وإنام رواه مالك, ألنه ليس من حديث الزهري;ًقبيحا
 إال , وغريهم عن مالك,,»املوطأ«كذلك رواه أصحاب , عتيكبن ++ عن جابر,أمه++أبو

 .إليه وانظر باقي كالمه يف املوضع املشار ,»أن القعنبي مل يقم إسناده
 .]م−أ/٥١: ق[  ۩  

 :شبيببن ++عليبن ++ حدثثا احلسن:)٢/٢٩٨( »معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )١(
بن ++إبراهيمبن ++ عن حممد, عن األوزاعي,محزةبن ++ نا حييى:مزاحم++بن أبي++نا منصور
  وانظر تعليق,»عن أبيه«وفيه زيادة ,  به قال, عن أبيه,عتيكبن ++ عن جابر,احلارث

 . وسيأيت كالم الدارقطني لبيان اخلالف يف هذا احلديث,املصنف بعد احلديث
 .»قال «)م( يف )٢ (
 ).ف ( من)٣ (
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بن ++, وذكر معنى حديث حييى)١(»يبغض اهللا  ماحيب اهللا, ومنها  ماريةَالغ
 .)٢(محزة

 وقد روى هذا احلديث أبان العطار, عن حييى مثل حديث :
 .األوزاعي

نا : نا أبان: إبراهيمبن ++نا مسلم: حممد القايضبن ++به أمحد  −٤٥٧
بن ++عن جابر ,)٣(]عتيكبن ++عن ابن جابر [,هيمإبرابن ++ عن حممد,حييى
 .)٤( عن النبي  نحوه,عتيك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ أنبأ حممد: قال,منصوربن ++ أنبأ إسحاق:)٢٣٣٩(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )١(

بن ++سعيدبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد حدثنا:)٢/١٩٠(» الكبري«والطرباين يف . فيوس
 :بن سلم اخلوالين++ حدثنا أنس:)٢/١٩٠(ويف . بن يوسف الفريابي++ ثنا حممد:مريم++أبي

» معجم الصحابة« وابن قانع يف .مسلمبن ++ ثنا الوليد:صالحبن ++حدثنا صفوان
بن ++ي نا عل:خالويه الواسطي بواسطبن ++الرمحن++بن عبد++ حدثنا اسحاق:)١/١٤٠(

 : قال,)مسلمبن ++الوليدو ,يوسف الفريابيبن ++حممد (:كالمها,  نا الوليد:بريبن ++بحر
احلارث بن ++إبراهيمبن ++ حدثني حممد: قال,كثري++بن أبي++ عن حييى,حدثنا األوزاعي

 .يف اإلسناد» أبيه«بزيادة ,  عن أبيه,جابربن ++ عن,التيمي
: فقال) ٢/٥٤٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو:وحكى اخلالف يف هذا اإلسناد

املبارك, والفريابي, عن األوزاعي, عن حييى, عن حممد, عن ابن بن ++اهللا++ عبدرواه«
بن ++مسلم من رواية صفوانبن ++ مثله مرسال, ووصله الوليد...عتيك, عن النبي 

 .»عن ابن عتيك, عن أبيه: صالح عنه, عن األوزاعي, فقال
ي يفهم من استدراك املصنف , والذ)ف(, )م( كذا أتى إسناد احلديث من النسختني )٢ (

عىل رواية منصور قبله أنه تم إسقاط رجلني من اإلسناد, ويف هذا اإلسناد مل يرد غري 
املغرية بذكر ++ أبيعن) ٢٢٢٦(كثري, واحلديث أخرجه الدارمي ++بن أبي++ذكر حييى

 .عتيك, فاهللا أعلمبن ++ابن جابر: الرجل الثاين الساقط من اإلسناد األول وهو
داود ++ أبو, واحلديث أخرجه)ف ( واستدركناه من)م(بني املعقوفني سقط من ++ما )٣ (

 .وغريه من طريق أبان به بإثباهتا) ٢٢٨٦(
 = : قاال,إسامعيلبن ++إبراهيم وموسىبن ++ حدثنا مسلم: قال,)٢٦٥٩(داود ++ أبوأخرجه )٤(



  املجلد األول ٤٧٤

 .عتيك عن النبي  أحاديثبن ++ وقد روى جابر:

ه −١٥٩  )*(جابر بن أسامة ا
 .ً, وروى عن النبي  حديثا)١(]نزل املدينة[

مد حمبن ++نا يعقوب: )١ (]أبو موسى[اهللا ++عبدبن ++هارون  −٤٥٨
اهللا ++عبيدبن ++طلحةبن ++حممدبن ++إبراهيمبن ++موسىبن ++اهللا++ عبدنا: الزهري

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++حاق أخربنا إس: قال,)٢٣٥٠(» الكربى« ويف ,)٢٥٥٨( والنسائي .حدثنا أبان
 :)٥/٤٤٥(وأمحد .  حدثنا األوزاعي: قال,يوسفبن ++ حدثنا حممد: قال,منصور

 : قال,الصمد++ عبدحدثنا:  وفيه,عثامن الصواف++بن أبي++ عن احلجاج,حدثنا إسامعيل
 . حدثنا أبان: قال, حدثنا عفان:)٥/٤٤٦( ويف . ابن شداد: يعني,حدثنا حرب

 :مجيعهم,  حدثنا األوزاعي: قال,املغرية++ أبونا أخرب: قال,خمترصا) ٢٢٢٦(والدارمي 
بن ++عن حييى) شدادبن ++حربوعثامن الصواف, ++بن أبي++احلجاجواألوزاعي, و ,أبان(

 ,عتيكبن ++ عن ابن جابر,احلارث التيميبن ++إبراهيمبن ++ حدثني حممد: قال,كثري++أبي
 .فذكره ...عتيكبن ++عن جابر

 وقد اختلف ,كثري++بن أبي++يرويه حييى«): ١٣/٤١٣(» العلل«قال الدارقطني يف 
 ,كثري++بن أبي++ عن حييى, عن حجاج الصواف, وابن علية,عدي++ أبي فروى ابن;فيه

 ,املغرية++ أبووكذلك قال,  عن أبيه,عتيكبن ++ عن ابن جابر,إبراهيمبن ++عن حممد
 ورواه ,يى عن حي, وكذلك قال أبان العطار, عن حييى, عن األوزاعي,والفريابي

 عن ,إبراهيمبن ++ عن حممد,كثري++بن أبي++ عن حييى, عن حجاج الصواف,بشريبن ++حممد
 , عن حييى,شدادبن ++وكذلك قال حرب,  ابن جابر: ومل يقل, عن أبيه,ابن عتيك

 وكذلك قال ابن , عن األوزاعي, عن الفريابي,حييى الذهليبن ++وكذلك قال حممد
 وقول من , عن أبيه: ومل يقل فيه, إال أن ابن املبارك أرسله, عن األوزاعي أيضا,املبارك
 .»عتيك أشبه بالصواببن ++ ابن جابر:قال

معجم «, و)٥/٢٧(» اآلحاد واملثاين«, و)٢/٢٠٢(» التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف (*)
» اإلصابة«و, )١/٢٢٤(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا−١٤٣( البن قانع» الصحابة

 .»له سامع «: الذهبيوقال) ١/٧١(» لتجريدا«, و)١/٤٢٩(
 .)ف(من ) ١(
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أسامة بن ++اهللا, عن جابر++بن عبد++ عن معاذ,زيدبن ++حدثني أسامة: قال
 فسألت ,به يف السوق يف أصحااهللا ++ُأتيت رسول: اجلهني قال

 ,إذا قوم قيام فرجعت, ف,ًخيط لقومٍ مسجدا: قالوافيد? رأين ي: أصحابه
 وغرز يف ,ً مسجدا)٢(اهللا ++خط لنا رسول: لكم? قالوا++ ما:)١(قلتف

 .)٣(القبلة خشبة أقامها فيها
 .)٥( غري هذا)٤(أسامةبن ++ أعلم روى جابر۩+ وال:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»قلت«: )م(يف ) ١(
 .» لنااهللا ++خط رسول «):ف(يف  )٢(
 ,)٢/١٩٣(» الكبري« والطرباين يف ,)٤/٣٩١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ٣(

م يف نعي++ وأبو,)١/١٣٨(» معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)٩١٤٢(» األوسط«و
  حدثنا:املنذر احلزاميبن ++مجيعهم من طريق إبراهيم, )٢/٥٤٣(» معرفة الصحابة«

قال الطرباين يف , أسامة اجلهنيبن ++ عن جابر,اهللا++بن عبد++ عن معاذ,موسىبن ++اهللا++عبد
 تفرد به ,أسامة إال هبذا اإلسنادبن ++ال يروى هذا احلديث عن جابر «:»األوسط«

 .»املنذربن ++إبراهيم
 .]م−أ/٥٢: ق[  ۩  

 ., وهو تصحيف»سلمة «):ف( يف )٤ (
عقب ) م(يف تأخرت و, بعد هذه الرتمجة» عمريبن ++جابر «ترمجة )ف(يف تقدمت  )٥ (

 .)١٦١(اآلتية برقم » سمرةبن ++جابر «ترمجة
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س −١٦٠  )*(بن جابر  أبو حكيم)١(يجابر بن Iارق ا
 .)٢( ًنزل الكوفة وروى عن النبي  حديثا

 ,خالد++بن أبي++نا إسامعيل: أسامة++ أبونا: اهللا++بن عبد++هارون  −٤٥٩
قد رأيت : ًيف بيتنا قرعا فقال++ أبيرأى: طارق قالبن ++جابربن ++عن حكيم

كثر به ُ نٌيشء«: رسول اهللا? فقال  ياهذا++ ما: فقلتاهللا ++هذا عند رسول
 .)٣(»ناَطعام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كذا» األمخس «)م( يف )١ (

ً اختلف يف اسم أبيه اختالفا كبريا, فيقال(*) طارق, ++بن أبي++جابر: يقالبن عوف, و++جابر: ً
, )بتحقيقنا−١٤١(البن قانع » معجم الصحابة«بن طارق كام هنا وكام يف ++جابر: ويقال
بن عوف, وقال ++طارق++بن أبي++بن طارق++جابر: بن عوف, ويقال++بن طارق++جابر: ويقال

 .ها. »بن عوف++جابر: وقد ينسب إىل جده فيقال«): ١/٤٣٢(» اإلصابة«ابن حجر يف 
عوف بن ++وجابر طارق األمحيسبن ++وفرق ابن حبان بني جابر «:ًأيضاوقال 
له : , وقال يف الثاينوكان خيضب باحلمرة, سكن الكوفة: فقال يف األول, األمحيس
, عمر++ أبيعىل طارقبن ++وكذا استدرك ابن فتحون جابر, والد حكيمو ة وهصحب

» االستيعاب «وانظر. ه ا.احدرجل وو وكل ذلك وهم فه, عوفبن ++حيث أورد جابر
 طبقات«, و)٢/٢٠٨(» التاريخ الكبري«لتعلم االستدراك عىل هذا الكالم, و) ١/٢٢٥(

 اهللا++تسمية أصحاب رسول«, و)١٣٩, ١١٨: ص(» طبقات خليفة«, و)٢٨٣(» مسلم
» الكبري« والطرباين يف, )٦/٣٦(» طبقات ابن سعد«, و)٣٦: ص(للرتمذي » 

» األسد«و) ٣/٥٣(البن حبان » الثقات«, و)٢/٥٤٣(ألبي نعيم » ةاملعرف«, و)٢/٢٥٨(
 ).٤/٤٤٣(» هتذيب الكامل«, و)١/٧٢(» التجريد«, و)١/٣٠٥(

 .)ف(ليست يف ) ٢(
ماجه   وابن,)٦٦٣١(» الكربى« والنسائي يف ,)١٦١(» الشامئل«أخرجه الرتمذي يف ) ٣(

 ,)٢٠٨٠:٢٠٨٥(» الكبري « والطرباين يف,)٤/٣٥٢( وأمحد ,)٨٦٠( واحلميدي ,)٣٣٠٤(
, )٢/٥٤٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/١٣٧(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 

 .خالد به++بن أبي++مجيعهم من طريق إسامعيل
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 ,)١(]خالد++ أبيبنعن ا ,سفيان[ن ع: ميمون اخلياطبن ++حممد  −٤٦٠
, فذكر مثله: جابر, عن أبيه قالبن ++عن حكيم  .دخلت عىل النبي 

 .)٢(ًحديثا غري هذاله أعلم ++ ال:
رة السوائي −١٦١  )*(جابر بن 

 .نزل الكوفة
: )٣( ]أبي موسى[اهللا ++عبدبن ++رأيت يف كتاب هارون: )٣(][
بن ++حبيببن ++)٤(زيادبن ++حجريبن ++ُجندببن ++جنادةبن ++سمرةبن ++جابر
مروان بن ++امللك++ عبد تويف بالكوفة أيام,صعصعةبن ++عامربن ++)٥(سواءة

 .مروان عىل الكوفةبن ++يف والية برش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ) ٤/٣٥٢(وهو خطأ, واحلديث أخرجه أمحد » خالد++بن أبي++سفيان«): م(يف  )١ (
 .عيينة به ابن

عقب ) م(يف تأخرت و, بعد هذه الرتمجة» عمريبن ++رجاب «ترمجة )ف(يف تقدمت  )٢ (
 .»سمرةبن ++جابر «ترمجة

طبقات «و) ٢/١٩٤(» الطرباين الكبري«, و)٦/٢٤(» طبقات ابن سعد «:انظر ترمجته يف (*)
 ,)١/٢٢٤(» االستيعاب«, و)بتحقيقنا−١٤٢(البن قانع » املعجم«, و)١٣١: ص(» خليفة

» هتذيب الكامل«, و)١/٤٣١(» اإلصابة«, و)١/٧٢(» التجريد«, و)١/٣٠٤(» األسد«و
)٤/٤٣٧.( 

 ).ف (من )٣ (
: حيث قال» زباب «وقد ذكره األمري ابن ماكوال يف باب, )م(, )ف(: النسختني كذا يف )٤ (

 : وذكر فيهم,»...وبعدها باء مشددة معجمة بواحدة, أوله زاي مفتوحة, وأما زباب«
بموحدة «: , وقال)٣٠٢: ص(» املشتبه«ي يف وذكره الذهب» زباببن ++حجريبن ++جندب«

 ).٤/١١٠(البن نارص الدين » التوضيح«زباب, وانظر بن ++ُحجري: »ثقيلة
 ., مع مصادر ترمجته السابقة)٣٧٨: ص(البن الكلبي » اجلمهرة«, وانظر »سوادة«): ف( يف )٥ (



  املجلد األول ٤٧٨

 ,حرببن ++ عن سامك,نا رشيك: إبراهيم املوصليبن ++أمحد  −٤٦١
 فكان جيلس , أكثر من مائة مرةجالست النبي : سمرة قالبن ++عن جابر

 فربام تبسم ,شدون الشعر وأشياء من أمر اجلاهليةفيتنا ,مع أصحابه
 .)١(معهم
سمرة بن ++ عن سامك, عن جابر,أنا زهري: اجلعدبن ++علي  −٤٦٢
كانوا جيلسون فيتحدثون ويأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون : قال

, وكان إذا صىل الفجر  معهم إذا ضحكوا يعني النبي )٢(ويتبسم
 .)٣(جلس حتى تطلع الشمس

−خيثمة ++ أبوأنا: )٤(سعيدبن ++نا هشام: اهللا++بن عبد++هارون  −٤٦٣
واهللا لقد : مرة يقولسبن ++ سمعت جابر:امكِ عن س−)٥(ًهرياُيعني ز

 .)٦( أكثر من ألفي صالة−يعني النبي −صليت خلفه 
بن ++وزياد[حرب بن ++امكِ عن س,هريُأنا ز: اجلعدبن ++علي  −٤٦٤

اهللا ++ أن رسولسمرةبن ++الرمحن كلهم عن جابر++بن عبد++صنيُقة وحِع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خمترصا,)٢٨٥٠, ٥٨٥( والرتمذي ,)٤٨٥٠, ١٢٩٤(داود ++ وأبو,)٦٧٠(أخرجه مسلم ) ١(
ناشد الشعر إال  مل يذكروا ت,. بهحرببن ++مجيعهم من طريق سامك) ١٣٥٧(والنسائي 

 .يف رواية النسائي
 .»وتبسم «):م( يف )٢ (
 . به)٢٠٦٨( »مسنده«اجلعد شيخ املصنف يف بن ++أخرجه علي )٣(
 ., واملثبت هو الصواب, وهو الطالقاين»عبد اهللا «):ف( يف )٤ (
 .عىل صورة املنصوب, وهي لغة, واملثبت هو اجلادة» ريزه «):ف( يف )٥ (
 أنبأين : قال, عن سامك,خيثمة++ أبو أخربنا:حييىبن ++ حدثنا حييى:)٨٦٢(أخرجه مسلم  )٦(

 .»أنبأين «: وقال, فذكره....سمرةبن ++جابر
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ًصينا قال يف ُ غري أن ح)٢(»ًيكون بعدي اثنا عرش أمريا«:  قال)١(]
فسألت أبي, :  ثم تكلم بيشء مل أفهمه, وقال بعضهم يف حديثه:حديثه

 .۩+)٣(قريشكلهم من : فسألت القوم فقال: وقال بعضهم
نا : ٍسهل++ أبونا الصباح:  القواريري)٤(عمربن ++اهللا  عبيد −٤٦٥
اهللا ++سمعت رسول: سمرة قالبن ++حدثني جابر: الرمحن قال++ عبدبنا حصني

 كام ترون ,ن أسفل منهمَم )٥( يراهمُإن أهل الدرجات العىل «:  يقول
 .)٧(» منهم وأنعام)٥( وعمر  بكر أبو يف أفق السامء)٦(الكوكب الدري

سمرة, عن النبي بن ++ هذا احلديث عن جابريوُوال أعلم ر :
 . من غري هذا الوجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مسند ابن اجلعد«, واحلديث يف )ف(من  وأثبتناه ,)م(بني املعقوفني سقط من ++ ما)١ (

 .)م(بإثبات الساقط من ) ٢٦٦٠(
 .»مسند ابن اجلعد«, وهو املوافق لام يف )م(, واملثبت من »خليفة «):ف( يف )٢ (
 :)٧٢٢٣( والبخاري ,)١/٣٩٠(» مسنده«عد شيخ املصنف يف اجلبن ++أخرجه علي )٣(

بن ++ سمعت جابر,امللك++ عبد عن, حدثنا شعبة: حدثنا غندر,املثنىبن ++حدثني حممد
 . فذكره...سمرة

 .]م−ب/٥٢: ق[  ۩  
من ) ٨٥٣(» فوائده«ّ, وهو تصحيف بين, واحلديث أخرجه متام يف »عمري «):م( يف )٤ (

 .طريق املصنف به
 .)ف ( من)٥ (
 .»الذي «):م( يف )٦ (
, والطرباين يف من طريق املصنف) ٣٠/٢٠١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٧(

عمر بن ++ حدثني عبيد اهللا:حنبلبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبد حدثنا:)٢/٢٥٤(» الكبري«
 . بهالرمحن السلمي++بن عبد++ ثنا حصني:سهل الواسطيبن ++ ثنا الربيع:القواريري



  املجلد األول ٤٨٠

 )*(ُجابر بن عم −١٦٢
  روى عن النبي )١(]ن األنصارمأحسبه [

  عن,ِسنانبن ++نا يزيد:  حدثني أبي:القابن األموي   −٤٦٦
رباح, عن ++بن أبي++ عن عطاء,يصفوان الزهربن ++عطافبن  االرمحن++عبد
يمشيان بني  )٢(ومهارأيتهام : قال عطاءعمري بن ++وجابراهللا ++عبدبن ++جابر
 فال أدري أهيام هو, فقال , فكان أحدمها أعيا فجلس,رضني يرميانغال

ما من يشء «:  يقولاهللا ++ا سمعت رسولَ أم?لك++ ما:أحدمها لصاحبه
 ميشُ«: رسول اهللا? قال  ياوما هي: , قلنا»)٣(صال أربعةِ إال خٌْوال هو هلإ

ه, َ فرسِ الرجلُرضني, وتعليم الرجل السباحة, وتأديبغالرجل بني ال
 .)٤(»هَ أهلِ الرجلُالعبةُوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال ابن حبان يف, »له صحبة «:وقال) ٢/٢٠٨(» التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف (*)

 زيوذكره امل, )١/٤٣٩( »اإلصابة «وانظر, »له صحبة فيام يقال«: )٣/٥٣(» الثقات«
بعد » عمريبن ++جابر «ترمجة )ف(يف ; هذا وقد تقدمت )٤/٤٥٧(» هتذيب الكامل «يف

 .تم التنبيه عىل ذلك من قبلو, »أسامة اجلهنيبن ++جابر «ترمجة
 .)ف(ليس يف )١(
 .)ف(من ) ٢(
 .وهي لغة» أربع «):ف( يف )٣ (
 ويف ,)٢/١٩٣(»الكبري«الطرباين يف  و,)٨٩٤٠ :٨٩٣٨(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٤(

ً مجيعا من ,)١٠١٥(» الكربى« والبيهقي يف ,)٢/٢٨٠(, والبزار )٨١٤٧(» األوسط«
 . بهرباح++بن أبي++طريق عطاء

بن ++وجابراهللا ++عبدبن ++مل يرو هذا احلديث عن جابر« :»األوسط«قال الطرباين يف 
بن ++ال نعلم أسند جابر«:  وقال البزار,»سلمةبن ++ تفرد به حممد,عمري إال هبذا اإلسناد

 .» وهو مشهور أمام مسجد بني خطمة باملدينة,عمري إال هذا



 ٤٨١ املجلد األول  

 رواه يزيد وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث, والذي :
 .يث وهو ضعيف احلد,فروة الرهاوي++ أبا:ىنْكُسنان, ويبن ا

جيمي −١٦٣ ُجابر بن سليم, أو سليم بن جابر ا ُ)١()*( 
َجري اهلجيمي, نزل البرصة, وروى ++ أبوإنه: والصحيح جابر, ويقال ُ

 .عنه البرصيون
ن ربه, ع++ عبد عن,بيدُعبن ++ونسُأنا ي: نا هشيم: جدي  −٤٦٧
 النبي  )٣(ُأتيت: سليم قالبن ++جابر, أو جابربن ++ليمُ س:)٢(جيميُاهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وكذلك يف باقي الرتمجة, وهو تصحيف» اجلهني «:)م( يف )١ (

: ص(, تسمية الصحابة «قاله الرتمذي يف, سليمبن ++جابر: فقيل, اختلف يف اسمه (*)
 .)تحقيقناب−١٤٧(» معجمه «وابن قانع يف, )٣٦

» واألول أصح«): ٢/٢٠٦(» التاريخ الكبري«بن جابر; قال البخاري يف ++سليم: وقيل
» التجريد«ً, واعتمد ذلك أيضا الذهبي يف )١/٣٠٣(» األسد«كام قال املصنف هنا, وانظر 

. ها. »واألول أصح وأكثر«: , وقال)٢/٣٠٣(» التوضيح«وابن نارص الدين يف ) ١/٧١(
عن ) ١/٣٠٣(» األسد«يم, وعىل القول اآلخر, نقل ابن األثري يف بن سل++يقصد جابر

وكذلك ذكره ابن سعد يف . ها. »بن جابر أصح++سليم«: أمحد العسكري أنه قال++أبي
, وقال الطرباين )٤٢: ص(» الطبقات«, وخليفة يف »بن جابر++سليم«): ٧/٤٣(» الطبقات«

 .»بن جابر++سليم: والصواب«): ٧/٦٢(» الكبري«يف 
ملسلم » الطبقات«, و)١/١٤٣(للبخاري » التاريخ الصغري«: وانظر هلذا اخلالف

: ص(للرتمذي » اهللا ++تسمية أصحاب رسول«, و)٢٠: ص(له » الكنى«, و)٣٧٠(
» املؤتلف«, و)٢٧: ص(لعبد الغني » املؤتلف«, و)١/٢٢(للدوالبي » الكنى«, و)٣٦

, )١٦٤: ص(» يب مستمر األوهامهتذ«, و)٢/٤٩٤(» اجلرح«, و)١/٤٨٩(للدارقطني 
 ).٢/٧٦(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٣/١٨٢(ألبي أمحد احلاكم » الكنى«و

وهكذا » عبد ربه اهلجيمي«: وسيأيت يف الرواية التالية عىل الصواب) ف(, )م(كذا يف ) ٢(
 .وغريه) ١/٢٥٦(» اإلكامل«ترمجه ابن ماكوال يف 

 .»لقيت «):ف( يف )٣ (
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 فأومأ إىل نفسه وأومأ ?أيكم النبي :  جالس مع أصحابه, فقلتوهو
 : عىل قدميه فقلت)٢(دهباُ وقع ه)١( بربدة, وقدٍإليه أصحابه, فإذا هو حمتب

 وال حتقرن من ,اتق اهللا«: عن أشياء فعلمني, فقالا إين أجفواهللا ++رسول يا
 ۩+ ولو أن,نبسط إليه بوجهكُ ولو أن تكلم أخاك وأنت مً شيئااملعروف

حيب  ال )٣( تعاىلاهللا  , فإنَ, وإياك واملخيلةيفرغ من دلوك يف إناء املستسقُت
ُرك بأمر يعلمه فيك فال تَّيَ شتمك فعٌرؤْ امِاملخيلة, وإن عريه بأمر تعلمه ٍ

 .)٤(»ً وال تسبن أحدا,ثمهإفيه, فيكون لك أجره وعليه 
بيد, عن عبن ++ عن يونس,نا هشيم: يونسبن ++)٥(ُسريج  −٤٦٨
: سليم قالبن ++جابر أو جابربن ++ عن سليم, اهلجيميربه++بن عبد++دةعب

 .)٦(وذكر احلديث.. .أتيت النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»دق«: )ف(يف ) ١(
 .)٥/٢٤٩( »النهاية«. هو طرف الثوب مما يلي طرته) ٢(

 .]م−أ/٥٣: ق[  ۩  
 .)ف(من ) ٣(
ربه ++ عبد عن,عبيدبن ++ ثنا يونس: ثنا هشيم:)٥/٦٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٤(

 . فذكره...سليم أو سليمبن ++ عن جابر,اهلجيمي
 .كذا» جريج «):م( يف )٥ (
احلسن بن ++ حدثنا حسني:)٢/٣٦٤(» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبيأخرجه ابن )٦(

 أو ,جابربن ++ عن سليم, عن عبيدة اهلجيمي, حدثنا يونس: حدثنا هشيم:املروزي
, »ربه اهلجيمي++بن عبد++عبدة«بدل » عبيدة اهلجيمي «: وفيه, فذكره...سليمبن ++جابر

  عن,يمي البرصيخداش اهلج++ أبوعبيدة «:ترمجة) ١٩/٢٧٠(» هتذيب الكامل«وانظر 
 ومل أقف ,»جري اهلجيمي++ أبي عن,متيمة اهلجيمي++ أبيعن:  وقيل,جري اهلجيمي++أبي

 =» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبووقد ذكر, ربه اهلجيمي++بن عبد++عىل من سامه عبدة



 ٤٨٣ املجلد األول  

 وخالفااهللا ++عبدبن ++ عيينة)١( عن, عن برش, عن هشيم,ُهكذا قال سريج
 .)٢(رواية جدي, عن هشيم

ر , عن جابربه++ عبدأنا يونس, عن: نا هشيم: أيوببن ++زياد  −٤٦٩
 .وذكر احلديث.. .جابربن ++أو سليم

 .يونسبن ++جربه إال رسي++بن عبد++ عبدة: وال أعلم قال فيه:
بن ++ عن حممد,زياد++بن أبي++أنا زياد: نا يزيد قال: جدي  −٤٧٠

  ياالسالم عليك: أتيت النبي  فقلت: جابربن ++ُقال سليم: سريين قال
ال حتقرن من اخلري «: به, فقالاهللا ++ينفعنيًرسول اهللا, علمني خريا 

: قال سليم: , وزاد فيه)٤(ً فذكر نحوا من حديث هشيم)٣(»ًواملعروف شيئا
ًفام سببت بعد ذلك إنسانا وال شاة وال بعريا,  كان ابن سريين إذا ذكره وً

 .حفظ++ ماأحسن++ ما :قال
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه هشيم, عن يونس, عن عبيدة, عن «:  فقال,اخلالف يف احلديث) ٢/٥٤٨(

متيمة ++ أبي ورواه خالد احلذاء, عن,جابر, عىل الشكبن ++سليم أو سليمبن ++جابر
 وكذلك رواه اجلريري, عن:  قال,اهلجيمي, عن رجل من بلهجيم, ومل يسمه

سعيد, بن ++ ورواه حييى,متيمة, عن رجل من بلهجيم, ومل يسمه++ أبيالسليل, عن++أبي
 ,ري, ومل يسمهج++ أبيمتيمة, عن++ أبيغفار, عن++ أبييونس, عن املثنىبن ++وعيسى

 ورواه ,جري, ومل يسمه++ أبيطلحة, عنبن ++مسكني, عن عقيلبن ++ورواه سالم
 .ها.»مسافر, عن رجل من بلهجيم, ومل يسمهبن ++شيبة

 .»بن«: )م(يف ) ١(
  كذا جاءت هذه الفقرة يف النسختني اخلطيتني, وهي غري متوافقة مع احلديثني السابقيني,)٢ (

 ).١٦٥−١/١٦٤(» وهامهتذيب مستمر األ«وانظر 
 :خيثمة++ أبو حدثنا:)٢٧(» الغيبة« ويف ,)١٦٦(» الصمت«الدنيا يف ++ أبيأخرجه ابن )٣(

 . بهزياد++بن أبي++ عن زياد,هارونبن ++حدثنا يزيد
 .»فذكر نحو حديث هشيم«: )ف(يف ) ٤(
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, ربه++ عبد, عن روى هذا احلديث هشيم, عن يونس)١( وقد:
سلمة وزاد يف إسناده بن ++ُسليم, ورواه محادبن ++جابر أو جابربن ++ليمُعن س
 .رج

 عن ,سلمة, عن يونسبن ++عن محاد: نا عفان: زهريبن ++أمحد  −٤٧١
سليم بن ++ عن جابر,متيمة اهلجيمي++ أبي عن,جابر اهلجيميبن ++عبيدة
 ...دهبا عىل قدميهُ, وقد وقع ه)٢(لة بشميوهو حمتبأتيت النبي  : قال

 .)٣(فذكر احلديث
 ه,طلحة وغريبن ++ هذا احلديث من حديث عقيليوُ وقد ر:

 .َري اهلجيميُج++ أبيعن
َجري عن النبي  غري هذا++ أبو وال أعلم روى: ُ. 

 طلحةبن ++ نا عقيل:مسكنيبن ++ سالم)٤(نا ,فروخبن ++شيبان  −٤٧٢
َجري اهلجيم++ أبي عن,السلمي  إنا قوم من أهل ,رسول اهللا  يا: أنه قاليُ
 ۩+ال حتقرن«:  قال.أن ينفعنا بهاهللا ++ فأحببت أن تعلمنا عم لعل,البادية

ُمن املعروف شيئا, ولو أن ت , ولو أن تكلم ياملستسقفرغ من دلوك يف إناء ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف (من )١ (
َّويتلفف به ىُيتغط ِكساَءهي  )٢ ( َ  ).٢/١٢٢٢(» النهاية «.فيه ُ
 وأمحد يف ,)٣/٢٣٦(» الكربى« ومن طريقه البيهقي يف ,)٤٠٧٥(داود ++ أبوأخرجه )٣(

» الطبقات الكربى« وابن سعد يف ,)٧/٦٤(» الكبري« والطرباين يف ,)٥/٦٣(» مسنده«
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٤(» مساوئ األخالق« واخلرائطي يف ,)٧/٤٣(
 . به عن يونس,سلمةن ب++ مجيعهم من طريق محاد,)٢/٥٤٧(

 .وهو تصحيف» بن «):م(يف  )٤ (
 .]م−ب/٥٣: ق[  ۩  



 ٤٨٥ املجلد األول  

 فإهنا من اخليالء, ; اإلزارَ وسبل)١( وإياك,أخاك ووجهك إليه منبسط
 بام يعلم فيك فال تسبه بام تعلم )٢(ك رجلَّحيبها اهللا, وإذا سب  الواخليالء

ً فيكون أجرا لك وخزيا عليه;فيه ً«)٣(. 
أخطأ : حنبل يقولبن ++سمعت أمحد: إسحاق قالبن ++حنبل  −٤٧٣

بن ++ عن سالم,وكيع حدث به −يعني– )٤(]ابن جري[ :فيه وكيع, فقال
 .مسكني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف (ليس يف )١ (
» معجمه«, وهو املوافق لام أخرجه ابن عساكر يف )ف(, واملثبت من »الرجل «):م( يف )٢ (

 .من طريق املصنف به) ١٤٩١(
  ثنا: قال,املباركبن ++اهللا++بن عبد++ أخربنا حممد:)٩٦٩٦(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٣(

بن ++ي وعل. ثنا يزيد:)٥/٦٣(» مسنده«وأمحد يف  .سلمة املخزوميبن ++هشام املغرية++أبو
بن ++ حدثنا علي:)٧/٦٢(» الكبري« والطرباين يف ,)١/٤٥٤(» مسنده«اجلعد يف 

حممد التامر بن ++وحدثنا حممد  ح.إبراهيمبن ++مسلم والنعامن++ أبو ثنا عارم:العزيز++عبد
» اآلحاد واملثاين«اصم يف ع++ أبيوابن.  قالوا,الوليد الطياليس++ أبو ثنا:البرصي

بن ++ أخربنا أمحد:)٥٢٢(» صحيحه« وابن حبان يف .خالدبن ++ حدثنا هدبة:)٢/٣٦٣(
: مجيعهم, هارونبن ++ حدثنا يزيد: قال,خيثمة++ أبو حدثنا: قال,املثنىبن ++علي

بن ++مسلمو ,عارمو ,اجلعدبن ++يعلو ,يزيدوزومي, سلمة املخبن ++هشام املغرية أبو(
بن ++نا عقيل: مسكنيبن ++ عن سالم,)خالدبن ++هدبةوالوليد الطياليس, ++ وأبو,إبراهيم

َجري اهلجيمي++ أبيطلحة السلمي, عن  . بهُ
العلل «: , والنص عن اإلمام أمحد يف»ابن«بدون » جري«): م(, ويف )ف(: كذا يف )٤ (

 : وقال لنا وكيع يف حديث:قال أبي«: أمحدبن ++لعبداهللا) ٢/١٤ (»ومعرفة الرجال
 قال . جزي: كذا قال وكيع.جزي++ أبي عن,طلحةبن ++ عن عقيل,مسكنيبن ++سالم
 .)٢/٢٠٦(» التاريخ الكبري«, وإىل مثل هذا ذهب البخاري يف » إنام هو جري:أبي



  املجلد األول ٤٨٦

 ,متيمة++ أبي عن,غفار الطائي++ أبو)١(سعيدبن ++ ورواه املثنى:
 .همس ومل يشك يف ا,ميسلبن ++ جابر:جري++ أبيعن
حدثني : مة قالاأس++ أبونا: سعيدبن ++حييىبن ++حممدبن ++أمحد  −٤٧٤
بن ++ جابر:يجر++ أبي عن,متيمة اهلجيمي++ أبونا: غفار الطائي++ أبواملثنى

هوا إىل قوله, بقال من يشء انت++ مارأيت رج والناس حوله: السليم ق
 فإهنا حتية ;ال تقل عليك السالم«: عليك السالم, فقال: ُفأتيت فقلت

أنا «:  فقال? رسول اهللا)٢(أنتأ: , فقلت»السالم عليكم: , ولكن قلىاملوت
ف عنك, وإن أصابك ِش ُك)٤(دعوتهو إذا أصابك رض )٣(الذياهللا  رسول

ت راحلتك ّ وضلٍرْفَ قٍ وإن كنت بأرض, فدعوته أنبت لكٍةَنَ سُمعا
: ً عهدا, فقال ليّي فاعهد إل,رسول اهللا  يا:, قلت»ها عليكّفدعوته رد

ثم : ًا وال شاة وال بعريا, قالًفام سببت عبدا وال حر:  قال»ًن أحداّبُتس++ال«
 )٥(»ال تزهدن يف املعروف«: قال لي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْسعد«: , ويقال فيه)ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ١( كام يف ترمجته من » سعيد«, و»َ

 . وغريه)٢٧/٢٠٠( »هتذيب الكامل«
 .»أنت«: )م(يف ) ٢(

 ).ف (من )٣ (
 .»دعوته«: )م(يف ) ٤(
 حدثنا :)٢٧٢٢(والرتمذي  . حدثنا حييى: حدثنا مسدد:)٤٠٨٤(داود ++ أبوأخرجه )٥(

» الليلةعمل اليوم و«والنسائي يف . أسامة++ أبو حدثنا:علي اخلاللبن ++بذلك احلسن
 :ً مجيعا, ابن يونس: يعني, حدثنا عيسى: قال,يزيدبن ++ أخربين عمران: قال,)٣١٨(
هذا  «:وقال الرتمذي,  بهغفار++ أبيعن املثنى) يونسبن ++عيسىو ,أسامة++ وأبو,حييى(

 .»حديث حسن صحيح



 ٤٨٧ املجلد األول  

 :لعالءا++ أبورواه, سكنيمبن ++حو حديث سالموذكر من هذا املوضع ن
ًجابرا, : ومل يقل [)١( عن اهلجيمي,متيمة++ أبيالشخري, عنبن ++اهللا++بن عبد++يزيد

 .ًوال سليما
, )٢(العالء++ أبينا ابن علية, عن اجلريري, عن: ٍخملدبن ++شجاع  −٤٧٥
يه إزار  وعلاهللا ++لقيت رسول:  قال)٣(]يمة, عن اهلجيميمت++ أبيعن

إن «: رسول اهللا, فقال  ياعليك السالم: اشية, فقلتمنترش احلقطن 
إىل أين : ً مرتني أو ثالثا, وسألته عن اإلزار فقلت»السالم حتية املوتىعليك 

  فإن أبيت فأسفل,تزراهاهنا ف«: أتزر? فأقنع ظهره وأخذ بعظم ساقه, وقال
حيب كل  اهللا ال فإنمن ذلك, فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني, فإن أبيت 

ٍخمتال فخور ال حتقرن من املعروف «: وسألته عن املعروف, فقال: , قال»ٍ
 من ۩+ اليشءحي ولو أن تني املستسقءًئا, ولو أن تفرغ من دلوك يف إناشي

 ولو أن , أخاك ووجهك إليه منطلقىطريق الناس يؤذهيم, ولو أن تلق
نفسك يف األرض, لم عليه, ولو أن تؤنس الوحشان بس أخاك فتىتلق
ً أن يقول لك رجل شيئا يعلمه فيك, وأنت تعلم منه نحوه فال )٤(ولو

ل به م, فاعتسمعهًتسبه فيكون أجره لك ووزره عليه, وما رس أذنك شيئا 
 .)٥(»وما ساء أذنك أن تسمع به فاجتنبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بغري ياء النسب, كذا» مياجله «):م( يف )١ (
 .السليل به++ أبياجلريري, عن: , ويف مصادر التخريج)ف(هكذا يف ) ٢(

 ., وهو انتقال نظر من الناسخ واهللا أعلم)م (بني املعقوفني ليس يف++ ما)٣ (
 .]م−أ/٥٤: ق[  ۩  

 ).ف ( من)٤ (
 ,يعقوببن ++ أخربين إبراهيم: قال,)٣١٧(» عمل اليوم والليلة«أخرجه النسائي يف  )٥(

 =» املصنف«الرزاق يف ++ وعبد.حدثنا أبي : قال,الوارث++بن عبد++الصمد++ عبد حدثنا:قال



  املجلد األول ٤٨٨

 :هذا احلديث وأصحهايف  وأحسن األسانيد عندي :
 ً وقد ذكر فيه كالما ليس يف حديث,اجلريري )١(عن ةحديث ابن علي

 .الباقني, واهللا أعلم
ّجري اهلجيم++ أبوى رو)١(وال أعلم َ عن النبي , سليمبن ++ جابر: وهوي,ُ

 . غري هذا احلديث, وبعض حديثهم أتم من بعض

 )*(ج بن عتيك −١٦٤
 .عتيك نزل املدينةبن ++أخو جابر

 اهللا++ عبد عن,العميس++بو أنا: نا وكيع: إبراهيمبن ++يعقوب  −٤٧٦
 أن النبي  أتاه ,عتيك, عن أبيه, عن جدهبن ++جرببن ++اهللا++بن عبدا

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حدثنا:)٣/١٣٦٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو. أخربنا معمر:)١٩٤٣٤(
 ثنا :صالحبن ++ ثنا سهل:احلرضمياهللا ++عبدبن ++ ثنا حممد:حممدبن ++جعفر حممد++أبو

ب يعقوبن ++ أخربنا احلسن:)٤/٢٠٦(» املستدرك«واحلاكم يف . إبراهيمبن ++إسامعيل
 ,الوارث عبد(: , مجيعهمعونبن ++ أنبأ جعفر:الوهاب الفراء++بن عبد++ ثنا حممد,العدل

 السليل, عن++ أبي عن اجلريري, عن,)عونبن ++جعفرو ,إبراهيمبن ++إسامعيلو ,معمرو
قال , »أبي العالء«بدل » أبي السليل «:وفيه,  بهجابربن ++متيمة اهلجيمي, عن سليم++أبي

 .»مل خيرجاه وث صحيح اإلسنادهذا حدي «:احلاكم
» تعظيم قدر الصالة« واملروزي يف ,)٣/٤٨٢(» مسنده«ولكن أخرجه أمحد يف 

  عن, ثنا سعيد اجلريري: قال,إبراهيمبن ++ كالمها من طريق إسامعيل,)٨٠٧(
 عن ,متيمة اهلجيمي++ أبي عن: قال إسامعيل مرة,متيمة اهلجيمي++ أبي عن,السليل++أبي

 .فجعله من مسند رجل مبهم ,رجل من قومه
 ).ف ( من)١ (

 وقد تكلمنا عليه يف ترمجة, )بتحقيقنا−١٤٦(» معجمه «ذكره كذلك ابن قانع يف (*)
 ).٢/٥٣٢(» اجلرح «وانظر, فلريجع إليها, عتيكبن ++جابر«



 ٤٨٩ املجلد األول  

 لتإن كنا لنرجو أن تكون وفاته ق:  فقال قائل من أهله,يعوده يف مرضه
اهللا  ًإن شهداء أمتي إذا لقليل, القتل يف سبيل«: قالاهللا ++شهادة يف سبيل

ق, واملطعون, َرق شهادة, واحلََرَهادة, والغع شْمُواملرأة متوت بج ,شهادة
 .يعني شهادة: قال ابن منيع .»)٢( واملجنوب)١( واملبطون
 رواه++ ماٍعن مالك خالف: حدثنا مصعب: )٣(][ −٤٧٧

 . يف اإلسناد, وبعض اللفظ)٤(]العميس++أبو[
 )٥(]إحدى وسبعني[عتيك األنصاري سنة بن ++مات جرب: وقال ابن عمر

 .)٦(]تسعني سنة[ ابن وهو
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتقديم وتأخري» واملبطون واملطعون«): ف( يف )١ (
  والطرباين,)٥/٣٣٢(» املصنف«شيبة يف ++أبيواحلديث أخرجه ابن . »واملختون«): ف( يف )٢ (

ً مجيعا من طريق ,)١٩٧٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي وابن,)١٧٨٠(» الكبري«يف 
 : قال,سليامنبن ++ أخربنا أمحد:)٣١٩٤(وأخرجه النسائي ,  بهالعميس++ أبو نا:وكيع

 . بهعميس++ أبي عن,عونبن ++حدثنا جعفر
 .)ف ( من)٣ (
 .كذا» الزهري): (ف(يف  )٤ (
: عن الواقدي) ٣/٤٦٩(» الطبقات الكربى«, ويف »تسعنيإحدى و «):ف(يف  )٥ (

 .»إحدى وستني«
:  عن الواقدي)٣/٤٦٩(» الطبقات الكربى«, ويف )ف(, )م( هكذا يف النسختني )٦ (

 .»إحدى وسبعني سنة«



  املجلد األول ٤٩٠

 )*(ار بن صخرّبَج −١٦٥
 نا: حممدبن ++نا حسني: سعيد اجلوهريبن ++إبراهيم  −٤٧٨
صليت مع : ٍصخر قالبن ++ارّبَسعد, عن جبن ++ عن رشحبيل,)١(يسوأ++أبو

 .)٢(النبي  فأقامني عن يمينه
 . غريهىأعلم رو++ ال:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باء املشددة املعجمة وال, بفتح اجليم« :)٢/٣٧(» اإلكامل «ده ابن ماكوال يفّهكذا جو (*)

 .ه ا.»بواحدة
, )١/٣١٦(» األسد «كذا قال ابن األثري يف, أصح» جبار«, و»جابر «فيه: وقيل

 »االستيعاب«, و)١٠٢: ص(» طبقات خليفة«: , وانظر)١/٧٥(» التجريد«والذهبي يف 
, )١٢٥: ص(للعسكري » تصحيفات املحدثني«, و)١/٣١٦(» األسد«و) ١/٢٢٩(
مع مصادر ) بتحقيقنا−١٧٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)١/٤٥٠(» اإلصابة«و

 .والكالم عىل نسبه هناك, ترمجته
) ٣٣٢(عن املصنف » معجمه«يف وقد رواه ابن قانع , خطأو وه» إدريس «):م( يف )١ (

 .فذكره كام أثبتناه
يف نعيم ++ وأبو,)٢/٢٧٠(» الكبري« والطرباين يف ,)٣/٤٢١(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

 ثنا :أويس++ أبو ثنا:حممدبن ++ مجيعهم من طريق حسني,)٢/٥٢٧(» معرفة الصحابة«
صخر بن ++جبار «: وزاد يف رواية اإلمام أمحد, بهصخربن ++ عن جبار,سعدبن ++رشحبيل

 .»أحد بني سلمة



 ٤٩١ املجلد األول  

 )*(جبلة بن حارثة −١٦٦
 .حارثة الكلبيبن ++يدأخو ز
َلوين–حبيب بن ++سليامنبن ++ حممد:جعفر++ أبو −٤٧٩  )١( نا حديج−ُ

:  فقالواي فأتاه احليكان جبلة يف احل: إسحاق قال++ أبي عن,معاويةبن ا
نا ّإن أم: ۩+ وسأخربكميولدت قبله وهو أكرب من: أنت أكرب أم زيد? قال

جدنا فجاء أعاممي فقالوا  أبونا وبقينا يف حجر )٢( فامتيئكانت من ط
عندنا خري هلام, فأبيا ++ ما:نحن أحق بابن أخينا منك, فقال جدنا: جلدنا
ًيل من هتامة فأصابوا زيدا فجاءت خ,ًخذا جبلة ودعا زيدا: فقال  قاا فرت,ٌ

فوهبته للنبي  فأعتقه, وكان  )٣(  به األمر إىل أن صار خلديج
 للنبي  يًيدا أعطاه سالحه, وأهد ز)٤(النبي  إذا مل يغز أغزى

 .)٥( اآلخر أحدمها, وعليا )٣(ً زيداىرجالن, فأعط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٢٦٧(للبخاري » التاريخ الكبري «انظر ترمجته يف (*)
 ).٤/٤٩٧(» هتذيب الكامل«و, )٢/٥٨٧(ألبي نعيم » املعرفة«, و)قيقنابتح−١٧٦(

, فذكر كام أثبتناه) ٣٣٧(وقد رواه ابن قانع عن املصنف , خطأو وه» جريج «)م( يف )١ (
 .)٥/٤٨٨(» هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف 

 .]م−ب/٥٤: ق[  ۩  
 .»ومات«: )ف(يف ) ٢(
 .)ف(ليس يف ) ٣(
 .»غزا«: )ف(يف ) ٤(
 ثنا :زيادبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد أخربين:)٣/٢٤٠(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )٥(

 :مسلمةبن ++ ثنا رشيح:حكيم األوديبن ++عثامنبن ++ ثنا أمحد:إسحاق اإلمامبن ++حممد
 فذكره ...حارثةبن ++ عن جبلة,إسحاق++ أبي عن, عن أبيه,يوسفبن ++ثنا إبراهيم

 .»مل خيرجاه و,ا حديث صحيح عىل رشط البخاريهذ« :قال احلاكم, ًخمترصا



  املجلد األول ٤٩٢

إسحاق, عن جبلة ++ أبي عن,نا رشيك: شيبة++بن أبي++عثامن  −٤٨٠
 أو أسامة ,)١(  إذا مل يغز أعطى سالحه عليااهللا ++كان رسول: قال

)٢(. 
 ن حجاج, عنع ,السالم++ عبدنا: نعيم++ أبونا: عمي  −٤٨١
هو :  أنت أكرب أم زيد? قال:حارثةبن ++سئل جبلة: عمرو الشيباين قال++أبي

 .أكرب مني وأنا ولدت قبله
 .وقد روى جبلة عن النبي  غري هذا احلديث :

زرق −١٦٧  )*(جبلة بن ا
بن ++حدثني معاوية: صالحبن ++اهللا++ عبدنا: إسحاقبن ++حممد  −٤٨٢
وكان من أصحاب –األزرق بن ++سعد, عن جبلةبن ++ح, عن راشدصال

ًصىل النبي  إىل جدار كثري األحجرة ظهرا, أو :  قال−النبي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م(من ) ١(
 , بهشيبة++بن أبي++ حدثنا عثامن:)٤/٤٣٠(» ثايناآلحاد وامل«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٢(

رجه الطرباين يف  وأخ,»ابن إسحاق«إىل » أبي إسحاق«إال أنه تصحف يف املطبوع 
 إسحاق++ أبي, عن عن رشيك,ُمن طرق) ١٩٦٩(» األوسط« ويف ,)٢/٢٨٦(» الكبري«

إسحاق إال رشيك ++ أبيمل يرو هذا احلديث عن«: »األوسط«قال يف ,  فذكره...
 .»واألعمش

البن سعد » الطبقات«, و)٢١٩−٢/٢١٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف (*)
, )١/٢٣٦(» االستيعاب«و) بتحقيقنا−١٧٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٤٣٢(
, )١/٧٧(» التجريد«, و)٣١٩−١/٣١٨(» األسد«, و)٢/٥٨٨(ألبي نعيم » املعرفة«و
 ).١/٤٥٥(» اإلصابة«و

 .ها. »بن سعد++مل يرو عنه إال راشد«): ٧١: ص(» املنفردات والوحدان«وقال مسلم يف 
 . لألزدي)٦٠: ص(» املخزون «وانظر
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 , فرقاه ناس, عليه فغيش)٢( فلام صىل الركعتني لدغته العقرب)١(ًعرصا
 .)٤(» وليس برقيتكم, شفاين)٣(اهللا  إن«: فلام أفاق قال

 . أعلم له غري هذا وال:

ُشمي −١٦٨  )*(َجعدة ا
 .نزل الكوفة

إرسائيل موىل ++ أبوأخربين: أنا شعبة قال: اجلعدبن ++علي  −٤٨٣
 حيدث عن النبي  −منهمرج –سمعت جعدة : قال جشم )٥(لبني
, فقالواجاءو: قال إن هذا أراد أن يقتلك, : ا برجل منهم إىل النبي 
 .)٦(»َّسلط عليُ لو أردت ذلك مل ت,عرُمل تع رُمل ت«:  ي النبلفقا

 .وال أعلم له غري هذا: )٧(][
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ًوعرصا «):م( يف )١ (
 .»عقرب «):ف( يف )٢ (
 .»تعاىل«: )ف(يف ) ٣(
اآلحاد «عاصم يف ++ وابن أبي.بن سهل++ حدثنا بكر:)٢/٢٨٧(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٤(

 .)١/١٦٢(» معجم الصحابة«وابن قانع يف .  حدثنا سمويه:)٤/٥٩٥(» واملثاين
 .بن صالح به++اهللا++ً مجيعا من طريق عبد,)٢/٥٨٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

−١٦٢(» معجمه «وذكره ابن قانع يف, الصمة اجلشميبن ++الدخبن ++جعدةو ه (*)
, )٢٣٩−٢/٢٣٨(» التاريخ الكبري «وانظر, »معاوية اجلشميبن ++جعدة«, )بتحقيقنا

 ).٥٦٣−٤/٥٦٢(» هتذيب الكامل«و, )٢/٦١٧(ألبي نعيم » املعرفة«و
 .»بني «):ف( يف )٥ (
» الكبري« والطرباين يف ,)٥٢٧(» مسنده«اجلعد شيخ املصنف يف بن ++يأخرجه عل )٦(

 .ًمن طريق ابن اجلعد أيضا )٢/٢٨٤(
 ).ف ( من)٧ (



  املجلد األول ٤٩٤



 ٤٩٥ املجلد األول  

وضوعات  فهرس ا
 ٥...................................................................بني يدي املعجم

ول   ١٢............................................. ترمجة اإلمام البغوي++:الفصل ا
 ٣٥.........................عن اإلمام البغوي» املعجم«تراجم رواة : الفصل الثاني

 ٣٥...........................................  إسناد النسخ اخلطية:املبحث األول
 ٦٨.................................. )ص( إسناد النسخة الظاهرية :ايناملبحث الث
 ٧٩................................ طبعة الكتاب ولامذا هذه الطبعة?:الفصل الثالث
 ٩٦................................................ التعريف بالكتاب+:الفصل الرابع

 ٩٦....................»املعجم الصغري«, و»املعجم الكبري« الفرق بني :املبحث األول
 ٩٩................... إثبات صحة نسبة الكتاب إىل اإلمام البغوي:++املبحث الثـاين
 ١٠٢.....................................هج املؤلف يف الكتاب من:املبحث الثالث
 ١٠٥......................................... وصف النسخ اخلطية:املبحث الرابع

 ١٠٥.................................... )م( النسخة اليمنية +:املطلب األول
 ١١٣...................... )ف( نسخة اخلزانة العامة بالرباط :املطلب الثـاين
 ١٢٣.................................. )ر( النسخة اإليرانية :املطلب الثالث
 ١٣٥............................ )ص( نسخة خمترص املعجم :املطلب الرابـع

امس  ١٤٧................................لعمل يف حتقيق الكتاب منهج ا:الفصل ا
 ١٤٧...................... ضبط نص الكتاب عىل األصول اخلطية:+املبحث األول
 ١٥١............ منهج العمل يف التعليق عىل الرتاجم واألحاديث:++املبحث الثـاين
 ١٥٣.......................... منهج العمل يف الغريب والفهارس:املبحث الثالث



  املجلد األول ٤٩٦
مد −١ ه   ١٦٣....................................................ذكر من ا

  ١٦٤..................................... أبو عبد الرمحن األنصاريحممد بن مسلمة

ّحممد بن حاطب بن احلارث اجلُمحي −٢ ِ َ ِ ِ.....................................١٦٧  

  ١٧٠...............حممد بن عبد اهللا بن جحش بن رئاب األسدي: أبو عبد اهللا −٣

  ١٧٢.....................فوان بن حممدص: حممدبن صفوان األنصاري, ويقال −٤

ّحممد بن صيفي األنصاري −٥ ِّْ َ...............................................١٧٤  

ّحممد بن فضالة الظفري −٦ َ َّ َ َ..................................................١٧٥  

ّحممد بن أنس بن فضالة األنصاري −٧ َ َ َ.......................................١٧٦  

  ١٧٧................................................... عمرو بن حزمحممد بن −٨

  ١٧٩.......................................ّحممد بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي −٩

  ١٨٠................................................حممد بن بشري األنصاري −١٠

  ١٨١.....................................................َحممد بن أبي عمرية −١١

محممد بن عبد اهللا  −١٢   ١٨٣...............................................َبن س

ٍحممد بن ثابت بن قيس بن شماس −١٣ َّ َ......................................١٨٤  

  ١٨٥.........................................................حممد ومل ينسب −١٤

  ١٨٦.................................................حممد بن كعب بن مالك −١٥

  ١٨٧..........................................................حممد بن عدي −١٦

  ١٨٩.........................................................حممد بن حبيب −١٧

ّحممد بن السعدي −١٨ ْ َّ.......................................................١٩١  

  ١٩٣.............................................ُحممد بن أبي حذيفةبن عتبة −١٩

  ١٩٤..........................................................ُحممد بن خثيم −٢٠

  ١٩٥...............................................ي بكر الصديقحممد بن أب −٢١

ّحممد بن ركانة بن يزيد الـمطلبي −٢٢ َّ ُ َ َ ُ........................................١٩٦  



 ٤٩٧ املجلد األول  
ْحممد بن أبي عبس بن جرب −٢٣ َ..............................................١٩٧  

  ١٩٨.................................................حممد بن أسلم بن بجرة −٢٤

  ١٩٨........................................................... حزمحممد بن −٢٥

ه ألف  ٢٠١....................................................باب من ابتدأ ا
  ٢٠١.................................................أسامة بن زيد بن حارثة −٢٦

  ٢٠٥................................................أسامة بن رشيك الثعلبي −٢٧

  ٢٠٧..................................................أسامة بن عمري اهلذلي −٢٨

قريأسامة بن −٢٩ َ أخدري الشَّ ْ َ..............................................٢٠٩  

ه أبي ن ا ّباب من روى عن الن   ُ......................................٢١٠  

ّأبي: الطفيل أبو:  ويقال−املنذر  أبو −٣٠   ٢١٠..........................بن كعب ُ

ّأبي −٣١   ٢١٥...........................................................بن مالك ُ

ّأبي −٣٢   ٢١٧................................................بن عامرة األنصاري ُ

ه أنس   ٢١٩.............................................................باب من ا

  ٢١٩..............................................بن النرض األنصاري  أنس −٣٣

  ٢٢٠...........................................................أنس بن مالك −٣٤

َمرثد الغنوي بن أبي أنس −٣٥ َ...............................................٢٢٢  

  ٢٢٤............................................................أنس اجلهني −٣٦

ُبن مالك بن النرض بن ضمضم بن زيد بن حرام ابن جندب أنس −٣٧ َ َ.......٢٢٦  

  ٢٣٦.........................................................أنس ومل ينسب −٣٨

  ٢٣٧........................................................بن احلارث  أنس −٣٩

  ٢٣٨...........................................ُأنيس بن أبي مرثد األنصاري −٤٠

  ٢٣٩.............................................ُأنيس األنصاري ومل ينسب −٤١

  ٢٤٠...................................................................أنيس −٤٢



  املجلد األول ٤٩٨
ه أوس   ٢٤٢.............................................................باب من أ

  ٢٤٢..............................................أوس الثقفي بيبن أ  أوس −٤٣

  ٢٤٣................................................أوس بن حذيفة الطائفي −٤٤

  ٢٤٥..............................................َبن خولي األنصاري  أوس −٤٥

  ٢٤٧..........................رشحبيل بن أوس: بن رشحبيل, ويقال  أوس −٤٦

ه أسعدباب من روى عن ا   ٢٤٩......................................لن  من ا

  ٢٤٩...............................................بن زرارة  أسعد: أبو أمامة −٤٧

  ٢٥١...................................ُبن سهل بن حنيف  أسعد: أمامة أبو −٤٨

ن ه أ   ٢٥٢.............................................................باب من ا

  ٢٥٢...................................يمن, وهو أيمن بن عبيدبن أم أ أيمن −٤٩

  ٢٥٤................................................بن خريم األسدي أيمن −٥٠

ه أسيد   ٢٥٦.............................................................باب من ا

َأسيد بن حضري بن سامك بن عتيك, يكنى أبا −٥١   ٢٥٦....................عتيك ُ

َأس −٥٢ ْيد بن ظهيرُ َ ُ..........................................................٢٦٠  

  ٢٦٢...................................................ْبن كرز القرسي  أسد −٥٣

َأسري بن عمرو: أبو سليط البدري −٥٤ ُ......................................٢٦٣  

ُّاألغر املُزني −٥٥ ِ َ ُّ َ َ.............................................................٢٦٤  

َاألغر الغف −٥٦ ِ ُّ َ   ٢٦٨..........................................................اريَ

ه إياس   ٢٦٩............................................................باب من ا

  ٢٦٩.....................................................ّاملزين ٍبن عبد إياس −٥٧

  ٢٧٥.........................................اهللا بن أبي ذباب بن عبد إياس −٥٨



 ٤٩٩ املجلد األول  
ه أمية   ٢٧٧.............................................................باب من ا

ّأمية بن مخشي اخلُزاعي, أبو عبيد −٥٩ ّ ِ ْ   ٢٧٧..................................اهللا َ

  ٢٧٨...........................................................بن خالد أمية −٦٠

ه أهبان   ٢٨٠............................................................باب من ا

ْبن صيفي أهبان −٦١ َ........................................................٢٨٠  

  ٢٨١..........................................................بن أوس أهبان −٦٢

ه أبان   ٢٨٢..................................................................من ا

  ٢٨٢...............................................بن سعيد بن العاص أبان −٦٣

  ٢٨٥...........................................................أبان املحاربي −٦٤

  ٢٨٦..........................................أسلم موىل النبي : أبو رافع −٦٥

َأنسة موىل رسول اهللا  −٦٦ َ َ................................................٢٨٨  

  ٢٨٩........................................................إبراهيم الطائفي −٦٧

  ٢٩٠.......................................بن أبي موسى األشعري إبراهيم −٦٨

  ٢٩١..........................................األرقم املخزومي  بن أبي أرقم −٦٩

  ٢٩٢...........................................................أرقم اخلزاعي −٧٠

ّبن حمال املَأربي  أبيض −٧١ ِ ْ َّ َ.................................................٢٩٣  

  ٢٩٥................................................بن جزي السدويس  أمحر −٧٢

  ٢٩٦..........................................................أمحر بن معاوية −٧٣

ٍبن مرضس أسمر −٧٤ ّ ُ.......................................................٢٩٧  

  ٢٩٨.......................................................َبن سريع األسود −٧٥

  ٣٠٠.......................................................األسود ومل ينسب −٧٦

  ٣٠١...............................يغوث القريش بن خلف بن عبد األسود −٧٧

  ٣٠٣.......................................................بن أرصم األسود −٧٨



  املجلد األول ٥٠٠
  ٣٠٤..........................................................بن قيس  أزهر −٧٩

  ٣٠٥..........................................................أدرع األسلمي −٨٠

  ٣٠٦...................................بن قيس الكندي  األشعث: أبو حممد −٨١

  ٣٠٨..............................................بن حابس بن عقال  األقرع −٨٢

َأسري, من  −٨٣   ٣٠٩...........................................+ أصحاب النبيُ

  ٣١٠..........................................................بن اجلون أكثم −٨٤

  ٣١١........................................................أعشى بني مازن −٨٥

  ٣١٢.....................................................أفلح بن أبي قعيس −٨٦

  ٣١٣..............................................................آبي اللحم −٨٧

  ٣١٤................................................................األمحري −٨٨

  ٣١٥..................................................................أعرابي −٨٩

َأوس بن معير: أبو حمذورة −٩٠ ْ   ٣١٧....................................بن لوذان ِ

  ٣١٩...............................................بن حارثة األسلمي أسامء −٩١

  ٣٢٠.................................................................األسلع −٩٢

  ٣٢١...................................................الرمحن عبد  أذينة أبو −٩٣

  ٣٢٢........................................................َاألشج العصري −٩٤

  ٣٢٤............................أزهر بن عبد عوف, أبو عبد الرمحن بن أزهر −٩٥

  ٣٢٥.................................................................األخرم −٩٦

َفلحموىل رسولَأ −٩٧   ٣٢٦................................................اهللا  ْ

ْأوىف بن مولة −٩٨ َ............................................................٣٢٧  

  ٣٢٨..................................................بن عابس  امرؤ القيس −٩٩

ه براء ه باء من ا   ٣٢٩................باب الباء من روى عن الن  ابتداء ا

  ٣٢٩.........................................................بن مالك  براء −١٠٠



 ٥٠١ املجلد األول  
ُبراء −١٠١ َ ْبن معرور َ َ........................................................٣٣٣  

  ٣٣٦............................................الرباء بن عازب األنصاري −١٠٢

ل ه ب   ٣٤٠.............................................................باب من ا

  ٣٤٠.................................ي بكر الصديقبالل بن رباح, موىل أب −١٠٣

  ٣٥٥.................................بالل بن احلارث أبو عبد الرمحن املزين −١٠٤

ه بش   ٣٥٨.............................................................باب من ا

  ٣٥٨..................................َبشري بن سعد, أبو النعامن األنصاري −١٠٥

  ٣٥٩...............................َبشري بن عبد املنذر األنصاري: ُ لبابةأبو −١٠٦

ّبشري بن معبد بن اَخلصاصية السدويس −١٠٧ ِ َ ْ ََ ُ ُ ِ................................٣٦٢  

ْبشري األسلمي −١٠٨ ٌ ِ َ........................................................٣٦٤  

ِبشري بن عقربة اجلهني −١٠٩ َ................................................٣٦٥  

ٌبشري, ويقال −١١٠ ِ ٌبْشر, ويقال: َ َّبسر السلمي: ِ ْ ُ...............................٣٦٧  

َبشري بن زيد الضبعي −١١١ ُّ َ َ..................................................٣٧٠  

  ٣٧١..........................................................َبشري املُعاوي −١١٢

ٍبشري بن فديك −١١٣ ْ َ ُ ِ َ........................................................٣٧٢  

ِبشري احلارثي −١١٤ َ..........................................................٣٧٣  

َبشري بن عرفطة بن اخلَْشخاش اجلُهني −١١٥ ُُ ْ َ.................................٣٧٤  

ه  ْبشرمن ا ِ..................................................................٣٧٦  

  ٣٧٦.................................................برش بن عاصم الثقفي −١١٦

  ٣٧٨...........................................................ِبْشر الثقفي −١١٧

َبن سحيم الغفاري+ ِبْشر −١١٨ ُ...............................................٣٧٩  

  ٣٨٣........................................الغنوي: برش اخلثعمي, ويقال −١١٩

  ٣٨٤.............................برش بن معاوية بن ثور بن البكاء العامري −١٢٠



  املجلد األول ٥٠٢
ه بسر ُمن ا ْ ُ..................................................................٣٨٥  

ْبسر بن أبي أرطاة −١٢١ ُ.....................................................٣٨٥  

ْبسر بن حمجن الدؤلي −١٢٢ ُ.................................................٣٨٦  

ْبسر بن جحاش القريش −١٢٣ ُ...............................................٣٨٨  

َبر: أبو عبد اهللا −١٢٤ ّيدة بن اُحلصيب األسلميُ َ ُ ُ َ ْ..............................٣٨٩  

ٌبسر الامزين: أبو عبد اهللا −١٢٥ ْ ُ...............................................٣٩٥  

ْبصرة بن أبي بصرة الغفاري −١٢٦ َْ َ..........................................٣٩٦  

  ٣٩٩...............................................ُبديل بن ورقاء اخلزاعي −١٢٧

  ٤٠٠..................................................................ُبديل −١٢٨

  ٤٠١.........................................................هبز ومل ينسب −١٢٩

َبنة اجلُهني −١٣٠ َّ َ............................................................٤٠٢  

ِبرز, أبو أبي العَشراء الدارمي −١٣١ ُ ٌَ ْ.........................................٤٠٣  

يمباب التاء من روى عن الن ه  ه تاء  من ا   ٤٠٦.................  ابتداء ا

ُتميم بن أوس, أبو رقية الداري −١٣٢ ِ َ.......................................٤٠٦  

  ٤١٣.........................متيم بن أسيد بن عبد مناة: أبو رفاعة العدوي −١٣٣

  ٤١٥..........................................زينٌمتيم, أبو عباد بن متيم الام −١٣٤

  ٤١٦.......................................متيم بن غيالن بن سلمة الثقفي −١٣٥

ُتمام بن عباس بن عبد املطلب −١٣٦ َّ َ........................................٤١٧  

ِالتلب بن ثعلبة بن زيد بن عبد اهللا بن عمرو −١٣٧ َّ..........................٤١٩  

ه ثابت   ٤٢١.......................................................باب الثاء من ا

  ٤٢١.............................................َّشماس+ ثابت بن قيس بن −١٣٨

  ٤٢٧...........................................األنصاري ثابت بن صامت −١٣٩



 ٥٠٣ املجلد األول  
  ٤٢٩...............................ثابت بن الضحاك بن خليفة األنصاري −١٤٠

  ٤٣١...........................................ثابت بن احلارث األنصاري −١٤١

  ٤٣٢...............ثابت بن يزيد األنصاري, وهو ثابت بن يزيد بن وديعة −١٤٢

ْثابت بن زيد, أبو زيد −١٤٣ َ.................................................٤٣٤  

ْثابت بن رفيع −١٤٤ َ ُ.........................................................٤٣٦  

  ٤٣٧............................................ثوبان, موىل رسول اهللا  −١٤٥

ه ثعلبة   ٤٤٠.................................................................من ا

  ٤٤٠.......................................................ثعلبة بن احلكم −١٤٦

  ٤٤٢......................................................ثعلبة بن حاطب −١٤٧

  ٤٤٣.........................................................ثعلبة احلارثي −١٤٨

  ٤٤٤...........................................ثعلبة بن أبي مالك القرظي −١٤٩

ْثعلبة بن أبي صعير −١٥٠ َ ُ...................................................٤٤٦  

  ٤٤٧...................................................أبو عمرة األنصاري −١٥١

َثعلبة بن زهدم احلنظلي −١٥٢ ْ َ...............................................٤٤٩  

  ٤٥١........................................................ثابت بن هزال −١٥٣

  ٤٥٢...............................................ثابت بن خالد بن عمرو −١٥٤

ه جيم   ٤٥٣....................................باب من روى عن الن  ابتدأ ا

  ٤٥٣.........................جعفر بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم −١٥٥

ه جابر ن ا   ٤٦٣.........................................من روى عن الن  

  ٤٦٣........................جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري −١٥٦

  ٤٦٨....................................جابر بن عبد اهللا بن رئاب السلمي −١٥٧

  ٤٧٠....................................ن عتيك األنصاري املعاويجابر ب −١٥٨



  املجلد األول ٥٠٤
  ٤٧٤................................................جابر بن أسامة اجلهني −١٥٩

  ٤٧٦...........................جابر بن طارق األمحيس أبو حكيم بن جابر −١٦٠

  ٤٧٧...............................................جابر بن سمرة السوائي −١٦١

  ٤٨٠.........................................................ُجابر بن عمري −١٦٢

ُجابر بن سليم, أو سليم بن جابر اهلجيمي −١٦٣ ُ............................٤٨١  

  ٤٨٨.........................................................جرب بن عتيك −١٦٤

ّجبار بن صخر −١٦٥ َ........................................................٤٩٠  

  ٤٩١........................................................جبلة بن حارثة −١٦٦

  ٤٩٢.......................................................جبلة بن األزرق −١٦٧

  ٤٩٣........................................................جعدة اجلَُشمي −١٦٨

  ٤٩٥............................................................فهرس املوضوعات

* * * 



 ٥ ثايناملجلد ال  

ْجعدة −١٦٩ خزومي++ أبيابنة ُهببن ++َ  )*(وهيب ا

 . , وليست له صحبة, نزل الكوفةملسو هيلع هللا ىلص ۩إنه ولد عىل عهد النبي: يقال
: يزيد األودي قالبن ++نا داود: نعيم++ أبونا: هانئبن ++ إبراهيم −٤٨٤

ُخري « :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول :ُهبرية قالبن ++َيذكر عن جعدة++ أبيُسمعت
, ثم الرابع )١( الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنما فيهم, ثمَّالناس قرين الذي أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكذا قال الذهبي يف ,»اختلف يف صحبته «:)٦١٨/ ٢(» املعرفة«قال أبو نعيم يف  (*)

 .)٥٢٧/ ١(» اإلصابة« وابن حجر يف ,)٨٥/ ١(» التجريد«
  .َ ومنهم من جعله صحابيا,َمنهم من أثبت له الرؤية و,َفمنهم من جعله تابعيا
تابعي «):  ترتيبه−٢٦٨/ ١(» الثقات«لتابعني فقال يف وجزم العجلي بأنه من ا

): ١١٥/ ٤(» الثقات« فقال يف ;وكذا مل يرتجح عند ابن حبان صحبته, ها. »مدين ثقة
ًوال أعلم لصحبته شيئا صحيحا فأعتمد عليه; فلذلك أدخلناه يف« . ها. » التابعنيً

 . ها. »ال يصح له صحبة«): ١٠٧: ص(» مشاهري علامء األمصار«وقال يف 
 .)٥٢٧/ ١(» اإلصابة«كام يف » إن له رؤية: يقال«: »تارخيه«وقال احلاكم يف 

 , فتعقبه احلافظ)٥٦٤/ ٤(» هتذيب الكامل«وأما احلافظ املزي فقد جزم بصحبته يف 
يف جزم املؤلف أن له صحبة «: فقال) ٨٢−٨١/ ٢(» هتذيب التهذيب«ن حجر يف اب

 وذكر كالم البغوي بأن » وابن حبان, وأبو حاتم,البخاري: نظر; فقد ذكره يف التابعني
  .ًيف صحبته خالفا

, )٥٢٨−٥٢٧/ ١( »اإلصابة« من وجعله احلافظ يف القسم الثاين من حرف اجليم
 .وهذا القسم خاص بمن له رؤية

 .] م−أ / ٥٥: ق[  ۩  
 . وهو تكرار غري مناسب للسياق»ثم الذين يلوهنم«: )ف(زاد يف ) ١(



  ثايناملجلد ال ٦

َّإىل أن تقوم الساعة )١(أول ْ َ«)٢(. 
بن ++اهللا عبيد نا: الصلتبن ++نا حممد: حممد القطانبن ++ أمحد −٤٨٥
َّ وعوا)٣(ُهبرية جللسائهبن ++َ قال جعدة: قاللقيطبن ++إياد ُإين قد علمت: هدُ ِ َ 
ُمل تعلموا++ما َ ْ  يعني −ُمل تدركوا, وأنه سيجيء بعد هذا ++ ماُركت, وأد)٤(َ

ُ من رجاله, وال من ضربائه, ليس فيهم إال )٦(ليسوا)٥(ً أمرا–معاوية 
جعله, اهللا ++ أبرت حتى تقوم الساعة, هذا السلطان سلطان)٨( أو)٧(أصفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »املعجم األوسط«, و)٢٤: ص( البن أبي حاتم »املراسيل«ويف  ,)ف(ضبب فوقها يف ) ١(

, وقال ابن »ثم الرابع أرذل«:  من طريق داود بن يزيد األودي به)٥٤٧٥(للطرباين 
جعدة : ا احلديث يف مسند الوحدانفسمعت أبي يقول بعدما حدثنا هبذ«: حاتم++أبي

وانظر . ها. »هبرية تابعي, هو ابن أخت علي بن أبي طالب روى عن علي ابن 
 .)٣٧٦/ ٢( له »العلل«

/ ٦٠٤/ ١( »اآلحاد واملثاين«, وابن أبي عاصم يف )١٧٦/ ١٢(ابن أبي شيبة  أخرجه )٢(
, وابن قانع يف )٢١٨٧/ ٢٨٥/ ٢ (»الكبري«الطرباين يف , و)٣٨٣(عبد بن محيد , و)٧٢٦

, )١٦٧٣/ ٦١٨/ ٢(» معرفة الصحابة«أبو نعيم يف , و)١٥٤/ ١ (»معجم الصحابة«
اهللا ++ عبدحدثنا: , كلهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة)٢١١/ ٣( »املستدرك«واحلاكم يف 

 .فذكره...  قال رسول اهللا : بن إدريس, عن أبيه, عن جده, عن جعدة بن هبرية, قال
ن جعدة خمتلف يف أال إ ,رجاله ثقات«: )٧/ ٧( »فتح الباري« احلافظ يف قال
 ).٤٨٣/ ١(» اإلصابة«وانظر . »علمأ واهللا ,صحبته

 .»بجلسائه«): م(يف ) ٣(
 .»تدركوا «:)ف(يف ) ٤(
 من طريق ابن بطة, عن املصنف )١٧٦/ ٥٩(» تاريخ دمشق«يف , و)ف(, )م(كذا يف ) ٥(

 .السياقوهو األليق ب» أمراء«: به
 . »ليس«): م(يف ) ٦(
بالعني املهملة » أصعر«): ١٧٦/ ٥٩(» تاريخ دمشق«يف , و)ف(, )م(كذا وقعت يف ) ٧(

ًوهو املعرض بوجهه كربا وهو أليق ِ. 
 .»و«): م(يف ) ٨(



 ٧ ثايناملجلد ال  

ٌّ أال وإن للراعي عىل الرعية حق, وللرعية عىل )١(وليس أنتم جتعلونه
ُأدوا إليهم حقهم, فإن ظلموكم فكلوهم إىلٌّالراعي حق ف تبارك اهللا ++ِ

ْوتعاىل, فإنكم وإياهم ختتصمون يوم القيامة, أال وإن اخلَصم لصاحبه 
 &n=t↔ó¡oΨn=sù š⎥⎪Ï%©!# Ÿ≅Å™ö‘é⎯﴿: الذي أدى إليه احلق الذي عليه يف الدنيا ثم قرأ

óΟÎγ ø‹ s9Î) ∅ n= t↔ ó¡ oΨs9 uρ t⎦⎫Î= y™ö ßϑ ø9#﴾ ]بلغ حتى ]٦: األعراف :﴿ãβ ø— uθ ø9#uρ >‹Í× tΒöθ tƒ 
ْهكذا قرأ القسط[ ]٨: األعراف[ ﴾)٢(القسط ِ[)٣(. 
مل يسمع : معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −٤٨٦
ْجعدة إرسائيل ++ أبو وجعدة الذي يروي عنه,ًشيئاملسو هيلع هللا ىلص ُهبرية من النبي بن ++َ

 .)٥(ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي   قد)٤(هو جعدة اجلشمي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »ختلعونه«): ف(يف ) ١(
 »القسط«:  ولكنه رضب أو ضبب عليها, وكتب بعدها)ف(, وكذلك يف »احلق«: )م(يف ) ٢(

 .وهذا هو الصواب املوافق لرواية ابن عساكر من طريق ابن بطة, عن املصنف به
 ).م(ليس يف ) ٣(
 رواية »تاريخ ابن معني«هو املوافق لام يف  )م(من  وما أثبتناه ,»احلبيش«): ف(يف ) ٤(

 ).٤٦/ ٣(الدوري 
» يجعدة بن هبرية األشجع«غري » جعدة بن هبرية املخزومي«جعل ابن عبد الرب ) ٥(

ذكره أبو عمر بن عبد الرب «: فقال) ٥٦٦−٥٦٣/ ٤(» هتذيب الكامل«فتعقبه املزي يف 
 وبنحو .» واهللا أعلم, ووهم يف ذلك, ومجعهام ابن أبي حاتم,ًوغريه مفردا عن األول

 .)٤٨٣/ ١(» اإلصابة«كالم املزي قال احلافظ يف 



  ثايناملجلد ال ٨

 )*(ُقدامةبن ++َجارية −١٧٠
 .  نزل البرصة,)١( ابن عمه:قيس, وقد قيلبن ++عم األحنف

سعيد بن ++)٢(]حييى[حدثنا : إبراهيم قالبن ++ يعقوب −٤٨٧
قيس, عن بن ++عروة, عن أبيه, عن األحنفبن ++ هشام)٣(القطان, عن

ً قل لي شيئا ينفعني :فقالملسو هيلع هللا ىلص قدامة أن رج أتى النبي بن ++جارية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال العجلي يف . »تهخمتلف يف صحب«): ٤٨٠/ ٤(» هتذيب الكامل« قال املزي يف (*)
 .»برصي تابعي ثقة«):  ترتيبه−٢٦٤/ ١(» الثقات«

 ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه ,)٦٠/ ٣(» الثقات«وأثبت له الصحبة ابن حبان يف 
/ ٧(» الطبقات« وذكره ابن سعد يف ,أن له صحبة) ٢٠/ ٢(» اجلرح والتعديل«يف 
املؤتلف «رقطني يف  وذكر الدا,يف تسمية من نزل البرصة من الصحابة) ٥٦

 ,وما وقع فيه من االختالف يف صحبته» ال تغضب «:حديثه) ١٠٢/ ١(» واملختلف
, )٣٦: ص(» ملسو هيلع هللا ىلصتسمية أصحاب رسول اهللا « الرتمذي يف :ًوذكره أيضا يف الصحابة

 »مشاهري علامء األمصار«وابن حبان يف )  بتحقيقنا−١٦٩(» معجمه«وابن قانع يف 
/ ١(» التقريب« يف احلافظقال و ;)٦٠٧/ ٢(» عرفةامل«وأبو نعيم يف ) ٤١: ص(

 .»صحابي عىل الصحيح «:)١٩٣
ابن عم : ن قيس, وقيلعم األحنف ب «:)١٦٦/ ١(» أسد الغابة«قال ابن األثري يف ) ١(

 وقيل ليس بعمه وال ابن عمه : إال أن أبا نعيم قال;قاله ابن منده وأبو نعيماألحنف, 
 فإهنام ال جيتمعان إال إىل كعب بن سعد ; وهذا األصح.اًأخي أبيه وإنام سامه عمه توقري

 ابن عمه أهنام من قبيلة واحدة فربام يصح له : فإن أراد بقوله;بن زيد مناة عىل ما نذكرها
كان  «:عن الطرباين قال) ٤٤٥/ ١(» اإلصابة« يف احلافظ نقل بمثلهو, ها .»ذلك

 .»ال جيتمعان إال يف سعد زيد ألهنام ;األحنف يدعوه عمه عىل سبيل التعظيم له
 .)م(ليس يف ) ٢(
 .»حدثني قال«): ف(يف ) ٣(



 ٩ ثايناملجلد ال  

ًفقال ذلك مرارا, كل ذلك :  قال»ال تغضب«: , فقال لعلي أعقله;وأقلل ِ
 .)٢(»ال تغضب«: )١(]له[يقول 
نا هشام, عن أبيه, عن األحنف, عن : معاوية++ أبونا: ُ سريج −٤٨٨
وذكر ... ملسو هيلع هللا ىلص أنه أتى النبي )٣ (]ّعم لي[أخربين : قدامة قالبن ++جارية

 . )٤(احلديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م(ليس يف  )١(
 من طريق املصنف, عن يعقوب بن )١٠٨/ ٣( »تاريخ بغداد«أخرجه اخلطيب يف  )٢(

 مساوئ«اخلرائطي يف , و)٣٤/ ٥() ٤٨٤/ ٣(» مسنده«وأخرجه أمحد يف . به... إبراهيم
 , مجيعهم)١٠٣/ ١( »املؤتلف واملختلف«والدارقطني يف , )٣١١/ ٣٣١/ ١( »األخالق

عن األحنف  أخربين أبي,:  قالعن هشام بن عروة,القطان, حييي بن سعيد من طريق 
 . فذكره...  عن جارية بن قدامة, أن رجبن قيس,ا

»  أن رجال, جارية بن قدامة:عن عم له يقال له«: إال أن رواية اإلمام أمحد فيها
 أن حييى بن سعيد )٣٤/ ٥( عمه, وذكر اإلمام أمحد بعد هذا احلديث فنسبه بأنه

 .» مل يدرك النبي :وهم يقولون«: يقول
, )٨ص/ ١٤ج( »العلل«وتابع حييى يف ذلك اإلسناد من ذكرهم الدارقطني يف 

 عن هشام, عن أبيه, ,عبدة بن سليامن, وأبو أسامة, وعلي بن سليامن الكلبي«: وهم
 .» جارية بن قدامة, عن النبي عن األحنف, عن

 .»عمي«): ف(يف ) ٣(
 . ه مثلهفذكر...  أبو معاويةثنا: )٣٤/ ٥(» مسنده«يف أمحد أخرجه  )٤(

 عن هشام, عن :قال أبو معاويةو«: )٩ص/ ١٤ج( »العلل«قال الدارقطني يف 
 .» أخربين عم لي, ومل يسمه:أبيه, عن األحنف, عن جارية بن قدامة

/ ٦٠٧/ ٢( »الزهد«أخرجه هناد بن الرسي يف :  عن أبي معاويةوله طريق آخر
عن بعض أصحاب  عن أبي صالح, عن األعمش,  أبو معاوية,حدثنا: قال ,)١٣٠٠
 , علمني شيئا ينفعني اهللا به, يارسول اهللا: فقال,رجل أتى النبي  «:قال, النبي 

 .ًفذكره, ومل يسمه أيضا... » أعقليوأقلل لعل



  ثايناملجلد ال ١٠

نا هشام, : ُّلرمحن الطفاويا++بن عبد++نا حممد: املقدامبن ++ أمحد −٤٨٩
: قلت: له قال ٍّقدامة, عن ابن عمبن ++, عن األحنف, عن جارية۩عن أبيه

 . )١(وذكر احلديث... يا رسول اهللا
سلمة, بن ++اد محنا: موسىبن ++نا احلسني: اهللا++بن عبد++ هارون −٤٩٠

ّ أو ابن أخي األحنف, أو ابن عم −عن هشام, عن أبيه, عن األحنف 
 .)٢(وذكر احلديث... ملسو هيلع هللا ىلص عن عمه, عن النبي −األحنف

 . بن سعيد++قال حييى الزناد, عن عروة, وقارب مما++ ورواه أبو:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .] م−ب / ٥٥ :ق[  ۩  
حدثنا العباس بن محران احلنفي : )٢٠٩٩/ ٢٦٢/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(

 .به.. .ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي: ثنا أزهر بن مجيل: األصبهاين
وقال «: ما تابعه عىل ذلك, فقال) ٨ص/ ١٤ج(» العلل«وذكر الدارقطني يف 
بيه, عن األحنف, عن جارية, عن ابن عم عن هشام, عن أ: سعيد بن حييى اللخمي

 .»وكذلك قال أبو كريب, عن أبي أسامة, له, عن النبي 
ثنا أسد بن : حدثنا املقدام بن داود: )٢٠٩٣/ ٢٦١/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 عن , عن األحنف بن قيس, عن عروة, عن هشام بن عروة,ثنا محاد بن سلمة: موسى
 . فذكر احلديث... »يا رسول اهللا: ر جارية بن قدامة أنه قال ذك,عمه أو غريه

 ,سفيان ه عبدالوارث بنحدثنا): ٢٤٦/ ٧( »التمهيد«وأخرجه ابن عبد الرب يف 
حدثنا موسى بن :  قال,حدثنا أمحد بن زهري:  قال,أصبغ حدثنا قاسم بن: قال

عن األحنف, عن عن هشام بن عروة, عن أبيه,  ,حدثنا محاد بن سلمة:  قال,إسامعيل
 .وذكر اخلالف يف احلديث... يا رسول اهللا : عمه أنه قال

, )٧ص/ ١٤ج(» العلل«يف لدارقطني ويف طريق محاد بن سلمة خالف عليه; بينه ا
عن محاد, عن : فقال موسى بن إسامعيل; ورواه محاد بن سلمة, واختلف عليه«: فقال

, هدبة ورواه. يا رسول اهللا : , أنه قال ومل يسمه,هشام, عن أبيه, عن األحنف, عن عمه
 .»اهللا++رسول يا: قال أنه, قدامة بن جارية عن, غريه أو عمه عن: فيه فقال, محاد عن
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: داود اهلاشميبن ++نا سليامن: )١(موسى الفرويبن ++ هارون −٤٩١
أخربين : قيس قالبن ++الزناد, عن أبيه, عن عروة, عن األحنف++ أبينا ابن

 . )٢(مثله... ملسو هيلع هللا ىلصقدامة, عن النبي بن ++اريةج: ٍّابن عم لي
 عن هشامٍ نحو رواية )٣(احلارث املرصيبن ++ ورواه عمرو:

 .بن سعيد++حييى
 ابن وهب, عن عمرو, )٤(نا أصبغ, عن: إسحاقبن ++ حممد −٤٩٢

وهو −ٍّقيس, عن ابن عم له بن ++عن هشام, عن أبيه, عن األحنف
 .)٥(وذكر احلديث...  اهللايا رسول: ال أنه ق−قدامةبن ++جارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن نارص الدين » توضيح املشتبه«بالقاف, وانظر » القروي«: إىل) م(تصحف يف ) ١(

)٥٠/ ٧.( 
ثنا أسد بن : ا املقدام بن داودحدثن: )٢١٠٠/ ٢٦٣/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

عن األحنف بن  عن عروة بن الزبري, عن أبيه,  عبد الرمحن بن أبي الزناد, ثنا:موسى
جارية بن «فذكر احلديث, ومل يذكر ... قلت يا رسول اهللا:  قال,عن ابن عم له قيس,
 .»قدامة

ه; ورواه أبو الزناد, واختلف عن«: )٩ص/ ١٤ج( »العلل«وقال الدارقطني يف 
فرواه داود بن عمرو, عن ابن أبي الزناد, عن أبيه, عن عروة, عن ابن عمر, عن النبي 

 فرووه عن ابن أبي الزناد, عن أبيه, عن عروة, عن ;وخالفه حييى احلامين وغريه. 
 .» ألنه من رهطه;األحنف, عن عم له جارية بن قدامة

 ).٥٧٠/ ٢١(» هتذيب الكامل«: ظربالباء املوحدة, وان» البرصي«: إىل )م(تصحف يف  )٣(
 .»نا«): ف(يف ) ٤(
لكن جعل واسطة بني األحنف  ,)٣٩٥/ ٤٠٦/ ١(» جامعه«أخرجه ابن وهب يف  )٥(

جامع «, كذا يف »عن ابن عم له من بني متيم, عن جارية بن قدامة«: وجارية, فقال
 .املطبوع» اهللا بن وهب++عبد

 :حدثنا أمحد بن رشدين املرصي: )٢٠٩٦/ ٢٦٢/ ٢( »الكبري«وأخرجه الطرباين يف 
 =حدثنا : )١٦٥٤/ ٦٠٨/ ٢( »معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف . ثنا أمحد بن صالح
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 . سعيد, ومن تابعهبن ++ واحلديث عندي حديث حييى:
ِجارية −١٧١  )*(ظفربن ++َ

 . سكن الكوفة وأصله من الياممة
: عياشبن ++بكر++ أبونا:  قاال)١(هشام البزاربن ++ جدي وخلف −٤٩٣

ْنا دهثم ِقران, عن نمرانبن ++َ ّ ًيه أن قوما اختصموا إىل جارية, عن أببن ++ُ
ٍّيف خصملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول  بينهم, فبعث حذيفة يقيض بينهم فقىض )٢(ُ

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمحد بن : (, كالمهاثنا هارون بن سعيد: ثنا موسى بن سهل: بن احلسناحبيب 
 .به.. . ابن وهبعن) صالح, وهارون بن سعيد

: رواه عن هشام بن عروة«: فقالوحكي أبو نعيم بعد احلديث مبارشة اخلالف فيه, 
محاد بن سلمة, وحييى بن سعيد القطان, ومسلمة بن قعنب, وحممد بن عبد الرمحن 
الطفاوي, وأبو أسامة, وابن نمري, وابن مسهر, وأبو معاوية, وعبدة بن سليامن, فاختلفوا 

 عن ,ابن عم له«:  ومنهم من قال,»عن عمه جارية«: فيه عىل هشام, فمنهم من قال
 .ها.»عن جارية, عن ابن عم له من بني متيم«:  ومنهم من قال,»جارية

, ومل يرجح أي الطرق أصوب, وأما »العلل«وكذا حكى اخلالف الدارقطني يف 
املصنف فإنه رجح حديث حييى بن سعيد ومن تابعه, أي يف جعل احلديث من مسند 

 .»األحنف بن قيس, عن جارية بن قدامة«
: ص(خلليفة » الطبقات«, و)٢٣٧/ ٢(للبخاري » التاريخ الكبري«:  يفانظر ترمجته (*)

 ). بتحقيقنا−١٧٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥٢٠/ ٢(» اجلرح«, و)٢٨٩
أما جارية أوله جيم وبعد الراء ياء «: فقال) ١/ ٢(» اإلكامل«وقيده ابن ماكوال يف 

 .ها .»جارية بن ظفر, أبو نمران: معجمة باثنتني من حتتها فهو
 .»صحابي مقل«: )١٩٣/ ١( »تقريب التهذيب«قال احلافظ يف 

 »التوضيح«و) ٤٢٥/ ١(البن ماكوال » اإلكامل«بموحدة ثم زاي وألف وآخره راء, انظر ) ١(
 ). ٤٨٥/ ١(البن نارص الدين 

َوالقصب اخلشب من ُيعمل بيت: ّاخلُص) ٢( َخصاص ومجعه ,َ َوأخصاص ِ  النهاية يف غريب«. ْ
 ).٩٩/ ٢(» احلديث
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ُللذين يليهم القمط : ملسو هيلع هللا ىلصأخربه فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص , فلام رجع إىل النبي )١(ُ

 .)٢(»أصبت وأحسنت«
ّقران, عن بن ++َعمرو, عن دهثمبن ++نا أسد: )٣(الربيع++ أبو −٤٩٤ ُ
ًخذوا للرأس ماء «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : الجارية, عن أبيه قبن ++ِنمران
 .)٤(»ًجديدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالقمط) ١( رط وهيِمجع قامط, : ُ ّيشد التي ُالشُّ َويوثق ُّصاخلُ هبا ُ  أو ,ُخوص أو ,ليف من ُ

 ).١٧٤/ ٤(» النهاية يف غريب احلديث«. غريمها
 والبخاري . حممد بن الصباح وعامر بن خالد الواسطيحدثنا): ٢٣٤٣(ابن ماجه  أخرجه) ٢(

حدثنا حممد : )٢٠٨٧/ ٢٥٩/ ٢(» الكبري«اين يف الطرب, و)٢٣٧/  ٢ (»التاريخ الكبري«يف 
. ثنا أسد بن موسى:  ح وحدثنا املقدام بن داود.ثنا هدبة بن خالد: بن عبد اهللا احلرضمي

حممد بن : (, مجيعهمحدثنا عبد الواحد بن غياث: )٣٧٩١/ ٦٣/ ٢(» مسنده«يف البزار و
عن ) د الواحد بن غياثالصباح, وعامربن خالد, وهدبة بن خالد, وأسد بن موسى, وعب

 . »سناده ليس بمشهورإ« :البخاريقال . به... أبي بكر بن عياش
/ ٢٦٠/ ٢( »الكبري«, والطرباين يف )٢٣٧/ ٢(أخرجه البخاري : وله طريق آخر

» ستيعاباال«ابن عبد الرب يف , و)١٠١/ ١(» املؤتلف واملختلف«, والدارقطني يف )٢٠٨٨
 أخربنا: العكلي دهثم بن قران  حدثنا: بن معاويةمروان, مجيعهم من طريق )٦٨/ ١(

 .ه بنحوهفذكر... عن جارية بن ظفر عقيل بن دينار موىل جارية بن ظفر,
 حديثان من رواية دهثم بن هبن ماجاله يف «: )٤٤٤/ ١( »اإلصابة«قال احلافظ يف 

هو و ,ال من طريق دهثمإوال يعرف له رواية   عن أبيه,, عن نمران بن جارية,قران
 .»اضعيف جد

, وهو الزهراين, وسيأيت )ف(, والصواب ما أثبتناه من »ابن الرسح«: إىل) م(تصحف يف ) ٣(
, )٤٢٣/ ١١(» هتذيب الكامل«رواية املصنف عنه يف أكثر من موضع, وانظر ترمجته يف 

 .من طريق أبي الربيع الزهراين) ٢٠٩١(» الكبري«واحلديث أخرجه الطرباين يف 
» معرفة الصحابة«أبو نعيم يف , و)٢٠٩١/ ٢٦٠/ ٢( »الكبري«لطرباين يف أخرجه ا )٤(

 ,أسد بن عمروً مجيعا من طريق ,)٦٣/ ٢(» مسنده« يف البزار, و)١٦٥٣/ ٦٠٧/ ٢(
 .هفذكر... دهثم بن قران, عن نمران بن جارية, عن أبيه قالعن 
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ّقران هبذا اإلسناد غري هذا, وأحاديث بن ++َ وقد روى دهثم: ُ
 .دهثم هذا مناكري, وهو لني احلديث

َجنادة  −١٧٢ َ زدي)١(]بن أبي[ُ  )*( أمية ا
 .أحسبه نزل مرص

 . هارون حبن ++نا يزيد:  جدي −٤٩٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يةمصادر ترمجته اآلت و)م(والصواب إثباهتا كام يف ) ف(ليست يف ) ١(
 :)١٣٣/ ٥(» هتذيب الكامل« قال املزي يف , مالك:فقيل» أبي أمية«اختلفوا يف تسمية  (*)

 ,»ال صحبة له: ألبيه صحبة, وقيل له و,والصحيح أن جنادة بن مالك األزدي آخر«
» اجلرح والتعديل«, وابن أبي حاتم يف )٢٣٢/ ٢(» التاريخ الكبري«البخاري يف ّوفرق 

 ,»جنادة بن أبي أمية األزدي«: بني) ٧٤/ ١(» االستيعاب«الرب يف , وابن عبد )٥١٥/ ٢(
 :»أمية++أبي«أن اسم ) ٦١٦/ ٢(» املعرفة«وذكر أبو نعيم يف . »جنادة بن مالك األزدي«و
» وثالثتهم عندي واحد «:)٦١٧/ ٢(نق عن ابن منده, ثم قال أبو نعيم » كبري«

 معجم«, و)٥٠٣/ ١(» اإلصابة«:  انظروأنكر عليه ذلك عبد الغني بن رسور املقديس,
لعبد » املؤتلف«, و)٣٥٤/ ١(» أسد الغابة«و)  بتحقيقنا−١٦٦(البن قانع » الصحابة

 ).١٠٨: ص(الغني 
جنادة بن أبي أمية شامي تابعي  «:) ترتيبه−٢٧٢/ ١(» الثقات«وقال العجلي يف 

: وقال) ١٠٤ −١٠٣/ ٤(» الثقات«, وذكره ابن حبان يف »ثقة, من كبار التابعني
إن له صحبة, وليس : وقد قيل«:  قال−باملوحدة ثم حتتية−»كبري «:واسم أبي أمية«

 . ها. »ذلك بصحيح
 مها اثنان أحدمها صحابي,«: فقال) ١٠٠/  ٢ (»هتذيب التهذيب«وتعقبه احلافظ يف 

 يف احلافظ وانظر كالم .ها. »واآلخر تابعي, قد بينت ذلك بأدلته ىف معرفة الصحابة
 .حيث ذكر هناك أنه خمرضم) ٥٠٣/ ١(» إلصابةا«

 وهو غري ,تابعي وليس بصحابي» جنادة بن أبي أمية األزدي«أن : فخالصة القول
 .»جنادة بن كبري«, و»جنادة بن مالك«



 ١٥ ثايناملجلد ال  

بن إسحاق, ++حدثنا حممد: قاال)١(]ثني أبي: قال[ ابن األموي  −٤٩٦
] عن حذيفة األزدي[بن عبداهللا اليزين, ++, عن مرثد۩حبيب++بن أبي++عن يزيد

ّيف سبعة أنا ثامنهم يوم مجعة, وهو يتغدى ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول دخلت عىل: قال )٢( ٍ
: ال, قال:  قلنا»أصمتم أمس?«: صيام, فقال إنا: فدعانا إىل طعامه فقلنا

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++فأكلنا مع رسول: , قال»فأفطروا«: ال, قال:  قلنا»ًومون غدا?أفتص«
ٍ بامء فرشبه )٣(فصعد عىل املنرب, فدعاملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++فلام خرج رسول. من طعامه

 .)٤(يصوم يوم اجلمعة++ُوهو عىل املنرب يري الناس أنه ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م(ليس يف ) ١(
 .]م−أ/ ٥٦: ق[  ۩  

 ).م(ليس يف ) ٢(
 .»دعا«): م(يف ) ٣(
/ ٤٤/ ٣( »املصنف«يف ابن أبي شيبة و, )٢٧٧٤( »الكربى«يف النسائي أخرجه  )٤(

, )٢٢٩٧/ ١٣٩/ ٤( »اآلحاد واملثاين«ابن أبي عاصم يف : , ومن طريقه)٩٣٣٤
/ ٧( »الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٢١٧٣/ ٢٨١/ ٢( »الكبري«والطرباين يف 

حممد , كلهم من طريق )١٦٦٣/ ٦١٣/ ٢( »معرفة الصحابة«أبو نعيم يف , و)٥٠٢
يزيد بن أبي حبيب, عن مرثد بن عبد اهللا اليزين, عن حذيفة بن إسحاق, عن ا

, »حذيفة األزدي, عن جنادة األزدي« فهذا من مسند .األزدي, عن جنادة األزدي
 .»حذيفة األزدي«وأما املصنف فجعله من مسند 
, والطحاوي )٢٧٧٣( »الكربى«يف النسائي أخرجه : ومن غري طريق ابن إسحاق

/ ٢٨١/ ٢( »الكبري«, والطرباين يف )٣٣١٣/ ٧٩/ ٢( »رشح معاين اآلثار«يف 
معرفة «أبو نعيم يف , و)١٥٥/ ١( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢١٧٦, ٢١٧٥

عن  ,ابن هليعةو من طريق الليث بن سعد مجيعهم ,)١٦٦٢/ ٦١٢/ ٢( »الصحابة
 .هفذكر... جنادة بن أبي أميةعن حذيفة, عن بن أبي حبيب, عن أبي اخلري, يزيد 

 يزيد حدثنا:  من طريق اإلمام أمحد)٥١١/ ٥( »هتذيب الكامل«وأخرجه املزي يف 
 = : فقال, ثم حكى املزي اخلالف فيهبه,.. . حممد بن إسحاقحدثنا:  قال,بن هارونا
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 . غري هذا احلديثملسو هيلع هللا ىلص وقد روى جنادة عن النبي  :

ُجرموز  −١٧٣ ْ جيميُ  )*(ا
 .سكن البرصة

: الوارث++بن عبد++الصمد++نا عبد: موسى++بن عبداهللا أبو++ هارون −٤٩٧
ّبن هوذة القريعي, عن جرموز اهلجيمي قال++نا عبيد اهللا ُُّ َ ُ َ ْ يا رسول اهللا, : قلت: َ
 .)١(»ًأوصيك أال تكون لعانا«: قال. أوصني

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال أنه مل  ,عن حممد بن إسحاق ,عن حممد بن سلمة ,رواه عن أمحد بن بكار احلراين«
عن حممد بن  , عن حممد بن سالم,»تارخيه«ه البخاري يف وروا ,يذكر أبا اخلري يف إسناده

ورواه  ,حممد بن إسحاق وكذلك رواه غري واحد عن ,وذكر فيه أبا اخلري ,سلمة
عن الليث بن سعد  ,عن عبد اهللا بن وهب ,ا عن الربيع بن سليامنًالنسائي أيض

 عن ,وكذلك رواه حييى بن بكري ,عن أبي اخلري ,عن يزيد بن أبي حبيب ,وغريه
 .ها.» يف إسناده»حذيفة«إال أنه مل يذكر  ,الليث

بتقديم اجليم, وكذا وردت هذه النسبة مصحفة يف باقي » اجلهيمي«): م(تصحفت يف  (*)
 .وهو املوافق لام جاء يف مصادر ترمجته) ف( والصواب ما أثبتناه من ,)م(ترمجته يف 

 نعيم , وقال أبو»يعي التميميالقر«): ٢٤٧/ ٢(» التاريخ الكبري«ونسبه البخاري يف 
وقال احلافظ يف . ها. »القريعي: جرموز اهلجيمي, وقيل«): ٦٣٠/ ٢(» املعرفة«يف 

بن جرير اجرموز بن أوس بن عبد اهللا : ونسبه ابن قانع فقال«): ٤٧١/ ١(» اإلصابة«
 .ها. »بن عمرو بن أنامر بن اهلجيم بن عمرو بن متيما

البن سعد » الطبقات«, و)٥٤٤/ ٢: (»اجلرح«و). ٣٩٥ /٢(» اآلحاد واملثاين«: وانظر
). ٢٧٤/ ١(» االستيعاب«, و) بتحقيقنا−١٥٦(البن قانع » املعجم«, و)٧٩/ ٧(
 .)٨١/ ١(» التجريد«و). ٣٢٩/ ١ (»األسد«و

 أنا :مد بن هشام املستملي حمحدثنا: )٢١٨٠/ ٢٨٣/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(
 :)١١٨٧/ ٣٦٩/ ٢( »اآلحاد واملثاين« وابن أبي عاصم يف .عرةإبراهيم بن حممد بن عر

 = أمحد بن حدثنا: )١٤٩/  ١ (»معجم الصحابة« وابن قانع يف . احلسن بن عليحدثنا



 ١٧ ثايناملجلد ال  

 . دي, زاد يف إسناده رجَعامر العق++ أبوهذا احلديث وروى: 
بن ++اهللا عبيد حدثنا: عامر++ أبونا: مسلم الطويسبن ++ علي −٤٩٨

أنه أتى  , عن جرموز اهلجيمي)١(حدثني رجل من بلهجيم: هوذة قال
: قال. »ًأهناك أن تكون لعانا«: )٢(َّعم تنهاين? قال: ٍبصدقة فقالملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 .)٣(ًلعن شيئا حتى مات++ مافواهللا

بن هوذة وجرموز, ++عامر الرجل الذي بني عبيد اهللا++أبو  مل يسم:
 .متيمة اهلجيمي++ أبو)٤(وهو

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٦٣٠/ ٢( »معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف . زياد نا ابراهيم بن :علي بن مسلم
 إبراهيم ثنا:  اهللا الصويف أبو عبدثنا:  أبو أمحد حممد بن أمحد اجلرجاينحدثنا: )١٦٩٣

 عبد ثنا: )إبراهيم بن زيادو ,احلسن بن عليو ,حممد بن عرعرة (:مجيعهم, بن زيادا
 .به...  عبيد اهللا بن هوذة, عن جرموز اهلجيميثنا: الصمد بن عبد الوارث

 .»للهجيم«): م(يف ) ١(
 .»فقال«): م(يف ) ٢(
 حممد بن حدثنا: )١١٨٨/ ٣٧٠/ ٢( »اآلحاد واملثاين«أخرجه ابن أبي عاصم يف  )٣(

من , و)٧٠/ ٥(» مسنده«يف أمحد وأخرجه به, ...  أبو عامر العقديحدثنا: املثنى
 »الكبري«الطرباين يف و, )١٦٩٤/ ٦٣٠/ ٢( »معرفة الصحابة« أبو نعيم يف :طريقه

اآلحاد « وابن أبي عاصم يف , حممد بن عبد اهللا احلرضميحدثنا: )٢١٨١/ ٢٨٣/ ٢(
 »معجم الصحابة« وابن قانع يف . حممد بن املثنىحدثنا: )١١٨٩/ ٣٧١/ ٢( »واملثاين

أمحد بن  (:مجيعهم,  نا زهري بن حرب: حممد بن عبدوس بن كاملحدثنا: )١٤٩/  ١(
 عبد حدثنا: )زهري بن حربو ,حممد بن املثنىو ,حممد بن عبد اهللا احلرضميو ,حنبل

 عن جرموز , حدثني رجل: هوذة عبيد اهللا بنحدثنا: الصمد بن عبد الوارث
رواه أبو عامر «:  فقال,وذكر أبو نعيم من رواه بزيادة الرجل عن جرموز .اهلجيمي
 وسلم بن قتيبة, واحلسن بن حبيب, عن عبيد اهللا بن , وعثامن بن عمرو,العقدي
 .ها. » نحوه...هوذة

 .»وهذا«): م(يف ) ٤(
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 اهللا++ عبيدبن إسحاق, عن++نا يعقوب: بن عامر++نا حممد:  به عمي −٤٩٩
... ملسو هيلع هللا ىلصمتيمة اهلجيمي, عن جرموز, عن النبي ++ أبوحدثني: هوذة قالبن ا

 .)١(وذكر احلديث
ُجهجاه −١٧٤ َ ْ  )*(سعيد الغفاري بن++َ

 .سكن املدينة
 .سعيد الغفاريبن ++بلغني أنه جهجاه:  قال: عمي −٥٠٠
بن عبيدة, ++بن احلباب, عن موسى++نا زيد: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٥٠١

قال : بن يسار, عن جهجاه الغفاري قال++ األغر, عن عطاء)٢(عن عبيد
 . )٣(»فر يأكل يف سبعة أمعاءًاملؤمن يأكل يف معى واحد, والكا«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,هذا فلعل عبيد اهللا سمعه عنه بواسطةوعىل  «:)٤٧١/ ١( »اإلصابة«قال احلافظ يف  )١(

والرجل املبهم يف الرواية األوىل جزم البغوي وابن السكن بأنه أبو متيمة  ,ثم سمعه منه
بن أبي اوكذا قال  ,ا ابنه احلارث بن جرموزًروى عنه أيض :بن مندهاوقال  ,اهلجيمي

 .ها.»حاتم عن أبيه
التاريخ «قاله البخاري يف » ه بن سعيدجهج«: , فقيل فيه واسم أبيهاختلف يف اسمه (*)

: ص(» املخزون«, واألزدي يف )٣٣: ص(» طبقاته«, وخليفة يف )٢٤٩/ ٢(» الكبري
 .وحكى اخلالف) ٥١٨/ ١(» اإلصابة« يف واحلافظ, )٦٢

 »التجريد«والذهبي يف ) ٣٦٦ −٣٦٥/ ١(» األسد«قاله ابن األثري يف » ابن قيس«: وقيل
)٩٣/ ١( 

 ).٢٦٨/ ١(» االستيعاب«قاله ابن عبد الرب يف » دابن مسعو«: وقيل
 »معجم الصحابة«و) ٢٤٣/ ٢(» اآلحاد واملثاين«و ) ٣٣: ص(» طبقات خليفة«وانظر 
 ).٥١٨/ ١(» اإلصابة«و )  بتحقيقنا−١٥٩(البن قانع 

 .)٢١٢/ ١٩( »هتذيب الكامل« كذا, وهو عبيد بن سلامن كام يف »عبيدة«): ف(يف ) ٢(
 = »همسند«أبو عوانة يف , و)٢٥٠٣٨/ ١٣٣/ ٨( »صنفامل« أبي شيبة يف أخرجه ابن )٣(



 ١٩ ثايناملجلد ال  

 عثامن,++بن أبي++العزيز++بن حباب وعبد++نا زيد: بن محيد++ حممد)١( −٥٠٢
, ۩يسار, عن جهجاهبن ++ٍسعد, عن عطاءبن ++عبيدة, عن عبيدبن ++عن موسى
 .)٢(نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

ن ب++ عبيد: قال ابن محيد يف إسناد هذا احلديث)٣(] والذي [:
 سلامن األغر املديني, هكذا سامه ابنبن ++ عبيد هو وهم, وإنام هو)٤(سعد
 .)٥(ذئب++أبي

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »رشح مشكل اآلثار«, والطحاوي يف )٩١٦/ ٢١٨/ ٢(, وأبو يعىل )٨٤٣٢/ ٢١١/ ٥(
معرفة «, وأبو نعيم يف )٢١٥٢/ ٢٧٤/ ٢( »الكبري«, والطرباين يف )٢٠٢١/ ٢٥٥/ ٥(

باب, عن موسى بن عبيدة, زيد بن احلً, مجيعا من طريق )١٧٣٧/ ٦٥١/ ٢( »الصحابة
: قال أبو نعيم. به... حدثني عبيد األغر, عن عطاء بن يسار, عن جهجاه الغفاري: قال

 ورواه حممد بن محيد عن زيد بن احلباب, وعبد العزيز بن ,رواه الناس عن زيد بن احلباب«
حلديث ا«: )٥١٩/ ١( »اإلصابة«وقال احلافظ يف . » مجيعا عن موسى بن عبيدة,أبي عثامن

يف «: )٥٣٨/ ٩(» فتح الباري«وقال يف . ها.» عن عبيد,تفرد به موسى بن عبيدة غريب,
 .ها.»موسى بن عبيدة وهو ضعيفه إسناد

 .»حدثنا«): ف(يف ) ١(
 .]م−أ/ ٥٦: ق[  ۩  

 : حممد بن برش أخو خطابحدثنا: )١٥٢/ ١( »معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٢(
 ,عن عبيد بن سليامن القريش ,عن موسى بن عبيدة ,احلبابنا زيد بن  :نا ابن نمري

 . وانظر ختريج وتعليق احلديث السابق هلذا.هفذكر... عن جهجاه ,عن عطاء بن يسار
 ).م(ليس يف ) ٣(
  . »سعيد«): م(يف ) ٤(
عبيد بن «وليس » عبيد بن سلامن األغر«: أن الصواب−يشهد لصحة قول املصنف ) ٥(

ترمجه كام ) ٤٠٧/ ٥(» اجلرح والتعديل«أن ابن أبي حاتم يف ه و مصادر ترمجت−» سعد
سعيد بن : عبيد بن سلامن األعرج موىل مسلم بن هالل, روى عن «:قال املصنف

 .»ابن أبي ذئب, وموسى بن عبيدة: روى عنه. بن يسارااملسيب, وعطاء 
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 )*(ُجودان −١٧٥
 . سكن الكوفة ومل ينسب

عن نا وكيع, عن سفيان, : إسامعيل األمحيسبن ++ حممد −٥٠٣
: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : الرمحن, عن جودان قال++بن عبد++جريج, عن العباس ابن

ْمن اعتذر إىل أخيه بمع« ٍذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب َ ِ
 .يعني العارش: قال وكيع. )١(»املكس

 . مل يرو فيام أعلم غريه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُوادانُج«): م(يف  (*) َ  . )ف(بألف بعد الواو, وهو تصحيف, واملثبت من » َ

 ) بتحقيقنا−١٦٧(البن قانع » املعجم« و,)١٧٥/ ٥(» اآلحاد واملثاين«: رتمجتهلوانظر 
» هتذيب الكامل« و,)٢٧٥/ ١(» االستيعاب«: بالذال املعجمة, وانظر» جوذان «فيهو
» األسامء املفردة« الربدجيي يف بمثله قالو. »خمتلف يف صحبته«: حيث قال) ١٦١/ ٥(
ليست له صحبة, وهو «): ٢٤: ص(» املراسيل«يف وقال أبو حاتم ). ٥٤: ص(

وحكى . ها. »إن له صحبة: يقال«): ٦٥/ ٣(» الثقات«وقال ابن حبان يف . ها. »جمهول
 ).٥٢٥/ ١(» اإلصابة«اخلالف يف صحبته احلافظ يف 

 عاصم++, وابن أبي)٢١٥٦/ ٢٧٥/ ٢(» الكبري«, والطرباين يف )٣٧١٨(أخرجه ابن ماجه ) ١(
, )٢٤ص(» املراسيل«ابن أبي حاتم يف , و)٢٧٠٩/ ٥٥٠/ ٤( »املثايناآلحاد و«يف 
مجيعهم من طريق وكيع, عن , )١٧٠٠/ ٦٣٣/ ٢( »معرفة الصحابة«أبو نعيم يف و

...  عن جودان, عن ابن جريج, عن العباس بن عبد الرمحن بن ميناء,سفيان الثوري
قال ابن  .»و جمهولجودان هذا ليست له صحبة وه«:  وقال ابن أبي حاتم بعده.به

ن يكون ابن جريج أأنا خائف  «:)١٨٣/ ١( »روضة العقالء ونزهة الفضالء«حبان يف 
 فهو ,رمحه اهللا ورضوانه عليه دلس هذا اخلرب بأن سمعه من العباس بن عبد الرمحن

 .»حديث حسن
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 )*(جاهمة السلمي −١٧٦
بن ++شجاع وهارونبن ++مهام الوليد++ وأبوخملدبن ++ شجاع −٥٠٤
أخربين : قال ابن جريج: حممد قالبن ++حدثنا حجاج: قالوااهللا ++عبد
جامهة السلمي بن ++الرمحن, عن أبيه, عن معاوية++بن عبد++طلحةبن ++حممد

ُيا رسول اهللا, أردت أن أغزو وجئتك : , فقالملسو هيلع هللا ىلصأن جامهة جاء إىل النبي 
ّفهل لك من أم?«: أستشريك, قال فالزمها, فإن اجلنة «: نعم, قال: قال» ُ
َّ يف مقاعد شتى ع)٢(]ثم الثانية ثم الثالثة [.)١(»عند رجليها  .ىل هذا القولَ

بن ++عن حممد بن سليامن,++)٣(الرحيم++روى هذا احلديث عبد: 
ًبن طلحة, وخالف رواية ابن جريج يف اإلسناد خاصة++إسحاق, عن حممد ّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال   بتحقيقنا,−) ١٣١/ ١(» اإلنابة«ذكره مغلطاي يف اختلف يف صحبته; ولذا  (*)

وكذا قال ابن ماكوال يف . ها. »إن له صحبة«: يقال): ٦٣/ ٣(» الثقات«حبان يف  ناب
 .ها. »له صحبة: يقال «:)٥/ ٢(» اإلكامل«

, وابن عبد الرب ) بتحقيقنا−١٧١(» معجمه« ابن قانع يف :وقد ذكره يف الصحابة
م يف , وابن أبي حات)٦٤٠/ ٢(» املعرفة«, وأبو نعيم يف )٢٥٥/ ١(» االستيعاب«يف 

وقد «: وقال) ٢٧٤/ ٤(» الطبقات«, وابن سعد يف )٥٤٤/ ٢(» اجلرح والتعديل«
وحكى احلافظ اخلالف يف صحبته . », وروى عنه أحاديثملسو هيلع هللا ىلصأسلم, وصحب النبي 

) ١٨٣/ ١٠(» هتذيب التهذيب«, وجزم بصحبته يف )٤٤٨ −٤٤٦/ ١(» اإلصابة«يف
 .»معاوية بن جامهة«يف ترمجة ابنه 

وابن ماجه . أخربنا عبد الوهاب بن عبد احلكم الوراق :)٣١٠٤(ئي أخرجه النسا )١(
 عن ) وهارون,عبد الوهاب (: كالمها, هارون بن عبد اهللا احلاملحدثنا: )٢٧٨١(

عن  ,أخربين حممد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن:  قال, عن ابن جريج,حجاج
 . إىل النبي أن جامهة جاء ,عن معاوية بن جامهة السلمي ,أبيه طلحة

 .»الثالثة الثالثة«): م(يف ) ٢(
 =عبد الرحيم : , وهو)ف(, والصواب ما أثبتناه من »عبد الرمحن«: إىل) م(تصحف يف ) ٣(



  ثايناملجلد ال ٢٢

نا : سليامنبن ++الرحيم++ عبدحدثني: شجاعبن ++ الوليد −٥٠٥
جامهة بن ++ةمعاويبن ++طلحة طلحة, عنبن ++إسحاق, عن حممدبن ++حممد

يا رسول اهللا, إين : , فقلتملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++جئت رسول: السلمي, عن أبيه قال
 . فذكر معنى حديث ابن جريج...,)١(أريد اجلهاد

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» هتذيب الكامل«بن سليامن الكناين, و يقال الطائي, أبو علي األشل, املروزي, انظر ا
)٣٩/ ١٨.( 

 حممد بن حدثنا: حممد بن أمحد الرقي أبو يوسف حدثنا: )٢٧٨١(أخرجه ابن ماجه  )١(
 عن حممد بن طلحة بن عبد الرمحن بن أبي بكر ,إسحاق عن حممد بن ,سلمة احلراين

  .هفذكر... أتيت رسول اهللا :  قال, عن معاوية بن جامهة السلمي,الصديق
 كذا يف طريق ,فبهذا يتبني أن جامهة السلمي هو الذي الذي أتى النبي  وسأله

ريج, بينام طريق ابن إسحاق املذكور هنا يبني أن معاوية بن جامهة هو الذي أيت ابن ج
وحكى املصنف هذا اخلالف , النبي  وليس جامهة, فحصل اختالف يف القصة

ابن أبي , و)٧٧/ ٧(» العلل« الدارقطني يف : بينام توسع يف ذكر هذا اخلالف,ًخمترصا
 :)١٤٠/ ٦( »فتح الباري«حلافظ يف وقال ا, )٩٣٦/ ٣٢٠/ ١(» العلل«حاتم يف 

 بينته يف ترمجة جامهة من كتابي ,اًا كثريًاختلف يف إسناده عىل حممد بن طلحة اختالف«
 ).٤٤٧−٤٤٦/ ١(» اإلصابة يف متييز الصحابة «:أراد كتابه. ها.»يف الصحابة
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ُجون −١٧٧ ْ  )*( التميميقتادةبن ++)١(َ
 .ًشيئاملسو هيلع هللا ىلص نزل البرصة, ومل يسمع من النبي 

أنا منصور, عن احلسن : حدثنا هشيم:  جدي وشجاع قاال −٥٠٦
يف بعض ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++كنا مع رسول: قتادة التميمي قالبن ++ جوننا: قال

ٍأسفاره فمر بعض أصحابه بسقاء معلق فيه ماء فأراد أن يرشب, فقال له  ّ ّ
, فذكروا ملسو هيلع هللا ىلص فأمسك حتى حلقهم النبي ,ٍإنه جلد ميتة: صاحب السقاء
َارشبوا فإن دباغ امليتة طهورها«: ذلك له, فقال ِ«)٢(۩. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بجيم مفتوحة, وواو ساكنة) ١٦٢/ ٢(» اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف ) ١(

سألت أمحد بن : بسنده عن أبي طالب قال) ٥٤٢/ ٢(» اجلرح«ه ابن أبي حاتم يف ذكر (*)
 . ها. »ال أعرفه«:  فقال?حنبل عن جون بن قتادة

وال أعرف جلون بن قتادة غري هذا «): ٢٨٤: ص(» علله الكبري«وقال الرتمذي يف 
 .ها. »َاحلديث وال أدري من هو

بن قتادة بن األعور بن ساعدة بن عوف جون «): ٥٥٦/ ١(» اإلصابة«قال احلافظ يف 
بن كعب بن عبد شمس بن زيد مناة بن متيم التميمي, تابعي, غلط بعض الرواة فوصل ا

: وانظر. ها. »ًعنه حديثا أسقط اسم صحابيه, فذكره لذلك البغوي وغريه يف الصحابة
, )١١٩/ ٤(» ثقات ابن حبان«, )٢٥٢/ ٢(» التاريخ الكبري«, )١٩٧/ ١(» أسد الغابة«
 ).١٦٢/ ٥(» هتذيب الكامل«, )٣٢٩/ ١١(» تاريخ دمشق«

/ ٢(» العلل الكبري«فأخرجه الرتمذي يف : أما طريق منصور, عن احلسن, عن جون) ٢(
, وابن أبي عاصم يف )٢٥٢٧٩/ ١٩٤/ ٨(» املصنف«, وابن أبي شيبة يف )٣٢٠/ ١٤٥

, )١٥٨/ ١(» صحابةمعجم ال« , وابن قانع يف)١٠٦٣/ ٢٦٤/ ٢(» اآلحاد واملثاين«
أخرجه بعض الوامهني يف الصحابة «: , ثم قال)٦٣٨/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

هكذا قال :  فقال,من حديث هشيم, عن جون من دون سلمة, ونسب ومهه إىل هشيم
هشيم, وحكى أيضا أن مجاعة رووه عن هشيم, عن منصور ويونس, عن احلسن, عن 

 =روا يف اإلسناد جونا, وهو وهم ثان; ألن زكريا بن حييى زمحويه سلمة بن املحبق, ومل يذك
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بن ++حدث هشيم هبذا احلديث, مل جياوز به جون هكذا :

عن قتادة,  ورواه غري هشيم, عن هشام وغريه. قتادة, وليس جلون صحبة
 .ّاملحبق, وهو الصواب إن شاء اهللابن ++, عن جون, عن سلمة)١(عن احلسن

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه عن هشيم نحو ذا, والراوي عنه أسلم بن سهل الواسطي, وهو من كبار احلفاظ 
 إذ وافقت روايته رواية قتادة, عن ;والعلامء من أهل واسط, فتبني أن الواهم غري هشيم
وال أعرف جلون بن «: قال الرتمذي, »احلسن, عن جون بن قتادة, عن سلمة بن املحبق

, كذا قال الرتمذي, إال أنه سيأيت كالم احلافظ يف » وال أدري من هو,قتادة غري هذا احلديث
 .أن علي بن املديني شيخ البخاري عرفه» التلخيص«

فأخرجه أبو داود  :وأما طريق قتادة عن احلسن, عن جون, عن سلمة بن املحبق
, ٦/ ٥) (٤٧٦/ ٣(, وأمحد )٤٥٦٩(» الكربى«ويف , )٤٢٤٣(, والنسائي )٤١٢٥(
/ ٧(» الكبري«والطرباين يف , )٢٥٢٧٧/ ١٩٤/ ٨(» املصنف«, وابن أبي شيبة يف )٧
/ ٢٦٤/ ٢(» اآلحاد واملثاين«, وابن أبي عاصم يف )٦٣٤٣, ٦٣٤٢, ٦٣٤٠/ ٤٦

, )١٥٧/ ٤(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤٥٢٢(» صحيحه«يف ابن حبان , و)١٠٦٤
 . رواية ابن داسة,من طريق أبي داود) ١٧/ ١(» السنن الكربى«هقي يف والبي

/ ٤٦/ ٧ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف :ولقتادة متابع وهو عمران القطان
 عن , عمران القطانثنا:  إبراهيم بن املستمر العروقيثنا:  عبدانحدثنا: )٦٣٤١
حديث «: قال احلاكم .هفذكر...  عن سلمة بن املحبق, عن جون بن قتادة,احلسن

إسناده  «:)٢٠٤/ ١( »تلخيص احلبري«وقال احلافظ يف , »صحيح اإلسناد, ومل خيرجاه
وروى  , عرفه علي بن املديني;وقد عرفه غريه . اجلون ال أعرفه:قال أمحد ,صحيح

وتعقب  ,بن سعد وابن حزم وغري واحد أن له صحبةاوصحح  ,وقتادة ,احلسن :عنه
 : أراد كتابه.ها.»بن حزم كام أوضحته يف كتابي يف الصحابةاعىل أبو بكر بن مفوز ذلك 

 ).٥٥٦/ ١(» اإلصابة يف متييز الصحابة«
 .]م−أ/ ٥٧: ق[  ۩  

 .)ف(والصواب ما أثبتناه من » احلسني«): م(تصحف يف ) ١(
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ٌجدار −١٧٨ َ   و ينسب)*(ِ
 ميداحل++بن عبد++نا سعد: اهللا++بن عبد++ هارون)١(]أبو موسى [ −٥٠٧

الفضل, عن عمرو األنصاري, عن بن ++نا عباس: جعفر األنصاريبن ا
شجرة, عن بن ++الرمحن األنصاري, عن الزهري, عن يزيد++ ابن عبدالقاسم
وأثنى اهللا ++فلقينا عدونا فقام فحمدملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++غزونا مع رسول:  قال)٢(ٍجدار

نعم بني  اهللا++يا أهيا الناس, إنكم قد أصبحتم عليكم من«: عليه فقال
ًفيها, فإذا لقيتم عدوكم فقدما ++ ماخرضاء وصفراء ومحراء, ويف البيوت

ٌقدما, فإنه ليس أحد منكم حيمل يف سبيل إال نزل إليه اثنتان من احلور اهللا ++ً
العني, فإذا تأخر استرتتا منه, فإذا استشهد فأول قطرة تقع من دمه 

ند رأسه فتمسحان عن هبا كل خطيئة له فتجيئان فتجلسان عاهللا ++يكفر
 . )٣(»ًمرحبا فقد آن لكام: ًمرحبا بك فقد آن لك, ويقول هو: وجهه تقوالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوله جيم مكسورة, فهو جدار غري «): ٦٤/ ٢(» اإلكامل«ن ماكوال يف قيده اب (*)

َجدار «:)٤٤٦/ ١(»  يف اإلصابةحلافظوقال ا. ها. »منسوب, له صحبة بكرس أوله : ِ
 .»األسلمي «:)٧٩/ ١(» االستيعاب«ونسبه ابن عبد الرب يف . »وختفيف الدال

واختلفوا يف احلديث الذي يثبت صحبته عىل وقفه ورفعه, وإرساله ووصله, عىل النحو 
/ ١(» اإلصابة«حلافظ يف ًوأيضا نقل ا. الذي ذكره املصنف, وقد تبني ضعف احلديث

» معجم ابن قانع«, و)٥٣٧/ ٢(» اجلرح«: اخلالف يف احلديث فانظره, وانظر) ٤٦٧−٤٦٦
» املؤتلف واملختلف«و. للعسكري) ١٧٧: ص(» التصحيفات«, و) بتحقيقنا−١٧٤(

, )٦٥٢/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٢٦٨/ ١(» االستيعاب«, و)٧٥٨/ ٢(للدارقطني 
 ).٤٦٧−٤٦٦/ ١(» اإلصابة«, و)٧٩/ ١(» التجريد«, و)٣٢٧−١/٣٢٦(» األسد«و

 ).م(ليس يف ) ١(
 .»اجلدار«): م(يف ) ٢(
من طريق املصنف, وأخرجه ) ١٦٠/ ١(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٣(

 =ثنا :  عبد اهللا بن أمحد بن حنبلحدثنا: )٢٢٠٣/ ٢٨٩/ ٢(» الكبري«الطرباين يف 
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بن +نا العباس: احلميد++بن عبد++)١(دنا سع: بن هانئ++ إبراهيم −٥٠٨
شجرة بن ++الرمحن, عن الزهري, عن يزيد++بن عبد++الفضل, عن القاسم

 . عن جدار:مل يقلفذكر احلديث, وملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++غزونا مع رسول: قال
زياد, عن جماهد, ++بن أبي++وقد روى هذا احلديث يزيد: )٢(][

 .ملسو هيلع هللا ىلصشجرة, عن النبي بن ++عن يزيد
 . هشام البزار, نا خالد الواسطي حبن ++ به خلف −٥٠٩
ً فضيل مجيعا, عن )٣(]حممد بن[شيبة, ونا ++بن أبي++ عثامن −٥١٠

عن النبي : شجرة, قال خلف يف حديثهبن ++ يزيد)٤(يزيد, عن جماهد, عن
 .)٥(ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++سمعت رسول: , وقال عثامنملسو هيلع هللا ىلص

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف . نا حممد بن العباس املؤدب ح وحدث.موسى اهلروي++أبو
/ ٤٨٣/ ٤( »اآلحاد واملثاين«وابن أبي عاصم يف . من طريق الطرباين) ١٧٣٨/ ٦٥٢/ ٢(

: )٥٥ح( »املنتقى من كتاب الطبقات« وأبو عروبة يف .حدثنا عمر بن اخلطاب: )٢٦٥٤
ه أبو بكر حدثنا: )٢٣٢/ ٦٥( »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف . حدثنا إبراهيم بن سعيد

 أنبأ :اهللا بن محدون++أنبأ أبو سعيد حممد بن عبد: أنبأ أبو حامد األزهري, وجيه بن طاهر
هارون بن عبد اهللا احلامل, وأبو موسى : (, مجيعهم حممد بن حييى ثنا:أبو حامد بن الرشقي

 معاذ يأبعن ) ىاهلروي, وحممد بن العباس املؤدب, وإبراهيم بن سعيد, وحممد بن حيي
 .به... احلكمي سعد بن عبد احلميد بن جعفر

 .خطأ» سعيد«): م(يف ) ١(
 ).م(ليس يف ) ٢(
 .»ابن«): م(بدهلا يف ) ٣(
 .»ابن«): م(تصحفت يف ) ٤(
 »املصنف« أخرجه ابن أبي شيبة يف :ًاختلف فيه عىل جماهد; فرواه يزيد بن أبي زياد مرفوعا) ٥(

: )٤٤١/ ١٦٤/ ١(» مسنده«عبد بن محيد يف : , ومن طريقه)١٩٦٧٤/ ٢٩٢/ ٥(
 =حدثنا علي بن : )٦٤٢/ ٢٤٧/ ٢٢( »الكبري«والطرباين يف . حدثنا حممد بن فضيل
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 )١(ًبن شجرة موقوفا++ورواه منصور, عن جماهد, عن يزيد: )١(][
 . شجرةبن ++من كالم يزيد

=
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معرفة «وأبو نعيم يف . ثنا أبو عوانة: ثنا فهد بن عوف أبو ربيعة: عبد العزيز
د بن حمم: (, ثالثتهممسعود بن سعدمن طريق  )٦٦٢٨/ ٢٧٩٤/ ٥( »الصحابة

يزيد بن عن عن يزيد بن أبي زياد, عن جماهد, ) فضيل, وأبو عوانة, ومسعود بن سعد
رفع احلديث كام رصح بذلك ابن وقد أخطأ يزيد بن أبي زياد يف . ً مرفوعاشجرة,

يزيد بن شجرة  :سمعت أبي مرة أخرى يقول«: )٢٣٦ص(» املراسيل«يف  حاتم++أبي
 عن يزيد بن شجرة وكانت له , عن جماهدروى يزيد بن أبي زياد, ليست له صحبة

 :ال أبو زرعة, ق ما ليزيد بن شجرة صحبة;أخطأ يزيد بن أبي زياد :فقال أبي, صحبة
 ويزيد بن ئ, ومن يقول له صحبة خيط,يزيد بن شجرة ليست له صحبة صحيحة

يرويه القاسم بن «: )٣/ ١٤( »العلل«وقال الدارقطني يف . »زياد رفع هذا احلديث++أبي
 ,عبد الرمحن األنصاري, عن الزهري, عن يزيد بن شجرة, عن جدار, عن النبي 

  .»قاله العباس بن الفضل األنصاري عنه, وليس بمحفوظ
 أخرجه عبد الرزاق يف :ًوخالفه منصور واألعمش; فروياه عن جماهد موقوفا

» الكبري«الطرباين يف : ومن طريقه.  عن منصور, عن الثوري,)٩٥٣٨(» املصنف«
 ح وحدثنا . عن عبد الرزاق,حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري: )٦٤١/ ٢٤٦/ ٢٢(

.  عن منصور, كالمها عن الثوري,ثنا عبد الصمد بن حسان املؤدب: برش بن موسى
 . عن منصور,ثنا شعبة: حممد بن جعفر من طريق )٥٦٤/ ٣( »املستدرك«واحلاكم يف 

: )١٩٦٩٧/ ٣٠١/ ٥(» ملصنفا«يف ابن أبي شيبة أخرجه : وطريق األعمش
 بن يزيد عنعن جماهد, ) منصور, واألعمش:(, كالمهاحدثنا األعمش: حدثنا وكيع

وروى هذا احلديث «: )٣/ ١٤( »العلل«قال الدارقطني يف . ًموقوفا...الرهاوي شجرة
فرواه يزيد بن أبي زياد, عن جماهد, ; جماهد, عن يزيد بن شجرة, واختلف عنه يف رفعه

 فروياه عن جماهد, ;وخالفه منصور, واألعمش. بن شجرة, عن النبي عن يزيد 
 »ستيعاباال« قال ابن عبد الرب يف .ها.»عن يزيد بن شجرة موقوفا, وهو الصواب

ًجدار األسلمي روى عنه يزيد بن شجرة حديثا مرفوع«: )٧٩/ ١(  ,ا يف فضل اجلهادً
 .»القويبليس إسناده 

 ).م(ليس يف ) ١(



  ثايناملجلد ال ٢٨
معني بن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ وقد حدثني عباس)٢(]:قال[
 . شجرة له صحبةبن ++يزيد: يقول

 فأما حديث جدار فليس هو عندي بصحيح, وال نعلم )٢(]:[
 ۩ًبن شجرة شيئا, والذي رواه عن الزهري ضعيف++الزهري روى عن يزيد

 .ًاحلديث, واحلديث حديث منصور, عن جماهد, عن يزيد موقوفا

مد −١٧٩ ْ جبير:أبو  َ ِمMعمبن ++ُ ِ ْ   )*(عديبن ++ُ
 .سكن املدينة ومكة

بن +مطعمبن ++جبري: اهللا++بن عبد++رأيت يف كتاب هارون: )٢(][
 .  أسلم قبل فتح مكة, ومات يف خالفة معاوية,نوفلبن ++عدي
أخربين : بن بكري++نا يونس: بن حييى القطان++بن حممد++ أمحد −٥١١
بن عتبة, عن شيخ من األنصار أن عمر ++أخربين يعقوب: بن إسحاق++حممد

بن ++بن نوفل++بن عدي++بن مطعم++ف النعامن دعا جبري حني أيت بسي
: مناف, وكان جبري أنسب قريش بقريش وللعرب قاطبة, وقال جبري++عبد

, وكان أبو++إنام أخذت النسب عن أبي بكر  أنسب ++بكر الصديق 
 . )٣(العرب

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»موقوف «:)م(يف ) ١(
 ).م(ليس يف ) ٢(

 .] م–أ / ٥٧: ق[  ۩  
» معجم الصحابة«و). ٢٢٣/ ٢(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلال خالف يف صحبته, انظر  (*)

» هتذيب الكامل«, مع )٥١٨/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقينا−١٥٤(البن قانع 
)٥٠٩ −٥٠٦/ ٤.( 

 = ,)٥٤/ ١(» الروض األنف«, والسهيلي يف )١١٩/ ١( »السرية النبوية«ذكره ابن هشام يف ) ٣(



 ٢٩ ثايناملجلد ال  

 جبري يكنى: أنا املدائني قال: زهريبن ++حدثني أمحد: )١(]قال[ −٥١٢
 . سنة ثامن ومخسني اتحممد, م++أبا

نا سفيان, عن الزهري, : خيثمة قاال++ وأبويونسبن ++ رسيج −٥١٣
 .)٢(يقرأ يف املغرب بالطورملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي : بن جبري, عن أبيه قال++عن حممد

 شهاب, بن أنس, عن ابن++نا مالك: بن طلحة اجلحدري++ كامل −٥١٤
قرأ بالطور ملسو هيلع هللا ىلص نبي سمعت ال: مطعم, عن أبيه قالبن ++جبريبن ++عن حممد
 .)٣(يف املغرب

ٍإياس, بن ++سلمة, عن جعفربن ++ أخربين محاد:اجلعدبن ++ علي −٥١٥
أنا «: يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي : مطعم, عن أبيه قالبن ++جبريبن ++عن نافع

 .)٤(»حممد وأنا أمحد, واملقفى, واحلارش, ونبي الرمحة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٥٠٨/ ٤(» هتذيب الكامل«, واملزي يف )٩٧/ ٣(» سري أعالم النبالء«والذهبي يف 

 .ابن إسحاقعن 
 ).م(ليس يف ) ١(
 حدثنا): ٤٦٣( ومسلم .حدثنا سفيان:  احلميديحدثنا): ٤٨٥٤(البخاري أخرجه  )٢(

احلميدي, وأبو بكر بن : (يعهممج.  قاال,أبو بكر بن أبي شيبة وزهري بن حرب
فأما  :قال سفيان«: ويف رواية البخاري. به... عن سفيان) شيبة, وزهري بن حرب++أبي

 سمعت النبي , عن أبيه,أنا فإنام سمعت الزهري حيدث عن حممد بن جبري بن مطعم
 .»ومل أسمعه زاد الذي قالوا لي يقرأ يف املغرب بالطور, 

): ٤٦٣( ومسلم . عبد اهللا بن يوسفحدثنا): ٧٦٥(, والبخاري )١٧٢(ك أخرجه مال) ٣(
 .به.. .مالكعن اإلمام ) حييى, وعبد اهللا بن يوسف(, كالمها  حييى بن حييىحدثنا

, وابن عساكر من )٣٣٢٢/ ٤٧٩/ ١(» مسنده«يف بن اجلعد أخرجه شيخ املصنف علي ) ٤(
 أخربين :)٦٦٠/ ٢(» املستدرك«يف  حلاكم, وا)٢٥/ ٣( »تاريخ دمشق«طريق املصنف يف 

ثنا محاد بن : ثنا موسى بن إسامعيل: ثنا احلسن بن محيد: أمحد بن حممد بن عمرو األمخيس
 .» ومل خيرجاه,هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم«: وقال احلاكم. به.. .سلمة



  ثايناملجلد ال ٣٠

بن ++الوجه غري محاد وال أعلم حدث هبذا احلديث من هذا :
برش صاحب ++ أبوإياسبن ++سلمة, وهو حديث حسن اإلسناد, وجعفر

وحشية, وهو ثقة, روى ++بن أبي++عوانة, وهشيم, وهو جعفر++ وأبيشعبة
 .عنه األعمش وغريه من القدماء

َارود −١٨٠ علىبن ++ُا  )*(ا
 .نزل البرصة

 −ائتنيسنة مخس وعرشين وم−بن إسامعيل الطالقاين ++ إسحاق −٥١٦
حدثنا :  قاال−سنة ثالثني ومائتني−أيوب صاحب البرصي بن ++وسليامن

 مسلم,++عروبة, عن قتادة, عن أبي++بن أبي++نا سعيد: بن احلارث اجلهني++خالد
 .)١(ًأنه هنى أن يرشب الرجل قائماملسو هيلع هللا ىلص , عن النبي ۩املعىلبن ++عن اجلارود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: قالاجلارود بن املعىل, وي«): ٤٤١/ ١(»اإلصابة«اختلف يف اسمه, فقال احلافظ يف  (*)

اجلارود بن العالء, حكاه الرتمذي, العبدي, أبو املنذر, : ابن عمرو بن املعىل, وقيل
بمهملة وموحدة, ويقال :  بمعجمة ومثلثة, عىل األصح, وقيل−أبو غياث : ويقال
وقال ابن ماكوال يف . ها. » بمهملة ونون مفتوحتني ثم معجمة−برش بن حنش : اسمه

اسمه : اسمه برش بن عمرو بن حنش بن معىل, ويقال: وقيل«): ١٣٤/ ٦(» اإلكامل«
طبقات «وانظر . ها. »كنيتة أبو عتاب: برش بن عمرو بن حنش بن النعامن, ويقال

» اجلمهرة«, )٣١١/ ١(» األسد «,)٧٨/ ١(» االستيعاب«, )٦١: ص(» خليفة
» معجم الصحابة«, )١٩٠: ص(البن قتيبة » املعارف«, )٥٨٥: ص(لكلبي ا البن
 ).٧٤/ ١(» التجريد«, )٤٧٨/ ٤(» هتذيب الكامل«, ) بتحقيقنا−١٦٤(انع البن ق

 .] م−أ/ ٥٨: ق[  ۩  
, )٢١٢٤ ,٢١٢٣/ ٢٦٧/ ٢( »الكبري«الطرباين يف , و)١٨٨٠(أخرجه الرتمذي  )١(

البزار يف , و)٢٠٩٤,٢٠٩٥ ,٢٠٩٣/ ٣٤٢/ ٥( »رشح مشكل اآلثار«الطحاوي يف و
 =, )١٥٤/ ١( »معجم الصحابة« يف ابن قانع, و)٤٣٥١/ ١٣٥/ ٢(» مسنده«



 ٣١ ثايناملجلد ال  

َأدري من وهم فيه++ الوهذا احلديث وهم, ِ َ احلارث, بن ++أو خالدسعيد : َ
ًوال أحسب الوهم إال من سعيد; ألن خالدا من األثبات َ. 

حنبل يقول يف بن ++حممدبن ++سمعت أمحد: علي قالبن ++ حممد −٥١٧
هو خطأ; إنام هو : قالا ًهنى عن الرشب قائمملسو هيلع هللا ىلص حديث اجلارود أن النبي 

 .)١(]أنس[قتادة, عن 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجيعهم من طريق خالد بن ,)١٦٤٦/ ٦٠٥/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبوو
 فذكر... عن اجلارود بن املعىل ,عن أبي مسلم اجلذمي ,عن قتادة , سعيدثنا: احلارث
حممد بن فقد رواه من طريق  ;)٢١٢٣/ ٢٦٧/ ٢( »الكبري«إال الطرباين يف , احلديث
فقد تابع حممد بن بكر , هفذكر...  عن أبي مسلم, عن قتادة, سعيدثنا: ساينبكر الرب

 مما يؤكد ما ذهب ;الربساين يف هذه الرواية خالد بن احلارث بروايته عن قتادة معنعنة
 واهللا ,إليه املصنف أن الوهم من سعيد بن أبي عروبة وليس من خالد بن احلارث

وهكذا روى غري واحد هذا احلديث  ,حسنهذا حديث غريب  «:الرتمذيقال . أعلم
 ,وروي عن قتادة . عن النبي , عن اجلارود, عن أبي مسلم, عن قتادة,عن سعيد

 :قالصص  أن النبي , عن اجلارود, عن أبي مسلم,عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري
 :قالوي ,واجلارود هو ابن املعىل العبدي صاحب النبي  .»ق النارَرَضالة املسلم ح«

 .» ابن املعىل: والصحيح,اجلارود بن العالء أيضا
 حدثنا: )٢١٢٥/ ٢٦٨/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف : وللحديث له طريق آخر
 , عن أبي العالء, عن اجلريري, خالدثنا:  وهب بن بقيةثنا: حممود بن حممد الواسطي

 سعيد, عن قتادة,  بهتفرد «:وقال أبو نعيم . عن النبي , عن اجلارود,عن مطرف
 »العلل«قال الدارقطني يف . »وتابع حممد بن بكر الربساين خالدا عىل روايته عنه

 عن , عن شعبة:ومن قال يف هذا احلديث ,ومل يسمعه قتادة من أبي مسلم «:)٦/ ١٤(
 .» عن أنس, ألن شعبة إنام روى هذا احلديث عن قتادة; فقد وهم,قتادة

وكان أمحد بن  «:)٦٠٥/ ٢( »معرفة الصحابة«بو نعيم يف أ, وقال قال )ف(ليس يف ) ١(
حنبل رمحه اهللا حيمل هذا عىل الوهم من سعيد, وأن صوابه رواية مهام, عن قتادة, عن 

 .»أنس
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ارود ويقال −١٨١ نذر: ا  )*(إنه ابن ا
 .و ابن املعىلوليس ه

بن مسهر, عن أشعث, عن ++نا علي: بن سعيد++ سويد −٥١٨
إين عىل : فقلت لهملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي : عن اجلارود العبدي قالسريين,  ابن
: يف اآلخرة? قالاهللا ++يعذبني++ ال فإن تركت ديني ودخلت يف دينك أن,دين

 . )١(»نعم«
بن ++ن عمروعاصم, عبن ++نا علي: عباد الفرغاينبن ++ حممد −٥١٩

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++قدمت عىل رسول: املنذر قالبن ++عبيد, عن احلسن, عن اجلارود
إنك لست عىل «: قال. إين عىل دين: قلت: قال »يا جارود, أسلم«: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ فرق −آخر+–اجلارود بن املنذر العبدي «): ٤٤٣/ ١(» اإلصابة« يف احلافظقال  (*)

وجعل هذا هو . , قاله ابن منده»الوحدان«البخاري بينه وبني الذي قبله يف كتاب 
طرباين وغريمها فأخرجوا الذي يروي عن ابن سريين, وأما احلسن بن سفيان وال

 والصواب −اجلارود بن املعىل: يقصد–سريين, عن اجلارود يف الذي قبله  حديث ابن
أهنام اثنان,; ألن اجلارود بن املنذر قد بقي حتى أخذ عنه احلسن وابن سريين, وأما ابن 

 ).٣١٢/ ١(» األسد«وانظر , ها. »ملعىل فامت قبل ذلكا
ثنا ابن : حدثنا علي بن عبد العزيز: )٢١٢٦/ ٢٦٨/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(

حدثنا عبيد بن غنام : )٢١٢٧/ ٢٦٨/ ٢(وفيه . ثنا علي بن مسهر: األصبهاين
ثنا : نا خالد بن خملدث: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة:  قاال,وحممد بن عبد اهللا احلرضمي

حدثنا أبو بكر بن : )٩١٨/ ٢٢٠/ ٢(» مسنده« وأبو يعىل يف .علي بن هاشم
 »معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف .  عن علي بن هاشم,حدثنا خالد بن خملد: شيبة++أبي

ثنا حممد بن : ثنا إسامعيل بن عبد اهللا: حدثنا عبد اهللا بن جعفر: )١٦٤٩/ ٦٠٥/ ٢(
ثنا سويد بن : ثنا احلسن بن سفيان: ح وحدثنا أبو عمرو بن محدان .سعيد األصبهاين

علي بن مسهر, : (, كالمهاثنا علي بن مسهر:  قالوا,سعيد وأبو مهام الوليد بن شجاع
 .به... عن األشعث) وعلي بن هاشم



 ٣٣ ثايناملجلد ال  
إنك لست «: ٍإين عىل دين يا حممد قال: قلت: , قال»دين, أسلم يا جارود
ِدينك فكل تبعة ْيا حممد, إن تركت ديني إىل :  قلت»عىل دين يا جارود َ

أشهد : فقلت. »نعم«: َّكانت علي يف ترك ديني إىل دينك فهو عليك? قال
: ًه, فمكثت أياما فأتيته فقلتإله إال اهللا, وأشهد أنك رسول++ الأن
 فمضيت غري بعيد, »أمحلك عليه++ ماال أجد«: اهللا, امحلني, قالرسول ++يا

تقول يف ++ مااهللا++يا رسول: ثم قمت, وأقبلت بوجهي عليه فقلت
ِإياك وإياها فإهنا حرق النار«:  اإلبل? قال)١(هوامل ُ َ فقدمت البلد, : , قال»َ

ّ; وارتد الناس حولي ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++فلم ألبث إال قلي حتى جاء موت رسول
فخرجت إىل الناس وأرسلت : مل يمت, قالاهللا ++لو كان رسول: وقالوا

وأثنيت اهللا ++فحمدت: , قالَّفاجتمعوا إلي: َّإليهم أن اجتمعوا إلي قال
تبارك   أهيا الناس, ألستم تعلمون أنه قد كان هللا)٢(]يا: [عليه, ثم قلت

فإنام : ماتوا قلت: فأين هم? قالوا: بىل, قلت: وتعاىل رسل وأنبياء? قالوا
y7﴿رسو منهم, ثم قرأ ملسو هيلع هللا ىلص كان حممد  ¨ΡÎ) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹¨Β﴾ ]٣٠: الزمر[ 

  .)٣(ًمدا رسول اهللا, وأكفيها من أباهاوأشهد أن حم
ًخرية اخلطيب سامعا بمنزله بن ++أمحدبن ++ علي:احلسن++ أبووأخربنا[

املسلم الشارعي بظاهر بن ++حاتمبن ++ املرتيض:احلسن++ وأبوببلنسية,
الرمحن احلرضمي, قال ++بن عبد++حممد:  اهللاعبد++ أبو أخربنا:املعزية قاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح امليم, اإلبل بغري راع, وذلك يكون يف ليل أو هنار, والواحد هامل, : اهلمل) ١(

مشارق «. ًذلك يف الغنم, واهلامل أيضا من اإلبل الضال ومجعه مهلوال يقال 
 ): ٢٧٠/ ٢(» األنوار

 ).م(ليس يف ) ٢(
رواه عمرو بن عبيد, عن احلسن, عن  «:)٦٠٦/ ٢( »معرفة الصحابة«قال أبو نعيم يف )٣(

 . ومل يذكر لفظ احلديث.ها.»اجلارود مطوال
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 وأنبأنا احلافظ:  قال لنا املرتيض.إجازة: ل اآلخرًسامعا وقا: املرتيض
:  اهللاعبد++ أبو أخربنا:أمحد السلفي قاالبن ++حممدبن ++ أمحد:طاهر++أبو

بن ++أمحدبن ++أخربنا الفضل حممد: إبراهيم الرازي قالبن ++أمحدبن ++حممد
 بن++حممدبن ++حممدبن ++اهللاعبيد :  اهللاعبد++ أبوأخربنا: عيسى السعدي قال
العزيز ++بن عبد++حممدبن ++اهللا++عبد: أبوالقاسم أخربنا: محدان العكربي قال

 :)١(]البغوي قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(ليس يف ما بني املعقوفني ) ١(



 ٣٥ ثايناملجلد ال  

 باب
هملسو هيلع هللا ىلص روى عن الن من ن ا   جندب : 

 )*(جنادة الغفاريبن ++برير:  ويقال,جنادةبن ++ جندب:أبو ذر −١٨٢
 :ذر++ أبياسم: نعيم قال++ أبونا: إبراهيم الدورقيبن ++ أمحد −٥٢٠

 . جنادةبن ++جندب
 . جنادةبن ++ جندب:ذر++ أبياسم: عبيد قال++ أبي عمي, عن −٥٢١
عبيدة ++ أبيسمعت: قال++ أبيحدثني: أمحد قالبن ++صالح  −٥٢٢

هو : وقال أبي: ٍسكن, قال صالحبن ++ جندب:ذر++ أبياسم: احلداد يقول
 .جنادةبن ++جندب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًف يف اسمه واسم أبيه اختالفا كبريا, فأصح ما قيل فيه وأشهرهاختل (*) جندب بن «: ً

 ,)٩٩/ ٦(» األسد«, وابن األثري يف )١٦٤/ ٢(» التجريد«كذا قال الذهبي يف » جنادة
أسامء من «وذكر أبو الفتح األزدي يف ). ٦٥: ص(» الفخر املتوالي«والسخاوي يف 

 .  جندب بن جنادة:أنهعىل ) ٤٢: ص(» يعرف بكنيته من الصحابة
ًبموحدة مصغرا, أو مكربا» برير«, و»برير بن عبد اهللا«: وقيل برير بن «: وقيل. ً
جندب «: وقيل. »جندب بن السكن«: وقيل. »جندب بن عبد اهللا«: وقيل. »عرشقة

احلافظ كذا قال ابن . »برير بن جنادة«: وقيل. »بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليلا
 ). ٣٩٥/ ٢(» يبالتقر «ابن حجر

/ ٢(» اآلحاد واملثاين«, و)٣٢ −٣١: ص(» طبقات خليفة«: ذا اخلالفهلوانظر 
, )٩٩/ ٦(» األسد«, و) بتحقيقنا−١٣٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٢٨

» هتذيب التهذيب«مع مصادر ترمجته هناك, وانظر ) ٢٩٤/ ٣٣(» هتذيب الكامل«و
 ).١٢٥/ ٧(» اإلصابة«, و)٩٠/ ١٢(
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بن ++دبجن: بكار يقولبن ++)١(سمعت بكر: ابن زنجويه قال  −٥٢٣
 . جنادة
إسحاق بن ++سمعت حممد: قال++ أبيثني:  ابن األموي قال −٥٢٤

 :ذر++ أبيكان اسم: سليامن قال++بن أبي++سليامنبن ++حيدث عن سيف
: معرش يقول++ أباسمعت: عمربن ++)٣(]حممد [)٢(وقال. جنادةبن ++ربري

 .سمعت من يقول اسمه جندب
زيد, عن بن ++لمة, عن عليسبن ++ نا محاد:نرص التامر++ أبو −٥٢٥
ّما أظلت «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول: الدرداء, عن أبيه قال++ ابن أبيبالل

ُ, وال أقلت الغرباء)٤(ُاخلرضاء َ من ذي هلجة أصدق من)٤(ّ َ ْ ٍ  .)٥(»ّذر++ أبيِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وهو بكر بن بكار املحدث العامل الكبري, أبو عمرو القييس »بكري«): م(تصحف يف ) ١(
 ).٥٨٣/ ٩(» سري أعالم النبالء«, و)٤٢٠/ ١(» هتذيب التهذيب«: البرصي, انظر ترمجته

 .»قال«): م(يف ) ٢(
 .»م«ليس يف ) ٣(
 ).٦٣٠/ ٣(» نهاية يف غريب احلديثال«.  األرض:السامء, والغرباء: اخلرضاء) ٤(
. حدثنا حسن بن موسى وسليامن بن حرب: )٤٤٢/ ٦(» مسنده«يف أخرجه أمحد  )٥(

 »صنفامل«وابن أبي شيبة يف . حدثني فهد بن عوف: قال, )٢٠٩(وعبد بن محيد
رشح مشكل «والطحاوي يف  .حدثنا احلسن بن موسى: )٣٢٩٣٢/ ١٢٥/ ١٢(

واحلاكم  . موسى األشيبحدثنا احلسن بن: حدثنا أبو أمية: )٥٣٤/ ١١/ ٢( »اآلثار
 أنا إسامعيل بن :ه الشيخ أبو بكر بن إسحاقحدثنا: )٣٨٥/ ٣( »املستدرك«يف 

/ ٥٦١/ ٢( »معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف . ثنا سليامن بن حرب: إسحاق القايض
, ثنا أبو نرص التامر: ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار: حدثنا خملد بن جعفر: )١٥٥٦
 بن عوف, وأبو نرص  وفهدبن حرب,وسليامن بن موسى األشيب, سن احل(: أربعتهم

حدثنا محاد بن سلمة, عن علي بن زيد بن : قالوا) التامر عبد امللك بن عبد العزيز
 وهذا إسناد ضعيف بسبب علي بن زيد .فذكره... جدعان, عن بالل بن أبي الدرداء

 = . بن جدعان, ضعفه اإلمام أمحد, وابن معني, وغريمهاا
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 .)٢(]ح[احلميد ++بن عبد++نا علي: هانئبن ++ إبراهيم −٥٢٦
نا : )٢( نا شاذان قاال:)١(]موىل بني هاشم[حممد بن ++ عباس −٥٢٧

 الصامت, عنبن ++اهللا++ عبدهالل, عنبن ++۩املغرية, عن محيدبن ++سليامن
ّحني فرغ من طوافه فكنت أول من حياه ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي : ذر قال++أبي

 .)٣( واللفظ البن هانئ)٢(»وعليك«: بتحية اإلسالم فقال
عن شهر هبرام, بن ++احلميد++ عبد نا:مزاحم++بن أبي++ منصور −٥٢٨
, فإذا فرغ من ملسو هيلع هللا ىلصذر كان خيدم النبي ++ أباحدثتني أسامء بنت يزيد أن: قال

 . )٤(خدمته آوى إىل املسجد فاضطجع فيه, وكان هو بيته
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدثنا :  العباس العنربيحدثنا): ٣٨٠٢(أخرجه الرتمذي : من غري هذا الطريقو

 سامك بن الوليد : هو, حدثني أبو زميل:حدثنا عكرمة بن عامر: النرض بن حممد
... قال لي رسول اهللا :  عن أبي ذر قال, عن أبيه, عن مالك بن مرثد,احلنفي
 .»هذا الوجههذا حديث حسن غريب من «: الرتمذيقال و. فذكره

, )١٥٦(, وابن ماجه )٣٨٠١(ما أخرجه الرتمذي : وللحديث شواهد كثرية منها
 اليقظان,++ أبو: وهو,عن عثامن بن عمري عن األعمش, بن نمري,كالمها من طريق عبد اهللا 

 .سمعت رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو قال عن أبي حرب بن أبي األسود الديلي,
 .»وهذا حديث حسن,  الباب عن أبي الدرداء وأبي ذرويف«: قال الرتمذي

 .وأبو اليقظان ضعفه اإلمام أمحد, وابن معني, وغريمها
 ).٢٤٥/ ١٤(» هتذيب الكامل«وانظر ترمجته ). م(ليس يف ) ١(

 .] م–أ / ٥٩: ق[  ۩  
 .»عليك ورمحة اهللا«): م(يف ) ٢(
أخربنا :  سليامن بن املغريةدثنا ح: هداب بن خالد األزديحدثنا): ٢٤٧٣(أخرجه مسلم ) ٣(

 . احلديث يف قصة طويلةفذكر... قال أبو ذر:  قالعن عبد اهللا بن الصامت, محيد بن هالل,
, وأبو نعيم يف )١٦٢٣/ ١٤٨/ ٢(» الكبري«, والطرباين يف )٤٥٧/ ٦(أخرجه أمحد  )٤(

م من , مجيعه)٣٥٢/ ١(» حلية األولياء«, ويف )١٥٦٠/ ٥٦٢/ ٢(» معرفة الصحابة«
, ضعفه غري واحد »شهر بن حوشب«واحلديث فيه . به... طريق عبد احلميد بن هبرام

 .من أهل العلم
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: العزيز قال++بن عبد++ نا مرحوم:بن عمرو الباهلي++ حممد −٥٢٩
: ذر قال++ أبيالصامت, عنبن ++اهللا++ عبدعمران اجلوين, عن++ أبوحدثني
 . )١(ًمحارا وأردفني خلفهملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++سولركب ر
بن [بن هبرام, عن شهر ++احلميد++نا عبد: مزاحم++بن أبي++ منصور −٥٣٠

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++دخل رسول: حدثتني أسامء ابنة يزيد قالت:  قال)٢(]حوشب
ً برجله حتى استوى جالسا )٣(ًذر نائما يف املسجد فركله++املسجد ليلة فوجد أبا

فأين أنام? هل لي من بيت غريه? فجلس :  قال»ًائما فيه?أال أراك ن«: فقال له
أرض : ًإذا أحلق بالشام:  قال»كيف أنت إذا أخرجوك منه?«: إليه فقال

كيف «: اهلجرة وأرض األنبياء وأرض املحرش فأكون رج من أهلها فقال له
 . )٤(ًإذا أرجع إليه: قال» أنت إذا أخرجوك من الشام?

سعيد, عن بن ++نا حييى: مرالقواريريعبن ++اهللا عبيد  −٥٣١
 ليىل, عن++ أبييعني األعمش, عن جماهد, عن ابن−سفيان, عن سليامن 

 .)٥(ُليتني كنت شجرة تعضد: ٍّذر قال++أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, كالمها من )٦٦٨٥(» صحيحه«ابن حبان يف , و)١٤٩/ ٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
محاد من طريق ) ٦٤٨(واحلديث أصله عند مسلم . به... بن عبد العزيزمرحوم طريق 

 فذكر... عن أبي ذر قال عن عبد اهللا بن الصامت, عمران اجلوين,عن أبي بن زيد, ا
, وليس فيه لفظ املصنف  .احلديث مطو

 ).م(ليس يف ) ٢(
 .»فنكبه«): ف(يف ) ٣(
 سبق خترجيه قبل احلديث السابق )٤(
» الزهد«أخرجه أبو داود يف واألثر , )٤٩٣/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. أي تقطع) ٥(

ابن أبي شيبة , و)١٤٦ص(» الزهد«يف , و)١٧٣/ ٥(» مسنده«محد يف أو ,)١٩٣ح(
 =هناد بن , و)١٦٦ح(» الزهد«ابن أبي عاصم يف , و)٣٥٨٢٧/ ١٣٣٤١(» املصنف«يف 
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َذر بالربذة++ أبومات: عمربن ++وقال حممد  .  سنة اثنتني وثالثني)١(َّ
   قتل عمرذر كان ينزل املدينة, فلام++ أبا بلغني أن:

, حتول إىل الشام, ثم قدم املدينة  ثم نزل الربذة عىل عهد عثامن 
ومات يف أول سنة اثنتني وثالثني بالربذة, وصىل عليه ابن مسعود, ويقال 

 .اهللا++بن عبد++صىل عليه جرير
 )*(بن سفيان البجلي++اهللا++بن عبد++جندب −١٨٣

وجندب ابن  ,جندب اخلري, وجندب الفاروق: وهو العلقي ويقال
 .جندب++أم

 . جندب ليست له صحبة قديمة: حنبل يقولبن ++سمعت أمحد
سفيان هو بن ++جندب: ۩قلت ألبي: أمحد قالبن ++ صالح −٥٣٢

َنعم, حي من بجيلة: العلقي? قالاهللا ++بن عبد++جندب ِ َ ّ. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلاكم يف , و)١٦٤/ ١ (»حلية األولياء«أبو نعيم يف , و)٤٥٠ح(» الزهد«الرسي يف 
  .من طرق عن أبي ذر ) ٥٥٤/ ٢(» املستدرك«

 ).٢٤/ ٣(» معجم البلدان«. ملدينةمن قرى اقرية ) ١(
 »جندب بن خالد بن سفيان«: , وقيل»جندب بن سفيان«: اختلف يف اسمه, فقيل (*)

» االستيعاب«وقال ابن عبد الرب يف ). ١٣٩ −١٣٧/ ٥(» الكبري« الطرباين يف كام عند
 احلافظوقال . ها. »جندب بن سفيان, ينسبونه إىل جده: منهم من يقول «:)٢٥٧/ ١(

 ,اهللا++جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد«): ٥٠٩/ ١(» اإلصابة«يف 
−٤/٤٧٤(» اآلحاد واملثاين«: وانظر. » جندب بن سفيان:وقد ينسب إىل جده فيقال

/ ٢(نعيم  ألبي» املعرفة«و)  بتحقيقنا−١٥١(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤٧٦
 ).١٣٩ −١٣٧/ ٥(» هتذيب الكامل«, و)٥٧٧

 .] م−أ/ ٥٩: ق[  ۩  
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جندب : معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −٥٣٣
 . سفيان واحدبن ++اهللا, وجندب++دبن عب++البجلي, وجندب

حممد بن ++نا حجاج: حنبلبن ++نا أمحد: هانئبن ++ إبراهيم −٥٣٤
فإن شئت قلت ملسو هيلع هللا ىلص أتى النبي اهللا ++بن عبد++قد كان جندب: قال شعبة: قال

 . له صحبة
سفيان بن ++اهللا++بن عبد++جندب: عبيد قال++ أبي عمي, عن −٥٣٥

بن ++اهللا++بن عبد++هو جندب: ريمن بجيلة, وجندب اخلملسو هيلع هللا ىلص صاحب النبي 
بن ++عفيف, وجندببن ++كعب قاتل الساحر, وجندببن ++ضب, وجندب

ِ, وقتل معه بصفني, قالّزهري كان عىل رجالة علي  هؤالء : عبيد++ أبوُ
 .األربعة جنادب من األزد

 .ح يوسفبن ++حنبل, نا إسحاقبن ++ أمحد −٥٣٦
هند, عن احلسن, عن ++بن أبي++نا داود: نا يزيد قاال:  جدي −٥٣٧

من صىل الغداة فهو يف ذمة «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول: سفيان قالبن ++جندب
 . )١(»من ذمته بيشءاهللا  ++اهللا, فإياك يا ابن آدم أن يطلبك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن قانع يف , و)٣١٣ ,٣١٢/ ٤(أمحد , و)٢٢٢ (الرتمذي, و)٦٥٧ (مسلمأخرجه  )١(
−١٥٨٣/ ٥٧٨/ ٢( »معرفة الصحابة«أبو نعيم يف , و)١٤٥/ ١( »معجم الصحابة«

حلية «وقال أبو نعيم يف . به... ً مرفوعا, جندبعن ,احلسن كلهم من طريق ,)١٥٨٥
 , خالد بن عبداهللا: رواه عن داود,هذا حديث ثابت مشهور«: )٩٦/ ٣ (»ءاألوليا
 عن , عن يزيد, فرواه أبو بكر بن أبي شيبة;واختلف عىل داود فيه , والناس,واملعتمر

 , عن احلسن, عن داود,ورواه عبيد اهللا بن متام , عن جندب, عن أنس بن سريين,داود
 .ها.» عن داود, والناسوصوابه ما رواه خالد واملعتمر ,عن سمرة



 ٤١ ثايناملجلد ال  
هند, عن احلسن, عن ++بن أبي++ روى هذا احلديث داود:

 عن جندب ,ينسريبن ++ورواه شعبة, عن أنس. ملسو هيلع هللا ىلصجندب عن النبي 
 . ً عن جندب مسندا,سريينبن ++ورواه خالد احلذاء, عن أنس. ًموقوفا
 .إبراهيم حبن ++نا إسامعيل: إبراهيم العبديبن ++ أمحد −٥٣٨
 عن خالد, عن −ًمجيعا−املفضلبن ++نا برش: املقدامبن ++ أمحد −٥٣٩
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++سمعت رسول: قالاهللا ++بن عبد++سريين, عن جندببن ++أنس
 . حنبلبن ++ وذكر احلديث نحو حديث أمحد.)١(»َمن صىل الصبح «:يقول
قال لنا : نا احلسن قال: األشهب++ أبونا: فروخبن ++ شيبان −٥٤٠

َأال إن هؤالء قد ولغوا: يف هذا املسجداهللا ++بن عبد++جندب  يف دمائهم )٢(َ
يده ملء  بني أحدكم وبني أبواب اجلنة بعدما يراها, ثم قال ب)٣(فال جيوزان

 .)٤(مسلم هيريقه كفه من دم رجل
عمران ++ أبيعبيد, عنبن ++نا احلارث: الربيع الزهراين++ أبو −٥٤١
اقرءوا «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول: البجلي قالاهللا ++بن عبد++ عن جندب۩اجلوين
 .)٥(»ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه++ ماالقرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , ابن مفضل: يعني,حدثنا برش: حدثني نرص بن علي اجلهضمي): ٦٥٧(أخرجه مسلم ) ١(

 .هفذكر... سمعت جندب بن عبد اهللا يقول:  قال, عن أنس بن سريين,عن خالد
 ). ١٠٥٧/ ٢(» املعجم الوسيط«. أي اغتابوا) ٢(
) ١٨٢٥٠(» مصنف عبد الرزاق « ويف,)ف( وهي غري واضحة يف ,)م(كذا رسمها يف ) ٣(

 .»حيولن «:)١٦٦٠(» معجم الطرباين الكبري«و
 ). ٩٨٢/ ٢(» املعجم الوسيط«. أي يسفكه) ٤(

 .] م–أ / ٦٠: ق[  ۩  
 كالمها من ,)٢٦٦٧(مسلم , و)٧٣٦٤,٧٣٦٥, ٥٠٦١ ,٥٠٦٠(أخرجه البخاري  )٥(

... رسول اهللا قال  :عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال ,اجلوينأبي عمران طريق 
 . احلديثفذكر
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 عمران++ أبي حزم, عن)١(نا سهيل أخو: نديالوليد الكبن ++ برش −٥٤٢
من قال يف القرآن برأيه «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول: اجلوين, عن جندب قال

 .)٢(»فأصاب فقد أخطأ
 )٣(اهللا, عن++بن عبد++أنا خالد: بقية الواسطيبن ++ وهب −٥٤٣

ًشهدت صفوانا وجندبا وأصحابه : متيمة قال++ أبياجلريري, عن طريف ً
: ? قالًشيئاملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++هل سمعت من رسول: لوا لهوهو يوصيهم فقا

ّمن سمع سمع«: سمعته يقول  »به يوم القيامةاهللا ++به, ومن راءى راءىاهللا ++ّ
ّومن شاق شاق«: وأحسبه قال : أوصنا, قال: )٤( قال»عليه يوم القيامةاهللا ++ّ

ًينتن من اإلنسان بطنه, فمن استطاع منكم أال يأكل إال طيبا ++ ماإن أول«
َحيول بينه وبني اجلنة ملء كف من دمٍ ++ الَفليفعل, ومن استطاع منكم أن ٍّ

 . )٥(»أهراقه فليفعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٨٨/ ٥(» هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف » أبو«:  إىل)م(تصحفت يف ) ١(
 يعقوب بن حدثنا:  عبد اهللا بن حممد بن حييىحدثنا:  قال,)٣٦٥٢(أخرجه أبو داود  )٢(

 حدثنا:  عبد بن محيدحدثنا:  قال,)٢٩٥٢( والرتمذي . احلرضميئإسحاق املقر
 بن حممد بن رمحن أخربنا عبد ال: قال,)٨٠٣٢( »الكربى« والنسائي يف .اللحبان بن ه

عن سهيل بن )  وحبان,يعقوب (:كالمها,  عن يعقوب بن إسحاق احلرضمي,سالم
وقد  ,هذا حديث غريب «:وقال الرتمذي .هفذكر...  عن أبي عمران,أبي حزم القطعي

البن أبي » علل احلديث«وانظر  .»تكلم بعض أهل احلديث يف سهيل بن أبي حزم
 .)٦٤/ ٢(حاتم 

 .»بن«:  إىل)م(تصحفت يف ) ٣(
 .»قالوا«): ف(يف ) ٤(
عن  ,عن اجلريري , خالد حدثنا: إسحاق الواسطيحدثنا: )٧١٥٢(أخرجه البخاري  )٥(

 = فذكر... شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم :قال ,طريف أبي متيمة



 ٤٣ ثايناملجلد ال  

نا : حصني الضبيبن ++َنا فضالة: عمر القواريريبن ++اهللا  عبيد −٥٤٤
البجلي اهللا ++عبدبن ++هالل العدوي, أن جندببن ++عبيد, عن محيدبن ++يونس

يا بني عدي, إين نزلت بني : ًم يوماقدم البرصة فنزل يف بني عدي فقال هل
أظهركم فأحسنتم ضيافتي وأحسنتم كرامتي فقد بدا لي التحول من بلدكم 

اعلموا أن : ملسو هيلع هللا ىلصإىل بلد غريكم, فاجتمعوا إلي أخربكم بكلمتني عن نبيكم 
ِلكل دابة جيفة, وإن أول ّ ّينتن من ابن آدم بطنه فال يدخلن يف بطونكم إال ++ ماّ ِ ُ ُُ ِ

ٌحيولن بني أحدكم وبني اجلنة أن يراها, أو يدخلها محجمةًطيبا, وال  َ َ ْ  من )١(ِ
 .)٢(لي ولكماهللا ++ُدم يهريقها من دم مسلم, وأستغفر

اهللا ++بن عبد++سمعت علي: بن إسحاق األزدي قال++ إسامعيل −٥٤٥
َالعلقي, وهم حي من بجيلة, : بن سفيان البجلي, ويقال++جندب: يقول ِ َ

ُويعرف أيضا بجندب اهللا, وإىل سفيان, سمع من ++اهللا ينسب إىل عبد++بن عبد++ً
بن ++احلسن, وابن سريين وأنس++بن أبي++احلسن: أحاديث, روى عنهملسو هيلع هللا ىلص النبي 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بضم »عن اجلريري« :قوله «:)١٢٩/ ١٣(» لفتحا«قال احلافظ ابن حجر يف  .احلديث
 وهو من هذه ,ًاجلريري شيئللعباس اومل خيرج البخاري  , سعيد بن إياس: هو,اجليم
وكانت  ,وخالد الطحان معدود فيمن سمع من سعيد اجلريري قبل االختالط ,الطبقة

ل أبو وقا ,واختلط قبل موته بثالث سنني ,وفاة اجلريري سنة أربع وأربعني ومائة
وخالد  :قلت . من أدرك أيوب فسامعه من اجلريري جيد: عن أبي داود,عبيد اآلجري
 .ها.»بن إحدى وعرشين سنةان أيوب لام مات كان خالد املذكور إف ;قد أدرك أيوب

 ). ١٥٨/ ١(» املعجم الوسيط«. أي القارورة التي جيمع فيها دم احلجامة) ١(
 عىل رواية محيد بن نقفومل .  قبله من طريق آخرسبق ختريج احلديث بنحوه يف الذي )٢(

 يف مات فإن محيد بن هالل العدوي ; والظاهر أهنا رواية مرسلة,هالل عن جندب
 كام نص عليها )ه١٠٦(يته سنة , وكانت والالعراق عىل اهللا عبد بن خالد والية

 ).ه ٦٠ ( تويف سنةقد وأما جندب ف,خليفة بن خياط
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اهللا املزين, وصفوان ابن حمرز ++بن عبد++ وبكر)١(السوار العدوي++سريين وأبو
: عليعمران اجلوين, زاد غري ++ الباهلي, وأبو)٢(بن جبري++الامزين, ويونس

بن قيس, ++األسود: وروى عنه من أهل الكوفة: حبيب, قال عليبن ++وطلق
بن كهيل, وكان قد قدم مع مصعب ابن الزبري ++بن عمري, وسلمة++امللك++وعبد

 . إىل البرصة, وكان بالكوفة, ويقال ليست له صحبة
احلارث بن ++اهللا++ عبد:ً وقد روى عنه من أهل الكوفة أيضا،

 .حوشببن ++شهر: لنجراين, ومن أهل الشاما
 )*(كعببن ++جندب −١٨٤

ّإنه قاتل الساحر, يشك يف صحبته: ويقال ُ. 
نا هشيم, عن خالد, عن : بن أيوب قاال++ جدي وزياد −٥٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» هتذيب التهذيب«عروف بكنيته, ويف اسمه خالف, انظرم» العبدي«): ف(يف ) ١(

)١٢٣/ ١٢.( 
 ).٤٣٦/ ١١(» هتذيب التهذيب«وانظر ترمجته » جرب«): ف(يف ) ٢(

» جندب بن زهري«: , وقيل»جندب بن عبد اهللا «:قيلفاختلف يف اسمه عىل أوجه  (*)
ندب بن ج«): ٢٢٢/ ٢(» التاريخ الكبري«قال البخاري يف . »جندب بن كعب«: وقيل

جندب بن كعب «): ٥١١/ ٢(» اجلرح«وقال أبو حاتم يف . »كعب, قاتل الساحر
 .ها. »جندب بن زهري: األزدي, مدين, قاتل الساحر, ويقال

 أبو حاتم, وقال ابن :أي» ًفجعلهام واحدا«): ٥١١/ ١(» اإلصابة« يف احلافظوقال 
. ها. »يروي املراسيل «):١١٠/ ٤(, وقال يف »له صحبة «:)٥٧/ ٣(» ثقاته«يف : حبان

وقد توسعنا هناك يف الكالم )  بتحقيقنا−١٥٠(البن قانع » معجم الصحابة«وانظر 
/ ١١(» تاريخ دمشق«, و)٢٥٨/ ١(» االستيعاب«: وانظر. عىل االختالفات فانظره

: , فقد قال)٥٧٩/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١٤١/ ٥(» هتذيب الكامل«, و)٣٠٨
 .ها. »خمتلف يف صحبته«
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أتأتون : ًعن جندب أنه قتل ساحرا كان عند الوليد, ثم قالعثامن, ++أبي
 .)١(السحر وأنتم تبرصون

مسلم, بن ++ إسامعيل)٢(نا :معاوية++ أبو نا: جدي وشجاع قاال −٥٤٧
ٌحد الساحر رضبة «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول :عن احلسن, عن جندب قال ِ ُّ َ

 .)٣(»بالسيف
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »السنن الكربى«البيهقي يف , و)١١٣/ ١١٤/ ٣(» السنن«يف الدارقطني أخرجه  )١(

 من )٣٠٩/ ١١(» تاريخ دمشق«ابن عساكر يف و . من طريق الدارقطني)١٣٦/ ٨(
هتذيب «املزي يف , و)١٧٢٥/ ١٧٧/ ٢(» الكبري«الطرباين يف و .طريق ابن منده

/ ٥٧٩/ ٢( »معرفة الصحابة«عيم يف  وأبو ن. من طريق الطرباين)١٤٣/ ٥( »الكامل
عن  ,عن أبي عثامن النهدياحلذاء, نا خالد  :هشيممجيعهم من طريق , )١٥٨٨

 فقال ;وأشار أبو نعيم إىل وجود خالف يف رفع احلديث ووقفه. به.. .جندب البجلي
 .ها.»فرفعه جندب, عن احلسن, عن العبدي, خالد ورواه «:ًبعد إخراجه موقوفا

 .قفواملشهور الو
 .»قال«): ف(بدهلا يف ) ٢(
 بن إسامعيل عن , أبو معاويةحدثنا:  أمحد بن منيعحدثنا: )١٤٦٠(أخرجه الرتمذي  )٣(

 هذا حديث ال نعرفه«: الرتمذيقال . ًه مرفوعافذكر...  عن جندب, عن احلسن,مسلم
عيل بن مسلم املكي يضعف يف احلديث من قبل وإسام ,مرفوعا إال من هذا الوجه

 ويروى عن احلسن ,هو ثقة : قال وكيع,عيل بن مسلم العبدي البرصيوإسام ,حفظه
 والعمل عىل هذا عند بعض أهل العلم من .والصحيح عن جندب موقوف ,أيضا

  إنام يقتل الساحر: وقال الشافعي,وهو قول مالك بن أنس وغريهم, أصحاب النبي 
. » دون الكفر فلم نر عليه قتم فإذا عمل ع,إذا كان يعمل يف سحره ما يبلغ به الكفر

هذا :  فقال,ا عن هذا احلديثًسألت حممد«): ٢٦٣/ ٢٩/ ٢ (»علل الرتمذي الكبري«ويف 
 .»اوضعف إسامعيل بن مسلم املكي جد ال يشء, وإنام رواه إسامعيل بن مسلم,
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ْمكيبن ++جندب −١٨٥ ِ   بنIحيلبن ++يربوعبن ++جرادبن ++)١(ثَ
  )*(جهينةبن ++قيسبن ++رشدانبن ++الربعةبن ++عدي

 .عىل صدقات جهينةملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++بعثه رسول
بن ++سعد, وجندببن ++ أخذت هذا كله من كتاب حممد:

ِمكيث سكن املدينة َ. 
 جندب: معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −٥٤٨

ْمكيبن ++ث أخو رافعْيِكَمابن  ِ  . ثَ
بن ++نا حممد: حدثني أبي :حييى األموي قالبن ++سعيد  −٥٤٩

ُخبيب بن ++األخنس, عن مسلمبن ++)٢(عتبةبن ++إسحاق, عن يعقوب
بن ++غالبملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++بعث رسول: ث قالْيِكَم ابن اجلهني, عن جندب

 . )٣(عوف يف رسيةبن ++الليثي أحد بني كلباهللا ++عبد
: الوارث++ عبدنا: معمر املقعد++ أبونا: حممد القايضبن ++ أمحد −٥٥٠

هللا, عن ا++بن عبد++عتبة, عن مسلمبن ++إسحاق, عن يعقوببن ++نا حممد
 ثم أحد بني , الليثي)٤(ًغالباملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++بعث رسول: ث قالْيِكَمبن ++جندب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »لاإلكام«انظر . بفتح امليم وكرس الكاف وسكون الياء وبعدها تاء معجمة بثالث) ١(

 .)٢١٩/ ٧(ماكوال  البن
طبقات «و). ١٢١: ص(» طبقات خليفة«, و)٢٢١/ ٢(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

البن قانع » معجم الصحابة«و) ٥٥/ ٥(» اآلحاد واملثاين«, و)٣٤٦/ ٤(» ابن سعد
 ).٥١٣/ ١(» اإلصابة«و) ١٤٠−١٣٩/ ٥(» هتذيب الكامل«و)  بتحقيقنا−١٥٢(

 ).٣٩٢/ ١١(» هتذيب التهذيب«:  انظر ترمجته,»عيينة«:  إىل)م(تصحفت يف ) ٢(
  احلديث اآليت بعدهانظر ختريج )٣(
 .»غالب «:)ف(يف ) ٤(



 ٤٧ ثايناملجلد ال  

 كنت فيهم, وأمرهم أن يشنوا الغارة ۩عوف يف رسيةبن ++ليثبن ++كلب
ِعىل بني امللوح بالكديد حتى إذا كنا  خرجنا:  وهم من بني ليث, قال)١(َ
ِبالكديد لقينا احلارث إنام جئت أريد : قالالربصاء الليثي فأخذناه فبن ++َ

ًإن تكن مسلما فلن : , قلناملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++اإلسالم, وإنام خرجت إىل رسول
ًيرضك رباطنا يوما وليلة, وإن تكن عىل غري ذلك نستوثق منك, قال َ ُ َّ :

ُفشددناه وثاقا وخلفنا عليه روجي منا أسود, وقلنا له ّ َ ً إن نازعك : ِ
ِرأسه, وسرنا حتى أتينا الكديد  )٢(فاحتز عند غروب الشمس, فمكثنا يف َِ

َ حتى أتى ت )٤(هلم فخرجت)٣(َناحية الوادي, وبعثني أصحابي ربيئة
ُمرشفا عىل احلارض يطلعني عليهم, حتى إذا أسندت فيه علوت عىل  ً ُ

ألنظر إذ خرج رجل منهم من خبائه,  فإين: رأسه, ثم اضطجعت عليه قال
رأيته أول من يومي ++ ماًواداَ س)٥(اجلبل إين ألرى عىل هذا: فقال المرأته

ًتكون الكالب جرت منها شيئا فنظرت, ++ الهذا فانظري إىل أوعيتك أن ّ
: ناوليني قويس ونبلي, قال: ًأفقد من أوعيتي شيئا فقال++ ماواهللا: فقالت

: أخطأ بني عيني قال++ ماًفناولته قوسه وسهمني معها فأرسل سهما واهللا
 ل آخر فوضعه بني منكبي فانتزعته فوضعتهّفانتزعته وثبت مكاين, ثم أرس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .] م–أ / ٦١: ق[  ۩  
ُماء بني عسفان وقديد) ١(  ). ٤٤٢/ ٤(» معجم البلدان«. ُ
 .»ّفحز«: )ف(يف ) ٢(
ْينظر ذيال يعةلّوالط نيالعوهي : , والربيئة»ريبة «:)م(يف ) ٣( َيدهمهم لئال للقوم َ َ ْ  ,ٌّعدو َ

ٍشرف أو جبل عىل إال يكون وال َ , ١٢٤/ ٢(البن سعد » الطبقات« كام يف منه ينظر َ
 .السياق يقتضيه و)١٧٩/ ٢( البن األثري »النهاية«, و)١٢٥

 . »ثم حترجت«): م(يف ) ٤(
 .»الرجل«): م(يف ) ٥(
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 لقد حتركت بعد, )١(واهللا لو كانت زابلة: فقال المرأته: ّوثبت مكاين قال
لكالب امتضغهام ++ اللك إذا أصبحت فانظرهيام++أبا++ اللقد خالطها سهامي

 )٢(وراحت الامشية من إبلهم وأغنامهم فلام احتلبوا وعطنوا ودخل: قال
وخرج رصيخ :  قال)٣(شننا عليهم الغارة واستقنا الغنمواطمأنوا وناموا 

 حتى مررنا )٤(ال قبل لنا به, فخرجنا هبا نحدرها++ ماالقوم يف قومهم فجاء
 فأدركنا القوم حتى ,)٥(بابن الربصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا

الوادي ونحن موجهون يف ناحية  بيننا وبينهم إال++ ما إلينا)٦(ينظروا
رأينا ++ مابالوادي من حيث شاء, عىل جنبتيه, واهللاهللا ++جاءالوادي إذ 

ًيومئذ سحابا وال مطرا ً فلقد : يستطيع أحد أن جييزه, قال++ الفجاء بام ,َ
 .سندناها يف اجلبل املسيل نحدرهاًرأيتهم وقوفا ينظرون إلينا وقد أ

 .  نحدرها۩يف املشلل: وقال غريه
ًرها وفتناهم فوتانحد )٧(]يف املشلل: [ َ ْ يقدرون فيه عىل ++ الُ
 .طلبنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ربيئة«): ٤٢/ ٢ (»ات ابن سعدطبق«, ويف )ف(وغري واضحة يف ) م(كذا يف ) ١(
 ). ٥٠٧/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. أي أراحوا مواشيهم) ٢(
 . »النعم «:)ف(يف ) ٣(
 ). ٩١٠/ ١(» النهاية يف غريب احلديث«. أي ننزهلا )٤(
 .»راجينا «: كأهنا)ف(يف ) ٥(
 .»نظروا«): ف(يف ) ٦(

 .] م−ب / ٦١: ق[  ۩  
  هذا القول من قول حممد)١٢٥/ ٢( »الطبقات الكربى«; ويف )ف(ما بني املعقوفني من ) ٧(

 .ُابن عمر الواقدي
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 : فام أنسى قول راجز من املسلمني يقول: قال
ّ أن يعز أبوالقاسم )١(أبى ْيف خضل  بي)٢(ُ ٍ نباته مغلولب)٣(َ َ ْ 

 )٤(صفر أعاليه كلون الذهب
 :قال
بن إسحاق أنه حدثه عنه رجل ++ هبذا احلرف رجل, عن حممد −٥٥١

 .معمر++, وهذا لفظ أبي)٥(أمت أمت: ارهم يومئذمن أسلم أنه كان شع
بن ++اهللا++حدثني عبد: بن عمر قال++ رأيت يف كتاب حممد:

ُبرسة ++بن كعب الكعبي, عن أبي++)٧(بن زهري الكعبي, عن حجر++)٦(عمرو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»إين«): م(يف ) ١(
 . باملثناة الفوقية» بيتعز«: »ف(يف ) ٢(
ّأي بل) ٣(  ). ١١٠/ ٢(» النهاية يف غريب احلديث«. َ
 أمحد يف, و)٢٦٧٨(أبو داود , و)٢٢١/ ٢( »التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف  )٤(

رشح «الطحاوي يف , و)٢٥٩١/ ٤١٦/ ٤(«ابن أبي عاصم , و)٤٦٧/ ٣(» مسنده«
, )١٢٤/ ٢( »الطبقات الكربى«ابن سعد يف , و)٤٧٠٩/ ٢٠٨/ ٣( »معاين اآلثار

/ ٤(» معرفة الصحابة«أبو نعيم يف , و)١٤٥/ ١(» معجم الصحابة«ابن قانع يف و
حممد مجيعهم من طريق  ,)٨٨/ ٩( »السنن الكربى«البيهقي يف و ,)٥٦١٨/ ٢٢٦٥

... عن جندب بن مكيث ,عن مسلم بن عبد اهللا ,عن يعقوب بن عتبة ,بن إسحاقا
 لم بن عبد اهللا بن خبيب باملعجمةمس «:)٥٣٠/ ١(» التقريب« قال احلافظ يف .هفذكر
 .ها. » جمهول−مصغر+−

قات الطب« وابن سعد يف ,)٤١٩/ ٤ (»اآلحاد واملثاين«أخرجه ابن أبي عاصم يف  )٥(
أبو نعيم يف , و)١٤٥/ ١(» معجم الصحابة« وابن قانع يف ,)١٢٥/ ٢( »الكربى

 إال أن ابن قانع وأبا نعيم أخرجاه من طريق ,)٥٦١٨/ ٢٢٦٥/ ٤(» معرفة الصحابة«
 . ومل يذكرا اللفظ,أبي معمر

 .»عمري«:  إىل)م(تصحف يف ) ٦(
 .»حجر «:خةثم أشار يف حاشيتها أهنا وقعت يف نس» حمجن«): م(يف ) ٧(
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ِبن مكيث قال++اجلهني, عن جندب إذا قدم عليه الوفد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++كان رسول: َ
قدم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رأيت رسول ِبه, وأمر علية أصحابه بذلك, ولقدلبس أحسن ثيا
ْعليه وفد كندة ّوعليه حلة يامنية, وعىل أبي ِ  .)١(بكر وعمر  مثل ذلك++ُ

 .مكيث روى غري هذابن ++ وال أعلم جندب:
َجرهد −١٨٦ ْ سلمي)٢(رزاحبن ++َ  )*( ا

بن  بن عدي++بن رزاح++هدجر: ٍبن سعد++ رأيت يف كتاب حممد:
 الرمحن,++ عبد)٣(++أبا: بن أفىص, يكنى++بن سالمان++بن احلارث++بن مازن++سهم

ُوكان رشيفا, وروي عن الزهري قال َهو جرهد: ً ْ  .خويلد األسلميبن ++َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »معرفة الصحابة«أبو نعيم يف , و)٣٤٦/ ٤( »الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف  )١(
 .به... الواقديحممد بن عمر  كالمها من طريق ,)١٥٩٤/ ٥٨٤/ ٢(

 .)١٩٦/ ١( »التقريب«. بكرس الراء بعدها زاي وآخره مهملة) ٢(
 .»جرهد األسلمي وهو ابن رزاح«): ف(يف  (*)

: وقيل). ٣٣١/ ١(» األسد«. »جرهد بن خويلد بن بجرة«: م أبيه فقيلاختلف يف اس
).  بتحقيقنا−١٥٣(البن قانع » معجم الصحابة«. »اهللا بن رزاحجرهد بن عبد «

: جرهد بن خويلد, هكذا قال الزهري, وقال غريه: قيلوجرهد األسلمي,  «:وقيل
 ). ٢٧٠/ ١(» االستيعاب«. »جرهد بن رزاح بن عدي

جرهد بن «: ًجرهدا اثنني) ٥٤٠−٥٣٩/ ٢(» اجلرح«أبي حاتم يف وجعل ابن 
: وقال يف الثاين. ها. »مديني له صحبة«: ثم قال يف األول» جرهد بن رزاح«و » خويلد

هذا «: , وقال)٢٧١/ ١(» االستيعاب«َّورد ذلك ابن عبد الرب يف . »من أهل الصفة«
 رداح بن جرهد«: قال) ٥٤٨/ ١(» اإلصابة«وبنحوه قال احلافظ يف . ها. »غلط

 ,أبيه عن حاتم أبي بنا ذكره ,الصفة أهل من وكان ,الرمحن عبد أبا يكنى األسلمي
 رزاح والصواب, له جد إىل نسب واحد ومها ,خويلد بن جرهد وبني بينه قّوفر

 ).٥٢٤−٥٢٣/ ٤(» هتذيب الكامل«: وانظر .»بالدال ال بالزاي
 ).٥٤٨, ٤٧٣/ ١(» اإلصابة«و) م(ب ما أثبتناه من والصوا» حممد«): ف(زاد بعدها يف ) ٣(
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ًرزاح كان رشيفا, روى بن ++جرهد: عبيد قال++ أبي عمي, عن −٥٥٢
 .أسلمبن ++, وهو من سالمانملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 جرهد: اهللا++بن عبد++ هارون:موسى++ أبي كتاب)٢(ويف :)١(][
 .رزاح األسلمي بقي إىل زمن معاويةبن ا

الزناد, عن آل جرهد ++ أبيعيينة, عنبن ++نا سفيان:  جدي −٥٥٣
 .)٣(»ّغطها; فإن الفخذ عورة«: َّمر به وهو كاشف فخذه فقالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

الزناد, ++ أبونا: يعىلبن ++أمية++ أبونا: بليُفروخ األبن ++ شيبان −٥٥٤
جرهد, عن أبيه بن ++عوف, عن سليامنبن ++الرمحن++بن عبد++عن إبراهيم

غط «: دخل عليه وهو كاشف فخذه فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++َّجرهد أن رسول
 .)٤(»فخذك; فإهنا عورة

, يعىلبن ++أمية++ أبي مل حيدث هبذا احلديث هبذا اإلسناد غري:
 . احلديث۩وهو ضعيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف ) ١(
 .»رأيت يف«: )ف(يف ) ٢(
ابن , و)٤٧٨/ ٣(» مسنده«, وأمحد يف )٨٥٨/ ٣٧٩/ ٢(» مسنده«يف احلميدي أخرجه ) ٣(

/ ١( »السنن«يف الدارقطني , و)٤٧٤/ ١١٤/ ٣(رواية الدوري ب »هتارخي«معني يف 
مجيعهم من طريق سفيان  ,)٢٣٥٥/ ٣٠٤/ ٧( »األوسط« , وابن املنذر يف)١ح/ ٢٢٤

:  عن هذا احلديث, فقال)٤٨٢/ ١٣( »العلل«وسئل الدارقطني يف . به... بن عيينة
واختلف عن أبي النرض,  .يرويه سامل أبو النرض, وأبو الزناد, وعبد اهللا بن حممد بن عقيل«

 .رق املصنف املذكورة هناثم ساق اخلالف دون ترجيح ألي من ط» ...وعن أبي الزناد
وخالف أبو أمية «: قال, و)١٦٨١/ ٦٢٣/ ٢( »معرفة الصحابة«أخرجه أبو نعيم يف  )٤(

 .»بن يعىل اجلامعة يف حديث أبي الزناد
 .]م−أ/ ٦٢: ق[  ۩  
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يعني − عن الضحاك ,فديك++ أبينا ابن: اهللا++بن عبد++ هارون −٥٥٥
جرهد, عن بن ++الرمحن++بن عبد++أبي النرض, عن زرعة)١( عن−ابن عثامن

ّوقد كشفت فخذي فمد الثوب عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رآين رسول: جده أنه قال
 .)٢(»ّمخر فخذك«: فخذي وقال

بن ++مسلمبن ++النرض, عن زرعة++ أبيننا سفيان, ع:  جدي −٥٥٦
 .)٣(فذكره نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصجرهد أن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمية يأب بن سامل :والضحاك بن عثامن يروي عن أبي النرض» ابن«): م(تصحفت يف ) ١(

 ).٢٧٢/ ١٣(» هتذيب الكامل «منرمجته ي, كام يف تالتيم القرشى
يف الدارقطني , و)٤٧٩ ,٤٧٨/ ٣(» مسنده«أمحد يف , و)٤٠١٤(أخرجه أبو داود  )٢(

 ,٢١٤٤ ,٢١٤٣, ٢١٣٨,٢١٤٠(» الكبري«الطرباين يف , و)٢ح/ ٢٢٤/ ١( »السنن«
ابن قانع يف , و)٢٥١٩/ ٤٧٥/ ١( »رشح معاين اآلثار«الطحاوي يف , و)٢١٤٥

ابن حبان , و)٣٥٣/ ١(» حلية األولياء«أبو نعيم يف , و)١٤٦/ ١( »معجم الصحابة«
 , عن جده, مجيعهم من طريق زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد,)١٧١٠(» صحيحه«يف 

 .» عن جده, عن أبيه,زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد «:ومنهم من زاد فيه
/ ٣(واية الدوري رب» تارخيه«يف ابن معني , و)٤٧٨/ ٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

 سمعه من زرعة بن , النرضي عن سامل أب, سفيان بن عيينةحدثنا: )٤٧٤/ ١١٤
 .من مسند زرعة بن مسلم بن جرهدفجعله .  أن النبي ,مسلم بن جرهد

 ,)٢٧٢٢٨/ ١١٨/ ٩(» املصنف«, وابن أبي شيبة يف )٢٧٩٥(ولكن أخرجه الرتمذي 
/ ٤( »اآلحاد واملثاين«ن أبي عاصم يف اب, و)٨٥٧/ ٣٧٨/ ٢(» مسنده«يف احلميدي و

معجم «ابن قانع يف , و)٢١٤٦/ ٢٧٢/ ٢( »الكبري«الطرباين يف , و)٢٣٧٧/ ٢١٩
عن زرعة  ,النرض++عن أبي ,بن عيينةسفيان  مجيعهم من طريق ,)١٤٦/ ١( »الصحابة

  .من مسند جرهد فجعله . عن جده جرهد,بن مسلم بن جرهد األسلميا
 .ثم أخرجه من طرق أخرى. »ما أرى إسناده بمتصل حديث حسن,هذا «: قال الرتمذي

 البدر«كذا ابن امللقن يف , و)٤٨٧−٤٨٣/ ١٣( »العلل«وتوسع الدارقطني يف 
 =وقال . يف عرض اخلالف يف احلديث, فراجعه إن شئت) ١٥٤−١٤٦/ ٤(» املنري
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 عمرو++ أبو: ويقال,اهللا++ عبدأبو −١٨٧
 )*(البجلياهللا ++بن عبد++جرير

سكن الكوفة, وقدم الشام عىل معاوية, وأسلم جرير يف السنة التي 
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قبض فيها رسول

السليل بن ++اهللا++بن عبد++جرير: عبيد قال++ أبي عمي, عن −٥٥٧
َنذير من بجيلةبن ++من ولد سعدملسو هيلع هللا ىلص صاحب النبي  ِ َ. 

: نعيم يقوالن++ وأباًسمعت وكيعا: غيالن قالبن ++ حممود −٥٥٨
 .أبو عمرو [:اهللا++بن عبد++كنية جرير

بن ++ثني زياد: شيبان قالبن ++نا األسود:  عمي, نا مسلم −٥٥٩
اهللا ++عبد++ أبوغدا: , عن أبيه قال)١(]جريربن ++ثني إبراهيم: زياد قالبن ++مسلم

 .اهللا++بن عبد++يعني جرير

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألن يف; احلجة بهقومتحديث جرهد ال  «:)٣٠٦/ ٧( »األوسط« املنذر يف ابن
 .»أسانيده اضطرابا

 وحديث«: ما يذكر يف الفخذ بلفظ: واحلديث علقه البخاري يف كتاب الصالة, باب
فتح «قال احلافظ يف . حتى خيرج من اختالفهم »وحديث جرهد أحوط ,أنس أسند

 , وأمحد, وأبو داود,أما حديث جرهد فوصله البخاري يف التاريخ «:)٢٤/ ١( »الباري
 .»بن حبانا وصححه ,يه اضطراب وف, من طرق,والطرباين

» معجم الصحابة«, و)٢١١/ ٢(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلال خالف يف صحبته, انظر  (*)
» هتذيب الكامل«, و)٥٧٧/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقنا−١٥٥(البن قانع 

)٥٤٠−٥٣٣/ ٤.( 
 ).م(ما بني املعقوفني ساقط من ) ١(



  ثايناملجلد ال ٥٤

أسامة, عن صاحب ++ أبونا: نا ابن األصبهاين: زهريبن ++ أمحد −٥٦٠
سمعت أخت جرير بالقادسية وهي : احلارث قالبن ++له, عن حنش

ًمن أحس لي جريرا: تقول ّ  .عمرو++ أباَ
جعفر, عن بن ++احلميد++د عبحدثني: عمربن ++ وقال حممد:

يف رمضان سنة ملسو هيلع هللا ىلص َّعىل النبي  البجلياهللا ++بن عبد++قدم جرير: أبيه قال
ًعرش مسلما فبعثه رسول َإىل ذي اخلَلصةملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ٍ وبلغنا :  فهدمها, قال)١(َ

َأنه لام جاءه هدم ذي اخللصة سجد َ َْ َ. 
عيينة, عن بن ++نا سفيان: مسعود اجلحدريبن ++ الصلت −٥٦١
: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول:  خيرب عن جرير قال)٢(ًسمعت قيسا: عيل قالإسام

َيدخل من هذا الباب من خري ذي يمن عىل وجهه مسحة« ْ َ َ َ من ملك)٣(َ َ ِ«)٤( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْوخثعم سْوَدل صنم فيه كان بيت هو) ١( ِوبج َ  ْالكعبة: َاخلَلصة ُذو وقيل. همريوغ يلةَ
َّاليامنية  وقيل .ّفخرهبا اهللا عبد بن جريرملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول إليها فذنفأ ,َباليمن كانت التي ِ

 ).١٤١/ ٢(» النهاية يف غريب احلديث«. نفسه الصنم اسم :َاخلَلصة ُذو
وهو قيس بن أبي حازم, وانظر ) ف(والصواب ما أثبتناه من » قلسا«): م(تصحف يف ) ٢(

 ).١٠/ ٢٤(» هتذيب الكامل«: رتمجتهل
» النهاية يف غريب احلديث«. ًأي أثر من اجلامل; ألهنم أبدا يصفون املالئكة باجلامل) ٣(

)٧٨٩/ ٤.( 
والنسائي يف .  بن عبد اهللاي حدثني عل:)٢٥٠ح(» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  )٤(

/ ٣٠١/ ٢(» الكبري«والطرباين يف . أخربنا قتيبة بن سعيد :)٨٣٠٢( »السنن الكربى«
اآلحاد «وابن أبي عاصم يف  . إبراهيم بن بشار الرماديثنا:  أبو خليفةحدثنا: )٢٢٥٨
 , صلت بن مسعود اجلحدري ويعقوب بن محيدحدثنا: )٢٥٢٣/ ٣٥٧/ ٤(» واملثاين
,  بن بشار الرماديإبراهيمو, قتيبة بن سعيدو,  بن عبد اهللايعل (:مجيعهم .قاال
 =عن إسامعيل  ,عن سفيان بن عيينة)  ويعقوب بن محيد,صلت بن مسعود اجلحدريو



 ٥٥ ثايناملجلد ال  

 .فدخل جرير
نا سفيان, عن إسامعيل, عن : عبد الرمحن املقرئ++بن أبي++ حممد −٥٦٢

منذ أسلمت ملسو هيلع هللا ىلص بي َّرآين الن++ما: اهللا يقول++بن عبد++سمعت جرير: قيس قال
يدخل من «: ٍلباب من أبواب املسجدملسو هيلع هللا ىلص َّإال يتبسم يف وجهي, وقال النبي 

َهذا الباب خري ذي يمن بوجهه مسحة ملك َ ََ ْ  أنا, وقال ۩فدخلت: , قال»َ
َأال تكفيني هذه اخلَلصة«: ملسو هيلع هللا ىلصَّالنبي  بىل يا رسول اهللا, فخرجت يف :  قلت»َ

رجعت حتى تركتها مثل ++, مايا رسول اهللا: ًمخسني راكبا, ثم رجعت, فقلت
َألحمسملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++جلد اجلمل األجرب; فدعا رسول َ ْ ِخيلها ورجالها )١(َ ِ)٢(. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هفذكر...  عن جرير بن عبد اهللا, عن قيس بن أبي حازم,بن أبي خالدا
  : فيام− شبل:ويقال-وقد توبع قيس بن أبي حازم بمغرية بن شبيل 

ا حممد بن عبد العزيز بن  أخربن:)٨٣٠٤ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف 
/ ٤( »همسند«وأمحد يف .  أنا الفضل بن موسى: قاال,غزوان واحلسني بن حريث

حدثنا علي بن : )٢٤٨٣/ ٣٥٢/ ٢( »الكبري«والطرباين يف .  أبو قطنثنا: )٣٥٩
 نا : أنا أبو طاهر:)١٧٩٧(» صحيحه«يف ابن خزيمة و.  أبو نعيمثنا: العزيز++عبد
 نا : أنا أبو طاهر:)١٧٩٨( ويف . نا سلم بن قتيبة: بن حممد الزهري نا عبد اهللا:بكر++أبو

) ٧١٩٩(ابن حبان و . نا الفضل بن موسى: أبو عامر احلسني بن حريثثنا: أبو بكر
 سلم بنو, أبو نعيمو, أبو قطنو, الفضل بن موسى (:يعهم, مجمن طريق ابن خزيمة

 . عن جرير بن عبد اهللا, عن مغرية بن شبيل,عن يونس بن أبي إسحاق) قتيبة
 .]م−ب/ ٦٢: ق[  ۩  

ُتحمسوا ألهنم بذلك; ُسموا قريشأي ) ١( َّ َ النهاية يف غريب  «.تشددوا أي :دينهم يف َ
 ).١٠٤٦/ ١(» احلديث

 حممد حدثنا): ٢٤٧٦(ومسلم .  علي بن عبد اهللاحدثنا): ٦٣٣٣(أخرجه البخاري ) ٢(
. به... عن سفيان بن عيينة) ن عبادعلي بن عبد اهللا, وحممد ب(, كالمها بن عبادا

 ., وسيأيت يف الذي بعده»مسحة ملك«إىل ... »ما رآين النبي «: وليس فيه



  ثايناملجلد ال ٥٦

نا : جابر املكي++ أبونا: إسامعيل الصائغ بمكةبن ++ حممد −٥٦٣
حجبني ++ ما:, عن هشيم, عن إسامعيل, عن قيس, عن جرير قال)١(شعبة
 .)٢( يعني منذ أسلمت,ّ, وال رآين إال تبسم أو ضحكملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++رسول
, عن )٣(متيمبن ++نا خلف: أيوب العابدبن ++زكريا حييى++ أبو −٥٦٤

رأيت : عمري قالبن ++امللك++ عبداملهاجر, عنبن ++إبراهيمبن ++إسامعيل
أسلمت إال بعد الامئدة, وما ++ ما:ًجريرا يمسح عىل اخلفني, وقال جرير

 .)٤(يمسح إال بعد الامئدةملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رأيت رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واحلديث أخرجه ,)ف( والصواب ما أثبتناه من ,»سعيد«:  إىل)م(تصحف يف ) ١(
معرفة «, وأبو نعيم يف )٧٣٢٣(» صحيحه«وابن حبان يف ) ٢٢٢٢(» الكبري«الطرباين يف 

 عن, شعبة حدثنا :امللك عبد بن حممد جابر أبيًمجيعا من طريق ) ١٥١٨(» ةالصحاب
 . بههشيم

حممد بن عبد اهللا بن  كالمها عن ,)٢٤٧٥(مسلم , و)٦٠٩٠, ٣٠٣٦(أخرجه البخاري  )٢(
 فرضب بيده يف ,ين ال أثبت عىل اخليلأولقد شكوت إليه «:  بزيادة يف لفظهبه,.. .نمري

 .»واجعله هاديا مهديا ,اللهم ثبته :صدري وقال
 بن متيم بن خلفوهو ) ف( والصواب ما أثبتناه من ,»الوليد«:  إىل)م(تصحف يف ) ٣(

 الرمحن عبد أبو ي,املخزوم ويقال يالبجل ويقال ,يالدارم يالتميم مالك: عتاب يأب
 ).٢٧٦/ ٨(» هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف . املصييص الكويف

 ثنا:  حممد بن علي املروزيحدثنا: )٢٤٦٠/ ٣٤٨/ ٢( »بريالك«أخرجه الطرباين يف  )٤(
 إسامعيل بن إبراهيم بن ثنا:  عبد العزيز بن أبي رزمةثنا: حممد بن عبد اهللا بن قهزاد

 .به... مهاجر
 عن ,األعمشمن طريق ) ٢٧٣(, ومسلم )٣٨٧( أخرجه البخاري :وله طريق آخر

 !? تفعل هذا: فقيل,سح عىل خفيه ثم توضأ وم,بال جرير «: قال, عن مهام,إبراهيم
 قال :قال األعمش. » ثم توضأ ومسح عىل خفيه,بال رأيت رسول اهللا  نعم; :فقال

: ويف البخاري.  ألن إسالم جرير كان بعد نزول الامئدة; كان يعجبهم هذا احلديث:إبراهيم
 .»ألن إسالم جرير كان بعد نزول الامئدة«: بدل قوله» كان من آخر من أسلم«



 ٥٧ ثايناملجلد ال  
بن ++أنا سيار, عن الشعبي, عن جرير: نا هشيم:  جدي −٥٦٥
 عىل السمع والطاعة بنفيس فيام استطعت,ملسو هيلع هللا ىلص َّبايعت النبي : قالاهللا ++عبد

 .)١(والنصح لكل مسلم
إسامعيل ++نا أبو: بن عمر املقرئ++عمر الرضير حفص++ أبو −٥٦٦

: اهللا قال++ عبدبن++ِبن عالقة, عن جرير++املؤدب, عن عاصم األحول, عن زياد
 .)٢(عىل النصح للمسلمني, فواهللا إين لكم ناصحملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++بايعت رسول

: عمر الكويف قاالبن ++اهللا++ وعبدحممد القطان,بن ++ أمحد −٥٦٧
نا بيان البجلي, عن قيس, عن : علي اجلعفي, عن زائدةبن ++حدثنا حسني
: البدر فقالفنظر إىل القمر ليلة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++خرج علينا رسول: جرير قال

 .)٤(» يف رؤيته)٣(تضامون++ الإنكم سرتون ربكم كام ترون هذا«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسيج حدثنا: )٥٦(ومسلم  . يعقوب بن إبراهيمحدثنا: )٧٢٠٤(أخرجه البخاري  )١(
 ) بن يونسجرسيو ,يعقوب بن إبراهيم(كالمها . قاال,بن يونس ويعقوب الدورقيا

 .به.. .حدثنا هشيم:قاال
:  عبد اهللا بن أمحد بن حنبلحدثنا: )٢٤٦٩/ ٣٥٠/ ٢( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

/ ٤٢٧/ ١( »اإليامن« وابن منده يف . إسامعيل بن زكرياثنا: د بن بكار حممحدثنا
 حفص بن ثنا:  أمحد بن داود بن جابرثنا:  بن أيوبإسحاق أنبأ أمحد بن :)٢٧٦ح

 )أبو إسامعيل املؤدبو ,إسامعيل بن زكريا (:كالمها,  أبو إسامعيل املؤدبثنا: عمر
  .به... , عن زياد بن عالقةعن عاصم األحول

:  قال,حدثنا أبو النعامن: )٥٨( أخرجه البخاري :َتابع عاصم أبو عوانة وسفيانو
 حدثنا: )٥٦(ومسلم .  سفيانحدثنا: حدثنا أبو نعيم )٢٧١٤(ويف  . أبو عوانةحدثنا

: كالمها,  سفيانحدثنا:  قالوا,أبو بكر بن أبي شيبة وزهري بن حرب وابن نمري
 .به... ةعن زياد بن عالق) سفيانو ,عوانة++أبو(

ُبعضكم َينضم ال: معناه فالتشديد والتخفيف ديدشبالت ُيروى) ٣(  وتزدمحون بعض إىل َ
ٌضيم ينالكم ال: التخفيف ومعنى. إليه ظرنال وقت  دون ُبعضكم فرياه تهرؤي يف َ
 ).٢١٥/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. لمالظ :والضيم .بعض

 = عن , حسني اجلعفيحدثنا: بد اهللا عبدة بن عحدثنا: )٧٤٣٦(أخرجه البخاري  )٤(



  ثايناملجلد ال ٥٨

بن إسامعيل الكهيلي ++سمعت إبراهيم: بن إسحاق قال++ حممد −٥٦٨
 .ستة أذرعاهللا ++بن عبد++كان طول جرير: يقول
, عن قيس, عن جرير نا خالد, عن بيان: بقيةبن ++ وهب −٥٦٩
ًمتجردا فنادرآين عمر : قال ُاين, خذ رداءك, خذ رداءك, فأخذت ّ ُ

له ناداين خذ رداءك, خذ ++ ما:ردائي, ثم أقبلت إىل القوم فقلت هلم
َّأرى أحدا من الناس صور صورة ++ ما:ًلام رآك متجردا, قال: قالوا!! رداءك َّ ً
 .)١( ۩ُذكر من يوسف++ ماهذا إال
بن ++جريرنا : ربيعةبن ++نا حممد: احلارث املروزيبن ++ هاشم −٥٧٠

ُّكان فص جرير : قالاهللا ++بن عبد++أيوب البجلي, عن بعض ولد جرير
  .)٢(]وقمر[ربنا اهللا, وصورة شمس : ًحجرا فيه

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , كالمها من طريق إسامعيل,)٦٣٣(مسلم , و)٥٥٤(وأخرجه البخاري  .به... زائدة
 .به...  عن جرير,عن قيس

 .]م−أ/ ٦٣: ق[  ۩  
 عمر بن إسامعيل بن جمالد بن سعيد حدثنا: )٢٢٢ح(» الشامئل«أخرجه الرتمذي يف  )١(

 .به.. . عن بيان, أبيحدثنا:  قال,اهلمداين
 يجرير بن أيوب البجل«: )٣٩١/ ١( »ميزان االعتدال«قال الذهبي يف , )ف(ليس يف ) ٢(

 .»مشهور بالضعف الكويف



 ٥٩ ثايناملجلد ال  

ُشني −١٨٨ ُّأبو ثعلبة ا ِ  )*(ومُرثُ ج: ويقال,جرهم: )١(َ
 .من اليمن

بن ++ثعلبة جرهم++ أبو:يقول++ أبيسمعت: أمحد قالبن ++ صالح −٥٧١
 .)٢(ناشب

بن ++سمعت سعيد: مسهر قال++ أبيوبلغني عن: قال أبي: لحقال صا
 .ومُثْرُثعلبة اسمه ج++ أبو:العزيز يقول++عبد
ناشم بن ++جرهم: ثعلبة++ أبيبلغني أن اسم:  ابن زنجويه قال −٥٧٢

 .ثعلبة اخلشني++ أبوناشمبن ++جرهم: اهللا++بن عبد++وقال هارون
 . بن جرهم من اليمن++)٣(رِاألش: اسمه: عبيد قال++ عمي, عن أبي −٥٧٣
سمعت : مسهر قال++ أبونا: أمحدبن ++ثني سليامن:  عمي قال −٥٧٤
 .وبرةبن ++الرشبن ++ثعلبة جرثوم++ أبياسم: العزيز يقول++بن عبد++سعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٧/ ٥(» األنساب«بضم اخلاء, وفتح الشني املعجمتني ويف آخرها النون, انظر  )١(

ًال خالف يف صحبته, ولكن اختلف يف اسمه اختالفا كثريا (*) ر ِبن الشجرثوم  «: فقيل:ً
, )٦٥/ ١(للدوالبي » الكنى«انظر . »جرثوم: جرهم بن باسم, وقيل: بن وبرة, وقيل

انظر هذه االختالفات . »جرهم بن ناشم, وقيل غريه: جرثوم بن عمرو, وقيل: وقيل«
» تاريخ داريا«: , وانظر)١٧٣ −١٦٩/ ٣٣(» هتذيب الكامل«ّمعزوة إىل قائليها يف 

, )٢٠٧/ ٢٢(» معجم الطرباين«و)  بتحقيقنا−١٧٣ (»معجم ابن قانع«, و)٥٨: ص(
 ).٨٨/ ٥(» اآلحاد واملثاين«, )٦٩٠/ ٢(» نسب معد واليمن الكبري«و

هتذيب « بالباء املوحدة يف آخره كام يف )ف(, والصواب كام أثبتناه من »ناشيم«): م(يف ) ٢(
 .)٧٤٥: ص( »األسامء

 .; وكالمها قيل فيه»الرش«): م(يف ) ٣(
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نا : قالوااهللا ++بن عبد++خيثمة وسويد وهارون++ وأبو)١(ُ سريج −٥٧٥
ثعلبة ++ أبي اخلوالين, عنإدريس++ أبيعيينة, عن الزهري, عنبن ++سفيان

ُهنى عن أكل كل ذي ناب من السبعملسو هيلع هللا ىلص اخلشني أن النبي  َّ)٢(. 
, عن ابن )٣(]الامجشون[العزيز ++ عبدأخربين: اجلعدبن ++ علي −٥٧٦

سمعت :  قاليثعلبة اخلشن++ أبيإدريس اخلوالين, عن++ أبيشهاب, عن
ّينهى عن كل ذي ناب من السباعملسو هيلع هللا ىلص النبي  ٍ)٤(. 
بن ++املبارك, عن عتبةبن ++نا عبداهللا: الربيع الزهراين++ أبو −٥٧٧
ة َّيأم++ أبوأخربين:  اللخمي قال)٥(جاريةبن ++حكيم, عن عمرو++أبي

ثعلبة, كيف تقول يف ++ أبايا: ثعلبة اخلشني فقلت++ أباُأتيت: الشعباين قال
›öΝä3ø﴿هذه اآلية  n= tæ öΝ ä3|¡àΡ r& Ÿω Νä.• ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) óΟçF ÷ƒ y‰tF ÷δ#﴾ ]١٠٥: الامئدة[ 

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ رسول)٢(]عنها[ًأما واهللا لقد سألت عنها خبريا سألت : قال
ُبل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر, حتى إذا رأيت شحا «: فقال

َمطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك  َ ُ ُ ًُ ً ً
ِنفسك ودع أمر العوام; فإن من ور َ َ ْ َ ُائكم أياما الصرب فيهن مثل قبض عىل َ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا»جرير«): م(يف ) ١(
حدثنا أبو : )١٩٣٢(ومسلم . حدثني عبد اهللا بن حممد :)٥٧٨١(أخرجه البخاري  )٢(

عبد اهللا بن حممد,  (:مجيعهم, ق بن إبراهيم وابن أبي عمرابكر بن أبي شيبة وإسح
 , عن الزهري,سفيان بن عيينةعن )  وابن أبي عمر, وإسحاق,أبو بكر بن أبي شيبةو

 .هفذكر... أبي ثعلبة قال عن ,عن أبي إدريس
 ).م(ليس يف ) ٣(
 عن علي بن ,من طريق املصنف) ٨٥/ ٦٦(» دمشق دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٤(

 .وتقدم أن احلديث خمرج يف الصحيحني من طرق أخرى عن الزهري. اجلعد
 .»حارثة«): م(يف ) ٥(
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, ۩»اجلمر للعامل فيهن مثل أجر مخسني رج منكم تعملون مثل عمله
 .)١(»مخسني منكم«: يا رسول اهللا, أجر مخسني منهم قال: وزادين غريه قال

حدثنا : اهليثم العبدي وغريمها قالوابن ++خيثمة وعبداهللا++ أبو −٥٧٨
سمعت النعامن حيدث عن الزهري, عن : قال++ أبينا: جريربن ++وهب
ملسو هيلع هللا ىلص جلس رجل إىل النبي : ثعلبة اخلشني قال++ أبييزيد, عنبن ++عطاء

يده بقضيب كان عنده ثم غفل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++وعليه خاتم من ذهب فقرع رسول
:  قال»أين خامتك?«: فقالملسو هيلع هللا ىلص فرمى بخامته فنظر إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنه النبي 

 .)٢(» قد أوجعناك وأغرمناكما أظننا إال«: ملسو هيلع هللا ىلصألقيته فقال النبي 
راشد, وقد بن ++وال أعلم روى هذا احلديث غري النعامن: 

 .أحاديثملسو هيلع هللا ىلص ثعلبة اخلشني عن النبي ++ أبوروى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .] م−ب/ ٦٣: ق[  ۩  
, عن  عبدانحدثنا به:  قال,)١٥٥ح( »خلق أفعال العباد«أخرجه البخاري يف  )١(

 حدثنا:  أبو الربيع سليامن بن داود العتكيحدثنا:  قال,)٤٣٤١(وأبو داود . اهللا++عبد
حدثنا :  سعيد بن يعقوب الطالقاينحدثنا:  قال,)٣٠٥٨ (والرتمذي. ابن املبارك

ة بن  صدقحدثنا:  هشام بن عامرحدثنا:  قال,)٤٥١٤( هوابن ماج .اهللا بن املبارك++عبد
 عن ,عن عتبة بن أبي حكيم)  وصدقة بن خالد,عبد اهللا بن املبارك (:كالمها, خالد

 حديث«:  قال الرتمذي.فذكره... عمه عمرو بن جارية اللخمي, عن أبي أمية الشعباين
 .»حسن غريب

 )٣٧٥٠( »املعجم األوسط«الطرباين يف , و)٩٥٠٣ (»الكربىالسنن «أخرجه النسائي يف ) ٢(
مل يرو هذا احلديث عن  «:قال الطرباين .به.. . عن الزهري,لنعامن بن راشدامن طريق 

 :قال النسائي .»ذا اإلسناد هبالزهري إال النعامن بن راشد وال يروى عن أبي ثعلبة إال
وحديث يونس  «: ثم قال,» عن أبي إدريس مرسال, رواه عن الزهري;خالفه يونس«

 .»أعلم واهللا ,أوىل بالصواب من حديث النعامن
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َراح −١٨٩ ُا شجعي++أبو:  ويقال,َّ راح ا  )*(َّا

 نا سعيد, :زريعبن ++ نا يزيد:عمر القواريريبن ++اهللا عبيد  −٥٧٩
بن ++عتبةبن ++حسان األعرج, عن عبداهللا++ وأبيٍسعن قتادة, عن خال
ُمسعود أيت يف رجل تويف وترك امرأة ومل يدخل بن ++)١(مسعود أن عبداهللا

ًهبا ومل يفرض هلا صداقا, فاختلفوا إليه شهرا  :  وقالوا له−ًمرارا: أو قال−ً
 َّأن هلا كصداق نسائها: فأقول فيها: بد أن تقول فيها قال++ الإنه
َ وال شطط)٢(َسَوْك++ال ًليها العدة, فإن يك صوابا , وهلا املرياث وع)٣(َ ّ ِ

اهللا, وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان واهللا ورسوله بريئان, فقام ++فمن
ّناس من أشجع منهم اجلراح يا ابن مسعود نحن : سنان فقالوا له++ وأبوٌ

ٍ يف بروع ابنة واشق )٤(]فينا[قىض ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++نشهد أن رسول ِ َ ْ ن زوجها وكا−ِ
ً كام قضيت, ففرح هبا ابن مسعود فرحا شديدا −مرة األشجعيبن ++هالل ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »االستيعاب«, و»ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي «: وقال) ٣٥٢/ ٩(» اجلرح والتعديل«:  انظر لرتمجته(*)

 األشجعي اجلراح أبي بن اجلراح «:)٥١٣/ ٤(» هتذيب الكامل«, وسامه يف )٢٦٧/ ١(
: قال) ٣٢٨/ ١(» األسد«, وكذا سامه يف » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن روى ,الصحابة يف عداده

) ٤٧٠ −٤٦٩/ ١(» اإلصابة«, وانظر » له صحبة,شجعياجلراح بن أبي اجلراح األ«
, »اجلراح أبو :ويقال ,اًنسب له يسق ومل الطرباين له ترجم األشجعي اجلراح«: وقال

 .»صحابي مقل «:)١٩٥/ ١(» تقريب التهذيب«وقال يف 
 .»عبيد«): م(يف ) ١(
 ).٤٩٢/ ٥(» النهاية يف غريب احلديث«.  نقص:أي) ٢(
ْأي جور وظلم) ٣(  ).٤٩٢/ ٥(» النهاية يف غريب احلديث«. َ
 ).م(ليس يف ) ٤(
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 .)١(ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++حني وافق قضاؤه قضاء رسول
 . وال أعلم روى اجلراح غري هذا وقد اختلف يف اسمه:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالمها  ,)٢٧٩/ ٤) (٤٤٨, ٤٤٧, ٤٣١, ٤٣٠/ ١(أمحد , و)٢١١٦(أخرجه أبو داود  )١(

 .هفذكر... عبد اهللا بن عتبة بن مسعودمن طريق 
 , يف رسد طرقه واالختالف فيها)٥٢−٤٧/ ١٤(» العلل«وتوسع الدارقطني يف 

 إال أنه مل حيفظ اسم الراوي عن رسول اهللا ,ا حديث قتادةًسنادوأحسنها إ «:ثم قال
«. 

ورواه ابن «:  ثم قال,)٢٠٢/ ٣( »نصب الراية«وذكر كالم الدارقطني الزيلعي يف 
, ومن طريق أمحد رواه احلاكم يف »مسنده«, وأمحد يف »مصنفه«أبي شيبة يف 

ي شيبة رواه ابن ماجه يف صحيح عىل رشط الشيخني, وعن ابن أب:  وقال,»املستدرك«
 عن , عن فراس, عن سفيان, عبد الرمحن بن مهديحدثنا:  سواء بسنده ومتنه»سننه«

 عن عبد اهللا, وسموه معقل بن سنان األشجعي, ورواه , عن مرسوق,الشعبي
معقل : مل أحفظه من وجه يثبت, فمرة يقال: قال الشافعي: , وقال»سننه«البيهقي يف 

 معقل بن يسار, ومرة عن بعض أشجع, وال يسمى, قال :بن سنان, ومرة يقال
 فإن مجيع هذه الروايات إسنادها ;وهذا االختالف ال يؤثر يف احلديث: البيهقي

صحيح, ويف بعضها ما دل عىل أن مجاعة من أشجع شهدوا بذلك, فإن بعض الرواة 
 اثنني, وبعضهم مل يسم, وبمثلهسمى واحدا, وبعضهم سمى آخر, وبعضهم سمى 

لام كان لفرح عبد اهللا بن مسعود  يرد احلديث, ولوال ثقة من رواه عن النبي ++ال
 , قد رواه وذكر سندهمحن بن مهدي إمام من أئمة احلديثبروايته معنى, وهذا عبد الر

هذا إسناد صحيح, وقد سمى فيه معقل بن سنان, وهو صحابي مشهور, : وقال
 مع عبد الرمحن بن مهدي وغريه بإسناد −وهو أحد احلفاظ−ورواه يزيد بن هارون 

» التلخيص احلبري«وبنحو هذا قال احلافظ يف .  انتهى كالمه.» وذكر سنده...صحيح
 . فانظره إن شئت زيادة للفائدة,)٤٠٥/ ٣(
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ْأبو قرصافة −١٩٠ َجندرة: ِ ْ َخيشنةبن ++)١(َ ْ َ)*( 
 .۩سكن الشام

 حدثني :أيوب قال++بن أبي++نا يونس: ميعلي املخربن ++ أمحد −٥٨٠
 :ِقرصافة++ أبياسم: قالت: )٢(حدثتني مرزوقة ابنة نجيبة: أيوب قال

 .مالكبن ++خيشنةبن ++َجندرة
بن ++الفاكهبن ++واثلةبن ++غزيةبن ++مرةبن ++)٣(نفريبن ++خيشنة: قال أيوب

 .كنانةبن ++)٥(نرصبن ++)٤(]مالكبن  [عمرو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢(» اإلكامل«, هكذا قيده ابن ماكوال يف مفتوحة مهملة ثم ,ساكنة نون ثم ,أوله بفتح) ١(
/ ٣(» التوضيح«, وابن نارص يف )١٨/ ٣(» ملؤتلف واملختلفا«, والدارقطني يف )١٦١
 ). ٢٠٤/ ١(» تقريب التهذيب«, و)٣٣١/ ٧(» اإلصابة«, واحلافظ يف )٣٩٣

كذا هبخاء معجمة مفتوحة, ثم مثناة حتت ساكنة, ثم شني معجمة ونون مفتوحتان,  (*)
, ٦٧/ ٣(» وضيحالت«ابن نارص الدين يف و, )٢١١/ ٣(» اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف 

 ).٥٤٦/ ٢(» تبصري املنتبه« يف حلافظ, وا)٤٩٢
البن » اآلحاد واملثاين«, و)٢٥٠/ ٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: رتمجتهلوانظر 

وتوسعنا )  بتحقيقنا−١٥٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٧٨/ ٢(عاصم أبي 
, وانظر )٣٦٤/ ١(» األسد«, و)٦٤٤/ ٢(» املعرفة«يف التعليق عىل ترمجته هناك, و

/ ١( »تقريب التهذيب«قال احلافظ يف و .)١٥٠ −١٤٩/ ٥(» هتذيب الكامل«كذلك 
 .»صحابي نزل الشام مشهور بكنيته«: )٢٠٤

 .] م−أ/ ٦٤: ق[  ۩  
 . باملثناة الفوقية» جتيبة«) ف(كأهنا يف ) ٢(
» األسد«, و)١٦٨/ ٣(للفسوي » املعرفة«بالقاف وقد جاءت بالقاف يف » نقري«): م(يف ) ٣(

» بقري«: أهنا وقعت يف نسخة) ٦٤٤/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, وأشار حمقق )٣٦٤/ ١(
 .بالنون املضمومة ثم قاف» ُنقري«: باملوحدة ثم قاف, ويف نسخة أخرى

 .)ف(ليس يف ) ٤(
 . »مرض«): م(يف ) ٥(



 ٦٥ ثايناملجلد ال  

جعفر ++ أبونا: الرحيم العسقالين++بن عبد++نا يونس:  عمي −٥٨١
حدثتني : ّسيار قالبن ++حدثني زياد: حزام الرمليبن ++خالدبن ++عبداهللا

ْقرصافة قالت++بن أبي++ّعزة بنت عياض ْقرصافة ++ أباّسمعت جدي: ِ ِ
ًمستلقيا يف املسجد واضعا إحدى رجليه عىل ملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي : يقول ً ُ

 .)١(األخرى
ْقرصافة عن النبي ++ أبو وقد روى:  .غري هذاملسو هيلع هللا ىلص ِ

شجعي −١٩١ ْجعيل ا َ ُ)*( 
بن ++نا رافع: احلباب قالبن ++نا زيد: منصور املروزيبن ++ أمحد −٥٨٢

, عن )٢(]اجلعد++بن أبي++عبداهللا[ثني : اجلعد++بن أبي++سلمة من آل سامل
ٍعىل فرس لي ملسو هيلع هللا ىلص خرجت يف بعض غزوات النبي : جعيل األشجعي قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثنا:  بن قتيبة حممد بن احلسنحدثنا: )٢٥١٥/ ١٨/ ٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(

 حدثنا: )١٥١/ ١(» معجم الصحابة«وابن قانع يف  .أيوب بن علي بن اهليصم
 : كالمها, نا عبد العزيز بن عبد الغفار: نا يونس بن عبد الرمحن: نا حامد:عياش

 .به... عن زياد بن سيار) عبد العزيزو ,أيوب(
لعني, وسكون الياء باجليم, وفتح ا: جعيل«: فقال) ١٠٦/ ٢(قيده ابن ماكوال  (*)

. »محيل وهو تصحيف: وقيل فيه.. .املعجمة باثنتني من حتتها, فهو جعيل األشجعي
» توضيح املشتبه«, و)١١٠/ ١ (للدارقطني» املؤتلف واملختلف« وانظر .ها

 .)١٩٩/ ٢(نارص  البن
ومل للبخاري ) ٢٤٩/ ٢(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلانظر ووال خالف يف صحبته, 

طبقات «, و)٢٥/ ٣(» اآلحاد واملثاين«, و)٦٢٤/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«وينسبه, 
» هتذيب الكامل«, و)٤٩٠/ ١(» اإلصابة«, و)٧٣/ ١(» االستيعاب«, و)٣٧٩(» مسلم

)١١٨ −١١٧/ ٥.( 
 .)م(ليس يف ما بني املعقوفني ) ٢(
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ٍفرضهبا بمخفقةملسو هيلع هللا ىلص  مهزولة, فدنا مني النبي )١(عجفاء َ َ ْ :  معه وقال)٢(ِ
أملك رأسها ++ الُ وأنا يف أخريات القوم, فلقد رأيتني»لك فيهااهللا ++بارك«

ًقدام القوم, وبعت من بطنها باثني عرش ألفا ُّ)٣(. 
 . وال أعلم روى غري هذا:

ٌجهم البلوي −١٩٢ ْ َ)*( 
بن ++العزيز++ عبدحممد الزهري, عنبن ++ عن يعقوب بلغني:

 وافينا:  عن أبيه قال,جهم البلويبن ++مطيع, عن عليبن ++عمران, عن جهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٨/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. أي ضعيفة هزيلة) ١(
ْب به من سوط أو غريهُهي ما يرض) ٢(  ).٢٤٧/ ١(» املعجم الوسيط«. َ
» اآلحاد واملثاين«, وابن أبي عاصم يف )٢١٧٢/ ٢٨٠/ ٢(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )١٥٠٠ح(» مسنده«, والروياين يف )١٣١٠/ ٤٩٧/ ٢(
, مجيعهم من طريق زيد )١٦٨٤/ ٦٢٤/ ٢(» معرفة الصحابة«, وأبو نعيم يف )١٥٦/ ١(

جعيل «: )٦٣/ ١ (»املنفردات والوحدان«قال اإلمام مسلم يف . به... بن احلباب
 .»شجعي مل يرو عنه إال عبد اهللا بن أبي اجلعد أخو سامل بن أبي اجلعدألا
» معجم الصحابة«, و)١٩٦/ ١(» أسد الغابة«, و)٧٨/ ١(» االستيعاب«:  انظر لرتمجته(*)

جهم «: , وقال)٦٣٥/ ٢(» املعرفة«, وذكره أبو نعيم يف ) بتحقيقنا−١٤٩(البن قانع 
قال الذهبي يف  و.ها. »ذو الكالع وهو عندي البلوي: غري منسوب, روى عنه

ّنه علي إن صح وقد وهى اخلرب جهم البلوي يروي عنه اب«: )٩٣/ ١(» التجريد«
َّم جوز أن يكون هذا هو أن أبا نعي) ٥٢٢/ ١(» اإلصابة «ذكر احلافظ يف و,»حاتم++أبو

 ,جماهد عن ,ليث طريق من مسنده يف غرزة أبي بنا روى, الذي منسوب غري »جهم«
 إن يقول  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول سمعت :يقول اًجهم سمع أنه زعم الكالع ذا أن وائل أبي عن
 وأخرجه ,قانع بنا بينهام وفرق« :قال احلافظ. اجلنة أهل شباب سيدا اًوحسين اًحسن
 حدثه الكالع ذا أن احلكم بن الزبرقان عن ,وائل أبي عن :قال أنه الإ ليث طريق من

 .ه ا.»احلكم وزاد اًجماهد يذكر ومل مثله فذكر
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: قال: ٍمناف++ عبدبنو:  قلنا»من نحن?«يوم احلديبية فسألنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول
 .»أنتم بنو عبداهللا«

 .وال أعلم روى غري هذا: )١(][

َجفينة −١٩٣ ْ َ ُ)*( 
 .وكان يسكن البادية

بكر الداهري, عن سفيان, ++ أبونا: نعوبن ++نا عمرو:  عمي −٥٨٣
َإسحاق, عن عرينة العرين++ أبيعن َّعن جفينة أن النبي , ُ كتب له ملسو هيلع هللا ىلص ُ

ّكتابا فرقع به دلوه, فقالت له ابنته ّعمدت إىل كتاب سيد العرب فرقعت : ً
ٌبه دلوك, ليصيبنك بالء, فأغارت عليه خيل َّ فهرب, وأخذ كل ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ُ

وجدت ++ ماانظر«: ملسو هيلع هللا ىلصًقليل وكثري هو له, ثم جاءه مسلما فقال له النبي 
ِّمن متاعك قبل قسمة السهام فخذه ِ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف(من ) ١(

أسد «, وزاد ابن األثري يف »النهدي«): ٨٢/ ١(» االستيعاب«نسبه ابن عبد الرب يف  (*)
 ).٥٤٥/ ٢(» تعديلاجلرح وال«: رتمجتهلوانظر . »اجلهني« :)١٨٤/ ١(» الغابة

وسيأيت عىل «: بعد أن ذكر له هذا احلديث) ٤٩٣/ ١(» اإلصابة« يف احلافظوقال 
 .»ُّرعية السحيمي« وهو ,»رعية«ويقصد يف » الصواب يف حرف الراء

 وابن . علي بن عبد العزيزحدثنا: )٢٢٠١/ ٢٩٨/ ٢(» الكبري«الطرباين يف أخرجه +)٢(
 :»عبد اهللا بن حكيم أبو بكر الداهري الضبي«مجة يف تر) ١٣٨/ ٤(» الكامل«عدي يف 

 حممد بن احلسن بن طرخان وأبو داود  ثنا: أمحد بن حممد بن احلسن الرشقيثنا
 ثنا:  القاسم بن زكرياءثنا: )١٥ح(» املخزون«وأبو الفتح األزدي يف .  قاال,اخلفاف

 ,حممد بن احلسنو ,علي بن عبد العزيز (:أربعتهم, أبو حاتم الرازي حممد بن إدريس
 = أبو بكر عبد اهللا  ثنا: عمرو بن عونثنا: قالوا )أبو حاتم الرازيووأبو داود اخلفاف, 
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 .يكون حفظه++ الأخاف أن: عوفبن ++)١(قال عمرو
بكر الداهري ++ وأبو وهذا حديث منكر من حديث سفيان,:
 .)٢(ضعيف احلديث

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن النبيأ , عن جفينة, عن عرينة, عن أبي إسحاق, عن سفيان الثوري,بن حكيما
جفينة غري منسوب ال نحفظ أن أحدا روى  «:وقال أبو الفتح األزدي .هفذكر... 

يرويه أبو  «: فقال,)٤/ ١٤( »العلل«وسئل عنه الدارقطني يف  .»عنه إال عرينة
 عن أبي , عن الثوري, فرواه أبو بكر الداهري; واختلف عنه,إسحاق السبيعي

 عن , عن أبي إسحاق, عن سفيان, ورواه أبو إسحاق. عن جفينة, عن عرينة,إسحاق
 عن ,رواه إرسائيلو . جاء رعية السحيمي إىل رسول اهللا : قال,أبي عمرو الشيباين

وقول إرسائيل  .كتب إىل رعية السحيمي  أن رسول اهللا , عن الشعبي,أبي إسحاق
 .ها.»أشبه بالصواب

 . كذا»أبو عمرو«: )م(يف ) ١(
وقد وقع لنا احلديث بعلو «: بعد ذكر قول البغوي) ٤٩٣/ ١(» اإلصابة«قال احلافظ يف ) ٢(

ورواه إرسائيل وهو من أثبت الناس يف أبي  ,من طريقه يف الثاين من فوائد العيسوي
 فذكره ,كتب إلي رعية السحيمي ملسو هيلع هللا ىلصإسحاق عن أبي إسحاق عن الشعبي أن النبي 

 : عن أبي إسحاق إال أنه قال, عن حجاج بن أرطاة, وشاهده رواية محاد بن سلمة.مطو
 .يفبني أن احلديث صوابه أنه من مرسل الشعب» عن رعية اجلهني ومل يذكر الشعبي
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ِجميل −١٩٤ ْجميل: , ويقالَ َ ُ)*( 
 .سكن مرص

برصة مجيل ++أبو: بن احلسن++بن حممد++قال لي الزبري:  عمي قال −٥٨٤
 .ميلُج: وقاص وقال غريهبن ++ميلَج: وقاص, هكذا قالابن 
بن ++سعيد الصاغاين, عن حممد++ أبونا: محيد الرازيبن ++مد حم −٥٨٥

 عبداهللا اليزين, عن بن++حبيب, عن مرثد++بن أبي++إسحاق, عن يزيد
 إن يك يف يشء مما تعاجلون«ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++قال رسول: برصة الغفاري قال++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وال خالف يف صحبته, ولكن اختلف يف )ف(وهو غري واضح يف ) م(الضبط من  (*)

ًاسمه وضبطه اختالفا كثريا » معجم الصحابة«هنا وكام يف كام » مجيل«: فقيل: ً
مجيل بن  «:)٢٧٦/ ٢(» املعجم الكبري«, ويف ) بتحقيقنا−١٥٧, ١٠١(قانع  البن

 وقد نقل .ها. »مجيل: مخيل والصواب: لمحيل ويقا: برصة أبو برصة الغفاري, ويقال
: أبو برصة الغفاري اسمه«: عن ابن الربقي أنه قال) ١٨/ ١(» الكنى«الدوالبي يف 
 وقد ذكره املصنف كام سيأيت .)٣٥٠/ ١(» األسد«وكذا ذكره يف . ها. »مجيل بن برصة

» الكنى« يف وقال أبو أمحد احلاكم. »والصواب مجيل«: باحلاء املهملة ثم قال» محيل«يف 
» املعرفة«وقال أبو نعيم يف . ها. » محيل بن برصة:والصحيح من اسمه«, )٣٧٦/ ٢(
يف نسخة  «:»املعرفة«قال حمقق » َ جميل:والصواب«: بعد أن ذكر اخلالف) ٦٢٦/ ٢(

 »األسد«, وقال ابن األثري يف )١٨٨: ص(» فتوح مرص«وانظر . »لشكله بني الناس: ش
 وذكره مسلم يف .ها. »ل بضم احلاء وفتح امليم وهو أكثرُحمي: وقيل«): ٣٥٠/ ١(
تلخيص «, وكذا قال اخلطيب يف »ُحميل بن برصة: أبو برصة«) ١٦: ص(» الكنى«

: وانظر. , وذكر اخلالف هناك» املضمومةهملةباحلاء امل«): ٨٦٦/ ٢(» املتشابه
, )١٤١/ ١(» التجريد«, و )٤٠٥/ ١(» االستيعاب«, و )١٢٧ −١٢٦/ ٢(» اإلكامل«
وقد توسعنا يف ) ٤٢٣/ ٧(» هتذيب الكامل«, وانظر )١٣١ −١٣٠/ ٢(» اإلصابة«و

 ).١٥٧(البن قانع » معجم الصحابة«ذكر اخلالف يف تعليقنا عىل 
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ة نار تصيب الامء, وما عّشفاء ففي رشطة حجام, أو رشبة عسل, أو لذ
 .)١(»أحب أن أكتوي

 .غري هذاملسو هيلع هللا ىلص برصة عن النبي ++ أبو وقد روى:
Üé¢]<h^e<†}aJ< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فجعله من مسند ; وقد خالفه عبد اهللا بن الوليد,ذا اإلسناد هب عىل هذا احلديثمل نقف )١(

, )٥٥٤ح/ ٥٩٤/ ٢(» مسنده«رث يف عقبة بن عامر اجلهني, فيام أخرجه احلا
عبد الرمحن املقرئ عبد اهللا عن أبي  )٢٨٣٧/ ٣٤٥/ ٦( »هتذيب اآلثار«الطربي يف و
 عن أبي , حدثني عبد اهللا بن الوليد: قال, سعيد بن أبي أيوبحدثنا:  قال,بن يزيدا

 فذكر...  عن عقبة بن عامر اجلهني أن رسول اهللا ,اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين
 .احلديث

 .واحلديث أصله يف الصحيحني من مسند جابر
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اء[باب   )١(]ا
ه حاء ملسو هيلع هللا ىلص من روى عن الن  ن ابتدأ ا

َحمزة: أبو عمارة −١٩٥ ْ Mلب++بن عبد++َ  )*(ا

 وأخوه ,ملسو هيلع هللا ىلصُّ عم النبي )٢(]املطلب ++بن عبد++محزة[يعىل ++ أبو:ويقال
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأسد رسوله اهللا ++ وأسد,من الرضاعة

 املطلب بن عبد محزة: بن حنبل++اهللا أمحد عبد أبو  قال:
 .رةعام++)٣(أبو

: صالح كاتب الليث يقول++ أباسمعت:  ابن زنجويه قال −٥٨٦
 .يعىل++ أبواملطلب++بن عبد++محزة
 إسحاقبن ++نا حممد: حدثني أبي: حييى األموي قالبن ++ سعيد −٥٨٧

: ًيف تسمية من شهد بدرا من املهاجرين من قريش ثم من بني هاشم
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوله اهللا وأسد++ أسد,هاشمبن ++املطلب++بن عبد++محزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(

» الطبقات«, و)٤١: ص(للرتمذي ملسو هيلع هللا ىلص» تسمية أصحاب رسول اهللا «: رتمجتهلانظر  (*)
, ) بتحقيقنا−٢١٠(البن قانع » معجم الصحابة«, و)١٩ −٨/ ٣(البن سعد 

» األسد«, و)١٣٧/ ٣(للطرباين » املعجم الكبري«, و)٣٧٥−١/٣٦٩(» االستيعاب«و
 ).١٢٣−١٢١/ ١(» اإلصابة«, و)١٣٩/ ١(» التجريد«و) ٥٥−٥١/ ٢(

 ).م(ليس يف ) ٢(
 .وهو تصحيف» ابن«): م(يف ) ٣(
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بأربع سنني وكان ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ّ أسن من رسول)١(وكان محزة: قال الزبري
 .أرضعتهام ثويبة موالة ألبي هلبملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++َرضيع رسول

إسامعيل, عن بن ++محزة, عن جابربن ++حدثني إبراهيم:  الزبريقال −٥٨٨
: قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++لبيبة, عن جده أن رسول++بن أبي++الرمحن++بن عبد++حييى

بن ++محزة: يف السامء السابعةاهللا ++ بيده, إنه ملكتوب عند۩يسوالذي نف«
 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلص»وأسد رسوله اهللا ++املطلب أسد++عبد
, عن )٣(زيدبن ++حدثني علي: عليةبن ++نا إسامعيل:  جدي −٥٨٩
 .)٤(حملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++املسيب, عن علي أنه قال لرسولبن ++سعيد
زيد, عن بن ++نا ابن عيينة, عن علي: موسىبن ++ جماهد −٥٩٠
 .حملسو هيلع هللا ىلص للنبي  )٥(]اهللا عليه++رضوان[قال علي : بن املسيب قال++سعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»الزبري«) ف(يف ) ١(

 .] م−أ/ ٦٥: ق[  ۩  
 ثنا:  مسعدة بن سعد العطارحدثنا: )٢٩٥٢/ ١٤٩/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 . به... اميإبراهيم بن منذر احلز
 وحييى وأبوه مل ,رواه الطرباين «:)٤٣٤/ ٩( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

 .» وبقية رجاله رجال الصحيح,أعرفهام
 .»يزيد«): ف(يف ) ٣(
 بن أمحد :من طريق )٤٧٥ح/ ٢٦٧/ ١( »األحاديث املختارة«أخرجه الضياء يف  )٤(

 عن ,املسيب بن سعيد عن ,عانجد بن زيد بن علي عن ,علية بن إسامعيل  ثنا:منيع
 . احلديثفذكر...  اهللا رسول قال:  قال,علي

ذا اإلسناد سفيان كام سيأيت يف الذي  هبوتابع إسامعيل بن علية عىل هذا احلديث
 .بعده

 .)ف(من ) ٥(



 ٧٣ ثايناملجلد ال  

نا : الرزاق والفريابي قاال++نا عبد: بن زنجويه++ إبراهيم −٥٩١
: قلت: بن املسيب, عن علي قال++بن زيد, عن سعيد++سفيان, عن علي

َّأال تزوج ابنة محزة فإهنا أحسن فتاة يف قريش? فقملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول يا : الَ
ّاهللا  حرم من ++أليس قد علمت أهنا ابنة أخي من الرضاعة, وأن«

 ولفظ احلديث عىل حديث, جدي عن .)١(»حرم من النسب++الرضاع ما
 .ابن علية

َعروبة, ++بن مسهر, عن ابن أبي++نا علي: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٥٩٢
أريد عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++زيد, عن ابن عباس أن رسولبن ++عن قتادة, عن جابر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أخربنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك البغدادي :)٥٤٣٨( »الكربى«يف النسائي أخرجه  )١(

» املصنف«يف عبد الرزاق و . وكيعثنا: )١٣١/ ١(أمحد و.  وكيعثنا: ل قا,املخرمي
ويف  .عبد الرزاقمن طريق  )٢٩١٨(» الكبري« والطرباين يف . عن الثوري,)١٣٩٤٦(
وأبو يعىل يف .  مسددثنا:  قاال, معاذ بن املثنى ويوسف القايضحدثنا: )٢٩١٩(
وحممد بن نرص املروزي . ع وكيحدثنا:  إسحاق بن إسامعيلحدثنا: )٣٨١(» مسنده«

حدثنا ): ٥٢٥(» مسنده«والبزار يف .  أنبأ وكيع: إسحاقحدثنا: )٢٨٨ح( »السنة«يف 
عن  )مسددوعبدالرزاق, ووكيع, (: , ثالثتهم وكيعحدثنا:  قال,يوسف بن موسى

 .به...  عن علي , عن سعيد بن املسيب, عن علي بن زيد,سفيان
 عن سعيد بن , عن علي بن زيد:ا قالًعلم أحدوهذا احلديث ال ن «:قال البزار

 عن سعيد بن , عن علي بن زيد: وغريه يقول, عن علي إال سفيان الثوري,املسيب
 عن هذا احلديث )٢٢٠/ ٣(» العلل«وسئل الدارقطني يف , » عن ابن عباس,املسيب
 عن سعيد بن , عن علي بن زيد, وعبد الوارث, وابن علية, الثوري بهحدث«: فقال

 عن سعيد , فرواه عن علي بن زيد;وخالفهم سعيد بن أبي عروبة,  عن علي,ملسيبا
فقال  ? أال تزوج ابنة محزة, يا رسول اهللا: أن عليا قال, عن ابن عباس,بن املسيبا

قول الثوري ومن  والصحيح .» حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب:رسول اهللا 
 .ها.»تابعه
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ّإهنا ابنة أخي من الرضاعة, إنه حيرم من «: املطلب فقال++بن عبد++ابنة محزة
 .)١(»حيرم من النسب++ ماّالرضاع
بكري, عن بن ++نا يونس: صالح األزديبن ++الرمحن++ عبد −٥٩٣
يا : حارثة أنه قالبن ++عمرو, عن أبيه, عن الرباء, عن زيد ابن يونس

 .)٢(املطلب++بن عبد++ محزةرسول اهللا, آخيت بيني وبني
بكري هذا بن ++عمرو الذي روى عنه يونسبن ++ يونس:و

بن ++ عمرو:إسحاق++ أبيإسحاق السبيعي واسم++بن أبي++احلديث هو يونس
 .عبداهللا, وهذا حديث غريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن سعيد بن أبي ,من طريق قتادة) ١٤٤٧(مسلم  و,)٢٦٤٥(أخرجه البخاري  )١(

 ثنا:  عن شعبة, حييىثنا: )٢٢٣/ ١(أمحد ورصح قتادة بالسامع يف رواية به, ... عروبة
 .هفذكر... بن عباسا عن ,سمعت جابر بن زيد:  قال,قتادة

:  حممد بن عبد اهللا احلرضميحدثنا: )٢٩٢٧/ ١٤١/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(
 حممد بن عبد اهللا حدثنا: )٤٦٥٨/ ٨٥/ ٥( ويف . حممد بن عبد اهللا بن نمرياثن

 حممد بن عبد اهللا حدثنا: )٤٦٥٩/ ٨٥/ ٥( ويف . عبيد بن يعيشثنا: احلرضمي
 عبد الرمحن بن حدثنا: )٧٢١٠( »مسنده«وأبو يعىل يف .  أبو كريبثنا: احلرضمي

والبزار يف . بن عبد اهللا بن نمري حممد حدثنا: )٧٢١١(ويف  .صالح أبو حممد األزدي
/ ٦٧٥/ ٢( »معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف .  أبو كريبحدثنا: )١٣٣٣(» مسنده«

 حممد بن عبد اهللا ثنا:  حممد بن عبد اهللا احلرضميثنا:  سليامن بن أمحدحدثنا: )١٨١٤
و أبو ,أبو كريبو ,عبيد بن يعيشو ,حممد بن عبد اهللا بن نمري (:مجيعهم, بن نمريا

 ,, عن أبيهعمرو يونس بن أبي إسحاق حدثنا:  قال,يونس بن بكريعن  )حممد األزدي
هذا احلديث ال نعلمه يروى عن زيد  «:, قال البزاربه...  عن زيد بن حارثة,عن الرباء

/ ٨(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف , و»ذا اإلسناد هب,بن حارثة إال من هذا الوجها
 وكذلك أحد إسنادي , ورجال البزار رجال الصحيح,طرباين وال,رواه البزار« :)٣١٢

 .»الطرباين
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ميرسة بن ++نا سعيد: عمران الوركاين++ أبوجعفربن ++ حممد −٥٩٤
َّإذا صىل عىل جنازة كبر ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : مالك قالبن ++البكري, عن أنس

ّليها أربعا, وأنه كبر عىل محزة  ع  .)١(سبعني تكبريةً
بن +عياضبن ++)٣(ُنا سلمى:  النمريي)٢(شبةبن ++ٍزيد عمر++ أبو −٥٩٥
بن ++َّكنازبن ++مرثد++ أبيفاطمة بنتبن ++مالك, ومالكبن ++ُسلمىبن ++منقذ

سلمى, عن حديث بن ++حدثني جدي منقذ:  قاليربوعبن ++بقيبن ++حصني
بن ++محزة:  حليفه۩مرثد, عن حديث++ أبيجده مالك عن حديث جده

ًحديثا مسندا إىل رسولاملطلب  ++عبد الزموا هذا «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ً
: , قال)٤(»ُاللهم إين أسألك باسمك األعظم رضوانك األكرب: الدعاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :)٣٦٥/ ٤( »تاريخ بغداد«اخلطيب يف , و)٣٨٧/ ٣( »الكامل«أخرجه ابن عدي يف  )١(

. محد الطاهري بغداديأمحد بن حممد بن أ أبو طاهر حدثنا: أخربنا أبو نعيم احلافظ
 . يزيد بن جناح املحاربيحدثنا: )١٨٢٣/ ٦٧٧/ ٢( »معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف 

 أخربنا :أخربنا فتيان بن حممود بن سودان )٢٨٤/ ١(» أسد الغابة«وابن األثري يف 
 أخربنا أبو القاسم : أخربنا أبو احلسن بن النقور:نرص أمحد بن حممد بن عبد القاهر++أبو

 بن حممد, أبو الطاهر أمحدو ,ابن عدي (:أربعتهم, عيسى بن علي بن عيسى بن اجلراح
عن املصنف أبي القاسم ) أبو القاسم عيسى بن عليويزيد بن جناج املحاربي, و

 .به... البغوي
إذا صىل  كان النبي  «:حديث أنس «:)٢٤٧/ ٥(» البدر املنري«قال ابن امللقن يف 

 فيه سعيد بن ,ال يصح»  وأنه كرب عىل محزة سبعني تكبرية,اًعىل جنازة كرب عليها أربع
 وكذبه , روى عن أنس أشياء موضوعة: وقال احلاكم, عنده مناكري: قال خ,ميرسة

 .»حييى بن سعيد القطان
 . وهو خطأ»شيبة«): م(يف ) ٢(
 ).٣٢٦/ ٤(» اإلكامل«بضم السني, انظر ) ٣(

 .] م−ب/ ٦٥: ق[  ۩  
 = ثنا:  علي بن سعيد الرازيحدثنا: )٢٩٥٩/ ١٥١/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٤(



  ثايناملجلد ال ٧٦

بلقوح, وما نادى غالم أباه, وما أقام أحد ++ عبد)١(ّسَبَأ++ ماوكان حليفه
 .مكانه

 )*( Iالب++بن أبي++عليبن ++حسن −١٩٦
, ومات ملسو هيلع هللا ىلصحممد, سكن املدينة والكوفة, وروى عن النبي ++أبا: يكنى
 .باملدينة
بن علي  ++ُولد احلسن: حدثني الزبري قال:  عمي قال −٥٩٦

 .ن شهر رمضان سنة ثالث من اهلجرةللنصف م
حممد, عن أبيه أن بن ++ضمرة عن جعفر++ أبوفحدثني: قال الزبري

ًسمى حسنا وحسيناملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول ً يوم سابعهام, واشتق اسم   ّ
ًحلقت حسنا وحسينا يوم سابعهام, ة  حسني من حسن, وأن فاطم ً ْ َ َ َ

 .ووزنت شعرمها فتصدقت بوزنه فضة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »الغيالنيات«الشافعي يف  بكر أبوو . قاال,عمر بن شبة و بكر بن خالد الباهليأبو

وابن قانع يف .  أبو زيد عمر بن شبةثنا:  ابن ناجيةحدثنا: )٦١٨ح/ ٥٠٠/ ١(
 نا حممد بن : عبد اهللا بن أمحد بن سعيد اللوريحدثنا: )١٨٧/ ١(» معجم الصحابة«

من طريق ) ١٨٣٢/ ٦٧٩/ ٢( »ابةمعرفة الصح«وأبو نعيم يف  .خالد الباهلي
 بن ىسلمعن ) أبو بكر بن خالدو ,أبو زيد عمر بن شبة (:كالمها, الطرباين وغريه

 »سلم «: وعند ابن قانع,»سلمة «: يف رواية الطرباينوقع» ُسلمى«به, و.. .عياض
 : هو املوافق لام يف مصادر ختريج احلديث)م(, وما يف »أنس«: )ف(, ويف )م(هكذا يف ) ١(

, وهو )٣٧١/ ٥( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)١٦٦/ ٣( للطرباين »املعجم الكبري«
ٌال أفعله ما أبس عبد ناقته«: ًاملوافق أيضا لام يف كتب اللغة, فمن أمثلة العرب املعروفة ْ َ َّ َ«. 

, وله ترمجة موسعة )١٣٠: ص(» التجريد«, و)٣٨٣/ ١(» االستيعاب«:  انظر لرتمجته(*)
/ ٦(» هتذيب الكامل«: , وانظر)٣٠٥−١٦٣/ ١٣(البن عساكر »  دمشقتاريخ«يف 

٢٥٧−٢٢٠.( 



 ٧٧ ثايناملجلد ال  

, عن حريثبن ++نا عمرو: ّاحلميد احلماين++بن عبد++ حييى −٥٩٧
اهللا ++رسول قال:  قال)١(عن سلامن اخلليل,++ أبيالرمحن, عن++بن عبد++برذعة
ًابنيه شربا وشبريا, وإين سميت ّسمى هارون«: ملسو هيلع هللا ىلص ُ  ّابني احلسن واحلسني ًَ

ًبام سمى هارون ابنيه شربا وشبريا  ُ ًَ«)٢(. 
بكرة, ++أخربين مبارك, عن احلسن, عن أبي: بن اجلعد قال++ علي −٥٩٨
أن يصلح به بني فئتني اهللا  ++هذا سيد عسى إن ابني«: قالملسو هيلع هللا ىلص النبي عن 

 .احلسن : , يعني)٣(»من املسلمني
عامرة بن ++نا ثابت: أسامة++ أبونا: عمر الكويفبن ++ عبداهللا −٥٩٩

تذكر من ++ ما:بن علي ++قلت للحسن: احلنفي, عن ربيعة احلنفي قال
 إال أنه أدخلني بيت الصدقة, فأخذت أذكر منه++ ما:قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++حتل لرسول++ الألقها; فإهنا«: َّمترة فألقيتها يف يف ففطن هبا فقال
 .)٤(أصبعه فيها فألقاها وأدخل: قال. »ألحد من أهل بيته++وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»سليامن«): م(يف ) ١(
وأبو نعيم يف  .من طريق املصنف) ١١٨/ ١٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٢(

 أبو ثنا:  جعفر بن حممد بن عمروحدثنا: )١٧٧٢/ ٦٦٥/ ٢( »معرفة الصحابة«
 .به...  بن عبد احلميد حييىثنا: حصني الوادعي

من ) ٣١٧٨(» مسنده«شيخ املصنف علي بن اجلعد يف , و)٢٧٠٤(أخرجه البخاري  )٣(
 ولقد :فقال احلسن «:ويف رواية البخاري. به...  عن أبي بكرة,حديث احلسن البرصي
 وهو ,عىل املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه  رأيت رسول اهللا :سمعت أبا بكرة يقول

  به ولعل اهللا أن يصلح,إن ابني هذا سيد «: ويقول,الناس مرة وعليه أخرىيقبل عىل 
 إنام ثبت : قال لي علي بن عبد اهللا:قال أبو عبد اهللا .»بني فئتني عظيمتني من املسلمني
 وانظر اختالف العلامء يف سامع احلسن .ها.»ذا احلديث هبلنا سامع احلسن من أبي بكرة

 ).١٦٥−١٦٢ص(» جامع التحصيل «:من أبي بكرة
 = ,)١٠٨٠٧/ ٢١٤/ ٣(» املصنف«يف , وابن أبي شيبة )٢٠٠/ ١(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٤(
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عامرة البرصي, عن بن ++ نا وكيع, عن ثابت:عمربن ++ عبداهللا −٦٠٠
 . وذكر احلديث۩ عليبن ++)١(قلت للحسن: شيبان قالبن ++ربيعة

بن ++احلسن: أسامة++ أبيأسامة يف حديث++أبا:  خالف وكيع:
 .)٢( عليبن ++ احلسني:علي, ويف حديث وكيع

:  نعيم يقول)٣(]أبا[سمعت : إبراهيم الدورقي قالبن ++ أمحد −٦٠١
 . سنة ثامن ومخسنيبن علي  ++مات احلسن

عبداهللا بن ++نا عمران: مسكنيبن ++نا سالم: فروخبن ++ شيبان −٦٠٢
 %ö≅è﴿:  رؤيا كأنه مكتوب بني عينيه)٣(] عليبن  [رأى احلسن: قال

uθ èδ ª!$# î‰ymr&﴾ ]فاستبرش بذلك واستبرش به أهله, فذكر ذلك ]١: اإلخالص ,
أجلك, فام بقي من ++ ماإن صدقت رؤياك فإنه قل: ّاملسيب فقالبن ++لسعيد

 .ًإال أياما حتى مات لبث 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف متام , و)٢٣٤٩( »صحيحه« يف خزيمة ابن, و)٧٩١ح/ ٢٤/ ٣( »مسنده«ويف 

يف البزار , و)٢٧٤١/ ٨٦/ ٣(» الكبري«, والطرباين يف )٧٢٧ح/ ٢٢٦/ ٢(» فوائده«
 بن ربيعةحدثنا : عامرة بن ثابتمن طريق  مجيعهم, )١٣٣٨/ ٢٣٤/ ١(» مسنده«

» احلسن«وانظر كالم املصنف اآليت يف اخلالف عىل . علي بن للحسن قال أنه, شيبان
 .»احلسني«و

وأتى   رواه غري واحد بألفاظ خمتلفة,;هذا احلديث قد روي عن بريد«: قال البزار
  بلفظ خالف لفظ شعبة;, أبو احلوراء: وهو, عن ربيعة بن شيبان,ثابت بن عامرة
 .» وأردنا أن نبني أن أبا احلوراء قد روى عنه غري بريد فلذلك كتبناه,فذكرناه لذلك

 .واحلديث أصله صحيح ثابت يف الصحيحني من مسند أبي هريرة 
 .»احلسني«): م(يف ) ١(

 .] م−أ/ ٦٦: ق[  ۩  
 .»عنهم«): م(يف ) ٢(
 ).م(ليس يف ) ٣(



 ٧٩ ثايناملجلد ال  

إسحاق, ++ أبينا إرسائيل, عن: أمحد الزبريي++ أبونا:  جدي[ −٦٠٣
من ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++احلسن أشبه الناس برسول: هانئ, عن علي قالبن ++عن هانئ

 .)١(]الرأس إىل الصدر, واحلسني من أسفل ذلك
 بن معاذ الصنعاين, عن معمر,++نا عبداهللا: بن عباد املكي++ حممد −٦٠٤

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++بن علي أشبههم برسول++كان احلسن: عن الزهري, عن أنس قال
خالد ++ أبيأنا ابن: هارونبن ++نا يزيد: منيعبن ++ جدي أمحد −٦٠٥
وكان أشبه الناس به ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رأيت رسول: جحيفة يقول++ أباسمعت: قال

 .)٣(عليبن ++احلسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثنا عبد اهللا بن : )٣٧٧٩(أخرجه الرتمذي , واحلديث )م(ليس يف  ما بني املعقوفني) ١(
.  حجاجثنا: )٩٩/ ١(» مسنده« وأمحد يف . أخربنا عبيد اهللا بن موسى:عبد الرمحن

 ًمجيعا من طريق ,)٧٤٤(» مسنده«والبزار يف .  أسود بن عامرثنا: )١٠٨/ ١(ويف 
هذا حديث  «:قال الرتمذي ,هفذكر... هانئ بن هانئ عن ,إسحاق أبي عن ,إرسائيل

وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه عن رسول اهللا  «:البزارقال , و»حسن صحيح غريب
/ ٤(» العلل«وسئل الدارقطني يف , »ذا اإلسناد هبإال علي بن أبي طالب  
 , عن أبي إسحاق, فرواه إرسائيل;يرويه أبو إسحاق واختلف عنه«:  فقال,عنه) ١٥٠

رجل  عن , عن أبي إسحاق,ورواه إسامعيل بن مسلم . عن عليئ,ان بن هئعن هان
 .ها.»ئ بن هانئ هان: وهو. عن علي,قد سامه

 قال . هشام بن يوسفأخربنا:  إبراهيم بن موسىحدثنا: )٣٧٥٢(أخرجه البخاري  )٢(
 حدثنا : حممد بن حييىحدثنا: )٣٧٧٦ ( والرتمذي. وقال عبد الرزاق:البخاري

 .األعىل++حدثنا عبد: )١٩٩/ ٣(ويف . حدثنا عبد الرزاق: )١٦٤/ ٣(د أمح و.الرزاق++عبد
 ,هشام بن يوسف (:ثالثتهم,  أخربنا عبد الرزاق:)١١٦٠ح(وعبد بن محيد 

 .هفذكر...  عن الزهري,عن معمر)  وعبد األعىل,الرزاق++عبدو
 )٢٣٤٣( مسلمو. حدثنا زهري: حدثنا أمحد بن يونس:  قال,)٣٥٤٣(أخرجه البخاري ) ٣(

 وحممد بن ,زهري( :كالمها , حممد بن فضيلحدثنا:  واصل بن عبد األعىلحدثنا: قال
 .هفذكر... عن إسامعيل بن أبي خالد) فضيل



  ثايناملجلد ال ٨٠

يونس, بن ++حدثنا عيسى:  األهوازيإرسائيلبن ++ احلسن −٦٠٦
بن ++مليكة, عن عقبة++ أبيعن ابن حسني,++بن أبي++سعيدبن ++)١(عن عمر

وهو يلعب بن علي  ++َّمر بحسن  بكر++ أبارأيت: احلارث قال
 شبه النبي )٣(بأبي: , وجعل يقول)٢(مع الغلامن, فاحتمله عىل عنقه

 .)٤(شبيه بعلي, وعلي يضحك++ال
 )*(Iالب ++بن أبي++عليبن ++حس −١٩٧

 . , وال يصح سامعهملسو هيلع هللا ىلص النبي )٥(]عن[روى اهللا ++عبد++أبا: يكنى
بكار بن ++حدثني الزبري: العزيز قال++بن عبد++علي  عمي  −٦٠٧
 .َبن علي خلمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة++ُولد احلسني: قال

بن ++شهاب, عن نا سفيان: نا احلميدي: زنجويه ابن  −٦٠٨
 . عبد اهللا++ أبايا: لحسنيلقلت :  رجل من قومه قالخراش, عن

َ قطن −٦٠٩ : سليامن قالبن ++نا جعفر: غربيعباد ال++ أبوُنسريبن ++َ
ًمطرنا مطرا كالدم ُقتل احلسني  . لام: حدثتني خالتي أم سامل قالت ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٦٤/ ٢١( »هتذيب الكامل« خطأ, انظر »عمرو«): م(يف ) ١(
 .»عاتقه«): ف(يف ) ٢(
 .كذا» بيني«): م(يف ) ٣(
 .به.. . عن عمر بن سعيد بن أبي حسني,اصم أبو عحدثنا): ٣٥٤٢(أخرجه البخاري ) ٤(

ترمجة حافلة, ) ٢٦٠−١١١/ ١٤(» تارخيه« له ابن عساكر يف , وترجم»«: )م( يف (*)
 ).٤٤٩ −٣٩٦/ ٦(» هتذيب الكامل«وكذلك فعل املزي يف 

 ). م(ليس يف ) ٥(



 ٨١ ثايناملجلد ال  

 . ۩وبلغني أنه كان بخرسان, والشام, والكوفة: عىل البيوت واجلُدر, قالت
بن ++الرزاق, عن ابن عيينة, عن جعفر++ عبدنا: ن زنجويه اب −٦١٠

 . وهو ابن ثامن ومخسنيبن علي  ++ُقتل احلسني: حممد, عن أبيه قال
: موسى قال++ أبينا سفيان, عن: عباد امللكيبن ++ حممد −٦١١

ستة عرش من أهل   عليبن ++قتل مع احلسني: سمعت احلسن يقول
 .هبم يشبهونرض يومئذ أهل بيت أعلم عىل وجه األ++ مابيته,
قتل : األسود املرصي يقول++ أباسمعت:  ابن زنجويه قال −٦١٢

 . سنة ستنيبن علي  ++احلسني
 قتل احلسني: نعيم قال++ أبونا: إبراهيم الدورقي قالبن ++ أمحد −٦١٣

 . ٍيف يوم سبت يوم عاشوراء سنة ستنيابن علي  
بن ++ اهللا)١(]نا عبد: [عبيدبن ++ نا يعىل:حممد القطانبن ++ أمحد −٦١٤

ًعلي مخسا بن ++ّلقد حج احلسني: عمري قالبن ++بن عبيد++اهللا++ عبدالوليد, عن
 . ُ لتقاد معه)٢(ًوعرشين حجة ماشيا, وإن النجائب

: حممد, عن أبيه قالبن ++نا سفيان, عن جعفر:  ابن املقرئ −٦١٥
 . ٍلثامن ومخسني )٣(ُقتل احلسني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .] م−ب/ ٦٦: ق[  ۩  

 ). م(ليس يف ) ١(
النهاية يف غريب «.  القوية اخلفيفة الرسيعة:مجع النجيب والنجيبة وهي من اإلبل) ٢(

 ).٤٣/ ٥(» احلديث
 . »نيحس«): ف(يف ) ٣(



  ثايناملجلد ال ٨٢

 حفصبن ++بكر++ أبيشيبة, عن++ أبونا: مزاحم++بن أبي++ منصور −٦١٦
علي  وهو خيضب بن ++)٢(ُقتل احلسني: ٍسعد قالبن ++)١(عمربن ا

َبوسم ِ  .)٣(ةَ
بن زيد, عن ++ضمرة, عن كثري++نا أبو: بن موسى++ هارون −٦١٧
 بن حسني, عن أبيه, أن أعرابيا كان له عىل++بن رباحٍ, عن علي++الوليد
إن شئت تبرص رحالنا : موعد فقدم مع ناس فقالوا لهملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول

اهللا ++ فجاء رسول)٤(ونذهب فنكفيك, وإن شئت أبرصنا فذهب هو فذهبوا
ًفسأله غنما وإب فأعطاه, » شئت++نعم, ما«: موعدي فقال: , فقالملسو هيلع هللا ىلص
ز ّما رض هذا لو قال كام قالت عجو«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++سأله, فلام أدبر قال رسول++ما

قال «: يا رسول اهللا, وما قالت عجوز إرسائيل? قال:  قالوا»بني إرسائيل
ًنعلم أحدا يعلم ذاك إال ++ما: َمن يدلني عىل قرب أخي يوسف; قالوا: موسى;

: ُدليني عىل قرب أخي يوسف, قالت:  فأتاها فقال− يعني−فالنة العجوز
اهللا أن ++تدعو: وما قالت: سألتك, قال موسى;++أدلك إال أن تعطيني ما++ال

اهللا معي حيث ++وما يرضين أن جيعلك: جيعلني معك حيثام كنت, قال موسى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »عمرو«): م(يف ) ١(
 . »نيحس«): ف(يف ) ٢(
بكرس السني املهملة وقد : والوسمة. »كان خيضب بالوسم«:  بخط مغاير)ف(يف حاشية ) ٣(

ّتسكن ْنبت: ُ » النهاية يف غريب احلديث«. ودأس الشعر بورقه خيضب باليمن شجر: وقيل. َ
)٣٠٤/ ٥ .( 

 .»فذهبت, فذهب«): ف(يف ) ٤(



 ٨٣ ثايناملجلد ال  

 . )١(»ّنعم, فام رض هذا لو قال مثل ذلك: كنت, قال
ًأعلم أحدا حدث به من هذا ++ الهذا حديث غريب,: ۩ 

 . ضمرة++ أبيالوجه غري
نا ثابت, عن : اذانزبن ++حدثنا عامرة: )٢(]فروخبن  [ شيبان −٦١٨

َّاستأذن ملك القطر ربه أن يزور ا: ٍأنس قال ِ ْ َ ُ َ , فأذن له, وكان يف ملسو هيلع هللا ىلصلنبي َ
يدخل ++ اليا أم سلمة, احفظي علينا الباب«: ملسو هيلع هللا ىلصسلمة, فقال النبي يوم أم 

 طفر )٣(]بن علي[ فبينام هم عىل الباب إذ دخل احلسني »علينا أحد
يلثمه ويقبله, ملسو هيلع هللا ىلص جعل النبي , فملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++فاقتحم فدخل فتوثب عىل رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعقوب بن حدثنا: )٤٣٣/ ٣٤٥/ ١( »اآلحاد واملثاين«أخرجه ابن أبي عاصم يف  )١(

ن إ : قال, عن أبيه, عن علي بن حسني, عن كثري بن زيد, أنس بن عياضحدثنا: محيد
 .»الوليد بن رباح« ومل يذكر ,هفذكر... أعرابيا

 »مسنده«أخرجه أبو يعىل يف : وحلديث عجوز بني إرسائيل شاهد من حديث أبي موسى
 أبو هشام الرفاعي حدثنا: )٧٢٣(» صحيحه«من طريقه ابن حبان يف , و)٧٢٥٤(

موسى ++ عن أبي, عن أبي بردة, عن يونس بن عمرو, ابن فضيلحدثنا: حممد بن يزيد
 . فقال رسول اهللا , ائتنا فأتاه: فقال له,أعرابيا فأكرمه   أتى النبي:قال

 حممد بن حدثنا: )٧٧٦٧( »األوسط«أخرجه الطرباين يف  :ومن حديث علي
 حدثنا: )١٥٤ح( »مكارم األخالق«واخلرائطي يف  . نا يعقوب بن إسحاق:يعقوب

عن احلسن بن ) محاد بن احلسنو ,يعقوب بن إسحاق (: كالمها,محاد بن احلسن الوراق
 عن املنهال بن , عن أبي العالء اخلفاف,حممد بن كثري الكويف ثنا: عنبسة الوراق

 عن يروى ال «:قال الطرباين .ه بنحوهفذكر...  عن علي قال, عن حبة العرين,عمرو
 .»القلويس إسحاق بن يعقوب  بهتفرد ,اإلسناد ذا هبإال علي

 .] ف−أ/ ٦٧: ق[  ۩  
 .)ف(ليس يف ) ٢(
 ). م(ليس يف ) ٣(



  ثايناملجلد ال ٨٤

إن أمتك ستقتله, وإن شئت : , قال»نعم«: أحتبه? قال: فقال له امللك
 فأراه, فجاء بسهلة أو تراب أمحر, فأخذته ,أريتك املكان الذي يقتل فيه

 . )١(كنا نقول إهنا كربالء: قال ثابت. أم سلمة فجعلته يف ثوهبا
, عن ثابت, عن أنس, غري  وال أعلم روى هذا احلديث:

  )٢(عامرة, وهو ابن زاذان الصيدالين برصي, ويف حديثه لني 
]<î×Â< ïi< äi]ç×‘æ< å‚·< Ðu< < ‚Û£]æ< HÄe]†Ö]< ðˆ¢]< 

<íß‰<†ËÖ]<gq…<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<kfŠÖ]<Ýçè<å‚fÂæ<äÖç‰…<‚Û¦

å†ÛÂ<ÐÿÚŽ<»<oè‚£]<…]‚e< Híñ^Ûj‰æ<ì†Â<Äf‰<<]<Hå†Ò„e

<<‚Û£]æîËŞ‘]<àè„Ö]<å^fÂ<î×Â<Ýø‰æ[)٣(<J< <

* **  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ١٠٦/ ٣(» الكبري«الطرباين يف , و)٢٦٥, ٢٤٢/ ٣(» مسنده«د يف أخرجه أمح )١(

ابن حبان , و)٦٩٠٠(» مسنده«البزار يف , و)٣٤٠٢( »همسند«أبو يعىل يف , و)٢٨١٣
نعلم +هذا احلديث ال«: قال البزار .من طريق عامرة بن زاذان )٦٧٤٢( »صحيحه«يف 

/ ٩( »جممع الزوائد«ثمي يف , وقال اهلي»رواه عن ثابت عن أنس إال عامرة بن زاذان
وفيها عامرة بن زاذان   بأسانيد,, والطرباين, والبزار, وأبو يعىل,رواه أمحد«: )٣٠٠

 .»وبقية رجال أبي يعىل رجال الصحيح وثقه مجاعة وفيه ضعف,
 . »ويف حديثه لني«: بدل» ثقة«): ف(يف ) ٢(
 ).ف (ما بني املعقوفني من) ٣(



 ٨٥ ثايناملجلد ال  

امس من كتاب ا[  »معجم الصحابة«زء ا
عاهللا عنهم ++رضي  أ

 تصنيف
 :القاسم++أبي

 العزيز البغوي++بن عبد++مدبن ++اهللا++عبد
 +مدبن ++اهللا عبيد :عبد اهللا++ أبيرواية

دانبن ا ي عنهبن ++مد   )١(]بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ما بني املعقوفني من ) ١(
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 ٨٧ ثايناملجلد ال  

ن الرحيماهللا ال++بسم[  ر
مد رسوله الكريم وعلى أهله وسلم++وصلي  )١(]اهللا على سيدنا 

 )*(اليمانبن ++حذيفة: العبسياهللا ++عبدأبو  −١٩٨
 . ل, سكن الكوفة وتويف باملدائنْيَسوهو احلُ
بن ++جابربن ++حسيلبن ++حذيفة: عبيد قال++ أبي عمي, عن −٦١٩
بن ++اليامن ألنه من ولد اليامنن ب++اليامن, إنام قيل حذيفةبن ++عمروبن ++ربيعة
 . عبسبن ++قطيعةبن ++احلارثبن ++جروة
األشهل, وكان ++ عبدحذيفة حليف بني:  ابن زنجويه قال −٦٢٠
َ ويكنى, وعدادمها يف األنصار,هو وأبوهملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ هاجر إىل رسولممن ْ ُ :
 . اهللاعبد ++أبا

بن ++ محاد)٢(نا: إبراهيمبن ++نا مسلم: زنجويهبن ++بكر++ أبو −٦٢١
خريين : املسيب, عن حذيفة قالبن ++زيد, عن سعيدبن ++أنا علي: سلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(

 »اجلمهرة«انظر » أسيدبن ++جابربن ++− بالتصغري−ُحسيل: حسل, ويقالبن ++حذيفة«: هو (*)
 ). ٤٤٧: ص(البن الكلبي 

 »معجم الصحابة«, و)٩٦ −٩٥/ ٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: رتمجتهلوانظر 
ألبي نعيم » املعرفة«, و)٤٦٥/ ٢(» اآلحاد واملثاين«, و ) بتحقيقنا−٢١٥(البن قانع 

/ ٥(» هتذيب الكامل«وانظر . وما بعدها) ٢٥٩/ ١٢(» تاريخ دمشق«, و)٦٨٦/ ٢(
٥١٠ −٤٩٥.( 

 . خطأ»بن«): م(يف ) ٢(
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 . )١(بني اهلجرة والنرصة, فاخرتت النرصةملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول
سلمة, بن ++نا محاد: عاصم الكالبيبن ++نا عمرو: )٢( ابن شبة −٦٢٢

 أخذين: زفر, أن حذيفة قالبن ++إسحاق, عن صلة++ أبيعن احلجاج, عن
, فأخربنا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++ُنعني رسول++ الٍاملرشكون أيام بدر, فأخذوا علينا أن++وأبي

 . )٥(»)٤(عليهم ونستعني باهللا  )٣(قولوا هلم«: فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++بذلك رسول
  مجيع, عن۩ بنأخربنا الوليد: هارونبن ++)٦(نا يزيد:  جدي −٦٢٣
: يف حديثهاموأنا رشيك, عن عاصمٍ, عن زر قاال : الطفيل, قال يزيد++أبي

 . عبد اهللا++أبو: ُكنية حذيفة
أنا : نا ابن جابر: بكربن ++نا برش: عيسى املرصيبن ++ أمحد −٦٢٤
: سمعت حذيفة يقول: إدريس يقول++ أباسمعت: قالاهللا ++بن عبيد++)٧(برش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ « ابن عساكر يف :من طريقه, و)٣٠١١/ ١٦٤/ ٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(

/ ٥(» هتذيب الكامل«ملزي يف ا, و)٢٩٣٦(» مسنده«البزار يف , و)٢٦٤/ ١٢(» دمشق
نعلم ++ الهذا احلديث« :وقال البزار. به... إبراهيمبن ++مجيعهم من طريق مسلم, )٥٠٠

 وال نحفظه إال من ,ا غري هذا اإلسنادً وال نعلم له إسناد,رواه إال حذيفة عن النبي 
 .» عن محاد,حديث مسلم

 . َّبن شبة النمريي++ُ; وهو عمر»شيبة«): م(يف ) ٢(
 . »فواهلم«): م(يف ) ٣(
 .ضبب عليهاو) ف(من ) ٤(
/ ١٥٥/ ١٠( »األوسط«, وابن املنذر يف )٣٠١٢/ ١٦٥/ ٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٥(

بن ++ محاد ثنا:بن املنهال++ حجاج ثنا:العزيز++بن عبد++ عليحدثنا: كالمها قال ,)٣٢٨٤
  .هفذكر... ر, عن حذيفة قالبن زف++عن صلة إسحاق,++عن أبي عن احلجاج, سلمة,

 .  كذا»زيد«): ف(يف ) ٦(
 .] م−ب/ ٦٧: ق[  ۩  

 = انظر ,بالسني املهملة» برس «:والصواب) ف( وهي مطموسة يف ,باملعجمة) م(كذا يف ) ٧(
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عن اخلري وكنت أسأله عن الرش, ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++إن الناس كانوا يسألون رسول
هبذا اخلري, وجاء اهللا ++ًكنا أقواما ضال بالرش فجاءيا رسول اهللا, إنا : فقلت

ٌاللهم نعم, وفيه دخن«: ّبك فهل بعد هذا اخلري من رش? فقال َ :  فقلت»)١(َ
ُوما دخنه يا رسول اهللا? قال َ ّأقوام يهدون بغري هدانا ويستنون بغري «: َ َ َ
ُسنتنا, تعرف منهم وتنكر ّ ّحلهم:  قلت»ُ هم «:  لنا يا رسول اهللا, قال)٢(َ

ْمن جلدتنا, ويتكلمون بألسنتنا هل بعد ذلك اخلري من رش? : قلت:  قال»ِ
َنعم, دعاة خيرجون عىل أبواب جهنم, من أجاهبم قذفوه فيها«: قال ُ« 
مجاعة املسلمني «: يعصمني من ذلك قال++ مايا رسول اهللا,: قلت

 تلك ْفاعتزل«: فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام قال: )٣(]قلت [.»وإمامهم
ٌّالفرق ُكلها, وإن أدركك أجلك وأنت عاض عىل أصل شجرة َ َّ َ َ ِ«)٤( . 

بن ++اهللا++ عبدأنا رشيك, عن األعمش, عن: اجلعدبن ++ علي −٦٢٥
 .)٥(كان نقش خاتم حذيفة كركيان: يزيد قال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٧٥/ ٤(» هتذيب الكامل«ترمجته 
ِبدخان اًتشبيه ٍواختالف فساد: أي) ١( ْالرطب بطاحل ُ  حتت باطنال الفساد من بينهم لام َّ

 ).٢٤١/ ٢(» النهاية يف غريب احلديث«. الظاهر الصالح
 ). ٤٨٩/ ١٠(» جممع الزوائد«. ِأي صفهم) ٢(
 ). م(ليس يف ) ٣(
حدثني :  قال,الوليد كالمها من طريق ,)١٨٤٧(مسلم , و)٣٦٠٦(أخرجه البخاري  )٤(

 أنه ,إدريس اخلوالين++حدثني أبو:  قال,اهللا احلرضمي++بن عبيد++حدثني برس:  قال,ابن جابر
 .هفذكر... اليامن يقولبن ++سمع حذيفة

/ ٢٦٣/ ٤( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف , واحلديث »كركس«): ف(يف ) ٥(
  .به... اجلعدبن ++ عليحدثنا: )٦٢٩٣
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يزيد بن ++اهللا++بن عبد++ كذا قال علي, وهو وهم, إنام هو عن موسى

 . اخلطمي عن أمه[
نا األعمش, : يونسبن ++نا عيسى: عمرو الضبيبن ++داود به  −٦٢٦

 رأيت عىل: , عن أمه ابنة حذيفة قالت)١(]يزيدبن ++اهللا++بن عبد++عن موسى
ْ فيها َكركيان مقابالن بينهام )٢(خاتم ذهب فيه ياقوتة اسامنجونية++أبي

 . )٣(احلمد هللا: مكتوب
لام نزل : قالنا احلسن : األشهب++ أبونا: فروخبن ++ شيبان −٦٢٧

أفلح من ندم, احلمد هللا الذي ++ ال:حبيب جاء عىل فاقة: بحذيفة املوت قال
 . )٥( الفتنة وقادهتا)٤(علوج سبق بي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
 .»اسمها نجونية «:)م(يف  )٢(
 عن ,معاوية++ أبوحدثنا: )٢٥٦٠٧/ ٢٦٨/ ٨( »صنفامل«يف شيبة ++ أبيابنأخرجه  )٣(

 .تهفذكر.. . قالت, عن حذيفة, عن أمه,يزيدبن ++اهللا++بن عبد++ عن موسى,األعمش
 .به... عوانة++ أبيمن مسند )٢٣٢٥/ ١٥/ ٧( »املطالب العالية«وانظر 

  ).٥٥٢/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. مجع العلج, وهو الرجل القوي الضخم) ٤(
/ ١ (»حلية األولياء«يف , و)١٨٥٣/ ٦٨٨/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٥(

 »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف . به... حييى, عن احلسنبن ++الرسي من طريق )٢٨٢
  .به...  عن احلسن,هشام من طريق )٢٩٧/ ١٢(

 حدثنا :)٣٨٣٥٨/ ٣٩/ ١٥(» املصنف«يف شيبة ++ أبيابن أخرجه :ٍوله طريق ثان
مسعود األنصاري ++ أبو دخل: قال, عن حممد,حسانبن ++ هشامحدثنا:  قال,أسامة++أبو

 .هفذكر... عىل حذيفة يف مرضه الذي مات فيه
 حدثنا عبدالرمحن): ٢٨٢/ ١ (»حلية األولياء«نعيم يف ++ أخرجه أبو:وله طريق ثالث

 =بن ++ حييى ثنا:دميزيد اآليبن ++ حممد ثنا:سحاق احلربيإبن ++براهيمإ  ثنا:العباسبن ا
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عمرو بن ++اهللا عبيد نا: سعيد الشايش++ أبوساملبن ++ عيسى −٦٢٨
ِمرة, عن خيثمة, عن ربعيبن ++أنيسة, عن عمرو++بن أبي++الرقي, عن زيد ُ 

ٍحراش قبن ا  ّأي: التي حرض فيها حذيفة جعل يقوللام كانت الليلة : الِ
: ًفاستوى جالسا ثم قال: هذا وجه السحر, قال: قلت: الليل هذا? قال

 ۩شهدت, وما قتلت وال ماليت++ مااللهم إين أبرأ إليك من دم عثامن, واهللا
 .)١(عىل قتله
, مسهر, عن جمالد, عن الشعبيبن ++نا علي: سعيدبن ++ سويد −٦٢٩

من أين علمت املنافقني من أصحاب : قلنا حلذيفة: زفر قالبن ++عن صلة
ٍيف سفر فبينا نحن نسري لي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++كنا مع رسول: ? قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++رسول

قد نام عىل راحلته, ولو طرحناه : ًإذ نام عىل راحلته فسمعت ناسا يقولون
م وبني  بينه)٢(النكرست عنقه فاسرتحنا, فلام سمعت ذلك جعلت أسري

 القوم فاستيقظ )٣(, وأقرأ, وأرفع صويت, فأخفتملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++رسول
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدثني من دخل عىل :  قال,عن زياد موىل ابن عباس ,كثريبن ++سامعيلإبن ++سليم

 .هفذكر...  فقال,حذيفة يف مرضه الذي مات فيه
 .] م−أ/ ٦٨: ق[  ۩  

وأخرجه من طريق املصنف, ) ٢٩٤/ ١٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
: قال ,سيفبن ++ حكيمحدثنا: )٢٢١٤/ ٢٦٨/ ٢( »نةأخبار املدي«شبة يف بن ++عمر

 عن خيثمة ,مرصفبن ++عن طلحة ,أنيسة++بن أبي++عن زيد ,عمروبن ++ عبيد اهللاحدثنا
 طلحة« وزاد يف إسناده , احلديثفذكر... قال ,راشحبن ++عن ربعي ,الرمحن++بن عبدا

 .وأخرجه من طرق أخرى .»مرصفابن 
 .»أسرت«): م(يف ) ٢(
 .»وأخفت«): ف(يف ) ٣(
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يا رسول اهللا, هذا فالن : فقلت» ?)١(َمن هذان«: فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول
فإن هؤالء املنافقني «: نعم, قال:  قلت»قالوا?++ ماسمعت«: وفالن فقال
 . )٣(ني املنافق)٢(, فمن تلك الليلة علمت»ًخترب بذلك أحدا++ الفالن وفالن,

 باملدائن قبل اجلمل, بلغني أن حذيفة تويف:  قاله ابن زنجوي −٦٣٠
 أبا ٍمات حذيفة باملدائن سنة ست وثالثني, ويكنى: عمربن ++قال حممد

:  يدرك اجلمل, ويقالمل:  عثامن, وهو حي ويقولون)٤(عبد اهللا, وجاء نعي
 .إنه مات بعد قتل عثامن بقليل

ة −١٩٩  )*( الغفاري)٦(دْيِسَأبن ++حذيفة: )٥(َأبو سر
 . سكن الكوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »هذا«): ف(يف ) ١(
 . »علم«): ف(يف ) ٢(
 »هتذيب الكامل«, ومن طريقه املزي يف )٣٠١٥/ ١٦٥/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

ثنا : عمرو الياميبن ++ مرصفثنا: احلرضمياهللا ++عبدبن ++ حممدحدثنا: )٥٠٢/ ٥(
رواه الطرباين  «:)٣٠٢/ ١( »ع الزوائدجمم«قال اهليثمي يف به, ...  جمالدثنا: أسامة++أبو

 .» وقد اختلط وضعفه مجاعة,سعيدبن ++ وفيه جمالد,يف الكبري
 . »يعني«): ف(يف ) ٤(
 ). ٤٣/ ٢(» اإلصابة« قاله احلافظ يف »بكنيته مشهور ,عجيبة وزن ,بمهملتني«) ٥(
 قاله ابن نارص »مهملة دال تليها حتت املثناة وسكون املهملة السني وكرس ولهأ بفتح«) ٦(

 ). ٥٨/ ١(» اإلكامل«, وانظر »توضيح املشتبه«يف 
 التاريخ«: رتمجتهلرسحية, وغلبت عليه كنيته, انظر ++ أبوأسيد,بن ++أميةبن ++حذيفة: ويقال (*)

قانع البن » ومعجم الصحابة«) ٢٥٧/ ٢(» اآلحاد واملثاين«, و )٩٦/ ٣(» الكبري
 وما )٢٥٣/ ١٢(» تاريخ دمشق«, و )٦٩١/ ٢(عيم ألبي ن» املعرفة«, و) بتحقيقنا−٢١٦(

 ).٤٩٥ −٤٩٣/ ٥(» هتذيب الكامل«بعدها, و
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: اسمهملسو هيلع هللا ىلص  رسحية صاحب النبي )١(أبو: عبيد++ عمي, عن أبي −٦٣١
 . )٢(غفاربن ++أسيدبن ++أميةبن ++حذيفة
: نا شعبة: محادبن ++نا سهل: صخر الرازيبن ++عليبن ++ أمحد −٦٣٢

َسرحية وكان ++ أبي مرسوق, ومطرف, عن الشعبي, عن)١( سعيد بن)٣(نا
 . )٤(صحاب الشجرةمن أ
اهللا, ++بن عبد++ٍسعيد وهارونبن ++عباد املكي وسويدبن ++ حممد −٦٣٣

سفيان, عن عمرو :  نا− واللفظ البن عباد−مسلمبن ++وابن املقرئ, وعلي
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++أسيد الغفاري, أن رسولبن ++الطفيل خيرب عن حذيفة++ أباسمع
لرحم بأربعني أو مخس َيدخل املَلك عىل النطفة بعدما تستقر يف ا«: قال

:  اهللا, فيكتب ثم يقول)٥(ٌيا رب أذكر أم أنثى? فيقول: وأربعني ليلة فيقول
 أم سعيد? فيقول فيكتب, ثم يكتب مصيبته وأثره, ورزقه )٦(يا رب, أشقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو تصحيف»بن«: )م(يف ) ١(
بن ++أمية بنا :ويقال ,أسيدبن ++حذيفة«): ٤٩٣/ ٥(» التهذيب«لذا قال املزي يف ) ٢(

بن ++فةاسمه حذي«:  فقال)١١٨٣/ ١( »أسد الغابة«, وذكر نسبه ابن األثري يف »أسيد
 وقال . قاله خليفة,مليلبن ++غفاربن ++حرامبن ++الوقيعةبن ++األغوسبن ++خالدبن ++أسيد

 : فقال خليفة,غفاربن ++حرامبن ++واقعةبن ++األغوزبن ++أسيدبن ++ حذيفة:ابن الكلبي
 ,اً وقال الكلبي مثله إال أنه جعل عوض السني زاي,األغوس بالغني املعجمة والسني

 .»واقعة :يعة عوض وق:وقال
 . »عن«): ف(يف ) ٣(
 . من طريق املصنف) ٤٥٤−٤٥٣/ ١(» موضح اجلمع والتفريق«أخرجه اخلطيب يف  )٤(
 .»ويقول«): م(يف ) ٥(
 . »وشقي«): م(يف ) ٦(



  ثايناملجلد ال ٩٤

 . )٢(»فيها وال ينتقص++ُ, ثم تطوى الصحف, فال يزاد عىل ما)١(وعمله
مسلم, عن عمرو أنه بن ++نا حممد: عمرو الضبيبن ++ داود −٦٣٤
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ رسول۩سمعت: أسيدبن ++قال حذيفة: الطفيل قال++ أباسمع
: فذكر احلديث, فقال» إذا مضت عىل النطفة مخس وأربعون ليلة«: يقول

 . وذكر نحوه .)٣(»ويكتب امللكاهللا ++فيقيض«
ليىل, عن ++ أبينا خالد, عن ابن: بقية الواسطيبن ++ وهب −٦٣٥

عرش «: قالملسو هيلع هللا ىلص رسحية, عن النبي ++ أبيعميلة, عنبن ++ربيعاحلكم, عن ال
بني يدي الساعة خسف باملغرب, وخسف باملرشق, وخسف بحجاز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »وعلمه«): ف(يف ) ١(
 واللفظ ,حرببن ++نمري وزهريبن ++اهللا++بن عبد++ حممدحدثنا: )٢٦٤٤(أخرجه مسلم  )٢(

 عن ,الطفيل++ أبي عن,ديناربن ++ عن عمرو,عيينةبن ++ سفيانحدثنا:  قاال,البن نمري
 . احلديثفذكر...  النبي  به يبلغ,أسيدبن ++حذيفة

 .] م−ب/ ٦٨: ق[  ۩  
 .أسيد من النبي بن ++هذه الرواية فيها الترصيح بسامع حذيفة )٣(

عاصم ++ أبيه ابنمن طريق, و)٨٢١/ ٦٩/ ٣( »مسنده«يف شيبة ++ أبيأخرجه ابن
بن ++ عن حممد,منصوربن ++ إسحاقحدثنا: )١٠١١/ ٢١٨/ ٢( »اآلحاد واملثاين«يف 

 .به... مسلم
حدثني  «: قال اإلمام مسلم, قصةمن طريق آخر وفيه) ٢٦٤٥(وقد أخرجه مسلم 

 عن ,احلارثبن ++ أخربين عمرو: أخربنا ابن وهب:رسحبن ++عمروبن ++الطاهر أمحد++أبو
 الشقي :يقولمسعود بن ++اهللا++ عبد أنه سمع,واثلة حدثهبن ++ أن عامر, املكيالزبري++أبي

اهللا ++ فأتى رجال من أصحاب رسول, والسعيد من وعظ بغريه,من شقي يف بطن أمه
 : فقال, فحدثه بذلك من قول ابن مسعود,أسيد الغفاريبن ++ حذيفة: يقال له

 فإين سمعت !أتعجب من ذلك : فقال له الرجل!?وكيف يشقى رجل بغري عمل
 .فذكر احلديث ...» يقولاهللا ++رسول
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, والدخان, ودابة األرض, ويأجوج ;مريمبن ++العرب, والدجال, وعيسى
 . )١(»ومأجوج, وريح تنسفهم فتطرحهم يف البحر والشمس

ملسو هيلع هللا ىلص بن أسيد عن النبي ++يفةوقد روى حذ: )٢(]بن حممد [
 . أحاديث

زدي −٢٠٠  )*(حذيفة ا
ُّيشك يف صحبته ُ . 

 نا: عمر األسلميبن ++نا حممد: اخلليل الربجالينبن ++ أمحد −٦٣٦
اخلري, عن ++ أبيحبيب, عن++بن أبي++جعفر, عن يزيدبن ++احلميد++عبد

 يف ثامنية نفر منملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++أتيت رسول: , عن حذيفة األزدي قال)٣(جنادة
: عنده فقلنا األزد, وأنا ثامنهم يوم اجلمعة, ونحن صيام فدعانا إىل طعام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عن ابن,أبانبن ++حممدمن طريق  )١٨٢ح( »الكنى واألسامء«أخرجه الدوالبي يف  )١(

 اهللا++قال رسول:  قال,رسحية الغفاري++ عن أبي,بن عميلة++ عن الربيع, عن احلكم,ليىل++أبي
, )٤٣١١(داود ++, وأبو)٢٩٠١(مسلم  أخرجه :وله طريق آخر. هفذكر... 

 ,١١٣١٦( »الكربى«النسائي يف , و)٤٠٥٥ ,٤٠٤١( هابن ماج, و)٢١٨٣(الرتمذي و
عن  ,واثلةبن ++عامر الطفيل++ أبيعن ,القزاز فراتمجيعهم من طريق  ,)١١٤١٨
 .به... أسيد الغفاريبن ++حذيفة

  ). م(ليس يف بني املقعوفني ++ ما)٢(
, ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن منده, له ذكر فيمن أدرك النبي «): ١٦٩/ ٢(» اإلصابة« يف احلافظقال  (*)

ًوروى الواقدي حديثا مقلوبا قد أرشت إليه يف ترمجة جنادة, وقال البغوي يشك يف : ً
 .ه ا.»صحبته

 ,)٢٥٦/ ٣(» اجلرح والتعديل«, و)٩٧/ ٣(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلوانظر 
 ).٤٦٦−٤٦٥/ ١(» األسد«, و)٥١٠/ ٥(» هتذيب الكامل«و

 .»محاد«): ف(تصحف يف ) ٣(
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 : قلنا»صمتم أمس?«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++ فقال رسول,يا رسول اهللا, نحن صيام

 . )١(»فأفطروا«: ال, قال:  قلنا»ًأفتصومون غدا?«: قال++ال
ب, حبي++بن أبي++بن إسحاق, عن يزيد++ وهذا احلديث رواه حممد:

 . اخلري, عن حذيفة األزدي, عن جنادة++ أبيعن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب كام قال ابن األثري رواية من رواه ,  عن حذيفة, عليه من مسند جنادة مل نقف)١(
 :  عن جنادة,عن حذيفة

بن احدثنا :  قال,بن سليامن++ أنبأ الربيع):٢٧٧٣( »الكربى«يف النسائي كذا أخرجه 
 ,بن بكار++ أخربين أمحد):٢٧٧٤(ويف .  وذكر آخر,بن سعد++ الليثي حدثن: قال,وهب
أخربنا : )٥٠٢/ ٧( »الطبقات الكربى«وابن سعد يف . بن إسحاقا عن ,حدثنا حممد: قال
/ ٧٩/ ٢( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف . بن إسحاق++ عن حممد,بن نمري++اهللا++عبد

 »الكبري«اين يف والطرب. ثنا ابن هليعة: قال ثنا أسد,: قال, حدثنا ربيع املؤذن: )٣٣١٣
بن ++وحدثنا أمحدح  .بن هارون++ثنا يزيد: بن جعفر العطار++حدثنا إدريس: )٢١٧٣(

ويف . بن إسحاق++ثنا حممد:  قاال,بن خالد الوهبي++ثنا أمحد: بن نجدة احلوطي++الوهاب++عبد
 عن ,بن نمري++اهللا++ثنا عبد: شيبة++بن أبي++بكر++ثنا أبو: بن غنام++ عبيدحدثنا): ٢١٧٤(

 :بن صالح++اهللا++ثنا عبد: بن شعيب األزدي++حدثنا مطلب: )٢١٧٥(ويف . بن إسحاق++حممد
بن ++بن ابراهيم++حدثنا أمحد): ١٥٥/ ١( »معجم الصحابة«وابن قانع يف . حدثني الليث

/ ٦١٢/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو. بن سعد++ نا الليث:بن بكري++ نا حييى:ملحان
 ح وحدثنا .بن موسى++ثنا أسد: بن داود++ثنا املقدام: بن أمحد++ا سليامنحدثن: )١٦٦٢

 ح .ثنا ابن هليعة: بن سعيد, قاال++ثنا قتيبة: بن سفيان++ثنا احلسن: بن محدان++عمرو++أبو
بن ++ حدثني الليث:بن بكري++ثنا حييى: بن ملحان++ثنا إبراهيم: بن خالد++بكر++وحدثنا أبو

 .به... مرثد, عن حذيفة, عن جنادة++بن حبيب, عن أبي++ يزيد, مجيعهم من طريقسعد
ورواه . مل يذكر قتيبة يف حديثه حذيفة«: نعيم اخلالف بعد احلديث, فقال++وحكى أبو

ورواه .  وذكر حذيفة, مثله...ا, عن يزيدًبن سعد مجيع++ابن وهب, عن ابن هليعة, والليث
 .»اخلري, عن حذيفة, عن جنادة++أبيحبيب, عن ++بن أبي++بن إسحاق, عن يزيد++حممد

  يف ترمجة حذيفة)٥١١/  ٥ (»هتذيب الكامل«وكذا حكى اخلالف احلافظ املزي يف 
 .أسيدابن 
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 .  نا يزيد ح:)١(] [ جدي −٦٣٧
إسحاق وقدم بن ++ًمجيعا, عن حممد++ أبينا:  ابن األموي قال −٦٣٨

 . )٢(حذيفة األزدي عىل جنادة
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
 فقدم ; عن يزيد,إسحاقبن ++رواه حممد «:)٤٦٦−٤٦٥/ ١(» األسد«قال ابن األثري يف ) ٢(

 ,سعدبن ++كذلك رواه الليثا وًا وحذيفة راويًجنادة عىل حذيفة جعل جنادة صحابي
 .ه ا.»وهو األصح



  ثايناملجلد ال ٩٨

ه حارثباب   من ا
 )١(]ن روى عن الن [
 )*(ربعيبن ++حارث: أبو قتادة −٢٠١

 . ذاوقيل غري ه
 بن حنبل واحلميدي++سمى لنا أمحد: بن زهري النسائي قال++ أمحد −٦٣٩
 . ربعيبن ++ قتادة احلارث)٢(وأبي
بن ++, عن حممد)٣(نا زياد البكائي: مسلم الطويسبن ++ علي −٦٤٠

 نويرة باإلسالم,بن ++كان ممن شهد لاملك: قال الزهري: إسحاق قال
 .سلمةربيعة أخو بني بن ++ حارث:قتادة++أبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). م(ليس يف بني املقعوفني ++ ما)١(

» طبقات خليفة«: انظر» ربعيبن ++النعامن«: فقيل. قتادة األنصاري اختلف يف اسمه++ أبو(*)
/ ٤(» االستيعاب«انظر » عمربن ++النعامن«: , وقيل»ربعيبن ++عمرو«: , وقيل)١٠٢: ص(

 :ربعي األنصاريبن ++أبو قتادة«: )٣٢٧/ ٧(» اإلصابة«ر يف وقال ابن حج). ١٧٣١
 , وجزم الواقدي وابن القداح وابن الكلبي بأن اسمه النعامن,املشهور أن اسمه احلارث

بضم املعجمة وختفيف النون  −اس َنُخبن ++بلدمةبن ++ وأبوه ربعي هو, عمرو:وقيل اسمه
 .»نصاري اخلزرجي السلميسلمة األبن ++غنمبن ++عبيدبن ++− وآخره مهملة

ألبي نعيم » املعرفة«, و ) بتحقيقنا−١٨٢(البن قانع » املعجم«: رتمجتهلوانظر 
 ).١٩٧ −١٩٤/ ٣٤(» هتذيب الكامل«, و)٧٤٩/ ٢(

األسامء «, ويف املطبوع من »أبا «:ولعل صواهبا, )ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٢(
 .  كذا»...قتادة++رأى أبا« : من طريق املصنف)٧٩: ص( للخطيب »املبهمة

 » البكاري«: إىل) م (تصحف يف) ٣(
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 :بن النعامن, ويقال++احلارث: قتادة++اسم أبي: بن عمر الواقدي++وقال حممد
 . ربعيبن ++النعامن

 بن خناس++بن بلزمة++بن ربعي++احلارث:  ويف كتاب عمي:)١(][
 . سلمةبن ++كعببن ++غنمبن ++عديبن ++بن عبيد++سنانابن 
  األسود۩نا: حرببن ++ننا سليام: منصور املروزيبن ++ أمحد −٦٤١

 رباح األنصاري,بن ++اهللا++ عبدقدم علينا: ُسمري قالبن ++ابن شيبان, عن خالد
 . ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قتادة فارس رسول++ أبوحدثنا: وكانت األنصار تفقهه, فقال

, عن )٣(عتبة حدثنيبن ++ أيوب)٢(اجلعد, أنبن ++ علي −٦٤٢
خري «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول: ال, عن أبيه ق)٤(]سلمةبن ++إياس[ )١(]سلمة أبي[

 . )٥(»قتادة++ أبوفرساننا
بن ++أنا سليامن:  قال−قراءة علينا من حفظه−اجلعد بن ++ علي −٦٤٣

 . )٦(املغرية, عن ثابت البناين ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م(ليس يف ) ١(
 .]م−أ/ ٦٩: ق[  ۩  

 . »ناأ«): ف(يف ) ٢(
 .»عن«: )ف(يف ) ٣(
 .)ف(ليس يف ) ٤(
بن ++ أنا أيوب:)٣٣٠٢/ ٤٧٧/ ١(» مسنده«اجلعد يف بن ++أخرجه شيخ املصنف علي )٥(

 ضعفه ابن معني وغريه كام يف ترمجته يف , ضعيف:عتبةبن ++وأيوب .به.. .عتبة
ذا  هب)١٨٠٧( إال أن احلديث صحيح أخرجه مسلم , فهذا طريق ضعيف.التهذيب

 .اللفظ من غري هذا الوجه يف قصة احلديبية مطو جدا
 ).٣٠٧٥/ ٤٥٠/ ١(» مسنده«يف اجلعد بن ++أخرجه شيخ املصنف علي )٦(
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 وهذا لفظ حديث −قراءة من كتابه− )١(]فروخ[بن ++ شيبان −٦٤٤
 لبناين, عناملغرية, عن ثابت ابن ++أنا سليامن: اجلعد قالبن ++علي
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++خطبنا رسول: قتادة قال++ أبيرباح األنصاري, عنبن ++اهللا++عبد
, »ًغدااهللا ++إنكم تسريون عشيتكم وليلتكم فتأتون الامء إن شاء«: فقال

 )٢(]يل [فإين ألسري عىل بعري: ٍيلوي أحد عىل أحد قال++ الفانطلق الناس
فدعمته من غري أن :  قال,ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++ّإىل جنبه حني اهبار الليل نعس رسول

ِأوقظه فاعتدل عىل راحلته, ثم سرنا حتى إذا هتور الليل مال ميلة أخرى, 
فدعمته يف غري أن أوقظه فاعتدل عىل راحلته, ثم رسنا حتى إذا كان من 
: آخر السحر مال ميلة هي أشد من األولتني حتى كاد أن ينحفل قال

متى «: قتادة, فقال++ أبو:تقل:  قال»من هذا?«: فدعمته فرفع رأسه فقال
زال هذا مسريي منك منذ الليلة, ++ ما:قلت:  قال» منىككان هذا مسري

َترانا نخفى عىل الناس?  «:قال»  بام حفظت به نبيهاهللا ++ِحفظك«: قال
ٍهل ترى من أحد? َ هذا راكب, ثم : هذا راكب, ثم قلت: قلت:  قال»َ

عن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++فامل رسول: قالهذا راكب فاجتمعنا فكنا سبعة ركبة : قلت
 فكان هو أول من »احفظوا علينا صالتنا«: الطريق, فوضع رأسه ثم قال

 فركبنا, ثم »اركبوا«: فقمنا فزعني فقال: استيقظ والشمس يف ظهره, قال
 معي فيها يشء )٣(رسنا حتى إذا ارتفعت الشمس دعا بميضأة, وكانت

 قتادة, فإنه++ أبا ياهضأتك هذاحفظ علينا مي« :۩ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++من ماء فقال رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  كذا»أبي شيبة«): م(يف ) ١(
 ). ف (من) ٢(
 .»...بميضأة كانت«: )ف(يف ) ٣(

 .] م−ب/ ٦٩: ق[  ۩  



 ١٠١ ثايناملجلد ال  

فصىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ُثم نودي بالصالة, ثم قام رسول:  قال»سيكون هلا شأن
: ركعتني قبل الفجر, ثم صىل الفجر كام كان يصلي كل يوم ثم قال

صنعنا يف ++ ماُهُّسارُفركبنا فجعل بعضنا هيمس إىل بعض ي:  قال»اركبوا«
 )١(ما هذا الذي هتمسون به« :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++تفريطنا يف صالتنا? فقال رسول

ُأما لكم يف أسوة إنه ليس يف «: تفريطنا يف صالتنا, قال: قلنا:  قال»دوين? َّ
النوم تفريط, إنام التفريط عىل من مل يصل حتى جييء وقت صالة أخرى 
فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا, فإذا كان الغد فليصلها عند 

أصبح الناس «: ثم قال:  قال»نعوا?ما ترون الناس ص«: , ثم قال»وقتها
بعدكم مل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول: بكر وعمر ++ أبوفقال, »)٢( فقدوا نبيهم

ّيكن ليخلفكم, فقال الناس  بني أيديكم, وإن يطيعوا )٢(اهللا ++رسول: ُ
فانتهينا إىل الناس حني تعاىل النهار, :  قال,ُبكر وعمر  يرشدوا++أبا

َيا رسول اهللا, هلكنا عطًشا:  يشء, وهو يقولونمحي كلحني : أو قال َ)٣( 
َال هلك«: قال َ َ غمري)٥(أطلقوا لي«: ثم قال:  قال» عليكم)٤(ُ :  قال»)٦(ُ

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++فجعل رسول: قتادة++ فدعا بامليضأة التي كانت معي, قال أبو)٧(فانطلق
: ال ق)٨(ّيف امليضأة تكابوا أو تشاحوا++يصب وأسقيهم, فلام رأى الناس ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليست يف ) ١(
 .)ف(من ) ٢(
 . »عطشنا«): ف(يف ) ٣(
 ).٦٢٨/ ٥(» النهاية يف غريب احلديث«. أي هالك) ٤(
 .»إلي«): م(يف ) ٥(
َالغمر) ٦( َالقدح الصغري: ُ  ).٧٢٢/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. َ
  .»فأطلق«): م(يف ) ٧(
ّأي ازدمحوا وهي تفاعلوا من الكبة ) ٨( .  وهي اجلامعة من الناس وغريهم−بالضم−ُ

 ). ٢٣٩/ ٤(» النهاية يف غريب احلديث«



  ثايناملجلد ال ١٠٢

ْ فكلكم سيروىأحسنوا املأل« َ ّيصب ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ورسول: ففعلوا, قال: , قال»َ
: فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسولفصب بقي غريي وغريه قال ++ ماوأسقيهم, حتى

إن ساقي القوم آخرهم «: أرشب حتى ترشب قال++ ال:, فقلت»ارشب«
ًشربا فأتى الناس الامء : , قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++فرشبت, ورشب رسول: قال» ُ

ً رواء, )١(ّجامني  . )٢(]وهذا لفظ علي[ِ
 أنا معمر, عن أيوب, عن ابن: الرزاق++ عبدنا:  ابن زنجويه −٦٤٥

 فقال ,قتادة++ أبوفأبطأملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++فزع الناس عىل عهد رسول: سريين قال
ّرأيس كنت أرجله:  فقال− أو نحو هذا−»ما حالك?«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   فأمر ,ُ

: ِه أو هبه لي, فواهللا ألفعلن قاليا رسول اهللا, دع: ُبرأسه أن تحلق فقال
َمن محل فقتل مسعدة ۩فرتكه, فلام لقوا العدو, كان أول َ َ  ٍبدر وال يعلمبن ++َ

 .)٣(َّد عىل املسلمني منهرجل من املرشكني كان أش
 اهللا++بن عبد++ٍأنس, عن عامربن ++طلحة, عن مالكبن ++ كامل −٦٤٦

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++أن رسول قتادة++ي أبسليم الزرقي, عنبن ++الزبري, عن عمروبن ا
 . )٤(»إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٨١٤/ ١(» النهاية يف غريب احلديث«. أي مسرتحيني قد رووا من الامء) ١(
بن ++ شيبانحدثنا: )٦٨١(أخرجه مسلم , واحلديث )م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٢(

  عن,رباحبن ++اهللا++ عبد عن, ثابتحدثنا:  ابن املغرية: يعني, سليامنحدثنا: فروخ
  .اهللا ++خطبنا رسول:  قال,قتادة++أبي

 .] م−أ/ ٧٠: ق[  ۩  
 .به... عن معمر) ٢٠٥١٧/ ٢٧٠/ ١١(» املصنف«الرزاق يف ++ عبدأخرجه )٣(
من طريق ) ٧١٤(مسلم و, )٤٤٤(البخاري , و)٣٨٨(» املوطأ«أخرجه مالك يف  )٤(

 .أنسبن ++مالك



 ١٠٣ ثايناملجلد ال  
 بن مسلم, عن++نا الوليد: بن موسى++صالح احلكم++ أبو −٦٤٧

قال : قتادة, عن أبيه قال++بن أبي++اهللا++ عبدكثري, عن++بن أبي++عن حييى األوزاعي,
ًأسوأ الناس سرقة الذ«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++رسول َ ِ كيف :  قالوا»ي يرسق يف صالتهَ

 . )١(»ال يتم ركوعها وال سجودها«: يرسق صالته? قال
 وال أعلم حدث هبذا احلديث عن األوزاعي هبذا اإلسناد :

 . مسلمبن ++غري الوليد
: أخربنا ابن املبارك: عيسى موىل ابن املباركبن ++ احلسن −٦٤٨

قتادة, عن ++بن أبي++اهللا++ عبدكثري, عن++ أبيبن++نا حييى: أخربنا األوزاعي قال
إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطوهلا فأسمع بكاء «: قالملسو هيلع هللا ىلص أبيه, عن النبي 
 . )٢(»ّ صاليت; خمافة أن أشق عىل أمهيفز ّالصبي فأجتو

 .  وال أعلم حدث هبذا احلديث عن األوزاعي, غري ابن املبارك:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  وفي.جعفر السويدي++ أبو: وهو,النوشجانبن ++ حممدحدثنا: )٣١٠/ ٥(أخرجه أمحد  )١(
 وابن .موسىبن ++ أخربنا احلكم:)١٣٢٨( والدارمي .موسىبن ++ احلكم حدثنا:أيضا

 موسىبن ++ احلكمحدثنا:  البزازرمحنال++بن عبد++حييى حممد++حدثنا أبو: )٦٦٣(خزيمة 
بن ++ الوليدحدثنا: قاال) موسىبن ++ واحلكم,النوشجانبن ++حممد (:كالمها, صالح++أبو

 .هفذكر... قتادة++بن أبي++اهللا++ عبد عن,كثري++بن أبي++ عن حييى, عن األوزاعي,مسلم
بن ++ عن الوليد,موسىبن ++ احلكم بهتفرد «:)١٤١/ ٦( »العلل«قال الدارقطني يف 

,  عن أبيه,قتادة++بن أبي++اهللا++ عبد عن,كثري++بن أبي++ عن حييى,اعي عن األوز,مسلم
  عن, عن حييى, عن األوزاعي,العرشين++ أبي فرواه عن ابن;عامربن ++وخالفه هشام

 .» واهللا أعلم,هريرة أثبت++ أبيويشبه أن يكون حديث ,هريرة++ أبي عن,سلمة++أبي
 .)١٧٠/ ١(حاتم ++ أبيالبن» علل احلديث«وانظر 

:  قال,بن مسلم++أخربنا الوليد:  قال,بن موسى++ إبراهيمحدثنا): ٧٠٧(أخرجه البخاري ) ٢(
.. .قتادة++ عن أبيه أبي,قتادة++بن أبي++اهللا++ عن عبد,كثري++بن أبي++ عن حييى,حدثنا األوزاعي

 .» عن األوزاعي, وبقية, وابن املبارك,بن بكر++تابعه برش«: وقال البخاري بعده. به



  ثايناملجلد ال ١٠٤

 −يعني صاحب احلناء−مسلم بن ++نا هارون: سيونبن ++ُ سريج −٦٤٩
دخل : قتادة قالبن ++اهللا++ عبدكثري, عن++بن أبي++يزيد, عن حييىبن ++نا أبان
: ُغسل من جنابة أو للجمعة? قال: وأنا أغتسل يوم اجلمعة فقال++ أبيّعلي
: يقولملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ُأعد غس آخر فإين سمعت رسول:  قال,ٍمن اجلنابة: قلت

 . )٢(» يوم اجلمعة كان يف طهارة إىل اجلمعة األخرى)١(ل يفمن اغتس«
يونس, وال أعلم بن ++ ومل أسمع هذا احلديث من غري رسيج:

 . عن أبان, واهللا أعلم,مسلمبن ++حدث به غري هارون
نا شعبة, : ُشميلبن ++نا النرض: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −٦٥٠
: سعيد قال++ أبينرضة, عن++ أبييزيد, عنبن ++سلمة سعيدم++ أبيعن

ومسح −قال لعامر ۩ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قتادة أن رسول++ أبوَحدثني من هو خري مني
ّبؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية«: الرتاب عن رأسه َ ُ ً«)٣( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليس يف ) ١(
 أخربنا : قال,)١٢٢٢(ابن حبان , و)١٧٦٠(» صحيحه«يف أخرجه ابن خزيمة  )٢(

بن ++عن حممد) زهريبن ++ وحممد,ابن خزيمة (:كالمها,يعىل باألبلة++ أبوزهريبن ++حممد
 حدثنا: احلسن++ أبومسلم صاحب احلناءبن ++ هارونحدثنا: األعىل الصنعاين++عبد
 قال .هفذكر... قتادة++بن أبي++اهللا++ عبد عن,كثري++بن أبي++يى عن حي,يزيدبن ++أبان
 .» مل يروه غري هارون,هذا حديث غريب« :خزيمةبن ++بكر++أبو

 .] م−ب/ ٧٠: ق[  ۩  
يف أمحد و .إبراهيمبن ++ أخربنا إسحاق:)٨٥٤٨(» الكربى«أخرجه النسائي يف  )٣(

اآلحاد «عاصم يف ++ أبيوابن. حييى من أهل مروبن ++ حسنثنا: )٣٠٦/ ٥(» مسنده«
بن ++إسحاق (:مجيعهم, الوهاب++بن عبد++ هدبةحدثنا: )١٨٧٠/ ٣٦٦/ ٣( »واملثاين

. به... شميلبن ++عن النرض) الوهاب++بن عبد++هدبةو ,حييىبن ++حسنوإبراهيم, 
 .واحلديث أصله يف الصحيحني من غري هذا الوجه



 ١٠٥ ثايناملجلد ال  

بن +عياش, عن حييىبن ++نا إسامعيل: مزاحم++بن أبي++ منصور −٦٥١
كان ألبي قتادة : قالاهللا ++بن عبد++عن جابراملنكدر, بن ++سعيد, عن حممد

ٌجمة ّ  . )٢(»ادهنها وأكرمها«: عنها فقالملسو هيلع هللا ىلص  فسأل النبي )١(ُ
ٍ هذا احلديث غري واحد عن ابن املنكدر, ومل )٣( وروى:

بن ++عياش, عن حييىبن ++ إسامعيل)٥(غري منهم, عن جابر, )٤(يسنده
 .  نكتبه عن غري منصورسعيد, عن ابن املنكدر, وهو غريب مل

ٍقتادة سنة مخس ومخسني ومات باملدينة, ++ أبومات: عمربن ++وقال حممد
اهللا ++بن عبد++حدثني بذلك حييى: عمربن ++وهو ابن سبعني سنة, قال حممد

 .قتادة++ابن أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٨١٤/ ١(» هاية يف غريب احلديثالن«. سقط عىل املنكبني من الشعر++ ماهي) ١(
/ ٥( »شعب اإليامن«البيهقي يف , و)٦٧١(» املعجم األوسط«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 .به... مزاحم++بن أبي++منصوركالمها من طريق  )٦٤٦١, ٦٤٦٠/ ٢٢٥
 ثنا:  قال,عليبن ++ أخربنا عمرو:)٩٣١٣ (»السنن الكربى«وأخرجه النسائي يف 

 ,قتادة++ أبي عن,املنكدربن ++ عن حممد,سعيدبن ++ حييىثنا:  قال,دممقبن ++يعلبن ++عمر
قال  .»اهللا++بن عبد++جابر« ومل يذكر ,فذكر احلديث. ..كانت لي مجة ضخمة: قال

/ ٦(» العلل«قال الداقطني يف  .»مل يرو هذا احلديث عن حييى إال إسامعيل «:الطرباين
بن ++ عن حممد,سعيد األنصاريبن ++يى عن حي,علي املقدميبن ++ عمر بهحدث «:)١٤٨

 . مرس, عن ابن املنكدر, عن حييى,زيدبن ++ورواه محاد, قتادة++ أبي عن,املنكدر
 .» وهو الصواب,قتادة++ أبا أن: عن ابن املنكدر, وابن عيينة,وكذلك قال ابن جريج

 »ديثعلل احل« وانظر , والبيهقي يف املوضع السابق,وبرتجيح املرسل قال النسائي
 .)٣٠٤/ ٢(حاتم ++ أبيالبن

 .»روى«: )ف(يف ) ٣(
 . »يسند«): ف(يف ) ٤(
 . كذا» عن«): م(يف ) ٥(



  ثايناملجلد ال ١٠٦

 . قتادة غري هذا++ أبي وقد قيل يف موت:
بن ++نا إسامعيل: عبيدبن ++عىلنا ي:  ابن زنجويه وزهري قاال −٦٥٢
 قتادة++ أبيأتانا علي  فصىل عىل: خالد, عن موسى األنصاري قال++أبي

 . )١(ًفكرب سبعا
حدثني جرير البجلي, عن : نا الفريابي قال:  ابن زنجويه −٦٥٣

قتادة فكرب ++ أبيصىل عىلبن يزيد أن عليا  ++اهللا++ عبدالشعبي, عن
 .رياًعليه سبعا, وكان بد

بن ++اهللا++بن عبد++وهذا عندي وهم, والصحيح حديث حييى :
ًقتادة فيمن شهد بدرا يف كتاب ابن إسحاق ++ أبيقتادة, ومل أجد اسم++أبي

أيوب كويف لني بن ++وال غريه, والذي رواه جرير البجلي وهو جرير
 . احلديث, واهللا أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمري بن ++اهللا++حدثنا عبد: )١١٥٧٨/ ٣٠٤/ ٣( »املصنف«يف شيبة ++ أبيابنأخرجه  )١(

:  يزيد, قالحدثنا: )٢٨٤٨/ ٤٩٦/ ١( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف  .ووكيع
بن ++عليبن ++ احلسنحدثنا: )٣٠٨٨/ ٣٥٣/ ٩( »األوسط« املنذر يف وابن . حييىثنا

): ٧١٩٣/ ٣٦/ ٤( »السنن الكربى«والبيهقي يف . أسامة++ثنا أبو:  قال,عفان العامري
بن ++ يعقوبحدثنا: جعفربن ++اهللا++ عبد أخربنا:الفضل القطانبن ++احلسني++ أبوأخربنا
, حييىو ,وكيعو ,نمريبن ++عبد اهللا (:مجيعهم, موسىبن ++ عبيد اهللاحدثنا: سفيان
بن ++ موسىثنا:  قال,خالد++بن أبي++إسامعيلعن ) موسىبن ++عبيد اهللاوأسامة, ++وأبو
  .هفذكر... يزيد األنصاريبن ++اهللا++عبد

مدة ي   بعد عليبق  قتادة++ أبا ألن;هكذا روى وهو غلط «:قال البيهقي
رواه البيهقي  «:)٢٨٤/ ٢( »تلخيص احلبري «وتعقبه احلافظ ابن حجر يف, »طويلة
 ألنه قد ; وهذه علة غري قادحة: قلت.قتادة عاش بعد ذلك++ أبا ألن; إنه غلط:وقال

 .ها.» وهذا هو الراجح;قتادة قد مات يف خالفة علي++ أباقيل إن
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ارث: أبو واقد −٢٠٢  )*(مالك الليثيبن ++ا
 .سكن املدينة

واقد يف رواية ++ أبياسم: ٍسعدبن ++ رأيت يف كتاب حممد)١(][
بن ++احلارث: حممدبن ++مالك, ويف رواية هشامبن ++احلارث: عمربن ++حممد
بن ++جابربن ++)٢(أسيدبن ++احلارثبن ++عوف: ويف رواية غريمها:  قال,عوف
 .ليثبن ++عامر بن++)٣(شجعبن ++مناف++بن عبد++غويرة

ًواقد قديما وكان حيمل لواء بني ليث ++ أبوأسلم :)٤(وقال ابن سعد
حني أراد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ يوم فتح مكة, وبعثه رسول)٥(بكربن ++ وسعد۩ةضمرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,مالكبن ++ احلارث: قيل,خمتلف يف اسمه« :)٤٥٥/ ٧(»اإلصابة«قال احلافظ يف  (*)

 شجعبن ++مناة++بن عبد++جابربن ++أسيدبن ++احلارثبن ++ عوف: وقيل,بن عوفا :وقيل
 .»كنانةبن ++عليبن ++مناة++بن عبد++بكربن ++ليثبن ++عامربن ا

» الكنى«, و)١١٤: ق(ملسلم » الكنى«, و)٨٤: ص(للبخاري » الكنى«: وانظر لرتمجته
املؤتلف «, و)٦٣ :ص(لألزدي » ُأسامء من يعرف بكنيته«, و)٥٩/ ١(للدوالبي 
معجم «, و)٢٤٢/ ٣(للطرباين » املعجم الكبري«, و)١٤٢/ ٤(للدارقطني » واملختلف
» االستيعاب«, و)٧٨٠/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و) بتحقيقنا−١٨٥(البن قانع » الصحابة

 ).٣٨٧ −٣٨٦/ ٣٤(» هتذيب الكامل«, و)٣٢٥/ ٦(» األسد«, و)١٧٧٤/ ٤(
 ). م(ليس يف ) ١(
 . »أسد«): م(يف ) ٢(
: ص( البن الكلبي »اجلمهرة«وما أثبتناه هو املوافق لام جاء يف » يشجع«): م(يف ) ٣(

) ٧٨٠/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١٢٨: ص(البن حزم » اجلمهرة«, و)١٤٥−١٤٤
 ). ٣٨٦/ ٣٤(» هتذيب الكامل«و

 . »سعيد«): م(يف ) ٤(
 .] م−أ/ ٧١: ق[  ۩  

 .»بكري«): م(يف ) ٥(



  ثايناملجلد ال ١٠٨

 . إىل بني ليث يستنفرهم لغزوهم)١(اخلروج إىل تبوك
ىل ً زمانا, ثم خرج إ)٣(أحاديث, وبقي بعده ملسو هيلع هللا ىلص )٢(وروى عن النبي

 .)٤(][ًر هبا سنة فامت هبا مكة فجاو
 احلارث: )٤(]هو الليثي[واقد ++اسم أبي: وقال ابن نمري: )٥(][
 .مالكبن ا

  احلارث:واقد الليثي اسمه++ أبو:عبيد قال++ أبي عمي, عن)٦(  −٦٥٤
 . عوفبن ا

واقد صاحب ++ أبو:معني يقولبن ++سمعت حييى:  عباس قال −٦٥٥
 . بن احلارث++عوف: وقال حييى مرة أخرى. بن عوف++احلارث: اسمهملسو هيلع هللا ىلص النبي 
دينار, بن ++)٧(اهللا++بن عبد++الرمحن++ عبدأخربين: اجلعدبن ++ علي −٦٥٦

قدم : واقد الليثي قال++ أبييسار, عنبن ++أسلم, عن عطاءبن ++عن زيد
َاملدينة والناس جيبون أسنام اإلبل, ويقطعون أليات الغنم,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول َ َ ّ 

 . )٨(»ُما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++فقال رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ملوك«): ف (يف) ١(
 .»رسول اهللا«): ف(يف ) ٢(
 .»معه«): م(يف ) ٣(
 .)ف(من ) ٤(
 ).م(ليس يف ) ٥(
 .»أخربنا«): ف(يف ) ٦(
 .»عبيد«): م(يف ) ٧(
داود ++, وأبو)٢٩٥٢/ ٤٣٤/ ١(» مسنده«اجلعد يف بن ++أخرجه شيخ املصنف علي )٨(

 =بن ++رمحنال++عبد  مجيعا من طريق,)٢١٨/ ٥(أمحد , و)١٤٨٠(الرتمذي , و)٢٨٥٨(
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 )٣(اهللا++بن عبد++الرمحن++ عبد)٢( ومل يرو هذا احلديث غري:)١(

 عنه املتقدمون, وهو صالح احلديث, روى عنه )٤(دينار, ورواهبن ا
 . سعيد القطانبن ++حييى

 أخربين ابن جريج, عن ابن خثيم,: عمربن ++وقال حممد: )٢(][
واقد الليثي يف مرضه الذي ++ أباُعدنا:  قال)٥(عن نافع هو ابن رسجس

 .)٦(ّخمات فيه فدفناه بمكة يف مقربة املهاجرين التي بف
إنام سميت مقربة املهاجرين; ألنه دفن فيها من : عمربن ++قال حممد

ور فامت بمكة, وكان خيرج مات بمكة ممن هاجر إىل املدينة, ثم حج أو جا
 بن اخلطاب, وغريمها++بن عمر++اهللا++واقد الليثي, وعبد++أبو: فيدفن فيها منهم

 .من األنصار
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال . واقد الليثي++ أبي عن,يساربن ++ عن عطاء,أسلمبن ++ عن زيد,ديناربن ++اهللا++عبد

 .»أسلمبن ++هذا حديث حسن غريب النعرفه إال من حديث زيد« :الرتمذي
/ ٦( »العلل« اإلمام الدارقطني يف :ورجح املرسل بعدما عرض اخلالف فيه

بن ++اهللا++بن عبد++الرمحن++ عبد فرواه; واختلف عنه,مأسلبن ++يرويه زيد «: فقال,)٢٩٧
  عن,يساربن ++ عن عطاء,أسلمبن ++ عن زيد,جعفر املدينيبن ++اهللا++, وعبددينار
  عن, عن عطاء,أسلمبن ++ فرواه عن زيد,الصلتبن ++وخالفهام املسور .واقد++أبي
بن ++وقال هشام .سال عن عطاء مر, عن زيد:باللبن ++وقال سليامن .سعيد اخلدري++أبي
حاتم يف ++ أبيوهبذا قال ابن .» واملرسل أشبه, عن ابن عمر,أسلمبن ++ عن زيد:سعد

 ).١٦٦−١٦٥/ ١(» التلخيص احلبري« وانظر ,)٣/ ٢(» علل احلديث«
 .»حممدبن ++اهللا++قال عبد«): ف(يف ) ١(
 .كذا» عن غري«: )ف(يف  )٢(
 .»عبيد«): م(يف ) ٣(
 .»وروى«): م(يف ) ٤(
 . كذا»رسجني«): م(يف ) ٥(
 ). ٧٦٩/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. موضع عند مكة) ٦(



  ثايناملجلد ال ١١٠

 .واقد سنة ثامن وستني, وهو ابن مخس وثامنني سنة++ أبوومات: قال
واقد ++ أبوُتويف: بكري قالبن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد −٦٥٧

ّ مالك سنة ثامن وستني, وكان سنه سبعني سنةبن++احلارث: الليثي واسمه ِ ٍ. 
 . أحاديث)٢(]عرشة[ملسو هيلع هللا ىلص ٍواقد عن النبي ++وقد روى أبو: )٢(][

ارثبن ++نوفلبن ++حارث −٢٠٣ ي++بن عبد++ا ا Mلب ا  ۩ )*(ا
ًحديثا واحدا, رواه عنه ابنهملسو هيلع هللا ىلص سكن املدينة وروى عن النبي   اهللا++ عبدً

 .احلارثبن ا
عمر ++ أبونا: ٍهانئ وعمي وغري واحد قالوابن ++اهيم إبر −٦٥٨

بن ++نا ليث: )٢(]بن حييى[نا مهام :  احلويض)١(]عمربن ++حفص[
احلارث, عن أبيه, أن بن ++اهللا++ عبدمرثد, عنبن ++سليم, عن علقمة++أبي

اللهم اغفر ألحيائنا « −يعني عىل امليت–ّعلمهم الصالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 ّننا, وألف بني قلوبنا, اللهم هذا عبدك فالنوأمواتنا, وأصلح ذات بي

 .)٣(» فاغفر لنا وله)٢(]به[ًنعلم إال خريا, وأنت أعلم ++ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٣٨/ ٣(للطرباين » املعجم الكبري«: رتمجتهلانظر  (*)
, )٤١٩/ ١(» األسد«, و)٧٤٨/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٩١(
 ).١٩٩/ ١(» السري«, و)٦٠٤−٦٠٣/ ١(» اإلصابة«و) ١١٠/ ١(» التجريد«و

 .]م−ب/ ٧١: ق[  ۩  
 ).ف(ليس يف ) ١(
 ).م(ليس يف ) ٢(
 يف نعيم++, وأبو)٥٩١٣(» األوسط«, ويف )٣٢٦٥/ ٢٣٨/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

 = املثنىبن ++ معاذحدثنا: من طريق الطرباين) ١٩٨٨/ ٧٤٨/ ٢( »معرفة الصحابة«
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 إال )٢(فال تقل«: ً القوم; فإن مل أعلم خريا? قال)١(وأنا أصغر: فقلت
 .»تعلم++ما

 وكان ,)٣( تويف نوفل يف خالفة عمر :)٣(]الزبريي[وقال مصعب 
 .لعباسأسن من عميه محزة وا

ةبن ++هشامبن ++حارث −٢٠٤ غ خزومي++ أبوا ن ا  )*(عبد الر
 ملسو هيلع هللا ىلصسكن مكة, روى عن النبي 

 .أسامة ح++ أبونا: اهللا++بن عبد++ هارون −٦٥٩
: يعني–الرمحن ++بن عبد++نا حممد: إبراهيمبن ++ يعقوب −٦٦٠

وهذا لفظ –عروة, عن أبيه, عن عائشة بن ++ً مجيعا, عن هشام−الطفاوي
كيف : فقالملسو هيلع هللا ىلص هشام النبي بن ++سأل احلارث:  قالت−قوبحديث يع

ِأحيانا يف مثل صلصلة اجلرس, فيفصم عني, وقد «: يأتيك الوحي? قال ْ ً
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مل يرو «: قال الطرباين .به... عمر احلويضبن ++ حفصثنا:  قاال,ازحييى القزبن ++حممدو

 عن ى وال يرو, مهام به تفرد,سليم++بن أبي++مرثد إال الليثبن ++هذا احلديث عن علقمة
 .»حممد التامربن ++احلارث إال هبذا اإلسناد حممد

 ,ألوسطرواه الطرباين يف الكبري وا«: )١٤٠/ ٣( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»سليم وهو ثقة لكنه مدلس++بن أبي++وفيه ليث

 .»أضفر«): م(يف ) ١(
 .»تقول«): ف(يف ) ٢(
 .»«: )م(يف ) ٣(

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٥٨/ ٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: رتمجتهلانظر  (*)
اكر البن عس» تاريخ دمشق«, و)٧٦٢/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−٢٠٦(
 ).٣٠٤−٢٩٤/ ٥(» هتذيب الكامل«وما بعدها, و) ٤٩١/ ١١(
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 ًقال, وأحيانا يف مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي++ مافهمت ووعيت
 .)١(»ّيقول, وأشده علي الذي يأتيني يف مثل صلصلة اجلرس++ما

 .احلارث املكيبن ++اهللا++ عبدَ إسناد هذا احلديثّوجود: )٢(][
بن ++اهللا++ عبدنا: حدثني أبي: حنبل قالبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبد −٦٦١

عروة, عن أبيه, عن عائشة, عن احلارث أنه سأل بن ++احلارث, عن هشام
 .)٣(فذكره... ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ً مذكورا ًهشام رشيفابن ++كان احلارث: وقال مصعب: )٤(][
 .أسلم يوم فتح مكة, وخرج يف زمن عمر  من مكة إىل الشام فامت هبا

 .بن هشام قتل بالريموك++أنا املدائني, أن احلارث: بن زهري++ أمحد −٦٦٢
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن , عن أبيه,هشام كالمها من طريق ,)٢٣٣٣(مسلم , و)٢(أخرجه البخاري  )١(

 .به.. .عائشة
 ).م(ليس يف ) ٢(
عن  ,عروةبن ++ هشام حدثنا:برشبن ++ حممدثنا: )١٥٨/ ٦(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

قرأت  :)٢٥٦/ ٦( ويف .اهللا ++هشام سأل رسولبن ++ثاحلارن أ ,عن عائشة ,أبيه
ن إ : قالت,عن عائشة ,عن أبيه ,عروةبن ++عن هشام ,الرمحن مالك++ عبدعىل

عىل السند املذكور من » املسند« يف نقفومل  .اهللا ++هشام سأل رسولبن ++احلارث
  .احلارثبن ++اهللا++ عبدطريق

 ).م(ليس يف  )٤(
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َّغزيةبن ++حارث −٢٠٥ ِ َ)*(  
  املدينة ۩سكن
بن ++محزة, عن إسحاقبن ++نا حييى: مزاحمٍ++بن أبي++ منصور −٦٦٣
غزية بن ++رافع أخربه, عن احلارثبن ++اهللا++ عبدفروة, أن++ن أبيب++اهللا++عبد

ال هجرة بعد الفتح, إنام هو اإليامن, «: يقول يوم فتح مكةملسو هيلع هللا ىلص سمع النبي 
 .)١(ثالث مرات »والنية, واجلهاد, ومتعة النساء حرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++غزيةبن ++عمروبن ++احلارث«بينه وبني ) ٨٧/ ١(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدمجع ابن (*)

/ ١(» اإلصابة« وتعقبه احلافظ يف .»غزيةبن ++أظنه احلارث «:قال» خنساءبن ++ثعلبة
بن ++للحارث قانع بنا ترجم وقد ,غريه أنه يظهر والذي ,قال كذا«: فقال) ٥٨٧
ونبه . »اًأيض بينهام فوحد غزيةبن ++للحارث ًاحديث ترمجته يف وساق هذا غزيةبن ++عمرو

» عتبةبن ++احلارث«: أن ابن قانع صحفه فقال) ١٩٦/ ٢(» اإلصابة«ًأيضا احلافظ يف 
 :والصواب ,تصحيف عن نشأ غلط وهو فتحون بنا وتبعه«: فتعقبه احلافظ فقال

 »التحتانية وتشديد الزاي وكرس املعجمة بفتح ,غزيةبن ++احلارث
, )٣/٧٧(» ثقات ابن حبان«, و)٣/٢٧٣(» املعجم الكبري «:انظر ترمجته

, )بتحقيقنا−١٩٨(البن قانع » معجم الصحابة«, )١/١٠٥(» طبقات خليفة«و
 ).١/٤١٠(» األسد«, وانظر )٧٩/ ٢(نعيم ألبي » املعرفة«و

 .]م−أ/ ٧٢: ق[  ۩  
ثنا : هللا احلرضميا++بن عبد++ حممدحدثنا): ٣٣٩١/ ٢٧٣/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(

 حييىبن +++دأمح حدثنا): ١٨٠/ ١(» معجم الصحابة«وابن قانع يف . مزاحم++بن أبي++منصور
: )٢١٠٢/ ٧٩٧/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو. موسىبن ++احلكم نا :حازم أخو

فر جع++ ح وحدثنا أبو.بن عامر++ثنا هشام: بن سفيان++ثنا احلسن: بن محدان++عمرو++حدثنا أبو
: , كالمهامزاحم++بن أبي++ثنا منصور: اهللا احلرضمي++بن عبد++ثنا حممد: بن حممد املقرئ++حممد

بن ++اهللا++بن عبد++بن محزة, عن إسحاق++عن حييى) بن موسى++محزة, واحلكم++بن أبي++منصور(
 .بن غزية++بن رافع أخربه, عن احلارث++اهللا++فروة, أن عبد++أبي

بن ++ وفيه إسحاق,رواه الطرباين «:)٤٨٨/ ٤( »الزوائدجممع «قال اهليثمي يف 
 .خصيفةبن ++يزيد وانظر ترجيح املصنف لرواية. »فروة وهو ضعيف++بن أبي++اهللا++عبد
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ًغزية سامعا غري هذا احلديث, وقد بن ++ وال أعلم للحارث:
احلارث, رواه بن ++رافع, عن غزيةبن ++اهللا++ عبدخصيفة, عنبن ++زيديرواه 
خصيفة, وحديث يزيد أصح بن ++احلسام, عن يزيد++بن أبي++سلمةبن ++سعيد

فروة, ++بن أبي++اهللا++بن عبد++من اإلسناد األول, ويف اإلسناد األول إسحاق
 .خصيفة ذكر املتعةبن ++وهو ضعيف احلديث, وليس يف حديث يزيد

 )*(أوسبن ++اهللا++بن عبد++حارث: ويقال, أوسبن ++حارث −٢٠٦
 .حنبل يف أهل املدينة ابن سكن املدينة, رأيته يف كتاب أمحد

بن ++أنا احلجاج: العوامبن ++نا عباد: الربيع الزهراين++ أبو −٦٦٤
البيلامين, بن ++رمحنال++ عبداملغرية الطائفي, عنبن ++امللك++ عبدأرطاة, عن
من «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسول: أوس قالبن ++عن احلارثأوس, بن ++عن عمرو

:   فقال له عمر»فليكن آخر عهده الطواف بالبيتّحج أو اعتمر 
 .)٢(ومل حتدثني بهملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ سمعت هذا من رسول من يديك)١(خررت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , خمتلف يف صحبته,أوس الطائفيبن ++احلارث«: )٢٠٩/ ١(» التقريب«قال احلافظ يف  (*)

أوس الذي بن ++اهللا++بن عبد++ هو احلارث: وقيل,بن حبان يف ثقات التابعنياوذكره 
 .ه ا.»حاتم وغريمها++ وأبوبن سعدا وفرق بينهام ,يروي عن عمر فنسب إىل جده

 ).٥٦٤,٥٨٠/ ١( »اإلصابة«وانظر 
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٦٣/ ٢(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلانظر و

, )٤٠١, ٣٧٩/ ١(» األسد«, و)٧٨٥/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−٢٠٠(
» الطبقات«, و)٢١٥−٢١٤/ ٥(هتذيب الكامل «, و)٥٨٠, ٥٦٤/ ١ (»اإلصابة«و

 ).٧٧, ٦٨/ ٣(» اجلرح«, و)٥١٣−٥١٢/ ٥(البن سعد 
 .»أخررت«): ف(يف ) ١(
,  املحاربيحدثنا:  قال, الكويفرمحنال++بن عبد++ نرصحدثنا: )٩٤٦(أخرجه الرتمذي  )٢(

 = .اهللا++ عبد أخربنا: قاال,إسحاقبن ++جاج وعلياحلبن ++ أمحدحدثنا: )٤١٦/ ٣(أمحد و
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أرطاة, بن ++العوام, عن حجاجبن ++نا عباد: رشيدبن ++ داوده −٦٦٥
أوس, بن ++املقدام, عن عمروبن ++اهللا++بد عاملغرية, عنبن ++امللك++ عبدعن

 .نحوهملسو هيلع هللا ىلص ٍأوس, عن النبي بن ++عن احلارث
 الربيع يف إسناده, والصواب حديث++ أبا خالف داود:

 سليامن, عن حجاج مثل حديثبن ++الرحيم++ عبد وقد رواهالربيع,++أبي
 .ٍالربيع, عن عباد, وقد روى يف هذا احلديث من وجه آخر++أبي

 )*( الباهلي:ويقال, عمرو السهميبن ++حارث −٢٠٧
ًحديثا واحداملسو هيلع هللا ىلص سكن البرصة, وروى عن النبي  ً. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, املحاربي (:ثالثتهم,  أخربنا عباد: قال,النعامنبن ++ رسيجحدثنا: )٤١٧/ ٣(ويف 
ويف الباب عن ابن  «:قال الرتمذي. به... أرطاةبن ++عن احلجاج)  وعباد,اهللا++وعبد
وى غري واحد وهكذا ر ,أوس حديث غريببن ++اهللا++بن عبد++حديث احلارثو ,عباس

 .» وقد خولف احلجاج يف بعض هذا اإلسناد, مثل هذا,أرطاةبن ++عن احلجاج
 أحد ,التدليس واخلطأ كثري صدوق «: قال احلافظ يف ترمجته,أرطاةبن ++واحلجاج
 .»الفقهاء

احلارث السهمي بن ++عمروبن ++احلارث«: )٢٦٢/ ٥( »هتذيب الكامل«قال املزي يف  (*)
احلافظ , فتعقبه »صحبة له سفينة++ أبو كنيته,سهم قريش++ اللةالباهلي من سهم باه

 كذاك هو ,بةَقْسَم++الصواب أن كنيته أبو: قلت:  قائ)١٣١/ ٢( »هتذيب التهذيب«يف 
نه قرأه بخط أ وذكر مغلطاى , خلليفة»الطبقات« ويف »املستدرك«عند احلاكم يف 

ابن حبان بني السهمي ق ّ وفر.ن صاحب الكامل صحفهإ : وقال,الرصيفيني كذلك
» اإلصابة« وبنحوه يف .ها. » والباهلي يف التابعني, فذكر السهمي يف الصحابة,والباهلي

)٥٨٨/ ١.( 
 »اآلحاد واملثاين«, و)٢٦٠−٢٥٩/ ٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته يف

 ,)بتحقيقنا−١٩٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤٥٦/ ٢(عاصم ++ أبيالبن
 ).٢٦٤−٢٦٢/ ٥(» هتذيب الكامل«, و)٤٠٨−٤٠٧/ ١(» األسد«و
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بن ++نا حييى: احلباببن ++ نا زيد:۩)١(الصباح البزاربن ++ احلسن −٦٦٦
ّوكان ممن غزا األبلة–أخربين أبي, عن جده : احلارث السهمي قال ُ)٢( ,
رسول اهللا,  يا: بمنى فقلت ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي:  قال−وكان جاهليا إسالميا

فاستدرت من :  قال»لكماهللا ++غفر«: بأبي أنت وأمي استغفر لي, فقال
بأبي أنت وأمي اهللا ++يا رسول: ّاجلانب اآلخر وأنا أرجو أن خيصني, فقلت

َتقول يف الفرع++ ما: فقال رجل»لكماهللا ++غفر«: استغفر لي فقال : ? فقال)٣(َ
َّمن شاء فرع, ومن شاء مل« ِّ يفرعَ : ? فقال)٤(َتقول يف العترية++ ما: فقال»ُ
ُمن شاء عتر, ومن شاء مل يعتر, يف الشاة أضحيتها« ِ ْ َ َ َ  :, قلت ليحيى»َ
َالفرع? قال++ما  .)٥(كانوا إذا ولدوا أغنامهم ذبحوا: َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصباح البزار, بفتح بن ++ فهو احلسن,)م(ناه من أثبت++ ماوالصواب» البزاز«) ف(يف ) ١(

/ ١(البن نارص الدين » التوضيح«: أوله, والزاي املشددة, وبعد األلف راء, انظر
 ).١٩١/ ٦(» ذيب الكاملهت«, وهو شيخ البخاري, انظر ترمجته بتوسع يف )٤٨٥

 .]م−ب/ ٧٢: ق[  ۩  
 ). ١٦/ ١(» النهاية يف غريب احلديث«. بلد معروف قرب البرصة من جانبها البحري) ٢(
النهاية يف «. ُتلد الناقة, وكانوا يذبحونه آلهلتهم, فنهى املسلمون عنه++أول ما: الفرع) ٣(

 .)٤٣٥/ ٣( »غريب احلديث
َالعترية) ٤( ِ  كذا شاؤه بلغ أو وكذا كذا كان إذا :يقول ذرنال رِذْنَي العرب من الرجل كان: َ

َيذبح أن فعليه ْ  َّوأوله ْاإلسالم صدر يف كان وهكذا ,كذا رجب يف منها عرشة كل من َ
ِنسخ ثم  ). ٣٨٦/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. ُ

 ابن كذلك, و)٣٧٠/ ٣( »املتفق واملفرتق« اخلطيب يف :أخرجه من طريق املصنف )٥(
 :)٤٥٥٢(» الكربى«وأخرجه النسائي يف . )٣٩٢/ ٢( »معجم الصحابة«قانع يف 

 أخربين :)٤٥٥٣(ويف . بن املباركا : يعني,اهللا++ عبدأنبأنا:  قال,نرصبن ++أخربنا سويد
:  قال,زرارة السهميبن ++ حييىحدثنا:  قال, عفانحدثنا:  قال,اهللا++بن عبد++هارون

 =حدثنا :  قال,اهللا++بن عبد++ ح وأنبأنا هارون.عمروبن ++ عن جده احلارث,حدثني أبي
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بن ++ عتبة)١(الوارث, عن++ عبد وقد روى هذا احلديث:
عمرو, عن النبي بن ++ عن جده احلارث,كريمُعن زرارة, عن امللك, ++عبد
 .ً, وزاد فيه كالماملسو هيلع هللا ىلص

 .عمرو غري هذا احلديثبن ++ وليس للحارث:
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,مسعودبن ++ أخربنا إسامعيل:)١٠٢٥٣(ويف . الوليد الطياليس++ أبوامللك++بن عبد++هشام
: )طبعة الرسالة−٣٤٢/  ٢٥ (»مسنده«يف أمحد و .سليامنبن ++ املغريةحدثنا: قال

: زرعة الدمشقي++ حدثنا أبو:)٣٣٥٠/ ٢٦١/ ٣( »الكبري«والطرباين يف .  عفانحدثنا
  ح.الوليد الطياليس++ثنا أبو: الفضل األسفاطيبن ++وحدثنا العباس  ح. عفانثنا

بن ++سلمة موسى++ وأبوالوليد الطياليس++ثنا أبو: حممد التامر البرصيبن ++وحدثنا حممد
يد الول++ أبونا:  قال,حممد التامربن ++ حممدحدثنا: )٥٩٢٨ (»األوسط«ويف . إسامعيل

/ ٧( »الطبقات الكربى«وابن سعد يف . إسامعيل التبوذكيبن ++الطياليس وموسى
معرفة «نعيم يف ++ وأبو.الوليد الطياليس++ أبومسلم وهشامبن ++أخربنا عفان :)٦٤

ثنا : العزيز++بن عبد++ عليثنا: أمحدبن ++ه سليامنحدثنا: )٢٠٧٩/ ٧٨٢/ ٢( »الصحابة
بن ++زيد (:مجيعهم, امللك السهمي++بن عبد++ عتبةثنا: ارثالو++ثنا عبد: معمر املقعد++أبو

سلمة ++ وأبو,الوليد الطياليس++ أبوامللك++بن عبد++هشاموعفان, و, بن املباركاواحلباب, 
بن ++حييىعن ) امللك السهمي++بن عبد++عتبةو, سليامنبن ++املغريةو, إسامعيلبن ++موسى
بن ++عن جده احلارث ,حدثني أبي:  قال,ي عن عمرو السهم,احلارثبن ++كريمبن ++زراة
عمرو إال من حديث بن ++ال يروى هذا احلديث عن احلارث «:قال الطرباين .عمرو
 ,امللك السهمي++بن عبد++عن عتبة ,سعيدبن ++الوارث++ عبدورواه ,ذا اإلسناد هب,ولده

 » عن أبيه,احلارثبن ++عن كريم
 ).بتحقيقنا−٣٨٣(معجمه, «لوجه ابن قانع يف وهو خطأ, وقد أخرج هذا ا» بن«): م(يف ) ١(
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نصاريبن ++حارث −٢٠٨  )*(ٍزياد الساعدي ا
 .سكن املدينة

الغسيل بن ++الرمحن++ عبدنا: احلميد احلامين++بن عبد++ حييى −٦٦٧
أخربين :  قال−وكان أبوه بدريا–د أسي++بن أبي++حدثني محزة :قال

يوم اخلندق ملسو هيلع هللا ىلص زياد الساعدي ثم األنصاري أنه أتى النبي بن ++احلارث
: أهنم يدعون إىل البيعة, فقلتوهو يبايع الناس عىل اهلجرة, فظننا 

بن ++هذا ابن عمي حوط:  قال»َومن هذا?«: رسول اهللا, بايع هذا, فقال++يا
ال نبايعكم, الناس «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++قال رسولحوط فبن ++ يزيد)١ (]أو[يزيد 

حيب األنصار ++ ال إليكم وال هتاجرون إليهم, والذي نفيس بيده,)٢(هياجرون
وهو حيبه, وال يبغض األنصار رجل حتى اهللا ++إال لقياهللا ++رجل حتى يلقى

 .)٣(»وهو يبغضهاهللا ++إال لقياهللا  ++يلقى
 .اد غري هذا احلديثزيبن ++ وال أعلم للحارث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلحاد «و) ٩٣(ملسلم » الطبقات«, و)٢٥٩/ ٢(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلانظر  (*)

/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٩٤(» معجم ابن قانع«, و)٢٦/ ٤(» واملثاين
» جريدالت«, و)٣٩٣−٣٩٢/ ١(» األسد«, وانظر )٢٨٩/ ١(» االستيعاب«و, )٧٧٣

عازب بن ++بن قانع أنه خال الرباءازعم  «:وقال) ٥٧٤/ ١(» اإلصابة«, و)٩٩/ ١(
 ).٢٣٠−٢٢٨/ ٥(» هتذيب الكامل«, وانظر »عمروبن ++فوهم وإنام ذاك احلارث

 .»أبومهاجرون«): م(تصحفت ف ) ١(
 .»مهاجرون«): م(يف ) ٢(
/ ١( »معجم الصحابة«ع يف , وابن قان)٣٣٥٦/ ٢٦٣/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

رشح «, والطحاوي يف )٢٠٥٨/ ٧٧٣/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٥٠٠
 . به...  احلاميناحلميد++بن عبد++حييىمجيعا من طريق  ,)٢٦٣٧/ ٤٨/ ٧( »مشكل اآلثار
 .)٧٥(مسلم , و)٣٧٨٣(احلديث ثابت من حديث الرباء يف البخاري  ومعنى
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ْأقيشبن ++حارث −٢٠٩ َ)*( 
 .كان يسكن البرصة

بن ++أنا داود:  سلمة۩ بننا محاد: )١(حممد العييشبن ++اهللا عبيد  −٦٦٨
 أقيش حيدثبن ++سمعت احلارث: قيس قالبن ++اهللا++ عبدنا: هند++أبي
َإن من أمتي من يشفع ألكثر من ربيعة «: يقولملسو هيلع هللا ىلص برزة أنه سمع النبي ++أبا ِ

 .)٢(», وإن من أمتي ملن يعظم للنار حتى يكون زاوية من زواياهاومرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس معجمة بشني«): ١٠٥/ ١(» اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف , و )ف(الضبط من  (*)
 بالقاف :يشَقُأ«: )٢٠٩/ ١(» تقريب التهذيب«, و قال احلافظ يف »يشء بعدها

» تبصري املنتبه«, وكذا قال يف »وقيش «:يعني» اً وقد تبدل اهلمزة واو,واملعجمة مصغر
بن ++احلارث«): ٧٦/ ٣(» ثقات ابن حبان«, ويف )٥٦٢/ ١(» اإلصابة«و) ٢٣/ ١(

 .»بالواو وقيش :ويقالأقيش األنصاري 
 احلارث العلكي أقيشبن ++احلارث «:)٨٣/ ١(» االستيعاب«يف  الرب++ عبدوقال ابن

 امرأة وعكل العويف :ويقال العكلي :يقال واحد وهو ,وقيش ابن :ويقال ,أقيش بنا
ويقال هو «: )٥٦٢/ ١( »اإلصابة«وقال احلافظ يف . »إليها نسبوا عوف والد خصيف
: )٥٧٣/ ١(أقيش بن ++زهريبن ++ احلارث:, ثم قال يف ترمجة»أقيشبن ++زهريبن ++احلارث

 . » وليس كام زعم,أقيش املتقدم ذكرهبن ++بن األثري أنه احلارثازعم «
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٦١/ ٢(» التاريخ الكبري«: رتمجتهلوانظر 

, ١٩٩/ ١(» أسد الغابة«, و)٧٨٧/ ٢(ألبي نعيم » ةاملعرف«, و)بتحقيقنا−٢٠٣(
 ).٢١٤−٢١٣/ ٥(» هتذيب الكامل«, و)٨٣,٨٤/ ١(» االستيعاب«, و)٢٠٨

 .»العبيس«): م(يف ) ١(
 .]م−أ/ ٧٣: ق[  ۩  

ابن  و.موسىبن ++ حسنحدثنا: )ط الرسالة−٤٠١/ ٢٩(» مسنده«يف أمحد أخرجه  )٢(
 : كالمها,اهللا++ عبد أنا: نا حبان: جديناحدث: )١٠٨/ ٦٦/ ١(» مسنده«يف املبارك 

 حدثنا: هند++بن أبي++ عن داود,سلمةبن ++عن محاد )اهللا++, وعبدموسىبن ++حسن(
بن ++سمعت احلارث:  قال,قيسبن ++اهللا++ عبد عن,هند++بن أبي++ عن داود,سلمةبن ++محاد

 = .اهللا ++سمعت رسول:  قالبرزة++ أبا أن,أقيش حيدث



  ثايناملجلد ال ١٢٠

أقيش غري هذا احلديث, وقد رواه بن ++ وال أعلم للحارث:
وقيش, بن ++قيس, عن احلارثبن ++اهللا++, عن عبدزريع, عن داودبن ++يزيد

 :ًوخالف محادا يف أقيش
بن ++يع, وزاد فيه يزيدزربن ++نا يزيد: املقدامبن ++ به أمحد −٦٦٩
اجلنة اهللا  ++إال أدخلهام )١(وما من مسلمني يموت هلام أربعة أوالد«: زريع

:  قال»أو ثالثة«: يا رسول اهللا, أو ثالثة? قال: قلنا: , قال»بفضل رمحته
 .)٢(»واثنان«: أو اثنان? قال: قلنا

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أبا بردة«نه يف باقي الروايات إ إذ  النفس منها يشء;يف» أبا برزة«و
بن ++حدثنا محاد: قال لنا حجاج«: )٢٦١/ ٢( »التاريخ الكبري«وأخرجه البخاري يف 

 عن النبي ,قيشأبن ++ عن احلارث,بن قيس++اهللا++ عن عبد,هند++بن أبي++حدثنا داود: سلمة
: سناده ليس بذاك املشهور, قال شعبةإ«: اإلمام البخاريقال فذكر احلديث, ثم ... »

حدثنا : )٣٣٦١/ ٢٦٥/ ٣( »الكبري«وأخرجه الطرباين يف . »بن وقيش++احلارث
 عن ,ثنا شعبة:  حدثني أبي:بن الوليد اجلارودي++ثنا املنذر: بن إسحاق التسرتي++احلسني
 . قال,بن أقيش++ عن احلارث,بن قيس++اهللا++ عن عبد,هند++بن أبي++داود

روى هذا احلديث عن «:  بعدما رواه)٧٨٨/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++بو أقال
املفضل, بن ++سليامن, وبرشبن ++سعيد, وجعفربن ++الوارث++ وعبدسلمة,بن ++محاد: داود
معاوية, ++بن عاصم, وأبو++يمحيد, وعلبن ++علقمة, وعبيدةبن ++عدي, ومسلمة++ أبيوابن
وانظر تعليق املصنف عىل . »ن, خمترصا ومطوالوسليامن, وآخربن ++الرحيم++وعبد

 .احلديث
 ).ف(ليس يف ) ١(
: عمرو العكربيبن ++ خلفحدثنا: )٣٣٦٠/ ٢٦٥/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 ,قيسبن ++اهللا++ عبد عن,هند++بن أبي++ عن داود,زريعبن ++ يزيدثنا: مهديبن ++ املعىلثنا
 . وذكر احلديث...اهللا ++ولقال رس:  قال,أقيشبن ++عن احلارث

سعيد ++من حديث أبي) ٢٦٣٤(, ومسلم )١٢٥٠(وأصل احلديث ثابت يف البخاري 
 .اخلدري 



 ١٢١ ثايناملجلد ال  

 )*(حاIببن ++حارث −٢١٠
 اهللا, عن خالد++عبدبن ++نا خالد: بن بقية الواسطي++ وهب −٦٧٠

 بن حاطب أو احلارث++بن يعقوب, عن حممد++ عن يوسف−يعني احلذاء−
وما ذاك? : حرص عىل اإلمارة, قلنا++طال ما: ذكر ابن الزبري, فقال: قال
: إنه رسق, فقال: ٍّبلص فأمر بقتله, فقيلملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++أيت رسول: قال

ُسرق وقد قطعت ٍبكر  قد ++ِ ثم جيء به بعد ذلك إىل أبي»اقطعوه« َ
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++َقىض فيك رسول++ًأجد لك شيئا إال ما++ما: بكر++قوائمه, فقال أبو

ُيوم أمر بقتلك; فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء 
ّأمروين عليكم, فأمرناه : فقال ابن الزبري: املهاجرين أنا فيهم قال

 .)١(علينا, فانطلقنا به إىل البقيع فقتلناه
 , ومل يقل يوسف)٢(سعدبن ++سلمة, عن يوسفبن ++ رواه محاد:

 .حاطببن ++يعقوب, ومل يشك يف احلارثبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حبان فذكره يف التابعني اوأما  «: وقال,)٥٦٨/ ١( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف  (*)
  .»ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++ ألن نص حديثه عهد إلينا رسول;فوهم
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٦٤/ ٢(» لكبريالتاريخ ا«: رتمجتهلانظر و

 وذكر النووي يف ,»اجلمحي «:وزاد نسبته) ٧٦٥/ ٢(» املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٩٢(
 ).٢٢٢−٢٢٠/ ٥(» هتذيب الكامل«اخلالف فيه, وانظر ) ٢٠٩/ ١(» هتذيب األسامء«

, )٣٤٠٩ /٢٧٩/ ٣ (»الكبري«الطرباين يف , و)٢٨ح(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه )١(
األحاديث «الضياء يف , و)٧٨٥/ ١٥/ ٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيابنو

 .به.. .بقيةبن ++وهبكلهم من طريق  ,)٤٠ح( »املختارة
 .»سعيدبن ++سفيان«): م(يف ) ٢(
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نا : بن سلمة++ محاد)٢(نا: )١(]نا عفان: اهللا++بن عبد++ هارون[ −٦٧١
أن رج رسق عىل عهد : بن حاطب++بن سعد, عن احلارث++يوسف
:  فقال إنام رسق, فقال»اقتلوه«: ل, فقاملسو هيلع هللا ىلصفأيت به النبي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول

ُ, فقطعوه, ثم سرق فقطع, ثم سرق فقطع, ثم رسق عىل ۩»اقطعوه« َُ َ
كان :  بكر++بكر  فقطع, ثم رسق اخلامسة فقال أبو++عهد أبي
: أعلم هبذا حني أمر بقتله, اذهبوا به فاقتلوه, قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رسول
 .)٣(فقتلوه

 .حاطب غري هذابن ++رث وال أعلم للحا:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليس يف ) ١(
 .»حدثنا«: )ف(يف ) ٢(

 .]م−ب/ ٧٣: ق[  ۩  
 ,)٤٢٣/ ٤(» املستدرك«احلاكم يف , و)٣٤٠٨/ ٢٧٨/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(

 ,هذا حديث صحيح اإلسناد« :قال احلاكم. به.. .سلمةبن ++ محادكالمها من طريق
 .»مل خيرجاهو



 ١٢٣ ثايناملجلد ال  

 )*(حسان البكريبن ++حارث −٢١١
 .ملسو هيلع هللا ىلص كان يسكن البادية, وقدم املدينة عىل النبي , حريث:قاليو
 −يعني ابن هبدلة–نا عاصم : عياشبن ++بكر++ أبونا:  جدي −٦٧٢

ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ املدينة فإذا رسول)١(قدمت: حسان البكري قالبن ++عن احلارث
, وإذا رايات سود, ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++َسيفه بني يدي رسولٌعىل املنرب, وبالل متقلد 

ِالعاص قدمبن ++عمرو: هذه الرايات? فقالوا++ ما:فسألت الناس َ)٢(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١٨٤(حسان رقم بن ++ يف ترمجة احلارث− بتحقيقنا–» معجمه«قال ابن قانع يف  (*)
/ ١( »اإلصابة« وقال احلافظ يف. »وائلبن ++بكربن ++كلدةبن ++حسانبن ++احلارث«

 اسمه حريث : ويقال,بن يزيد البكري الذهليا : ويقال,حسانبن ++احلارث«: )٥٦٩
الرب يف ++ عبد, وابن)٧٨٨/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«وانظر . »ولعله تصغري

بن ++ويقال احلارث... ويقال الربعي والذهلي... «: , وقال)٢٨٥/ ١(» االستيعاب«
حسان البكري, وهو بن ++احلارث: واألكثر يقولون«: ثم قال» ...حسانبن ++يزيد

 بعدما ذكر كالم ابن) ٣٨٧/ ١(» األسد«وقال ابن األثري يف . ها. »الصحيح إن شاء اهللا
 بكري وربعي وذهلي يظن أن هذا اختالف : من يرى قوله:قلت«: الرب, قال++عبد

 ذهلي فهو بكري : فإذا قيل;ربيعةبن ++بكر وبكربن ++شيبانبن ++ فإن ذهل;وليس كذلك
 ربعي فقد يكون من بكر ومن ذهل : وإذا قيل, ربعي فهو بكري: وإذا قيل,وربعي

ولوال م, القيس وغريهم واهللا أعل++ وعبدوقد يكون من غريمها كتغلب وحنيفة وعجل
 فإنه شهد ;خوطبن ++حسانبن ++عمر نسبه إىل كلدة لغلب عىل ظني أنه احلارث++ أباأن

رسول بكر كلها .. .خوط وأبيبن ++أنا ابن حسان[ : برش القائلاجلمل مع علي وأخوه
ويقال «): ٣٢٧٣(عقب حديث » جامعه«, وقال الرتمذي يف »واهللا أعلم]. إىل النبي

 ).٢٢٤−٢٢٢/ ٥(» هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف . ها. »بن زيدااحلارث : له
 .»قدمنا«): م(يف ) ١(
/ ٥١٢/ ١٢(» املصنف«شيبة يف ++ابن أبي و,)٤٨١/ ٣(» مسنده«يف أمحد أخرجه ) ٢(

 =عاصم يف ++ أبي, وابن)٣٣٢٩ ,٣٣٢٨, ٣٣٢٧(» الكبري« والطرباين يف ,)٣٤٢٨٨
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  .وائل++أبا: املنذر, عن عاصم, زاد يف إسناده++ أبو رواه سالم:

نا : بن خملد احلرضمي++نا حممد: )١(بن علي اجلوزجاين++ حممد −٦٧٣
بن ++أن رج جاء من بكر: وائل++نا عاصم, عن أبي: نذر القارئامل++سالم أبو

... ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++انتهيت إىل مسجد رسول: بن يزيد فقال++احلارث: وائل يقال له
 .)٢(فذكر احلديث

 سليامنبن ++نا سالم: احلباببن ++نا زيد: أيوببن ++ زياد −٦٧٤
وائل, عن احلارث ++ أبيالنجود, عن++بن أبي++نا عاصم: املنذر النحوي++أبو

, ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++احلرضمي إىل رسولبن ++خرجت أشكو العالء: البكري, قال
َفمررت بالربذة, فإذا عجوز من بني متيم منقطع هبا فقالت اهللا, ++ عبديا: َّ

, فإن لي إليه حاجة, ففعلت فقدمت ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++هل أنت مبلغي إىل رسول
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١٣٢١/ ٤( »العظمة«الشيخ يف ++ وأبو,)١٦٦٦/ ١٦٤/ ٣( »اآلحاد واملثاين«
حدثنا : قال عياش,بن ++بكر++ أبيً, مجيعا من طريق)٥١٣/ ١٢(» التفسري«الطربي يف و

 .به... ّحسان البكريبن ++ عن احلارثهبدلة,بن ++عاصم
 .»اخلوزجاين«): م(يف ) ١(
والنسائي يف  .حباببن ++ زيدحدثنا: محيدبن ++ عبدحدثنا: )٣٢٧٤(الرتمذي أخرجه  )٢(

 والطرباين يف . عفانحدثنا:  قال,يعقوببن ++ أخربنا إبراهيم: قال)٨٥٥٣( »الكربى«
خملد بن ++حممد ومسلمبن ++ عفانثنا: العزيز++ عبدبن++ عليحدثنا: )٣٣٢٥( »الكبري«

سعيد بن ++ إبراهيمثنا: راشد األصبهاينبن ++ حممدحدثنا): ٣٣٢٦(ويف . احلرضمي
: )١٦٦٧/ ١٦٥/ ٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن . سفيانحدثنا: اجلوهري
/ ١٢(» لتفسريا«والطربي يف . عيينةبن ++ سفيانحدثنا: عمرو++بن أبي++ حممدحدثنا
عفان, واحلباب, بن ++زيد (:مجيعهم, احلباببن ++ زيدحدثنا:  قال,كريب++ أبوثنا: )٥١٤

 حدثنا: سليامنبن ++املنذر سالم++ أبيعن) عيينةبن ++سفيانوخملد احلرضمي, بن ++حممدو
 .يزيد البكريبن ++وائل, عن احلارث++ أبي, عنالنجود++بن أبي++عاصم



 ١٢٥ ثايناملجلد ال  
 راية سوداء ختفق وإذا  بالناس وإذا)١(ّاملدينة فأتيت املسجد فإذا هو غاص
شأن الناس? ++ ما:فقلت: , قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++بالل متقلد السيف بني يدي رسول

فدخل ملسو هيلع هللا ىلص ًالعاص وجها; ففزع النبي بن ++يريد أن يبعث عمرو: فقالوا
هل كان بينكم وبني متيم «:  فأذن فسلمت, فقال۩منزله, أو قال فاستأذنت

َنعم, وكانت الدبرة:  فقلت»يشء? َ , وقد مررت بالربذة وإذا  عليهم)٢(َّ
عجوز منهم منقطع هبا فسألتني أن أمحلها إليك وها هي ذه بالباب, فأذن 

يا رسول اهللا, إن رأيت أن جتعل بيننا وبني : هلا فدخلت فجلست, فقالت
إىل من :  وقالت)٤( العجوز واستوفزت)٣(فجثت: ًمتيم حاجزا فافعل, قال
ُول معزاء محلت حتفا محلت قال األ++ ماأنا مثل: ّتضطر مرضك? فقلت ً

ٍ أعوذ باهللا وبرسوله أن أكون كوافد عاد, )٥(ًهذه, وال أشعر أهنا لي خصما
ًإن عادا قحطوا : , وهو أعلم باحلديث مني فقلت»ٍوما وافد عاد?«: قال

ً فأقام عنده شهرا )٦(بكربن ++ًفبعثوا وافدا هلم يقال له قيل, فمر بمعاوية
, فلام مىض الشهر )٧(يتان يقال هلام اجلرادتانيسقيه اخلمر, وتغنيه جار
اللهم إنك تعلم أين مل أجئ ملريض فأداويه, : أتى جبال مهرة فنادين فقال

وال ألسري فأفاديه, فمرت به سحابات سوداء ونودي منهام أن اخرت فنظر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ممتلئ: عناهوم» غاض«): م(يف ) ١(
 .]م−أ/ ٧٤: ق[  ۩  

 ).٢٠٦/ ٢(» النهاية يف غريب احلديث«. أي اهلزيمة) ٢(
 ).٦٨٠/ ١(» النهاية يف غريب احلديث«. جلست عىل ركبتيها) ٣(
جلس عىل : واملعنى). ٢٥٣/ ٣(للطرباين » املعجم الكبري«وانظر ) ف(غري واضحة يف ) ٤(

 ). ١٠٤٦/ ٢(» املعجم الوسيط«. هيئة كأنه يريد القيام
 .»خصم«): م(يف ) ٥(
 .»بكري«): م(يف ) ٦(
 .»اجلراداتان«): ف(يف ) ٧(
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ًرمادا رمدا إىل سحابة سوداء فنودي منها أن خذها ُيبقي من عاد ++ ال)١(َ

ِ فام بلغني أنه أرسل عليهم إال َكقدر:ًأحدا, قال ْ جيري يف خاتم من ++ ماَ
ًوكانت املرأة والرجل إذا بعثوا وافدا هلم : الريح حتى هلكوا, قال

 .تكن كوافد عاد++ ال:يقولون
 .حسان غري هذا احلديثبن ++ وال أعلم للحارث:

صاءبن ++مالكبن ++حارث −٢١٢  )*(ال
 .حنبل يف أهل مكةبن ++أمحد:  اهللاعبد++ أبي يف كتاب رأيته:

نا سفيان, عن زكريا, عن :  املكي)٢(ميمون اخلياطبن ++ حممد −٦٧٥
اهللا ++ قال رسول−كذا قال−الربصاء بن ++احلارثبن ++الشعبي, عن مالك

 .۩)٣(»بعد اليوم«: , وقال مرة أخرى»ُال تغزى مكة سوى اليوم«: ملسو هيلع هللا ىلص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًرمددا«: ولعلها) ف(وهي غري واضحة يف ) م(كذا يف ) ١( ِ ْ  ِّوالدقة االحرتاق يف َاملُتناهيوهو » ِ
 . البن األثري»النهاية«كام يف 

مالك بن ++عمر احلارث++أبو قال«: بخط مغاير) ف(كتب بجوار هذه الرتمجة يف حاشية  (*)
ظهر من احلاشية ويوجد جزء ++ ماهذا» ...بل هي جدته: الليثي, والربصاء أمه, ويقال

 ).٢٩٠/ ١(» االستيعاب« بسبب سوء التصوير, وانظر مل يظهرمنها 
; والعكس هو األصح, قاله »ارثاحلبن ++مالك«: واختلف يف اسمه فقيل فيه

, )٢٥٨/ ٢(» تارخيه«بخاري يف , وترجم له ال)٤١٣/ ١(» األسد«األثري يف  ابن
, وذكر )٢٧٧−٢٧٦/ ٥(» هتذيب الكامل«, وانظر )٧٨٠/ ٢(» املعرفة«نعيم يف ++وأبو

له أربعة «: ابن اجلوزي أن صاحب الرتمجة له حديثان, ونقل عن الربقي أنه قال
 ).٣٧٦: ص(» التلقيح«من . ها. »أحاديث

 ).٣٤٩/ ٣(» التوضيح«ثبتناه, انظر أ++ ماواببالنون والص» احلناط«): م(يف ) ٢(
 .سعيدبن ++ حييىحدثنا:  قال,بشاربن ++ حممدحدثنا: )١٦١١ (أخرجه الرتمذي )٣(

 = :ه وفي.سعيدبن ++ حييىحدثنا: )٤١٢/ ٣( وأمحد . سفيانحدثنا: )٥٧٢(احلميدي و
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عبيد, عن زكريا, عن عامر, عن بن ++مدنا حم:  جدي قال −٦٧٦
ُال تغزى بعد هذا إىل «: يقول يوم فتح مكةملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي : احلارث قال
 .)١(»يوم القيامة

بن ++نا سفيان, عن إسامعيل: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −٦٧٧
: الربصاء قالبن ++مالكبن ++سمعت احلارث: اخلوار قال++ أبيأمية, عن ابن
 ليبلغ شاهدكم غائبكم, −كأنه يف جممع من الناس أو بمنى+− يا أهيا الناس

 ليس أحد )١(]أنه[ملسو هيلع هللا ىلص  يعني النبي )٣(]أشهدكم [:)٢(]إسحاق[قال 
إبراهيم بن ++وقد اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إال, فذكر إسحاقاهللا ++يلقى

 .)٤(بعثهملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : أن سفيان كنى عنه أي إنام هو النار, قال إسحاق
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ يزيد حدثنا:ه وفي.عيينةبن ++ سفيانحدثنا: )٣٤٣/ ٤( ويف .عبيدبن ++ حممدحدثنا
بن ++, ويزيدعبيدبن ++وحممد ,عيينةبن ++سفيانو ,سعيدبن ++حييى(مجيعهم , هارون
يف الباب  «:قال الرتمذي .هفذكر...  عن عامر الشعبي,زائدة++بن أبي++عن زكريا) هارون

 وهو حديث , وهذا حديث حسن صحيح,مطيع و,رصدبن ++سليامن و,عن ابن عباس
 .» فال نعرفه إال من حديثه,لشعبي عن ا,زائدة++بن أبي++زكريا

 .]م−ب/ ٧٤: ق[  ۩  
 .به... عبيدبن ++ حممدحدثنا: )٤١٢/ ٣(أمحد أخرجه  )١(
 .)ف(ليس يف ) ٢(
 ).م(ليس يف ) ٣(
/ ٣( »الكبري«والطرباين يف .  سفيانثنا: )٥٧٣ح(» مسنده«يف احلميدي أخرجه  )٤(

 ثنا: الوهاب الرياحي++بن عبد++ عمرثنا: العزيز++بن عبد++ عليحدثنا: )٣٣٣٠/ ٢٥٦
/ ١٢٠/ ٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن .القاسمبن ++ روحثنا: زريعبن ++يزيد
ابن حبان  و.بن مسلمة القريش++حدثنا سعيد: بن كعب األنطاكي++حدثنا يعقوب: )٩٠٨

علي بن ++ عمروحدثنا: مكرم, قالبن ++احلسنيبن ++ أخربنا حممد:)٥١٦٥(» صحيحه«يف 
: زريع, قالبن ++ يزيدحدثنا: الوهاب الرياحي, قال++بن عبد++ عمرحدثنا: الفالس, قال

 =بن ++حدثني حممد :)٣٢٨/ ٤( »املستدرك«واحلاكم يف . القاسمبن ++ روححدثنا
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 .)١(مالك غري هذابن ++ وال أعلم للحارث:

زاعيبن ++حارث −٢١٣  )*(ِضرار ا
 .سكن الكوفة

بن ++نا حممد: علي اجلوزجاين قاالبن ++خيثمة وحممد++ أبو −٦٧٨
رضار بن ++أنه سمع احلارث++ أبيحدثني: دينار قالبن ++نا عيسى: سابق

إلسالم فدخلت فدعاين إىل املسو هيلع هللا ىلص اهللا ++قدمت عىل رسول: اخلزاعي يقول
 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++ رسول)٢(يا : فدعاين إىل الزكاة فأقررت هبا وقال,فيه, وأقررت به

َأرجع إىل قومي فأدعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة فمن أجاب منهم 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حييىبن ++ حييىثنا: الصمد القهندزي++بن عبد++سعيد احلسن++ثنا أبو: هانئبن ++صالح

بن ++روحو ,عيينةبن ++سفيان (:مجيعهم, سلمةبن ++ سعيدثنا:  قاال,زرارةبن ++عمروو
:  قال,اخلوار++ أبيأمية, عن ابنبن ++عن إسامعيل ,)مسلمة القريشبن ++سعيدو ,القاسم

 .فذكره.. .الربصاءبن ++مالكبن ++سمعت احلارث
 :قال احلاكم. عامر يبن موىل املكى اخلوار++بن أبي++عطاءبن ++عمر :اخلوار هو++ أبيابن

 .ها.»ذه السياقة هبمل خيرجاه و,هذا حديث صحيح اإلسناد«
 .»غريمها«): م(يف ) ١(

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيبالسني, قاله ابن» رسار«: اختلف يف اسم أبيه فقيل (*)
قاله الذهبي يف : رضار++ أبيابن: , وقيل)٢٧٤/ ٣(» الكبري«, والطرباين يف )٣٢٢/ ٤(
الرب يف ++ عبد, وقال ابن)٥٧٩/ ١(» اإلصابة«ابن حجر يف , و)١٠٢/ ١(» التجريد«
رضار املصطلقي, وأخشى أن ++بن أبي++احلارث: ويقال«): ٢٩٣/ ١(» االستيعاب«

: , وانظر»رضار++ أبيابن: وقيل«): ٧٨٣/ ٢(» املعرفة«, وقال أبونعيم يف »يكونا اثنني
البن »  الصحابةمعجم«, و)٧٧−٧٦: ص(» تعجيل املنفعة«, و)٣٩٩/ ١(» األسد«

 ).بتحقيقنا−١٩٣(قانع 
 . والسياق يأباها»لي«): م(يف ) ٢(
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كذا وكذا آلتيك  )١(ّرسو إلبانملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ّ فريسل إلي رسول,مجعت زكاته
ممن استجاب له وبلغ  فلام مجع احلارث الزكاة ,بام مجعت من الزكاة

أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ الذي أراد رسول)٢(اإلبان
ملسو هيلع هللا ىلص ومن رسوله اهللا ++فلم يأته فظن احلارث أن قد حدث فيه سخطه من

ًكان وقت لي وقتا يرسل إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++إن رسول: فدعا برساة قومه فقال ّ
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++كان عندي من الزكاة, وليس من رسول++ مارسوله ليقبض

 كانت فانطلقوا إال من سخطةملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ أرى حبس رسول۩+اخللف, وال
كان ++ ماعقبة ليقبضبن ++الوليدملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++, فبعث رسولملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++فنأيت رسول

عنده من الزكاة مما كان مجع فلام أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق 
ع الزكاة, إن احلارث مناهللا ++يا رسول: فقالملسو هيلع هللا ىلص فرق ورجع فأتى النبي 

البعث إىل احلارث وأقبل احلارث ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++وأراد قتلي فرضب رسول
: بأصحابه, فاستقبل البعث قد فصل من املدينة فلقيهم احلارث, فقالوا

ُإىل من بعثتم? فقالوا: هذا احلارث فلام غشيهم قال هلم : إليك, فقال: َ
َولم? قالوا رجع فزعم بة إليك فقعبن ++بعث الوليدملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++إن رسول: ِ

 باحلقملسو هيلع هللا ىلص ًوالذي بعث حممدا ++ ال:أنك منعته الزكاة وأردت قتله فقال
: قال لهملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++رأيته, وال أتاين, فلام أن دخل احلارث عىل رسول++ما
أتاين ++ ماوالذي بعثك باحلق++ ال:, قال»منعت الزكاة, وأردت قتل رسولي«

ية أن تكون  رسولك خش)٣(احتبس علي وال رأيته, وال أقبلت إال حني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/ ١(» النهاية يف غريب احلديث«. وقت وأوان) ١(
 .»اآلبار«): م(يف ) ٢(

 .]م−أ/ ٧٥: ق[  ۩  
 .»عني«): ف(يف ) ٣(
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 ™pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u$﴿: فنزلت احلجرات: قالملسو هيلع هللا ىلص ومن رسوله اهللا ++سخطة من

βÎ) óΟä.u™!%y` 7,Å™$sù :*t6t⊥Î/ (#þθãΨ̈t6tGsù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈yγpg¿2﴾ إىل قوله: ﴿ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ 
ÒΟŠ Å3ym﴾ ]١(]٨−٦: احلجرات(. 

 .رضار غري هذا فيام أعلمبن ++ وليس للحارث:
ارث −٢١٤  )*(ُغMيف السكونيبن ++ا

 .سكن الشام
بن ++نا معاوية: صالح++ أبونا: )٢(]زنجويهبن ++أبو بكر حممد [ −٦٧٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع نه سأ , أبيثنا: ديناربن ++ عيسىثنا: سابقبن ++ حممدثنا: )٢٧٩/ ٤(أخرجه أمحد  )١(

 يف نعيم++, وأبو)٣٣٩٥/ ٢٧٤/ ٣(» الكبري«والطرباين يف .  قال,بن رضار اخلزاعي++احلارث
 »املجمع«قال اهليثمي يف . من طريق اإلمام أمحد) ٢٠٨١/ ٧٨٣/ ٢( »معرفة الصحابة«
 ,»رضار« بدل »رساربن ++احلارث« : إال أنه قال, والطرباين,رواه أمحد «:)٢٣٨/ ٧(

 .»ورجال أمحد ثقات
غطيف بالطاء بن ++احلارث: اختلف يف اسمه ويف صحبته, فأما اخلالف يف اسمه فقيل *)(

أو الصواب «: بعد أن حكى اخلالف يف اسمه» القاموس«املهملة, وقال صاحب 
 .»غطف«و» غضف«انظر مادة » بالطاء

 غضيف«: وقيل. ها. »ًبالضاد والظاء مجيعا«): ٨٠٥/ ٢(» املعرفة«نعيم يف ++وقال أبو
/ ١(» االستيعاب«الرب يف ++, ونقل ابن عبد)٥٥: ص(للهندي » املغني«انظر » ن احلارثبا

: , وكذا نقلها عن حييى»بن غطيف++احلارث: الصواب«: بن معني أنه قال++, عن حييى)٢٩٩
, )٥٩٢/ ١(» اإلصابة«من . ها. »غضيف فقد صحف: من قال«: ابن السكن, وقال

 .بالطاء» بن غطيف++احلارث«) ٤١٠ /١(» األسد«ّوصوب ابن األثري يف 
اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من «وأما اخلالف يف صحبته, فانظره يف كتاب 

البن قانع » معجم الصحابة«مع تعليقنا عىل ترمجته من ) ٨٠/ ٢(ملغلطاي » الصحابة
)٢٠٥.( 

 .»زنجويهبن ++امللك++بن عبد++حممد«): ف(يف ) ٢(
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 :ُغطيف السكوين قالبن ++سيف, عن احلارثبن ++صالح, عن يونس
ًواضعا يده ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++نسيت من األشياء فلم أنس أين رأيت رسول++ما

 .)١(عىل اليرسى يف الصالةاليمنى 
 . غري هذا)٣(]ُبن غطيف[وال أعلم روى احلارث : )٢(][

شعري −٢١٥ ارث ا  )*(ا
 .سكن الشام

نا  :نافعبن ++توبة الربيع++ أبوأنا: ۩حممد املروزيبن ++ زهري −٦٨٠
حدثني : سالم حدثه قال++ أباسالم أنبن ++سالم, عن زيدبن ++معاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ١(» املصنف«يف شيبة ++ أبيابن, و)١١٣/ ٧(» تاريخ الكبريال«أخرجه البخاري يف  )١(

ابن سعد يف , و)٤٧/ ١٢/ ٣(رواية الدوري ب »هتارخي«ابن معني يف , و)٣٩٥٤/ ٣٩٠
ابن , و)١٥٢٢/ ٢٩٨/ ٤( »مسنده«يف الروياين , و)٤٢٩/ ٧( »الطبقات الكربى«

/ ٨٠٥/ ٢( »بةمعرفة الصحا«نعيم يف ++, وأبو)١٨٥/ ١( »معجم الصحابة«قانع يف 
بن ++ مجعيهم من طريق معاوية,)٧٠/ ٤٨( »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف , و)٢١٢١

 .به... ُغطيفبن ++سيف, عن احلارثبن ++صالح, عن يونس
 ).م(ليس يف ) ٢(

) ٨٠٠/ ٢(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٦٠/ ٢(» التاريخ الكبري«ترجم له البخاري يف  (*)
 , خمتلف فيه,عاصمبن ++مالك وقيل كعب++ أبو األشعرياحلارثبن ++احلارث «:وقال

/ ٢(» تاريخ الدوري«و) ٣٥/ ٦(للخطيب » التوضيح«:  وانظر,»يعد يف الشاميني
, وكالم احلافظ )٣٨٤−٣٨٣/ ١(» أسد الغابة«, و)٧٦−٧٥/ ٣(» الثقات«, و)٩٢

, وللمزيد من )٥٦٦/ ١(» اإلصابة«مع ) ١٣٨−١٣٧/ ٢(» التهذيب«ابن حجر يف 
 ).١٨٠(البن قانع » معجم الصحابة«صادر ترمجته انظر تعليقنا عىل م

 .]م−ب/ ٧٥: ق[  ۩  
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 . )١(حدثه حملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ري أن رسولاحلارث األشع
 .)٢(خلف حبن ++نا موسى: نا عفان: هانئبن ++ إبراهيم −٦٨١
نا : حدثني أبي: خلف قالبن ++موسىبن ++نا خلف:  عمي −٦٨٢
 سالم, عن جده ممطور, عن احلارث األشعريبن ++كثري, عن زيد++بن أبي++حييى

زكريا بن ++أمر حييى )٣(]تبارك وتعاىل[اهللا ++إن«:  قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++أن نبي
 .)٥(ح» )٤(][

ًنا حييى أن زيدا حدثه, : نا أبان: سلمة++ أبونا: عليبن ++ حممد −٦٨٣
أمر  )٤(اهللا ++إن«:  قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++أن احلارث األشعري حدثه, أن رسول

بخمس كلامت يعمل هبن ويأمر بني إرسائيل أن  )٣(][زكريا بن ++حييى
ُإنك أمرت : )٣(] [ئ هبن; فقال له عيسىيعملوا هبن, وكان يبط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نا:بكر++ أبو نا:طاهر++حدثنا أبو: )٩٣٠, ٤٨٣(» صحيحه«يف ابن خزيمة أخرجه  )١(

 حدثنا: )٣٤٣٠/ ٢٨٧/ ٣(» الكبري«والطرباين يف  .سليامن املرصيبن ++حممد فهد++أبو
, )٢١١٠/ ٨٠٠/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو: ومن طريقه. بن عبدة املصييص++حممد
 .به... توبة++بن نافع أبي++عن الربيع) بن عبدة++حممد وبن سليامن,++فهد: (كالمها
راشد, بن ++خلف العمي, ومعمربن ++يزيد, وموسىبن ++ورواه أبان «:نعيم++ أبوقال
وسيأيت ختريج . »سالمبن ++زيدكثري, عن ++بن أبي++املبارك, كلهم عن حييىبن ++وعلي

 .باقي طرقه إن شاء اهللا
 ,بن خلف++خلف موسى++ أبوثنا:  عفانثنا: )٢٠٢, ١٣٠/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(

 .به... كان يعد يف البدالء
 .)ف(من ) ٣(
 .»تبارك وتعاىل«: )ف(يف ) ٤(
 وابن .العزيز++عبدبن ++ عليحدثنا: )٣٤٢٧/ ٢٨٦/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(

 :كالمها, عباد++بن أبي++احلسنبن ++ موسىحدثنا: )١٦٧/ ١ (»معجم الصحابة«قانع يف 
 .به.. .خلفبن ++موسىبن ++خلفعن ) احلسنبن ++موسىو ,العزيز++بن عبد++علي(
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بخمس كلامت تعمل هبن وتأمر بني إرسائيل أن يعملوا هبن فإما أن 
إنك إن سبقتني هبن أخاف أن : ;تأمرهم, وإما أن أقوم فآمرهم, فقال حييى

أعذب أو خيسف بي, فجمع بني إرسائيل يف بيت املقدس حتى امتأل 
ُاملسجد حتى جلس الناس عىل الشر ِفات فوعظُّ اهللا ++إن: الناس, ثم قال َ

ٍأمرين بخمس كلامت أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن, إن  تبارك وتعاىل
ًترشكوا باهللا شيئا, فإن من أرشك باهللا فمثله كمثل رجل ++ الأوهلن أن

ِاشرتى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم قال له َ هذه داري وعملي, : ً
جعل يعمل ويؤدي عمله إىل غري سيده, فأيكم ِّفاعمل وأد إلي عملك, ف

تبارك اهللا ++كذلك يؤدي عمله إىل غري سيده, وأن++ عبدحيب أن يكون له
تبارك اهللا ++إن: ًوتعاىل هو خلقكم ورزقكم فال ترشكوا باهللا شيئا, وقال
ينصب اهللا  ++وتعاىل أمركم بالصالة فإذا نصبتم وجوهكم فال تلتفتوا إن

 يصلي فال يرصف عنه وجهه −حني: أو قال− حتى وجهه لوجه عبده
حتى يكون العبد هو ينرصف, وآمركم بالصيام, فإن مثل الصائم كمثل 
ٍرج معه صرة مسك, وهو يف عصابة ليس مع أحد منهم مسك غريه  ٍ ْ ِ َّ ُ

من ريح املسك, اهللا ++ عند۩كلهم يشتهي أن جيد رحيها, وإن الصائم أطيب
ا كمثل رجل أخذه العدو فأرسوا يده إىل عنقه وآمركم بالصدقة فإن مثله
تقتلوين; فإين أفدي نفيس منكم بكذا وكذا ++ ال:فقدموه ليرضبوا عنقه فقال

من الامل فأرسلوه, فجعل جيمع هلم حتى فدى نفسه كذلك الصدقة, 
كمثل رجل طلبه العدو, اهللا ++وآمركم أن تكثروا ذكر اهللا; فإن مثل ذاكر

ًبه سراعا حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه, فانطلق فإذا هم يف طل ً ً ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/ ٧٦: ق[  ۩  
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» تبارك وتعاىلاهللا ++حيرز العباد منه أنفسهم إال بذكر++ الفذلك الشيطان
تبارك وتعاىل اهللا ++وأنا آمركم بخمس كلامت أمرين«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++وقال رسول

فمن خرج اهللا ++اجلامعة, والسمع والطاعة, واهلجرة, واجلهاد يف سبيل: هبن
َاجلامعة قيد شرب فقد خلع ربقةمن  ْ ِ  اإلسالم عن رأسه إال أن يراجع, )١(ِ

يا رسول اهللا, : , قال رجل» جهنم)٢(ُومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء
التي اهللا ++نعم, وإن صام وصىل فادعوا بدعوة«: وإن صام وصىل? قال

 .)٣(»سامكم هبا املسلمني املؤمنني عباد اهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعروة: ِّالربقة) ١( ُعنق يف ُتجعل حبل يف ُ ِتمسكها يدها أو البهيمة ُ  لإلسالم عارهاتفاس ,ُ
ُّيشد++ مايعني َعرى من نفسه سلمامل به َ  ).٤٦٤/ ٢(» النهاية يف غريب احلديث«. اإلسالم ُ

َجثوة مجع: َاجلُثا) ٢( ْ  ).٢٠٦/ ٢(» النهاية يف غريب احلديث «.املجموع اليشء وهو ,مضبال ُ
 .لإسامعيبن ++ موسىحدثنا: إسامعيلبن ++ حممدحدثنا: )٢٨٦٣(الرتمذي أخرجه  )٣(

الطبقات «وابن سعد يف . خالدبن ++ هدبةحدثنا: )١٥٧١(» مسنده«يعىل يف ++وأبو
/ ٢٨٧/ ٣(» الكبري«والطرباين يف  .إسامعيلبن ++ أخربنا موسى:)٣٥٩/ ٤( »الكربى
» اإليامن«يف ابن منده و. إسامعيلبن ++ موسىثنا: داود املكيبن ++ أمحدحدثنا: )٣٤٢٨

 :بن منصور الرمادي++ثنا أمحد: بن إسامعيل++بن حممد++ أنبأ إسامعيل):٢١٢ح/ ٣٧٥/ ١(
بن ++موسىبن ++ أخربنا عمران:)٦٢٣٣(» صحيحه«وابن حبان يف . محادبن ++ حييىثنا

حدثناه : )٢٠٤/ ١(» املستدرك«واحلاكم يف . خالد القييسبن ++ هدبةحدثنا: جماشع
, إسامعيلبن ++موسى (:تهمثالث, خالدبن ++ هدبةثنا: حممدبن ++ متيمثنا: محشادبن ++علي
 أن ,كثري++بن أبي++ نا حييى:يزيد العطاربن ++عن أبان) محادبن ++حييىو, خالدبن ++هدبةو

هذا حديث حسن  «:الرتمذيقال . سالم حدثه, أن احلارث األشعري حدثهبن ++زيد
 وله غري هذا ,رث األشعري له صحبةا احل:إسامعيلبن ++ قال حممد,صحيح غريب

أصلناه يف الصحابة إذا مل نجد هلم ++ ماهذا حديث صحيح عىل «:ال احلاكمق .»احلديث
بن ++العباس حممد++ أبا سمعت, فإن احلارث األشعري صحابي معروف,إال راويا واحدا
 احلارث :معني يقولبن ++ سمعت حييى: سمعت الدوري يقول:يعقوب يقول

 .»األشعري له صحبة
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 .توبة++ أبيحممد, عنبن ++ وهذا لفظ حديث زهري
 ً وال أعلم للحارث األشعري غري هذا إال حديثا آخر بإسناده:

 .سالمبن ++ٍنافع, عن معاويةبن ++توبة الربيع++ أبيمن حديث

نصاريبن ++حارث −٢١٦  )*(مالك ا
بن احلباب, عن ابن هليعة ++بن العالء الكويف, عن زيد++ حممد −٦٨٤
بن ++هالل, عن حممد++بن أبي++بن يزيد, عن سعيد++)١(حدثني سعيد: قال
: فقال لهملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ّبن مالك األنصاري أنه مر برسول++اجلهم, عن احلارث++أبي

تقول; ++انظر ما«: ًأصبحت مؤمنا حقا, قال:  قال»كيف أصبحت يا حارث?«
قد عزفت نفيس عن الدنيا, وكأين أنظر إىل عرش :  قال»ٍّفإن لكل حق حقيقة

ً بارزا, وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها, وإىل أهل النار ربي
َيتضاغون َ  .)٣(ً, قاهلا ثالثا»يا حارث, عرفت فالزم«:  فيها, قال)٢(َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٩٨−٥٩٧/ ١(» اإلصابة«, و)٤١٤/ ١(» األسد«حارثة, انظر : وقيل (*)

بن يزيد املرصي كام ++وهو خالد» خالد«: , والصواب)ف(, وغري واضح يف )م(كذا يف ) ١(
 .يف مصادر ختريج احلديث

 ).١٩٧/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. أي يصيحون ويبكون) ٢(
/ ٢٦٦/ ٣( »الكبري«الطرباين يف , و)٤٤٥ح(» مسنده«يف محيد بن ++عبدأخرجه  )٣(

معرفة «نعيم يف ++, وأبو)١٠٥٩١/ ٣٦٣/ ٧( »شعب اإليامن«البيهقي يف , و)٣٣٦٧
 ثنا: كريب++ أبيالعالءبن ++مجيعهم من طريق حممد, )٢٠٦٩/ ٧٧٧/ ٢(» الصحابة

هالل, ++بن أبي++يزيد السكسكي, عن سعيدبن ++ ابن هليعة, عن خالدثنا: احلباببن ++زيد
بن ++عبداهللا« ويف إسناده ,مالك األنصاريبن ++احلارثاجلهم, عن ++بن أبي++عن حممد

 .ضعيف» هليعة
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 .أعلم هبذا اإلسناد غري هذا++ ال:
سديبن ++قيسبن ++حارث −٢١٧ ة ا  )*(عم

 .سكن الكوفة
 مغرية, عن بعض ولد احلارثأنا : نا هشيم: خملدبن ++ شجاع۩ −٦٨٥

 )١(قيسبن ++ربيعة األسدي أن احلارثبن ++قيسبن ++قيس, عن احلارثابن 
اخرت منهن «: فقال لهملسو هيلع هللا ىلص أسلم وعنده عرشة نسوة, فذكر ذلك للنبي 

 .)٢(»ًأربعا
بن ++ُليىل, عن حميضة++ أبينا ابن: نا هشيم: خملدبن ++ شجاع −٦٨٦

 .)٣( ذلك مثل...قيسبن ++الشمردل, عن احلارث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

−١٨٩(البن قانع » معجم الصحابة«: احلارث, انظربن ++قيس: اختلف يف اسمه فقيل (*)
 ).٨−٦/ ٢٤(» هتذيب الكامل«, و)٨١٤/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا

 .]م−ب/ ٧٦: ق[  ۩  
 .»بن «»قيس«بعد كلمة ) ف(ذكر يف ) ١(
 :حنبلبن ++أمحدبن ++اهللا++حدثنا عبد: )١٧٥/ ١(» معجم الصحابة«ابن قانع يف أخرجه  )٢(

 .به... خملدبن ++نا شجاع
بن ++ ح وحدثنا وهب. هشيمحدثنا:  مسددحدثنا: قال) ٢٢٤١(داود ++ أبوأخرجه )٣(

 .قيسبن ++ عن احلارث,الشمردلبن ++ عن محيضة,ليىل++ أبي عن ابن, هشيمأخربنا: بقية
 : فقال,ذا احلديثهب...  هشيمحدثنا: إبراهيمبن ++ أمحد بهوحدثنا« :داود++ أبوقال
 : يعني, هذا الصواب:إبراهيمبن ++قال أمحد .قيسبن ++احلارث مكان احلارثبن ++قيس
 .ها.»احلارثبن ++قيس

: إبراهيمبن ++ أمحدحدثنا: )٢٢٤٢ (داود++ أبوأخرجه: احلارثبن ++ومن مسند قيس
: )١٩٥٢(ه  وابن ماج.املختاربن ++ عن عيسى, قايض الكوفةرمحنال++بن عبد++ بكرثناحد

 عن ابن)  وهشيم,عيسى(كالمها , هشيمحدثنا: إبراهيم الدورقيبن ++ أمحدحدثنا
 =يف رواية وقع , وهفذكر... احلارثبن ++عن قيس ,الشمردلبن ++ عن محيضة,ليىل++أبي
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 .ًقيس حديثا غري هذابن ++ وال أعلم للحارث:

 )*(زيادبن ++حارث −٢١٨
 .وليس باألنصاري

سعيد, عن ليث, عن بن ++نا قتيبة: عرفة العبديبن ++ احلسن −٦٨٧
صاحب –زياد بن ++سيف, عن احلارثبن ++صالح, عن يونسبن ++معاوية
ّاللهم علمه الكتاب «: ة فقالدعا ملعاويملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ أن رسول−ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++رسول

 .)١(»ِواحلساب, وقه العذاب
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»الشمردلبن ++محيضة«بدل » ردلمحيضة بنت الشم« :ههشيم عند ابن ماج

» اآلحاد واملثاين«, و)٩٣(ملسلم » الطبقات«, و)٢٥٩/ ٢(» التاريخ الكبري«: انظر (*)
ألبي نعيم » املعرفة«, و)بتحقيقنا−١٩٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢٦/ ٤(
, )٢٨٩/ ١(» االستيعاب«, و)١٨/ ٦(البن سعد » الطبقات«, و)٨٠٤/ ٢(
 ).٢٣٠−٢٢٨/ ٥(» هتذيب الكامل«, و)٩٩/ ١(» التجريد«, و)٣٩٢/ ١(» األسد«و

/ ٦( »عتقاداالرشح أصول «يف رواية الاللكائي يف » اهللا ++صاحب رسول«وقعت عبارة ) ١(
. هفذكر... بن عرفة++ نا احلسن:بن حممد++ أنا إسامعيل:بن عمر++ أنا احلسني):٢٢٨٧/ ٣٤٦

 .بن عرفة++ أخربنا احلسن):٧١٢ح/ ٤٥٩/ ٢ (»السنة«يف خلالل ُومل تذكر يف رواية ا
 »معجم الصحابة« كام عند ابن قانع يف ,عرفةبن ++ُوكذا مل تذكر يف غري طريق احلسن

 .سعيدبن ++نا قتيبة :حبيب النهرواينبن ++ العباسحدثنا: )١٧٨/ ١(
فضائل « كام أخرجه اإلمام أمحد يف :سعدبن ++الرمحن رواية الليث++ عبدوخالف

بن ++عن يونس ,عن معاوية ,الرمحن++حدثنا عبد: )١٧٤٨/ ٩١٣/ ٢( »بةالصحا
.  قال,سارية السلميبن ++عن العرباض ,رهم++ أبيعن ,زيادبن ++عن احلارث ,سيف

 .»ساريةبن ++العرباض«فجعله من مسند 
قال «:  فقال,)١٩٣/ ٢( »اإلصابة«وقد حكى هذا اخلالف احلافظ ابن حجر يف 

بن ++ثم ساقه من طريق موسى ,عرفةبن ++ن قتيبة أو من احلسنهذا وهم م :بن مندها
 وكذا أخرجه :قلت. اهللا ++ صاحب رسول: لكن مل يقل فيه, عن قتيبة,هارون
 = عن , وغريمها,صالح++ وأبو, ورواه آدم:بن مندها قال . عن قتيبة,سفيانبن ++احلسن



  ثايناملجلد ال ١٣٨

ًبن زياد حديثا غري هذا ++)٢( للحارث)١(]وال أعلم [:
 .)٢(]احلديث[

نصاريبن ++حارث −٢١٩  )*(عمرو ا
 .عازب سكن املدينةبن ++عم الرباء

ثابت, بن ++أنا أشعث, عن عدي: نا هشيم: أيوببن ++ زياد −٦٨٨
ٌبن عمرو ومعه لواء قد ++احلارث: ّمر بي عمي:  قالعازببن ++عن الرباء

, فقلت له ? قال: عقده له النبي  بعثني : أي عم, أين بعثك النبي 
 .)٣(إىل رجل تزوج امرأة أبيه, فأمرين أن أرضب عنقه

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ساريةبن ++لعرباض عن ا,رهم++ أبي عن, عن احلارث, عن يونس, عن معاوية,الليث
عيسى بن ++ ومعن,احلباببن ++ وزيد, وابن وهب,مهديبن ++الرمحن++ عبدوكذلك رواه

  . عن معاوية,يف آخرين
بن حبان ا وقد ذكر .بن حبان وهو الصوابابن مهدي يف صحيح اوحديث : قلت
 .ها.»زياد يف ثقات التابعنيبن ++احلارث

:  بعدما ساق احلديث من مسند العرباض)٥٩٤/ ٩( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 
  ومل أجد من وثقه,,بن زياد++وفيه احلارث  والطرباين,, وأمحد يف حديث طويل,رواه البزار«

 .ها.» ويف بعضهم خالف,وبقية رجاله ثقات بن سيف,++ومل يرو عنه غري يونس
 ).م(ليس يف ) ١(
 .»احلارث«): م(يف ) ٢(

: , وقيل)بتحقيقنا−١٨٨(البن قانع » معجم الصحابة«ر زياد, انظبن ++احلارث: وقيل )(*
, )٧٦٨/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«عمرو كام هنا, وهو األكثر, انظر بن ++احلارث

, )١٠٥/ ١(» التجريد«, و)٤٠٦/ ١(» األسد«, و)٢٩٤/ ١(» االستيعاب«و
: , وقيل)بتحقيقنا−٤٥٠٧(البن طاهر » األطراف«, و)٢٦٤/ ٥(» هتذيب الكامل«و
 ).٥٨٩/ ١(» اإلصابة«عمه, وانظر : له, وقيلخا

/ ٣(» الكبري« الطرباين يف :من طريقه, و)٢٩٢/ ٤(أمحد و ,)٢٦٠٧(أخرجه ابن ماجه  )٣(
 =الطربي , و)٢٠١٠/ ٥١٦/ ٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيابن, و)٣٤٠٥/ ٢٧٧
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 )*(بن بدل++)١(حارث −٢٢٠
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١٧٤/ ١(» معجم الصحابة«ابن قانع يف , و)٢٩٢٥/ ٤٥١/ ٦(» هتذيب اآلثار«يف 
بن ++ أنا أشعث, عن عدي: من طريق هشيم)٧٦٨/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

 .هفذكر...  قال,عازببن ++ثابت, عن الرباء
 كام نص عىل ذلك املزي ,ثابتبن ++وللحديث طرق أخرى اختلف فيها عىل عدي

 من سامه ومنهم , فمن الرواة من مل يسم خال الرباء,)٢٦٥/ ٥( »هتذيب الكامل«يف 
,  عن خاله,الرباءبن ++ عن يزيد,ثابتبن ++عن عدي : ومنهم من يقول,نياربن ++بردة++أبا

حاتم يف ++ أبيورجح ابن .كام يف رواية املصنف,  عن الرباء,عن عدي :ومنهم من يقول
 ,الرباءبن ++ عن يزيد, عن عدي,أنيسة++بن أبي++زيدرواية ) ٤٠٣/ ١(» علل احلديث«

 اخلالف )٥٨٨/ ١( »اإلصابة«وكذا حكى احلافظ يف  .بردة++ أبيخاله عن ,عن الرباء
 .ثابتبن ++عىل عدي

 .»احلارث«: )م(يف ) ١(
 .»خمتلف يف صحبته«: )٨٠٣/ ٢( »املعرفة«نعيم يف ++ أبوقال*) (

 »اإلصابة« :بدل, انظربن ++احلارثبن ++اهللا++ عبد:ًوهو خمتلف يف اسمه أيضا, فقيل
 .)٣٨١/ ١( »األسد«, و)٢٨٢/ ١( »اباالستيع«, و)١٩١/ ٢(

 .بديلبن ++سليمبن ++احلارث: وقيل
 .)١٩١/ ٢( »اإلصابة«الباوردي, وابن شاهني, انظر : وقد ذكره يف الصحابة

 .)٢٦٥/ ٢( »التاريخ الكبري«البخاري, كام يف : وذكره يف التابعني
, وذكره )٦٩/ ٣( »اجلرح« من ها. »أدري من هو++هو جمهول ال«: حاتم++ أبووقال

 .)١٧٣/ ٦( »الثقات«ابن حبان يف ثقات تبع األتباع من 
 ال يصح حديثه; لكثرة االضطراب«: )٢٨٣/ ١( »االستيعاب«الرب يف ++وقال ابن عبد

 .ها. »فيه, ولضعف الشعيثي املتفرد به
 .ها. »إنه أدرك النبي : قيل«: )٤٠٢/ ١١( »تاريخ دمشق«وقال ابن عساكر يف 

صحابي, حديثه : شامي تابعي, وقيل«: )٩٦/ ١( »التجريد« يف وقال الذهبي
 .ها. »وهو تابعي«: )٣٨١/ ١( »األسد«وقال ابن األثري يف . ها. »مضطرب

 ضمن القسم الرابع, أي من الذين )١٩٠/ ٢( »اإلصابة«هذا وقد ذكره احلافظ يف 
ِذكروا يف الصحابة, وال صحبة هلم, وال إدراك, وقال حبة له, جاءت ص++تابعي ال«: ُ

 .)١٧٢/ ٢( لإلمام أمحد »اجلامع يف العلل«وانظر . ها. »عنه رواية موهومة
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ٍبكاربن ++أنا بكر: امللك الواسطي++بن عبد++ حممد −٦٨٩  بن++نا حممد: ّ
عيثي قال++عبد شهدت : بدل قالبن ++سليمبن ++حدثني احلارث: اهللا الشُّ

سفيان ++ وأباَ يوم حنني واهنزم أصحابه أمجعون إال العباساهللا ++رسول
 .)١(َ يف وجوهنا َكفا من حصباء فاهنزمنااحلارث, فرمى النبي بن ا

بن من احلارث ا وبلغني أن هذا احلديث مل يسمعه الشعيثي :
 .َّبدل, وال احلارث سمعه من النبي 

ٍحرب املوصلي, عن قاسم اجلرمي, عن الشعيثي, بن ++وقد رواه علي
َّبدل, عن سهيل الثقفي, عن النبي بن ++عن احلارث ُ. 

 .بدل غري هذا احلديثبن ++ للحارث۩وليس: )٢(][
 .فيان الثقفي, عن النبي بن س++وقد روي أن احلارث رواه عن عمرو

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »الكبري«, والطرباين يف )٢٧٠٠/ ٥٢٨/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ١(

نعيم يف ++, وأبو)١٧٠/ ١( »معجم الصحابة«ابن قانع يف , و)٣٣٦٨/ ٢٦٧/ ٣(
 ). ٢١١٨/ ٨٠٣/ ٢(» معرفة الصحابة«

 اهللا ++مل يدرك من أصحاب رسول«: )١٨٢ص( »املراسيل«حاتم يف ++ أبيقال ابن
لكثرة  ;ال يصح احلديث «:)٢٨٣/ ١(» االستيعاب«يف الرب ++ عبدبناقال . »أحدا

 .»اضطراب الشعيثي فيه
 ).م( ليس يف )٢(

 .]م−أ/ ٧٧: ق[  ۩  
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زني++حارث −٢٢١ ل ا  )*(ٍبن ب
ّحممد بن ++العزيز++ عبدنا: محادبن ++نا نعيم: إسحاقبن ++ حممد −٦٩٠

بن ++احلارثبن ++الرمحن, عن بالل++عبد++بن أبي++ّالدراوردي, عن ربيعة
ّرسول اهللا, فسخ احلج لنا خاصة أم للنا++ يا:قلت: بالل, عن أبيه قال ْ س َ

 .)١(»ّبل لنا خاصة«: عامة? قال
إسحاق هبذا احلديث, وهو بن ++ حممدحدثنا هكذا :)٢(][

: العزيز وقال++ عبد رواه غري نعيم, عن)٣( محادبن++عندي وهم من نعيم
 .احلارث, عن أبيهبن ++عن ابن بالل

ّحممد, عن بن ++العزيز++ عبدنا: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −٦٩١
 :قلت: بن احلارث املزين, عن أبيه قال++الرمحن, عن بالل++عبد++بن أبي++ربيعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقع ذكره يف إسناد «: م الرابع ثم قال يف القس)١٩٢/ ٢( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف *) (

قد رواه «:  وساق هناك رواية املصنف ثم قال»احلارثبن ++بالل: مقلوب, والصواب
َّ عن نعيم عىل الصواب, فلعله حدث به مرتني أو الوهم من شيخ »مسنده«الدارمي يف 

 .ها. »البغوي, وهو يف السنن األربعة من حديث الدراوردي عىل الصواب
بن ++حممدبن ++ أخربناه أمحد:)٢١٣١/ ٨٠٩/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوجهأخر )١(

بن ++احلارث «:لكن يف املطبوع. هفذكر... إسحاقبن ++ حممدثنا:  البغويثنا: يوسف
 عن نعيم, ,كذا رواه الصاغاين «:نعيم++ أبوثم قال, »احلارثبن ++بالل«بدل » بالل

ثنا : أيوببن ++ اهليثمثنا: هارونبن ++ موسىثنا: هارونبن ++ه عليحدثنا++ ماوصوابه
احلارث, عن بن ++باللبن ++ عن احلارث,سمعت ربيعة حيدث:  قال,حممدبن ++العزيز++عبد

 .وانظر التعليق عىل احلديث اآليت بعده .»مثله ...أبيه أنه قال للنبي 
 .)ف( ليس يف )٢(
 .»القاسم++قال أبو«: )ف(زاد هنا يف ) ٣(
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ْرسول اهللا, فسخ احلج++يا  .)١(وذكر احلديث... َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنبأ :)٣٧٩٠( »الكربى«والنسائي يف  . النفيىلحدثنا: )١٨١٠(داود ++ أبورجهأخ )١(
» مسنده«وأمحد يف  .مصعب++حدثنا أبو: )٢٩٨٤(وابن ماجه . إبراهيمبن ++إسحاق

: )١١٣٨/ ٣٧٠/ ١(» الكبري«والطرباين يف  .إبراهيمبن ++حدثني قريش :)٤٦٩/ ٣(
 »معجم الصحابة«وابن قانع يف . النعامن بن++ رسيجثنا: العباس املؤدببن ++ حممدحدثنا

بن ++وحدثنا أمحد .منصوربن ++ نا سعيد:عمرو العكربيبن ++ خلفحدثنا: )٧٧/ ١(
/ ٣٧٩/ ١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.سليامنبن ++ نا سعيد:مساوربن ++القاسم
. منصورن ب++ سعيدثنا: املثنىبن ++ معاذثنا: العباسبن ++الرمحن++حدثنا عبد: )١١٤٧

 يحممد الروذباربن ++ احلسنييعل++أخربنا أبو )٤١/ ٥ (:»السنن الكربى«والبيهقي يف 
: مرسة++بن أبي++حييى++ أبو أخربنا:أيوب الطوسىبن ++احلسنبن ++ أخربنا احلسني:الفقيه
, النفيىل (:مجيعهم, الزبري احلميدىبن ++اهللا++ وعبدمنصوربن ++ سعيدحدثنا

, منصوربن ++سعيدو, النعامنبن ++رسيجو, مصعب++ وأبو,إبراهيمبن ++إسحاقو
بن ++سمعت ربيعة:  قال,حممدبن ++العزيز++ عبدعن) احلميدىو, سليامنبن ++سعيدو

 .هفذكر...  أنه قال,عن أبيه ,احلارثبن ++باللبن ++ عن احلارث,حيدث عبد الرمحن++أبي
ثنا : قال, النعامنبن ++ رسيجثنا: )٤٦٩/ ٣(» مسنده«وأخرجه اإلمام أمحد يف 

 عن ,عبد الرمحن++بن أبي++ربيعةابن أخربين :  قال,بن حممدا : يعني,العزيز++عبد
فزاد » عبد الرمحن++بن أبي++بيعةابن ر«فقال  .هفذكر...  قال, عن أبيه,باللبن ++احلارث

 .»ابن «: أولهيف
ن ب++باللبن ++وأما حديث احلارث «:)٤٣٣ص( »حجة الوداع«قال ابن حزم يف 

  فحديث واه للصحابة يف أن فسخ احلج خاص احلارث املسند إىل النبي 
 .» حجة بهتقوم++ ال واملجهول,احلارث جمهولبن ++باللبن ++ ألن احلارث;يثبت++ال

 فحديث : فقلت ألبي:اهللا++ عبدقال «:)١٧٨/ ٢( »زاد املعاد«وقال ابن القيم يف 
يعرف هذا ++ ال به,أقول++ ال: قال?»لنا خاصة«له احلارث يف فسخ احلج يعني قوبن ++بالل

احلارث عندي بن ++ليس حديث بالل ,هذا حديث ليس إسناده باملعروف ,الرجل
  وأن هذا احلديث, ومما يدل عىل صحة قول اإلمام أمحد: قلت. هذا لفظه.يثبت
أهنا أخرب عن تلك املتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها   أن النبي ,يصح++ال

 .» هذا من أحمل املحال!? فكيف يثبت عنه بعد هذا أهنا هلم خاصة,ألبد األبد
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 .)٢(تعاىلاهللا ++ وهذا هو الصواب إن شاء:)١(][

ه++بن عبد++حارث −٢٢٢  )*(اهللا ا
 نا :بن عمرو++أنا محاد: لبن سعد قا++ّ رأيت يف كتاب حممد:)١(][
ٍقيس بن ++بعثني الضحاك: خالد اجلهني قالبن ++ُرفيع, عن معبدبن ++زيد

إن : قل له: اهللا اجلهني بعرشين ألف درهم وقال لي++بن عبد++إىل احلارث
: فانطلقت إليه فقلت. أمري املؤمنني أمرنا أن ننفق عليك فاستعن هبذه

: ّهبذه الدراهم وأخربه أمرها, فقالأصلحك اهللا, إن األمري بعثني إليك 
: نعم, قلت: عويمر فقالبن ++اهللا++بن عبد++أنا معبد: )٣(َمن أنت? فقلت

ْوأمرين أن أسألك عن الكلامت التي قال لك احلَبر باليمن يوم كذا وكذا, 
 عىل اليمن ولو أومن أنه يموت مل اهللا ++ بعثني رسول)١(نعم: قال

:  قد مات, فقلت لهًإن حممدا : احلرب فقالأفارقه, فانطلقت فأتاين 
ًاليوم, فلو أن عندي سالحا لقاتلته, فلم أمكث إال يسريا : متى? قال ً ّ

 قد مات, وبايع اهللا ++, أن رسول)٤(بكر ++ أبيحتى أتاين كتاب من
إن رج أخربين هبذا : ّالناس لي خليفة من بعده فبايع من قبلك فقلت

قلت كان ++إن ما: ٌن يكون عنده علم, فأرسلت إليه فقلتمن يومه خلليق أ
إنه : من أين تعلم ذلك? فقلت: , فقلت۩كنت ألكذب++ما: حقا, قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م( ليس يف )١(
 .)ف(ليست يف ) ٢(
 .»روى حديثه ابن سعد«: , وقال)٥٨٠/ ١( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف *) (
 ., واملثبت موافق للسياق»فقال«: )ف(يف ) ٣(
 .»«: )م(يف ) ٤(
 .]م−ب/ ٧٧: ق[ ۩   
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وكيف :  نجده يف الكتاب أنه يموت يوم كذا وكذا, قلتاهللا ++لنبي
 .ًزاد يوما++ٍتستدير رحاكم إىل مخس وثالثني سنة ما: نكون بعده? قال

 .وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا :

ارث −٢٢٣ ارث الغامدي++ا  )*(بن ا
 .وهو األزدي, سكن الشام

 نا: مسلمبن ++نا الوليد: ّعماربن ++نا هشام: منصوربن ++ أمحد −٦٩٢
 حدثني احلارث: الرمحن اجلريش قال++بن عبد++نا وليد: بن إسامعيل++الغفار++عبد
هؤالء : هذه اجلامعة? قال++أبه ما++ يا:قلت ألبي:  قال)١(احلارث الغامديبن ا

 يدعو الناس اهللا ++فأرشفنا, فإذا رسول: قد اجتمعوا عىل صابئ هلم قال
واإليامن به, وهم يردون عليه قوله, ويؤذونه حتى ارتفع اهللا ++إىل توحيد

النهار, وانصدع الناس عنه, إذ أقبلت امرأة قد بدا نحرها, تسعى حتمل 
: رأسه إليها فقالتناوله فرشب, ثم توضأ, ثم رفع ًقدحا ومندي ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, أي يف نسخة, وقد نسبه »خ خ«:  ورقم عليه»العائذي«: )ف( كتب يف هامش *)(

» الغامدي«َّوصوب . »الغامدي«, ثم أشار آخر الرتمجة إىل نسبة »العائذي«: البخاري
 .)٤٠٩/ ١١( »تارخيه«ابن عساكر يف 

, )٣٦٤/ ٤( »اآلحاد واملثاين«, و)٢٦٢/ ٢( »التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
, )بتحقيقنا−٢٠١( البن قانع »معجم الصحابة«, و)٢٦٨/ ٣( »جم الكبرياملع«و
 »االستيعاب«, و)٧٩٩/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و)١٠٨/ ٢( للدوالبي »الكنى«و
/ ١( »األسد« وما بعدها, و)٤٠٧/ ١١( البن عساكر »تاريخ دمشق«, و)٢٨٤/ ١(

 .)٥٦٧/ ١( »اإلصابة«, و)٩٧/ ١( »التجريد«, و)٣٨٤
 −٣٨٨( البن قانع »معجم الصحابة«انظر . »الغامدي«: وصواهبا. )م(, و)ف(ذا يف ك) ١(

 .)٤٠٧/ ١١( »تاريخ دمشق«, و)بتحقيقنا
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ّبنية, خمري عليك نحرك وال ختايف عىل أبيك غلبة وال++يا« َمن :  فقلنا,»ُذ+َ
 .)١(زينب ابنته: هذه? قالوا

 . غري هذااحلارث عن النبي بن ++وقد روي عن احلارث :

 )*(ربيعة++بن أبي++اهللا++بن عبد++حارث −٢٢٤
بن مسعدة, عن ابن جريج, عن ++نا محاد: اهللا++بن عبد++ هارون −٦٩٣
ُ أيت ربيعة, أن النبي ++بن أبي++اهللا++بن عبد++أمية, عن احلارث++بن أبي++اهللا++عبد

هلم مال غريه, فرتكه, ++رسول اهللا, إنه لناس من األنصار ما++يا: بسارق فقيل
ُثم أيت به الثانية فرتكه, ثم أيت به الثالث ُة فرتكه, ثم أيت به الرابعة فرتكه, ثم أيت ُ ُ

ُبه اخلامسة فقطع يمينه, ثم أيت به السادسة فقطع رجله, ثم أيت به السابعة  ُ
 .)٢(»ٌأربع بأربع«: ُفقطع يده, ثم أيت به الثامنة فقطع رجله, ثم قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف الطرباين , و)٢٤٠٤, ٢٤٠٣/ ٢٤٣/ ٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )١(

نعيم يف ++, وأبو)٩٤/ ٣(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٣٣٧٣/ ٢٦٨/ ٣( »الكبري«
 .بن عامر++هشام, مجيعا من طريق )٦٣٠٥/ ٢٦١٩/ ٥(» معرفة الصحابة«

 »اإلصابة« من ها. »ًأرسل حديثا«: ذكره احلافظ يف القسم الرابع من حرف احلاء وقال*) (
 .)٤٠٢/ ١( »أسد الغابة«وانظر . , ثم ذكر إخراج املصنف له)١٩٥/ ٢(

  من طريق املصنف,)٢١٣٢/ ٨١٠/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٢(
: إال أنه قال. به... سليامن األنباريبن ++حدثنا حممد: )٢٣٠ح(» املراسيل«داود يف ++وأبو

, وكالمها صواب كام ترمجته يف »أمية++بن أبي++عبد اهللا«بدل » أمية++بن أبي++ربه++ عبدعن«
 .جمهول: , وهو كام احلافظ)٤٧٢/ ١٦(» هتذيب الكامل«

 :أسامة++بن أبي++احلارثمن طريق ) ٢٧٣/ ٨( »السنن الكربى«لبيهقي يف وأخرجه ا
بن ++وقال محاد: ثم قال. فذكره به...  ابن جريج أخربين:عطاءبن ++الوهاب++ عبدحدثنا
 ,ربيعة++بن أبي++اهللا++بن عبد++ عن احلارث,أمية++بن أبي++اهللا++ عن عبد, عن ابن جريج,مسعدة

 = .ها.سناد صحيحوهو مرسل حسن بإ وهو أصح,
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, وال أحسب »املسند«وهذا احلديث أخرجه هارون يف  :
 .اهللا صحبة++دبن عب اللحارث

 )*(حارث و ينسب −٢٢٥
بن سلمة, ++حدثنا محاد: بن موسى++نا احلسن: بن إسحاق++ حممد −٦٩٤

ًأن رج كان جالسا : بن سبيعة, عن احلارث++عن ثابت البناين, عن حبيب
رسول اهللا, إين أحبه يف اهللا, فقال ++يا: فمر رجل فقال ۩عند النبي 

: , قال»فاذهب فأعلمه«: ال, قال: قال »أعلمته ذاك?«: اهللا ++رسول
 .)١(اهللا الذي أحببتني له++َّأحبك: إين أحبك يف اهللا, فقال: فذهب, فقال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٣٧٣/ ٣(للزيلعي » نصب الراية«, و)٦٧٠/ ٨(البن امللقن » البدر املنري«: وانظر
 ).١٩٥/ ٢(البن حجر » اإلصابة«و

 , وقال احلافظ)٦١٢/ ١( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٤٢٣/ ١( »األسد«ذكره ابن األثري يف (*) 
 .ها. »له صحبة: يقال«: )٣١١/ ٥( »هتذيب الكامل«املزي يف 

 .]م−أ/ ٧٨: ق[  ۩  
بن +وعبد. يعقوببن ++أخربين إبراهيم: )١٠٠١١( »السنن الكربى«أخرجه النسائي يف  )١(

: )٢١٢٨/ ٨٠٧/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤٤٤(» مسنده«محيد يف 
,  ابن عائشةثنا: إسحاق احلربيبن ++ إبراهيمثنا: اهليثمبن ++جعفربن ++ه حممدحدثنا
 ثنا: موسىبن ++احلسنعن ) ابن عائشةومحيد, بن ++ وعبد,يعقوببن ++إبراهيم( :كالمها
 ,واقد خطأبن ++ وحديث حسني,وهذا الصواب عندنا «:النسائيقال  .سلمةبن ++محاد
 .»واقدبن ++ واهللا أعلم بحديث ثابت من حسني,سلمة أثبتبن ++ومحاد
الزبري, بن ++اهللا++ وعبدواقد, بن++فضالة, وحسنيبن ++ورواه املبارك «:نعيم++ أبوقالو
 .»بن سلمة أشهر وأثبت++بن زاذان, عن ثابت, عن أنس, وهو وهم, وحديث محاد++وعامرة
بن ++إبراهيم أخربين :قال )١٨٤( »والليلة اليوم عمل« يف النسائي أخرجهو

بن ++حبيب عن ,ثابت عن ,سلمةبن ++محاد حدثنا: قال ,احلجاج حدثنا: قال ,يعقوب
 . »عن رجل «: فزاد يف إسناده.احلديث ذا هبحدثه رجل عن ,احلارث عن ,عةسبي++أبي
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 . عن ثابت, عن أنس, عن النبي ,بن فضالة++رواه مبارك[ :
 .)١(]نا مبارك:  هدبةه −٦٩٥

 .يف ثابتبن سلمة أثبت الناس ++محاد: بن معني قال++ عن حييىوأخربت
 اسمه )٤( فيمن)٣(إسامعيلبن ++ورأيت يف كتاب حممد :)٢(][

 :احلارث

ارث −٢٢٦  )*(بن مسلم التميمي++ا
 .روى عن النبي 

مسلم, عن أبيه, وهو بن ++وهذا احلديث رواه احلارث :)٢(][
 .َيف باب من اسمه مسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
 .)م( ليس يف )٢(
 .)٢٨٢/ ٢( »التاريخ الكبري«) ٣(
 .»من«): م(يف ) ٤(
والد «:  ثم قال)٢٥٣/ ٧( »تارخيه«, قاله البخاري يف »احلارثبن ++مسلم«: ويقال*) (

 .)٨٨, ٨٧/ ٣( »اجلرح«زرعة الرازيان يف ++ وأبوحاتم++ أبوا قال, وكذ»احلارث
 .»مسلم, تابعيبن ++احلارث«: حاتم++ أبوقال
 .ها. »احلارث, عن أبيهبن ++مسلمبن ++احلارث: الصحيح«: زرعة++ أبووقال

 .احلارثبن ++وهذا يعني أنه يرى أن الصحابي هو مسلم
بن ++الصحيح مسلم... «: )١٣٩٥/ ٣( »االستيعاب«الرب يف ++وقال ابن عبد

 .ها. »احلارث
 . مع التعليق عليه)بتحقيقنا−٢٠٤( البن قانع »معجم الصحابة«: وانظر
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بن ++الرمحن++ عبدلد, عنخابن ++نا صدقة: موسىبن ++ احلكم −٦٩٦
 اهللا ++بعثنا رسول: مسلم التميمي, عن أبيه قالبن ++نا احلارث: حسان

 .)١(ًفذكر حديثا طوي... يف رسية,
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيمبن ++ إسحاقحدثنا: )٥٠٨١(داود ++ أبوأخرجه: »مسلم التميمي«من مسند  )١(

/ ٤٣٣/ ١٩( »الكبري«والطرباين يف . شعيببن ++ حممدحدثنا: النرض الدمشقى++أبو
 ح وحدثنا .مسهر++ثنا أبو: عمرو الدمشقيبن ++الرمحن++ عبدزرعة++حدثنا أبو: )١٠٥٢
وابن قانع يف  .خالدبن ++ صدقةثنا:  قاال,موسىبن ++ احلكمثنا: هارونبن ++موسى

 نا :موسىبن ++ نا احلكم:هارونبن ++ موسىحدثنا: )٨٢/ ٣( »معجم الصحابة«
بن ++الرمحن++ عبدعن) خالدبن ++صدقةوشعيب, بن ++حممد (:ًمجيعا, خالدبن ++صدقة
 .هفذكر...  قال, عن أبيه,مسلم التميميبن ++ احلارث ثنا:حسان

 حدثنا: )٥٠٨٢(داود ++ أبوأخرجه: »مسلم التميميبن ++احلارث«ومن مسند 
النسائي و. سهل الرمليبن ++الفضل احلراين وعليبن ++عثامن احلميص ومؤملبن ++عمرو

/ ٤(» مسنده« وأمحد يف .عثامنبن ++ أخربين عمرو:)١١١( »عمل اليوم والليلة «يف
/ ٣٩٨/ ٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن. ربه++بن عبد++ يزيدثنا: )٢٣٤
 ,يعىل++ أبو أخربنا:)٢٠٢٢(» صحيحه«يف ابن حبان و. عامربن ++ هشامحدثنا: )١٢١٢
: )٢٠٩٨/ ٧٩٤/ ٢ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.رشيدبن ++ داودحدثنا: قال

 :مجيعهم, عامربن ++ هشامثنا: سفيانبن ++ احلسنثنا: محدانبن ++أمحدبن ++ حممدحدثنا
حسان بن ++رمحنال++حدثنا عبد: مسلمبن ++عن الوليد)  وعلي, ومؤمل, وعمرو,يزيد(

  . عن أبيه,مسلم التميميبن ++احلارثبن ++ حدثني مسلم: قال,الكناين
 :من طريقه, و)١٢١١/ ٣٩٧/ ٢( »اآلحاد واملثاين« عاصم يف++ أبيوأخرجه ابن

بن ++ الوليدحدثنا: حدثنا احلوطي: )٢٠٩٩/ ٧٩٦/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو
 عن ,احلارث التميميبن ++مسلمبن ++ عن احلارث,حسانبن ++الرمحن++ عبد عن,مسلم
 .فزاد يف إسناده.  , عن جده,أبيه

 :زرعة++ أبووسئل «: بعدما ذكر احلديث)٢٢٠/ ١( »غابةأسد ال«قال ابن األثري يف 
 .» عن أبيه,احلارثبن ++ مسلم:الصحيح : قال?مسلمبن ++احلارث أو احلارثبن ++مسلم
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 :اًوقال ابن إسامعيل أيض :

ارث −٢٢٧ نصاري++ا ْبن حزمة ا ُ)*( 
 .ًحديثا ومل يذكر احلديث روى عن النبي 

 .ً وجدت له عندي حديثا, واهللا أعلم)٢(وما: )١(][
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : وانظر,)٧٧١/ ٢( »املعرفة«نعيم يف ++ أبو, قاله»خزيمة«: اختلف يف اسم أبيه فقيل*) (

 .)٩٩/ ١( »التجريد«و, )٣٨٩/ ١( »األسد«
 بفتح املعجمة, والزاي »خزمة«:  بضم اخلاء وسكون الزاي, وقيل»ةخزم«: وقيل

/ ١( »التجريد«, عن الطربي, والذهبي يف )٣٨٩/ ١( »أسد الغابة«نقله ابن األثري يف 
 .)٢٧٥/ ٣( »معجم الطرباين الكبري« وانظر )٥٧١/ ١( »اإلصابة« يف حلافظ, وا)٩٩

بخاء معجمة مفتوحة «:  فقال)٤٤٤/ ٢( »اإلكامل«وضبطها األمري ابن ماكوال يف 
 البن نارص »التوضيح« و)٨٠٢/ ٢( للدارقطني »املؤتلف«: , وانظرها »وزاي ساكنة

مع تعليقنا  ) بتحقيقنا−١٩٠( البن قانع »معجم الصحابة«, و)٢١٦/ ٣(الدين 
 .عليه

 .)م( ليس يف )١(
 .»الو« )م( يف )٢(
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 باب
ه حارثة)١( ] َمن روى عن الن[  َ من ا

 )*(بن النعمان البدري++حارثة −٢٢٨
 .سكن املدينة, وروى عن النبي 

إسحاق بن ++حدثني أبي, عن حممد:  األموي قال)٢( ابن −٦٩٧
بن ++ثعلبةبن ++عبيدبن ++زيدبن ++عرافبن ++النعامنبن ++حارثة: ًفيمن شهد بدرا

 .النجاربن ++مالكبن ++غنم
املقدام العجلي بن ++ القواريري وأمحد)٣(عمربن ++اهللا++ عبيد −٦٩٨
بن ++اهللا موىل غفرة, عن ثعلبة++بن عبد++نا عمر: املفضلبن ++نا برش: قاال
دكم خيرج أح« :اهللا ++قال رسول: النعامن قالبن ++مالك, عن حارثة++أبي

  حتى إذا أكل,بُؤو فيشهد الصالة وي,يف غنيمته إىل حاشية القرية
 هي )٥(ردهةلو ارتفعت إىل : )٤(رت عليه األرض, قالذحوله وتع++ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
/ ص( »اهللا ++تسمية أصحاب رسول«, و)٣٩/ ٣( »التاريخ الكبري« :مجتهانظر لرت*) (

البن  »معجم الصحابة«, و)١٧ −١٦/ ٤(عاصم ++ أبي البن»اآلحاد واملثاين«و, )٤٢
 −٣٠٦/ ١( »االستيعاب«, و)٧٣٦/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و) بتحقيقنا−٢٠٩(قانع 
 .)٦١٩ −٦١٨/ ١( »اإلصابة«و, )٤٣٠ −٤٢٩/ ١( »األسد«و, )٣٠٧

 ).ف( ليس يف )٢(
 . كذا»حممد«: )ف(يف ) ٣(
 .»قالوا«: )م( يف )٤(
َ هي النقرة يف اجلبل يستنقع فيها الامء)٥(  ).٨١٥/ ٢(» النهاية «.ُّ
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يوم ++ مايدري  وال,يشهد اجلمعة++ التفع حتىرت من هذه ف)٢(+أعفى كأل
 .وهذا لفظ القواريري. )١(»اجلمعة حتى يطبع عىل قلبه

حدثنا : منصور املروزي وابن زنجويه قاالبن ++ أمحد −٦٩٩
بن ++عامربن ++اهللا++ عبدأخربين:  معمر, عن الزهري قال۩+ أنا:الرزاق++عبد

 وهو جالس اهللا ++مررت عىل رسول: النعامن قالبن ++ربيعة, عن حارثة
 باملقاعد ومعه رجل, فسلمت ثم جزت, فلام رجعت وانرصف النبي

فإنه «: نعم, قال: قلت: , قال» معي?هل رأيت الذي كان«:  قال
 .)٣(» السالم)٢( عليكّوقد رد جربيل 

 .غري هذا النعامن عن النبي بن ++ وقد روى حارثة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٣٢٢٩−٣٢٣٠/ ٢٢٩/ ٣(» الكبري«الطرباين يف , و)٤٣٣/ ٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(
 /٧٣٨/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو, )٢٤٧/ ٣( »السنن الكربى«والبيهقي يف 

 قال املنذري يف ,موىل غفرةاهللا ++عبدبن ++مدار احلديث عىل عمرو). ١٩٦٨−١٩٦٥
 ,موىل غفرةاهللا ++عبدبن ++رواه أمحد من رواية عمر «:)٢٩٧/ ١( »الرتغيب والرتهيب«

 ,محدرواه أ«: )٤٢٠/ ٢ (»جممع الزوائد«لكن قال اهليثمي يف . »وهو ثقة عنده
 .» وهو ضعيف,موىل غفرةاهللا ++عبدبن ++ عمر: وفيه,»الكبري«والطرباين يف 

 .] م−ب/ ٧٨: ق[  ۩  
 .)ف( ليس يف )٢(
» الكبري«الطرباين يف , و)٤٣٣/ ٥(» همسند«أمحد يف , و)٤٤٦(محيد بن ++أخرجه عبد )٣(

ا من ً مجيع,)١٩٦٣/ ٧٣٧/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣٢٢٦/ ٢٢٨/ ٣(
 .به... الرزاق++ عبدطريق

ذا  هب أباه عن هذا احلديث)٣٦٥/ ٢( »علل احلديث«حاتم كام يف ++ أبيوسأل ابن
 أن ,الرمحن++ عبد عن عمرة بنت, عن الزهري: فقال,وروى الزبيدي«:  فقال,اإلسناد

فقيل  , الزبيدي أحفظ من معمر, وهو الصحيح, مرسالاهللا ++حارثة مر برسول
 فإنه سمع من , أتقن من معمر يف الزهري وحده: قال?بيدي أحفظ من معمر الز:ألبي

 .» ثم خرج إىل الرصافة فسمع أيضا منه,الزهري إمالء
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 )*(بن سراقة++حارثة −٢٢٩
 ًشهد بدرا

 حدثني ابن فليح, عن موسى: موسى الفرويبن ++ هارون −٧٠٠
 .عقبة, عن الزهري حبن ا

بن ++عن حممد++ أبيحدثني: حييى األموي قال بن++ سعيد −٧٠١
: ٍواستشهد يوم بدر اهللا ++ًفيمن شهد بدرا مع رسول: إسحاق قاال

 .النجاربن ++عديبن ++احلارثبن ++رساقةبن ++حارثة
بن جعفر, عن محيد, ++نا إسامعيل: بن مطيع البكري++اهللا++ عبد)١( −٧٠٢

ٍحارثة يوم بدر أصابه سهم وهلك  أن أم حارثة أتت النبي : عن أنس
ٌغرب ْ رسول اهللا, قد علمت موقع حارثة من قلبي, فإن كان يف ++يا:  فقالت)٢(َ

ِهبلت«: فقال هلا. أصنع++اجلنة مل أبك عليه, وإال فسوف ترى ما َ أوجنة )٣(َ
 .)٥(» كثرية, وإنه لفي الفردوس األعىل)٤(واحدة هي, إهنا جنان

 .ًحديثا رساقة بن ++ ومل يرو حارثة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١( »اإلصابة«, و)٤٢٥/ ١( »األسد«, و)٣٠٧/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف (*) 
٦١٥−٦١٤(. 

 .»قال ثني«: )ف(يف ) ١(
تاج «خفض آخرها عىل اإلضافة, وانظر  ب)ف( يفوهي نعت لسهم, و) م(الضبط من  )٢(

 . )٨٢١/ ١(» العروس
ْلفقد هاهنا ةاستعار )٣( ْوالعقل ْاملَيز َ ْالثكل من أصاهبا مما َ  ).٥٤٤/ ٥(» النهاية«. , وهو فقد الولدُّ
 .»جنات«: )م( يف )٤(
 :مروبن ع++حدثنا معاوية: بن حممد++اهللا++حدثني عبد): ٦٥٥٠, ٣٩٨٢(أخرجه البخاري ) ٥(

 .هفذكر... يقول سمعت أنسا :  قال, عن محيد,إسحاق++حدثنا أبو
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زاعي++حارثة −٢٣٠  )*(بن وهب ا
 .سكن الكوفة

إسحاق, عن ++ أبياألحوص, عن++ أبونا: عمربن ++)١(اهللا++ عبد −٧٠٣
كان الناس ++بمنى آمن ما اهللا ++صليت مع رسول: وهب قالبن ++حارثة

 .)٢(وأكثره ركعتني
ن األجلح, اهللا, ع++بن عبد++نا خالد: بقية الواسطيبن ++ وهب −٧٠٤
 صليت مع النبي : وهب اخلزاعي قالبن ++إسحاق, عن حارثة++ أبيعن

 )٣(ركعتني, ومع عمر  )٣(بكر ++ أبيبمنى ركعتني, ومع
 .)٥( أربع ركعات)٤(ركعتني, ومع عثامن 

: خالد قالبن ++)٦(أخربين معبد: أنا شعبة: اجلعدبن ++ علي −٧٠٥
 :۩يقول اهللا ++سمعت رسول: يقولوهب اخلزاعي بن ++سمعت حارثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٦١٩/ ١( »اإلصابة«, و)٤٣٠/ ١( »األسد«, و)٣٠٨/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف (*) 
 .)٣١٨/ ٥( »هتذيب الكامل«و

بن ++عمربن ++اهللا++ عبد وهو الصواب, وهو)ف(, واملثبت من »عبد الرمحن« )م( يف )١(
 .)٣٤٥/ ١٥(» هتذيب الكامل«أبان مشكدانة, انظر بن ++حممد

:  قال,إسحاق++ أبي كالمها من طريق,)٦٩٦(مسلم , و)١٠٨٣(أخرجه البخاري  )٢(
 .هفذكر...  قال,وهببن ++سمعت حارثة

 .)ف(من ) ٣(
 .»اهللا عليهم++رمحة«: )م(بد منها يف ) ٤(
: حممد الواسطيبن ++ حممودحدثنا: )٣٢٤٩/ ٢٣٤/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(

 .مسعودبن ++اهللا++ عبدوأصله يف الصحيحني من حديث. بقيةبن ++ وهبثنا
هتذيب « وهو الصواب, وهو اجلدلي القاص انظر )ف(, واملثبت من »سعد«: )م( يف )٦(

 .)٢٢٨/ ٢٨(» الكامل
 .] م−أ/ ٧٩:ق[  ۩  
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و  فسيأيت عليكم زمان يميش الرجل بصدقته, فيقول الرجل ل;تصدقوا«
 .)١(»فال حاجة لي فيها األمس لقبلتها, فأما اليومبجئت هبا 

 غري هذا وهب عن النبي بن ++ وقد روى حارثة:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أنا شعبة:)٦٢١ح(» مسنده«يف اجلعد بن ++أخرجه شيخ املصنف علي )١(
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كم ه ا  من ا
قرع الغفار++حكم −٢٣١  )*(يبن عمرو ا

بن ++بن عمرو++احلكم: بن سعد++رأيت يف كتاب حممد: )١(][
صحب وبن بكر, ++بن ضمرة++بن مليل++بن ثعلبة++بن احلارث++بن حذيم++)٢(جمدع

سفيان ++بن أبي++حتى قبض, ثم حتول إىل البرصة فنزهلا, ثم واله زياد النبي 
 .حتى مات سنة مخسنيًخراسان فخرج إليها, فلم يزل واليا عليها 

متيمة, ++ أبيسعيد, عن التيمي, عنبن ++نا حييى: خيثمة++ أبو −٧٠٦
 تذكر −أو قال له رجل−قيس أن احلكم الغفاري قال لرجلبن ++عن دجلة

 −أو أحدمها−املقري:  أو قال)٣(النقريعن  اهللا ++يوم هنى رسول
 .)٦(سمعته يقول ذلكوأنا : نعم, قال اآلخر: ? قال)٥(واحلنتم, )٤(ّوالدباء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »معجم الصحابة« و)٢٦٢/ ٢( »اآلحاد واملثاين« و)٣٥١( ملسلم »الطبقات« :رتمجتهلانظر *) (

تاريخ «, و)٣١٠٩/ ٢٥(, )٧٠٨/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و) بتحقيقنا−٢٤١(البن قانع 
 .)٤٧٤/ ٢( »السري«, و)٤١/ ٤( »اإلسالم

 ).م( ليس يف )١(
 .)٢٢٣/ ٧(اكوال  البن م»اإلكامل« انظر )٢(
ْالنخلة ُأصل هو )٣( َينقر َّ ْ َويلقى َّالتمر فيه ُينبذ ثم وسطه ُ ْ َليصري الامء عليه ُ ًنبيذ ِ ًمسكر اَ ْ  .اُ

 ).٢١٨/ ٥(» النهاية«
ُالقرع هي )٤( ْ ٌدباءة واحدها َ َّ ُينتبذون كانوا ُ  ْاالنتباذ ُوحتريم .الرشاب يف الشدة ُفترسع فيها ْ

ُالظروف هذه يف ِنسخ ثم ,اإلسالم صدر يف كان ُّ  ).٢٠٣/ ٢(» النهاية «.ُاملذهب وهو ُ
َجرار هي )٥( ُمدهونة ِ ْخضر ْ َتحمل كانت ُ ْ ِاتسع ثم املدينة إىل فيها ْاخلمر ُ  فقيل فيها ُّ

َللخزف َ ْ َحنتمة َواحدهتا حنتم ّكله ِ ْ ِاالنتباذ عن ُنهي وإنام. َ ْتسرع َّألنها فيها ْ ُالّشدة ُ  فيها ّ
ْدهنها ْألجل  ).١٠٥٩/ ١(» النهاية «.َ

 =, )٢١٣/ ٤(» مسنده«أمحد يف , و)٣٢٨/ ٢( »التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف ) ٦(
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 نا عاصم, عن: نا شعبة: الصمد++نا عبد: خيثمة++ أبو −٧٠٧
 .)١(حاجب, عن احلكم الغفاري, عن النبي ++أبي
عن عاصم األحول, [نا شعبة, : داود++ أبونا: مسلمبن ++ علي −٧٠٨
 .ح ٍحاجب, عن احلكم الغفاري, عن النبي ++ أبيعن
: , عن عاصم األحول قال)٢(]نا شعبة: اودد++نا أبو: بن مسلم++ عليوثي −٧٠٩

 أن −بن عمرو++ يعني احلكم−حاجب حيدث عن األقرع الغفاري++سمعت أبا
 .)٣(سؤرها: هنى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة, أو قال النبي 

حممد القايض مما قرأه علينا يف بن ++ويف كتاب أمحد: )٤(][
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ١٠٢٢/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣١٥٣/ ٢٠٩/ ٣( »الكبري«الطرباين يف و

متيمة, عن ++سليامن التيمي, عن أبيبن سعيد القطان, عن ++ً, مجيعا من طريق حييى)٢٥٩٦
 عن ابن ,رواه مجاعة«: )٣٣٧/ ١(» أسد الغابة«قال ابن األثري يف  .به... بن قيس++جلةد

 وذكر ... أن رجال قال للحكم الغفاري, عن دجلة,متيمة++ عن أبي, عن التيمي,املبارك
 .» وهو الصواب,وكذلك رواه حييى القطان وغريه عن التيمي .احلديث

/ ٣(» الكبري«والطرباين يف . الصمد++ عبدناث: )٢١٣/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
, حييى األشناينبن ++ الربيعثنا: الفضل األسفاطيبن ++ العباسحدثنا: )٣١٥٦/ ٢١٠
حاجب, عن ++ أبي نا عاصم, عن:عن شعبة) حييىبن ++الربيعو ,عبد الصمد (:كالمها

 . وحكى البخاري اخلالف يف احلديث,احلكم الغفاري, عن النبي 
 .)م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٢(
. داود++ أبو نا:بشاربن ++ حدثني حممد:)١٨٤/ ٤( »التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف  )٣(

/ ٢١٠/ ٣( »الكبري«والطرباين يف . جريربن ++ وهبثنا: )٢١٣/ ٤(» مسنده«وأمحد يف 
 ثنا: حدثنا: )١٩٠٠/ ٧١٠/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو: من طريقه, و)٣١٥٦

بن ++بن جرير, والربيع++أبو داود, ووهب: (, ثالثتهمبن حييى++ثنا الربيع: عباس األسفاطي
 .بن عمرو++ عن احلكم,حاجب++ عن أبي, عن عاصم األحول,شعبةعن ) حييى

 .)م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٤(



 ١٥٧ ثايناملجلد ال  

و, أخو رافع, مات بخراسان يف خالفة معاوية سنة عمربن ++احلكم: املسند
 .مخسني, وكان والي خراسان

معني بن ++حنبل وحييىبن ++سمعت أمحد: زهري قالبن ++ أمحد −٧١٠
بن ++سوادة:  اسمه−يعني الذي روى عنه عاصم−حاجب ++ أبو:يقوالن
 .عاصم

 .ذاغري ه عمرو عن النبي بن ++وقد روى احلكم: )١(][

َبن حزن الكلفي++حكم −٢٣٢ ُ)*( 
 .سكن املدينة

 خراش احلوشبيبن ++نا شهاب: موسىبن ++ أبوصالح احلكم −٧١١
َبن حزن الكلفي++ الطائفي, عن احلكم)٢(بن رزيق++الصلت, عن شعيب++أبو ُ 
 سابع سبعة, أو تاسع تسعة, فأذن لنا ۩اهللا ++قدمت عىل رسول: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)١(
 »اللباب« وقال ابن األثري يف )٤٥٧/ ١٠( »اباألنس«بضم الكاف وفتح الالم, انظر  *)(

 ها.»بسكون الالم: هكذا ضبطه السمعاين بفتح الالم, والذي أعرفه«: )١٠٧/ ٣(
 .)٢١٢/ ٢( »لب اللباب«ووافق السيوطي ابن األثري, انظر 

تسمية «و )٢٣٨( ملسلم »الطبقات«و, )٣٣١/ ٢( »التاريخ الكبري« :رتمجتهلانظر و
, )٨٥/ ٣(بن حبان ال »الثقات«و, )٣٩/ ص( للرتمذي »اهللا ++أصحاب رسول

, )٧١٠/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و ) بتحقيقنا−٢٣٧( البن قانع »معجم الصحابة«و
 »اإلصابة«, و)١٣٤/ ١( »التجريد«, و)٣٤/ ٢( »األسد«, و)٣٦١/ ١( »االستيعاب«و
 .)٩٢/ ٧( »هتذيب الكامل«, و)٩٩/ ٢(

 ).٥٢٣/ ١٢(» هتذيب الكامل« وهو الصواب, وانظر )م(ت من , واملثب»زريق« )ف( يف )٢(
 .] م−ب/ ٧٩: ق[  ۩  
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أتيناك لتدعو لنا فدعا لنا بخري, وأمر بنا رسول اهللا, ++ يا:فدخلنا فقلنا
ٌفأنزلنا, وأمر لنا بيشء من متر, واليشء إذ ذاك دون, فكنا عند النبي 

ًمتوكئا عىل قوس أو عصا,  ً أياما, شهدنا فيها اجلمعة, فقام النبي 
يا أهيا «وأثنى عليه كلامت طيبات مباركات خفيفات, ثم قال اهللا ++فحمد
 .)١(»مرتم بهُأ++ ماَّطيقوا كلُوأبرشوا, فإنكم لن ت سددوا ,الناس

 .غري هذا حزن روى عن النبي بن ++ وال أعلم احلكم:

 )*(بن سفيان++حكم −٢٣٣
حنبل يف أهل بن ++اهللا أمحد++عبد++رأيته يف كتاب أبي: )٢(][
 .)٣(مكة
اهد, عن أنا شعبة, عن منصور, عن جم: اجلعدبن ++ علي −٧١٢

توضأ  احلكم, أنه رأى النبي ++ أبواحلكم, أو: رجل من ثقيف يقال له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن  احدثنا احلكم: )٢١٢/ ٤(أمحد و. بن منصور++حدثنا سعيد: )١٠٩٦(داود ++أخرجه أبو) ١(
 حدثنا: )١٤٥٢(وابن خزيمة . منصوربن ++ سعيدحدثنا: قال) ١٨٠١٢(ويف . موسى

 :ثالثتهم, خالدبن ++ عمروحدثنا:  قال,عفري املرصي بن++كثريبن ++سعيدبن ++عبيد اهللا
 حدثني : قال,خراشبن ++عن شهاب) خالدبن ++, وعمرومنصوربن ++سعيدو ,سعيد(

 :يقال له اهللا ++ جلست إىل رجل له صحبة من رسول: قال,زريق الطائفيبن ++شعيب
 .هفذكر... فقال , فأنشأ حيدثنا,حزن الكلفيبن ++احلكم

 »االستيعاب«و, )١١٦/ ٣( »اجلرح«و, )٣٢٩/ ٢( »التاريخ الكبري«مجته يف انظر تر*) (
 أوجه اخلالف احلافظ املزي وقد ذكر )٩٦ −٩٤/ ٧( »هتذيب الكامل«, و)٣٦٠/ ١(

 .»احلكمبن ++سفيان«: منها وقد بلغت عرشة أقوال ,يف اسمه
 ).م( ليس يف )٢(
 .)١١٠/ ٣(» املسند« انظر )٣(



 ١٥٩ ثايناملجلد ال  

 .)٢( هبا)١(ثم انتضح:  يعني−ٍثم أخذ حفنة من ماء فقال هبا هكذا
 احلكم++ٍحدثنا جرير, عن منصور, عن جماهد, عن أبي:  جدي −٧١٣

 .)٣(توضأ ونضح فرجه رأيت النبي : سفيان, قالبن ++أو احلكم
 .سفيان غري هذا احلديثبن ++ وال أعلم للحكم:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّترشش++ أي ما)١( َ  ).١٥٣/ ٥(» النهاية«. ُّالتوضؤ عند منه َ
ثنا : مسلم الكيش++حدثنا أبو: )٣١٧٧/ ٢١٦/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

 : عن رجل من ثقيف يقال له, عن منصور عن جماهد,ثنا شعبة: بن حرب++سليامن
, )١٣٦٤(» مسنده«يف الطياليس داود ++وأخرجه أبو. هفذكر... احلكم++احلكم أو أبو
حدثنا شعبة, عن : )٧٨٥/ ١٦١/ ١( »السنن الكربى«البيهقي يف : ومن طريقه

ه, فذكر... احلكم رجل من ثقيف, عن أبيه++منصور, عن جماهد, عن احلكم, أو أبي
 . »عن أبيه«: وزاد يف إسناده

 :أي–فقيل هكذا  ;اختلف فيه عىل جماهد «:)١٠٣/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
 : وقال أمحد والبخاري.وقيل غري ذلك ,احلكمبن ++ سفيان:قيلو −سفيانبن ++احلكم

بن ++ احلكم: الصحيح:حاتم++ وأبو, والبخاري,بن املدينياوقال  ,ليست للحكم صحبة
 .» عن أبيه,سفيان

وأمحد يف .  الثوري: هو, سفيانحدثنا: كثريبن ++ حممدحدثنا: )١٦٦(داود ++ أبوأخرجه )٣(
 )الثوري, وجرير: (, كالمهاحدثنا جرير: )٥٠٩٦/ ٢٤٨  /٣ (»العلل ومعرفة الرجال«

  قال,سفيان الثقفيبن ++احلكم الثقفي أو احلكمبن ++ عن سفيان, عن جماهد,عن منصور
احلكم  :قال بعضهم و,وافق سفيان مجاعة عىل هذا اإلسناد «:داود++ أبوقال .هفذكر... 

 .»أو ابن احلكم
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كم −٢٣٤  )*(بن عم الثما++ا
 .أحاديث سكن الشام وروى عن النبي 

إبراهيم القريش, عن بن ++نا بقية, عن عيسى: رشيدبن ++ داود −٧١٤
 وكان من أصحاب −عمري الثامليبن ++حبيب, عن احلكم++بن أبي++موسى
 .)١(»اثنان فام فوق ذلك مجاعة« :قال النبي : قال − النبي 
بن ++نا بقية, عن عيسى: حنان احلميصبن ++عمروبن ++ حممد −٧١٥

بن ++حدثني احلكم: حبيب قال++بن أبي++حدثني موسى: إبراهيم القريش
 ُاألمر« :اهللا ++قال رسول:  قال−وكان من أصحاب النبي −عمري
 .)٢(» البدعُ إظهار:ينقطع++ ال الذيُّرَّ, والشعاملضل ُلِْم واحل,املفظع

 .غري هذا عمري, عن النبي بن ++ وقد روى حكم:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++احلكم«و, »عمروبن ++احلكم«الرب بني ++ عبد ابنقّ وفر»عمروبن ++احلكم«: وقيل فيه*) (
 .)٧٢١/ ٢(ألبي نعيم » املعرفة«, و )٣٦٠ −٣٥٨/ ١( »االستيعاب« : انظر»عمري

الكامل يف ضعفاء «ابن عدي يف , و)٤١٥/ ٧( »الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف ) ١(
ديث ضعيف, نص عىل واحل. به... بن الوليد++, كالمها من طريق بقية)٢٥٠/ ٥( »الرجال

 عن )١٠٨/ ٢( »اإلصابة«, ونقل احلافظ يف )١٩٨/ ٢(» نصب الراية«ضعفه الزيلعي يف 
رويت عنه أحاديث مناكري   شهد بدرا,, وثاملة من األزد,بن عمرو الثاملي++احلكم«: ابن منده

  والثاملي الذي رويت عنه األحاديث,فجعل الواحد اثنني, تصح++من حديث أهل الشام ال
 .ها.» ولعل أباه كان اسمه عمرا فصغر واشتهر بذلك,بن عمري++املناكري هو احلكم

, قال احلافظ يف »باب اثنان فام فوقهام مجاعة«: بوب البخاري يف األذان بابا بعنوان
بن اهذه الرتمجة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها يف «: )١٤٢/ ٢(» فتح الباري«

 .»بن عمري++ويف معجم البغوي من حديث احلكم ري,موسى األشع++ من حديث أبيهماج
 من )٣٦ح(» السنة«عاصم يف ++, وابن أبي)٣١٩٤/ ٢١٩/ ٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

رواه الطرباين يف «): ١٨٨/ ١(» جممع الزوائد« قال اهليثمي يف .الوليدبن ++طريق بقية
 .» وهو ضعيف,الوليدبن ++ وفيه بقية,الكبري
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ارث السلمي++حكم −٢٣٥  )*(بن ا
 .وروى عن النبي , سكن البرصة

 ۩نا: نا عطية الرعاء: محرانبن ++نا حممد: كامل اجلحدري++ أبو −٧١٦
ّيف السلب, فمر بي وقد  اهللا ++سولبعثني ر: احلارث قالبن ++احلكم ّ

فقامت : قال »)١(ْلَ ح,ال ترضهبا«: حللت ناقتي وأنا أرضهبا, فقال
 .)٢(وسارت مع الناس

: محران, عن عطية السلمي قالبن ++نا حممد: مسعدةبن ++ محيد −٧١٧
 −ثالث غزوات  وكان غزا مع النبي −قال: احلارثبن ++قال لنا احلكم

ًلنا كفنا, فاشرتينا له كفنا بثالثامئة; قميص وعاممة وثالث اشرتوا : قال ً
إذا قربمتوين ورششتم الامء عىل قربي, فقوموا : وقال لنا: لفائف, قال

 .)٣(فاستقبلوا القبلة فادعوا لي
 .غري هذا احلارث عن النبي بن ++ وقد روى حكم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٩٦, ٢٣٧( ملسلم »الطبقات«و, )٣٣١/ ٢( »التاريخ الكبري« ترمجته يف انظر*) (

معجم «, و)٣٩ص ( »اهللا ++تسمية أصحاب رسول«, و)١٠٥/ ٣( »اآلحاد واملثاين«و
, )٧١٥/ ٢( »املعرفة«, و)٨٥/ ٣( »الثقات« و,) بتحقيقنا−٢٣٩( البن قانع »الصحابة

 :وقال احلافظ) ٩٨/ ٢(» اإلصابة« و,)٣٤/ ٢(» األسد«, و)٣٦١/ ١ (»االستيعاب«و
 .ها. »...أيوببن ++احلكم: ويقال«

 .] م−أ/ ٨٠: ق[  ۩  
ْزجر أي )١(  ).١٠٣٥/ ١(البن األثري » النهاية«. َّالسري عىل هاَْتحثث إذا للناقة َ
» الكبري«, والطرباين يف )١٤٢٢/ ١٠٥/ ٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ٢(

معجم «, وابن قانع يف )٧٦/ ٧(» الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٣١٧٢/ ٢١٥/ ٣(
 .به... كامل اجلحدري++, كلهم من طريق أبي)٢٠٨/ ١(» الصحابة

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣١٧١/ ٢١٥/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(
 »املجمع«هليثمي يف  قال ا.به... محرانبن ++حممد كالمها من طريق ,)١٩١٥/ ٧١٦/ ٢(
 .» ومل أعرفه, وفيه عطية الرعاء,رواه الطرباين يف الكبري« :)٤٧/ ٣(
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نصاري −٢٣٦  )*(حكم ا
القاسم األسدي, بن ++نا حممد:  الواسطيامللك++بن عبد++ حممد −٧١٨
ًوكان شيخا عابدا, قال−حييى األنصاري++ أبوحدثنيه مطيع: قال حدثني : ً

 إذا قام يوم اجلمعة عىل املنرب اهللا ++كان رسول: أبي, عن جدي قال
 .)١(استقبلنا بوجهه

بن +قال لي رجل من أصحاب النسب, هذا مطيع: القاسمبن ++قال حممد
ًاحلكم الزرقي شهد أحدابن ++)٢(احلكم, وهو ابن عم مسعود بن++فالن ُ ُ. 

 .)٣(]وال أعلم روى غري هذا [:
, )٤(]رجالن جمهوالن[إسامعيل فيمن اسمه احلكم بن ++ويف كتاب حممد

 : وال روي عنهام اسم أحدمها,ًنعرف هلام ذكرا يف أصحاب النبي ++ال
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١١١/ ٢( »اإلصابة«و, )١٣٥/ ١( »التجريد«و, )٣٩/ ٢( »األسد« : لرتمجتهانظر*) (
من طريق املصنف برواية  )١٩٣٤/ ٧٢٤/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )١(

 .عنهوسف, يبن ++حممدبن ++أمحد
 .)٤٧١/ ٢٧(» هتذيب الكامل«, وهو تصحيف, وانظر »منصور«: )م( يف )٢(
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٣(
 .»رجلني جمهولني«: )م( يف )٤(
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كم −٢٣٧  بن الشريد++ا
 :خرواآل

كم −٢٣٨  )١(بن العاص++بن سعيد++ا
 .اهللا أعلمو

سدي++بن حزام++حكيم −٢٣٩  )*(بن خويلد ا
 .من أسد قريش

 .حنبل يف أهل مكةبن ++رأيته يف كتاب أمحد: )٢( ][
عاش : عثامن, عن أبيه قالبن ++الضحاكبن ++حدثني حممد: قال الزبري

إلسالم ستني, وولد قبل حزام يف اجلاهلية ستني سنة, ويف ابن ++حكيم
بن ++الفيل باثنتي عرشة سنة, وذهب برصه قبل أن يموت, ومات هشام

 .حكيم قبل أبيه
بن خويلد ++بن حزام++كان حكيم: نا مصعب قال: بن زهري++ أمحد −٧١٩

  ۩اهللا++من وجوه قريش وأرشافها, أسلم يوم الفتح, وشهد مع رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٢٠/ ٢( »التاريخ الكبري«انظر ) ١(
 −١٧٨( البن قانع »معجم الصحابة«, و)١١/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 

 .)١٩٢ −١٧٠/ ٧( »هتذيب الكامل«, و)٧١٠/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و)نابتحقيق
  ).م( ليس يف )٢(

 .] م−ب/ ٨٠: ق[  ۩  



  ثايناملجلد ال ١٦٤

ًحنينا مسلما, ومات وهو ابن عرشين ً َ ومائة سنة, ويكنىُ  .خالد++ أبا:ُ
 خالد++بن خويلد, أبو++بن حزام++حكيم: اهللا++بن عبد++موسى هارون++وقال أبو

, سنة أربع ومخسني وولد حكيم بن ++ٍمات باملدينة يف خالفة معاوية 
 .حزام قبل الفيل بثالث عرشة سنة

 حدثنا سفيان, عن: عباد قاالبن ++يونس وحممدبن ++ُ سريج −٧٢٠
بن ++الزبري أهنام سمعا حكيمبن ++املسيب وعروةبن ++أخربه سعيد: الزهري

فأعطاين, ثم سألته فأعطاين ثم سألته  اهللا ++سألت رسول: حزام يقول
 فمن أخذه بطيب نفس بورك ,رةِضَلوة خُإن هذا الامل ح«: فأعطاين ثم قال

 يأكل لذيله فيه, ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه, وكان كا
 .واللفظ لرسيج )١(»يشبع, واليد العليا خري من اليد السفىل++وال

 .ً فليح هبذا اإلسناد, عن الزهري, وزاد فيه كالما)٢( ورواه:
بن ++نا فليح, عن الزهري, عن عروة وسعيد:  أبوالربيع −٧٢١

م ث[فأعطاين,  اهللا ++سألت رسول: حزامٍ قالبن ++أن حكيم: املسيب
 إن هذا ,يا حكيم« :اهللا ++ ثالث مرات, ثم قال رسول)٣(]سألته فأعطاين

ن أخذه َورك له فيه, ومُخاوة نفس بَ فمن أخذه بس,الامل حلوة خرضة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بكر++ أبوحدثنا: )١٠٣٥(ومسلم . اهللا++بن عبد++ عليحدثنا: )٦٤٤١(أخرجه البخاري  )١(
عمرو و ,شيبة++ أبيابنو ,اهللا++بن عبد++علي (:ثالثتهم, شيبة وعمرو الناقد++بن أبيا

 .به.. . عن الزهري,سفيانعن  )الناقد
 .»رواه«: )ف(يف ) ٢(
 .)٣٤٠٢(» صحيحه« وهو املوافق لرواية ابن حبان يف )م(من بني املعقوفني ++ ما)٣(
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ٍ نفس مل يبارك له فيه, وكان كاآلكل وال يشبع, واليد العليا خري )١(بإرشاف
 .)٢(»من اليد السفىل
ًأرزأ أحدا ++الذي بعثك باحلق, الرسول اهللا, و++ يا:فقلت: قال حكيم

 .ًبعدك شيئا, حتى أفارق الدنيا
. أحاديث صاحلة حزام رواية عن النبي بن ++ وحلكيم:

بكر الصديق ++ أبيأخذ النسب عن: ٌوكان حكيم عاملًا بالنسب, ويقال
 . أنسب قريش)٣(][بكر ++ أبو وكان,

 )*(بن معاوية++حكيم −٢٤٠
عياش احلميص, بن ++نا إسامعيل: عرفة العبديبن ++احلسن )٤( −٧٢٢

بن ++جابر الطائي, عن معاويةبن ++سليم الكناين, عن حييىبن ++عن سليامن
 اهللا ++سمعت رسول: معاوية قالبن ++حكيم النمريي, عن عمه حكيم

 .)٥(» املرأة, والفرس والدار۩من يفُ وقد يكون الي,ال شؤم«: يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ! بالسني املهملة»بإرساف«: )م( يف )١(
 : عبدانحدثنا: )١٤٧٢( أخرجه البخاري :وتابع فليح عىل تلك الزيادة يونس )٢(

 .به.. . عن الزهري, أخربنا يونس:اهللا++د عبأخربنا
 .)ف(من ) ٣(
 ,)١١٤/ ٢( »اإلصابة«, و)٤٧/ ١( »األسد«, و)٣٦٤/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (

 ., من رواية الباوردي عنه»يف صحبته نظر« :نقلوا عن البخاري قولهو
 .»حدثنا«: )م( يف )٤(

 .]م −أ/ ٨١: ق[  ۩  
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو. بن حجر++ بذلك عليحدثنا): ٢٨٢٤(الرتمذي أخرجه ) ٥(

 =: اجلبار++بن عبد++بن احلسن++ثنا أمحد: بن جعفر++بن حممد++اهللا++ عبدحدثنا): ١٨٩٤/ ٧٠٦/ ٢(
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سنان, عن بن ++نا سعيد: نا بقية: نا احلوطي: زهري بن++ أمحد −٧٢٣
 :حكيم, عن أبيه حكيم, أنه قالبن ++جابر الطائي, عن معاويةبن ++حييى
َرسول اهللا, بم أرسلك ربنا? قال++يا رشك به شيئا, وتقيم تتعبد اهللا, وال «: ِ

ك ُحكيم, هذا دين++ يا,مّحرُ وكل مسلم من مسلم م, وتؤيت الزكاة,الصالة
 .)٢(» يكفيك)١(ام تكنأين

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .» مثله...بن عياش++رواه الناس, عن إسامعيل«: نعيم++قال أبو. بن خارجة++ثنا اهليثم
/ ١٢/ ٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++بي, وابن أ)١٩٩٣(ابن ماجه وأخرجه 

, والطرباين يف )٧٨٥/ ٢٥٤/ ٢( »رشح مشكل اآلثار«, والطحاوي يف )١٤٩١
بن إسحاق ++بن املعىل الدمشقي واحلسني++حدثنا أمحد: )٧٩٦ح/ ٣٣٦/ ٢٠(» الكبري«

وابن عساكر يف . بن مجهور++ موسىحدثنا): ٨٢٥٠(» املعجم األوسط«ويف . التسرتي
: بن عياش++سامعيلثنا إ: بن عامر++ً, مجيعا من طريق هشام)٤٧٤/ ٥(»  دمشقتاريخ«

, فسمى بن حيدة++ عن عمه خممر,بن معاوية++ عن حكيم,بن سليم الكناين++ثنا سليامن
مل يرو هذا احلديث عن «: قال الطرباين. »بن معاوية++حكيم«بدل » بن حيدة++خممر«: عمه

ورواه غريه عن «: وقال ابن عساكر. » عياشبن++بن سليم إال إسامعيل++سليامن
علل «وكذا يف . » وهو الصواب,بن معاوية++ عن عمه حكيم: فقال,بن عياش++إسامعيل
وأما «: )٦٢/ ٦( »فتح الباري«قال احلافظ يف . )٢٩٩/ ٢(حاتم ++ البن أبي»احلديث

 :قولي اهللا ++سمعت رسول: بن معاوية قال++أخرجه الرتمذي من حديث حكيم++ما
 مع خمالفته ,ففي إسناده ضعف . والفرس, والدار,شؤم وقد يكون اليمن يف املرأة++ال

 .»لألحاديث الصحيحة
 .»تك«: )ف(يف ) ١(
/ ١٩( »الكبري«, والطرباين يف )١٤٧٧/ ٣/ ٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ٢(

ً, مجيعا من طريق )١٨٩٢/ ٧٠٥/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١٠٣٣/ ٤٢٥
ويف إسناده  رواه الطرباين يف الكبري,«: )٢٠١/ ١( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . احلوطي
 .»واهللا أعلم وروايته عن حكيم أظنها مرسلة, وهو ضعيف, بن نسري,++السفر
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حكيم, عن أبيه, عن بن ++ هبز)١(]هذا احلديث[ وقد روى :

 . وأحسب أن حديث بقية وهم,جده, عن النبي 
 .بن سنان, وهو لني احلديث وهو شامي++ورواه بقية, عن شعبة, عن سعيد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
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ه حبيب من روى عن الن   ا
 )*(بن مسلمة الفهري++حبيب −٢٤١

 .كن الشامس
ثوبان, عن بن ++ثابتبن ++الرمحن++ عبدأنا: )١(اجلعدبن ++ علي −٧٢٤

مسلمة الفهري بن ++حارثة, عن حبيببن ++أبيه, عن مكحول, عن زيد
ّنفل الثلث شهدت النبي : قال َ)٢(. 

مسلمة الفهري بن ++مات حبيب: )٤(وقال ابن عمر: )٣(][
, ومل يبلغ يومئذ مخسني سنة, ومات سنة )٥(شمشاطبأرمينية مما يلي 
 اثنتني وأربعني

  .النرضبن ++مالكبن ++مسلمة من بني فهربن ++حبيب: وقال مصعب

 .زهري, عن مصعببن ++ بذلك أمحد −٧٢٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معجم«, و)١٢٨/ ٢( »اآلحاد واملثاين«, و)٣١٠/ ٢( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 
هتذيب «, و)٨٢٠/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و, ) بتحقيقنا−٢١٤( البن قانع »الصحابة
 . وما بعدها)٦٢/ ١٢( »تاريخ دمشق«و ,)٤٠٠ −٣٩٦/ ٥( »الكامل

 ., وهو تصحيف»احلسن«: )م( يف )١(
 .به... )٣٤٠٠/ ٤٨٨/ ١( »همسند«اجلعد يف بن ++يأخرجه شيخ املصنف عل )٢(
 ).م( ليس يف )٣(
 .)٤٠٩/ ٧(البن سعد » الطبقات الكربى« هو الواقدي, انظر )٤(
عند ذكر ) ٣٦٢/ ٢(» معجم البلدان« قال ياقوت احلموي يف »سميساط«: )ف( يف )٥(

 وكلتامها عىل ,وهي غري سميساط هذه بسينني مهملتني وتلك بمعجمتني«: شمشاط
 .ه ا.»طرف أرمينية وتلك يف , إال أن ذات اإلمهال من أعامل الشام,الفرات



 ١٦٩ ثايناملجلد ال  
بن مسلمة ++حبيب: يقول++سمعت أبي: بن زهري قال++)١( أمحد −٧٢٦
 .الرمحن++عبد++أبو

إن : غري هذا, ويقال ا عن النبي ً وال أعلم روى حديث:
ّمسلمة كان يف وقت تويف رسول اهللابن ++حبيب  .ابن ثامن سنني  )٢(ُ

] [)٣(: 
 )*(حبيب الفهري −٢٤٢

 .مسلمةبن ++ وليس هو عندي حبيب,روى عن النبي 
نا : يعني الشافعي−بن حممد ++نا إبراهيم: بن سعد املكي++ مسعدة −٧٢٧
مليكة, عن حبيب الفهري ++ عن ابن جريج, عن ابن أبي−يعني القطان− داود

نبي اهللا, إن ابني يدي ورجلي, ++يا:  فأدركه أبوه فقال,أنه جاء إىل النبي 
 .)٤(فهلك يف تلك السنة:  قال»ارجع معه; فإنه يوشك أن هيلك«: فقال

 .۩)٥(]واهللا أعلم[ ,وقد قيل يف اسمه غري هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خيثمة++بن أبي++بكر++ أبو, وهو حتريف, وهو»إبراهيم«: )م( يف )١(
 .»النبي«: )م(يف  )٢(
 ).ف( من )٣(
و مسلمة الفهري, وهبن ++أفرده بعضهم عن حبيب«:)٢٠٣( »اإلصابة« يف حلافظقال ا*) (

ًأراه ومها, أخرجه البغوي و: وقال ابن منده«:  ثم ذكر رواية املصنف هنا, وقال»وه
مسلمة قدم, بن ++إن حبيب: نعيم من طريقني عن ابن جريج, فقال فيه++ أبووأخرجه

 .ها .», فظهر أنه هو, واهللا أعلموإن أباه أدركه, فذكره مطو
» معجم الصحابة«ابن قانع يف , و)٤٠٧/ ٧(» الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف  )٤(

 .وانظر كالم احلافظ يف احلاشية السابقة.  كالمها من طريق ابن جريج,)١٩١/ ١(
 .)ف(ليس يف ) ٥(

 .]م −ب/ ٨١: ق[  ۩  
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 )*( التيمي)١(ِرمثة++أبوبن حيان ++حبيب −٢٤٣
رمثة اسمه ++ أبو:معني يقولبن ++سمعت حييى: عباس قال  - −٧٢٨
 .عوفبن ++قيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قاله ابن طاهر اهلندي يف .يثربيبن ++ كنية رفاعة;مثلثة امليم ثم بكرس الراء وسكون )١(

 .)١١٢: ص( »املغني«
 بن++عامرة: رفاعة, وقيلبن ++يثربي: يثربي, وقيلبن ++رفاعة: قيلفختلف يف اسمه, ا*) (

يان, حبن ++حبيب: وهب, وقيلبن ++انيح:  وقيل,عوفبن ++يثربي: يثربي, وقيل
 .عوفبن ++قيس: خشخاش, وقيل: وقيل

, »الطبقات«, وخليفة يف )٥١/ ٦( »الطبقات«ابن سعد يف : سامه كاملصنفوممن 
» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,) بتحقيقنا−٢١٣( »معجمه«, وابن قانع يف )١٢٩, ٤٥/ ص(
)٨٣٢/ ٢(. 

, ومسلم يف )٣٢١/ ٣( »التاريخ الكبري«البخاري يف : بن يثربي++رفاعة: وممن قال فيه
 »املسند«اهللا ابن اإلمام أمحد يف ++, وقال عبد)٣٠٣( »الطبقات«, وذكر اخلالف يف »الكنى«
تسمية «والرتمذي يف . ها. »بن يثربي++رفاعة: رمثة++اسم أبي: قال أبي«: )١٦٣/ ٤(

 عقب حديث »اجلامع«, وحكى اخلالف يف اسمه يف )٤٨: ص( » اهللا++أصحاب رسول
اسم «:  وقال) إحسان−٣٣٩/ ١٣(, وابن حبان »الكنى«أمحد احلاكم يف ++, وأبو)٢٨١٢(

. »رمثة هو اخلشخاش العنربي, فقد وهم++إن أبا: , ومن قال.....بن يثربي++رفاعة: رمثة++أبي
: ك, وذكر من ضمن أوجه اخلالف, وحكى اخلالف هنا)١٢٦/ ٣( »الثقات«, وها
 »بن يثربي++رفاعة« )٤٩٢/ ٣( »اجلرح«حاتم يف ++وذكره ابن أبي» اخلشخاش العنربي«

 .كذا باملوحدة. ها. »بن حبان++حبيب: رمثة++اسم أبي: ويقال«: وقال
 .,)٢٧٨/ ٢٢( »الكبري« الطرباين يف :»عوفبن ++يثربي«وممن قال 

 ,)١٦٥٨/ ٤( »االستيعاب«الرب يف ++ ابن عبد:وحكى اخلالف يف اسمه دون ترجيح
 ,)٩٧/ ١٢( »هتذيب التهذيب«, وابن حجر يف )٣١٦/ ٣٣( »هتذيب الكامل«واملزي يف 

 .)١٦٦/ ٢( »التجريد«و, )٢٩/ ١( للدوالبي »الكنى«وانظر 
 .»يأيت يف حرف من اسمه رفاعة«:  بخط رقيق)ف(وكتب بجوار هذه الرتمجة يف 
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رمثة التيمي اسمه حبيب ++ أبو:بلغني عن ابن نمري: )١(][
 .حيانبن ا

عمري, بن ++امللك++ عبدنا: حازمبن ++نا جرير: فروخبن ++ شيبان −٧٢٩
 اهللا++قدمت املدينة ومل أكن رأيت رسول: رمثة قال++ عن أبيبن لقيط,++عن إياد

هذا واهللا رسول اهللا, :  فخرج وعليه ثوبان أخرضان, فقلت البني,
رسول اهللا, إين رجل ++ يا: فقلت,اهللا ++فجعل يرتعد هيبة لرسول

َّكان طبيبا, وإنا أهل بيت أطباء, واهللا ما++ أبيطبيب, وإن خيفى علينا من ++ً
ْكانت سلعةسد عرق, وال عظم, فأرين هذه التي عىل كتفك, فإن اجل ِ)٢( 

 ن هذاَم«:  ثم قال)٣(»ال طبيب هلا إال اهللا«: قطعتها ثم داويتها, فقال
:  ثم قلت»?ابنك هذا«: ابني ورب الكعبة, قال: , قلت»معك? )٤(الذي

َإين أشهد به فقال ْ  .)٥(»جتني عليه جيني عليك, وال++ الابنك هذا«: َ
نا :  التسرتي)٦(إبراهيمبن ++نا يزيد: فروخبن ++ شيبان −٧٣٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليس يف )١(
ُ هي غدة تظهر بني اجللد واللحم إذا غمزت باليد حتركت)٢(  ).٩٨٠/ ٢(البن األثري » النهاية«. ُّ
 .»طبيبها إال اهللا«: )ف(يف ) ٣(
 .)ف(من ) ٤(
, )٢٢٦/ ٢(» مسنده«يف , وأمحد )٩٦٥٧ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف ) ٥(

ابن قانع يف , و)١١٤٣, ١١٤٠/ ٣٣٤/ ٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيابنو
/ ١٠٨٣/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢٤١/ ٣( »معجم الصحابة«
بن ++امللك++ عبد مجيعهم من طريق,)٦٦٤/ ٢(» املستدرك«احلاكم يف , و)٢٧٤٠ح

هذا  «:قال احلاكم .ًفذكروه مطو وخمترصا, رمثة++ أبيلقيط, عنبن ++عن إيادعمري, 
 .»جاهمل خير و,حديث صحيح اإلسناد

 .)٧٧/ ٣٢(» هتذيب الكامل«, وهو تصحيف, وانظر »هارون«: )ف( يف )٦(
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انطلقت : رمثة قال++ أبيمنقذ, عنبن ++)١(عمران عن ثابت++بن أبي++صدقة
ُيشبه ++ الاهللا ++وكنت أحسب أن رسول: قال اهللا ++إىل رسول++ وأبيأنا

ٌ هبا ردع)٢(رةْفَرجل له وفإذا : الناس, قال ْ ّ من حناء, و)٣(َ عليه بردان ِ
من هذا «: فقال ألبي:  ساقيه, قال)٤(فكأين أنظر يف بلد: أخرضان, قال

 )٥(ِحلَلف اهللا ++فضحك رسول: واهللا ابني حقا, قالب:  قال»معك?
 وتىل »جيني عليك, وال جتني عليه++ الصدقت أما إن ابنك هذا«: قال++أبي

Ÿω﴿ :اهللا ++رسول uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷z é&﴾)١٦٤: األنعام[ )٦[. 
لقيط بن ++عمري, عن إيادبن ++امللك++ عبدأنا: نا هشيم:  جدي −٧٣١
:  ومعي ابن لي فقال,أتيت النبي : رمثة التيمي قال++ أبوأخربين: قال

ُنعم, أشهد به, ثم قال:  قلت»?)٧(ابنك هذا« َ ْ  وال جتني ,ال جيني عليك«: َ
 .)٨( ورأيت الشيب أمحر»عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن أمحد يف زوائده عىل ++اهللا++, واملثبت هو الصواب املوافق لرواية عبد»بابة«:  كأهنا)ف( يف )١(

 ).٣٧٠/ ١(» تعجيل املنفعة«عن شيبان به, وهو ليس باملشهور, انظر ) ٢٢٧/ ٢(» املسند«
ْ الوفرة)٢(  ).٤٦٤/ ٥(» النهاية«. عر الرأس إذا وصل إىل شحمة األذنش: َ
 ).١٠٦/ ١٣(» مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح«.  أي أثر ولطخ)٣(
/ ٢٢( »معجمه« واهللا أعلم, وعند الطرباين يف »إىل بلد«: )ف(, ويف )م(هكذا يف ) ٤(

 .»إىل بريق«: )٢٧٨
 .»فحلف«: )م( يف )٥(
: شيبة++بن أبي++ حدثني شيبان:)٢٢٧/ ٢(» زوائد املسند«يف أمحد  بن++اهللا++ عبدأخرجه )٦(

/ ٢٨٢/ ٢٢(» الكبري« والطرباين يف .به... بن إبراهيم التسرتيا : يعني, زيدثنا
 ثنا: الرمحن الدمشقي++بن عبد++ سليامنثنا: محاد الرمليبن ++ الوليدثنا: )٧٢٢ح

 .به... عمران++بن أبي++ عن صدقة,حييىبن ++سعدان
 ).م( ليس يف )٧(
/ ٢( »سندزوائد امل«اإلمام أمحد يف بن ++اهللا++, وعبد)١٦٣/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٨(

 .به... من طريق هشيم) ٢٤١/ ٣(» معجم الصحابة«ابن قانع يف , و)٢٢٧
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وهم هشيم; إنام : يقول++ أبي۩سمعت: أمحد قالبن ++اهللا++ عبد −٧٣٢
 .)١(رمثة التيمي, وليس هو من تيم قريش++ أبوهو

نا : سفيان احلمريي++ أبوحييىبن ++نا سعيد: أيوببن ++ زياد −٧٣٣
 لقيط, عنبن ++جامع, عن إيادبن ++ُحمرة, عن غيالنبن ++الضحاك

َوالكتم خيضب باحلناء كان اهللا ++أن رسول: رمثة++أبي , وكان شعره )٢(َ
 .)٣(يبلغ كتفيه أو منكبيه

سفيان احلمريي, ++ أبي وال أعلم روى هذا احلديث غري:
 .وهو غريب, وال أعلم ألبي رمثة غري هذا, إال من وجوه غري هذه

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .] م−أ/ ٨٢: ق[  ۩  

 . ووهم هشيم يف جعل القصة ألبي رمثة والصواب أهنا لوالده, واهللا أعلم)١(
ُّ هو نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه أو محرته إىل الدمهة )٢( رشح النووي عىل «). السواد(ُ

 ).٩٦/ ١٥(» مسلم
» الكبري«والطرباين يف . اهللا املخرمي++بن عبد++ثنا حممد): ١٦٣/ ٤(» مسنده«يف أمحد أخرجه ) ٣(

بن ++عود حممدمس++ثنا أبو: بن حممد احلامل األصبهاين++حدثنا أمحد: )٧٢٦ح/ ٢٨٤/ ٢٢(
. به.. .بن حييى احلمريي++سفيان سعيد++عن أبي) مسعود++املخرمي, وأبو: (ء, كالمهاالفرا
 ).٤٤٤/ ٤(» هتذيب التهذيب« ضعيف, كام يف ترمجته يف بن محزة++الضحاكو
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 )*(عة الكناني++بن سباع أبو++حبيب −٢٤٤
 .سكن مرص

مجعة ++ أبو:معني يقولبن ++سمعت حييى: الحممد قبن ++ عباس −٧٣٤
 .سباعبن ++حبيب: اسمه صاحب النبي 

نا ابن هليعة, : داودبن ++أنا موسى: حممد املروزيبن ++ زهري −٧٣٥
 عوف, عنبن ++اهللا++ عبديزيد, عنبن ++حبيب, عن حممد++بن أبي++عن يزيد

 اهللا ++سول أن ر−وكان قد أدرك النبي −سباع بن ++مجعة حبيب++أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاصم يف ++ قاله ابن أبي»بن سباع++حبيب«: مشهور بكنيته, واختلف يف اسمه, فقيل(*) 
قانع يف  , وابن)٢١٠: ص( »فتوح مرص«احلكم يف ++, وابن عبد)١٥١/ ٤( »اآلحاد واملثاين«
, والطرباين يف »بن وهب++حبيب: وقيل«: , وقال هناك) بتحقيقنا−٢١١( »معجمه«
/ ٢( »املعرفة«نعيم يف ++وأبو. ها. »بن سبع++جنيد : ويقال«: , وقال)٢٢/ ٤( »الكبري«

. ها. »بن سبع++جنيد«:  جنيد, وقيلبن++حبيب: ابن وهب وقيل: وقيل«: , وقال)٧١٠
 .ها. »بن سباع++حبيب: الصحيح«, و)١٠٢ −١٠١/ ٣( »اجلرح«حاتم يف ++وقال ابن أبي

:  وقال)٣١٠/ ٢( »التاريخ الكبري«البخاري يف :  قاله»بن وهب++حبيب«: وقيل
 »اهللا ++تسمية أصحاب رسول«ًوقاله أيضا الرتمذي يف . ها. »بن سباع++حبيب: ويقال«
 .ها. »مجعة الكناين++جنيد أبو: بن سباع, ويقال++حبيب: ويقال«: , وقال)٣٩: ص(

: ويقال«: , وقال)٢٩٠/ ٢( »الكبري« قاله الطرباين يف »سبعبن ++جنيد«: وقيل
نعيم ++ أبو وتبعه.ها. »مجعة, قد خرجت حديثه يف باب احلاء++ أبووسباع, وهبن ++حبيب

حبيب بمهملة : وقيل«, )٦٦/ ٧( »اإلصابة«افظ يف وقال احل ,)٧١٠/ ٢( »املعرفة«يف 
 .ها. »أرجح األقوالو مفتوحة وموحدة, وه

 )٥٠٩ −٥٠٨/ ٧(بن سعد  ال»الطبقات«بن فديك, وغري ذلك, انظر ++حبيب: وقيل
, )١٥٥/ ٢( »التجريد«و, )٥٣ −٥٢/ ٦( »األسد«و, )١٦٢١/ ٤( »االستيعاب«و
 .)٢٠٦ −٢٠٥/ ٣٣( »هتذيب الكامل«و
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هل علم أحد منكم أين صليت «ّصىل املغرب يوم األحزاب, فلام سلم قال 
 .)١(رسول اهللا, فصىل العرص, ثم أعاد املغرب++يا++ال:  قالوا»?العرص
  عن حجري−موىل بني هاشم−سعيد ++ أبونا: عباد املكيبن ++حممد
 )٢(قاتلت: ة يقولمجع++ أباسمعت: عوف قالبن ++اهللا++ عبدخلف, عن++أبي

ً معه آخر النهار مسلما, وكنا )١(ًأول النهار كافرا, وقاتلت النبي 
Ÿω﴿ثالثة رجال, وتسع نسوة وفينا أنزلت  öθ s9uρ ×Α% y` Í‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ•Β Ö™ !$ |¡ÎΣ uρ 

×M≈ uΖÏΒ ÷σ•Β﴾)اآلية]٢٥: الفتح[ )٣ . 
 .غري هذين مجعة عن النبي ++ أبووقد روى

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ٦٣١/ ٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف++ابن أبي, و)١٠٦/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(

عرفة م«نعيم يف ++, وأبو)٣٥٤٢/ ٢٣/ ٤( »املعجم الكبري«, والطرباين يف )٢١٣٧
حبيب, عن ++بن أبي++ابن هليعة, عن يزيدً, مجيعا من طريق )٢١٦٨/ ٨٢٦/ ٢(» الصحابة

بن سباع, وكان من أصحاب ++مجعة حبيب++ عوف, عن أبيبن++اهللا++بن يزيد, عن عبد++حممد
, وقال الزيلعي يف )٢٢٠/ ٢( »السنن الكربى«قال البيهقي يف . فذكره... اهللا ++رسول

 .»وفيه ضعف ابن هليعة بام انفرد به«: )٢٣٢/ ١(» نصب الراية«
 .»قابلت«: )ف( يف )٢(
 »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢٢٠٤/ ٢٩٠/ ٢( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

 .به... سعيد موىل بني هاشم++ أبي من طريق)١٨٨/ ١(
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ْبن فوي++حبيب −٢٤٥ َ  )*(كُ
 حدثنا,: ٍبرش العبدي قالبن ++نا حممد: شيبة++بن أبي++ عثامن −٧٣٧
سعيد, عن أمه, أن بن ++حدثني رجل من سالمان: عمربن ++العزيز++عبد

 وعيناه ,فويك حدثها أن أباه خرج به إىل النبي بن ++خاهلا حبيب
 مج ۩كنت أمرن:  فقال»ما أصابه?«: ًينظر هبام شيئا, فسأله++ملبيضتان ال

َلي فدفعني رجل عىل بيض حية فأصبت ببرصي, فنفث رسول َ  اهللا ++ٍ
َفرأيته بعد ذلك يدخل اخليط يف اإلبرة, وإنه: يف عينيه فأبرص, قال ِ ُ)١( 

 .)٢(البن ثامنني, وإن عينيه ملبيضتان
 .أعلم روى غري هذا احلديث++ ال:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويقال بدل −ًراغمصو ووا  بفاء−فويكبن ++بيبح«)٢٣/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظقال ا*) (

قال «:  ثم قال»ذكره البغوي وابن السكن وغريمها«:  ثم قال»راء: دال, ويقالو الوا
 .ها. »علم حلبيب غريهوال أ... ابن السكن

 .] م−ب/ ٨٢: ق[  ۩  
 .»وهو«: )م( يف )١(
املعجم «الطرباين يف , و)٢٤٠٢٩/ ٤٠١/ ٧(» املصنف«يف شيبة ++ أبي ابنأخرجه )٢(

من ) ٢١٨١/ ٨٣١/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣٥٤٦/ ٢٥/ ٤(» الكبري
 . به... برشبن ++طريق حممد
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ّبن بح++حيان −٢٤٦ ُ)*( 
بن ++نا ابن هليعة, عن بكر: موسىبن ++نا احلسن: ثمةخي++ أبو −٧٣٨

ّبح الصدائيبن ++نعيم, عن حيانبن ++سوادة, عن زياد   أن النبي )١(ُ
 . يف كالم طويل ذكره)٢(»ال خري يف اإلمرة ملسلم«:قال

 .أعلم روى غري هذا, وال أدري له صحبة أم ال++ ال:

 )*(بن عنبس++حجر −٢٤٧
بن قيس احلرضمي ++نا موسى: نعيم++نا أبو:  قال)٣(][ عمي  −٧٣٩
وقد كان أكل الدم يف اجلاهلية, وشهد مع −بن عنبس ++سمعت حجر: قال

, : بكر وعمر++خطب أبو:  قال−اجلمل وصفني علي  فاطمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١٢/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظ, وقال ا)٣٦/ ٤( »عجم الكبريامل«ترمجه الطرباين يف *) (
 −و باملوحدة وقيل بالتحتانيةبفتحها, وه:  بكرس أوله عىل املشهور, وقيل−حبان«

وكذا قيده باملوحدة الدارقطني يف . ها. » بضم املوحدة بعدها مهملة ثقيلة−حُب ابن
 ).٣٠٧/ ٢(» لاإلكام«, وابن ماكوال يف )٩٤/ ١(» املؤتلف واملختلف«

 ., واملثبت هو الصواب كام يف مصادر ترمجته وضبب عليها»الصيداوي«: )ف( يف )١(
 , وابن هليعة فيه مقال مشهور.به... عن احلسن) ١٦٨/ ٤(» مسنده«يف  أمحد أخرجه )٢(

 .فاحلديث ضعيف
نبس, الع++ أبوعنبس الكويفبن ++حجر«: )٣٣٢/ ١( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدقال ابن*) (

 ولكنه ,  ومل ير النبي,السكن, أدرك اجلاهلية ورشب فيها الدم++ أبا:يكنى: وقيل
 .ها. »آمن به يف حياته

العنبس مل ير بن ++واتفقوا عىل أن حجر«: )١٦٨/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظوقال ا
 ., يعني حديثه اآليت»فكأنه سمع هذا من بعض الصحابة  النبي

 .)م(من ) ٣(
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 .)١(»علي++هي لك يا« : النبي فقال
حسبه سمعه من  غري هذا, وال أ وليس له عن النبي :

 .النبي 

 )*(بن عاصم++بن زيد++حبيب −٢٤٨
بن ++زيدبن ++حبيب: )٣(ٍسعدبن ++رأيت يف كتاب حممد: )٢(][

متيم, شهد حبيب بن ++عاصم, عم عبادبن ++زيدبن ++اهللا++ عبدعاصم, أخو
ًأحدا واخلندق واملشاهد, وقتله مسيلمة الكذاب ُ. 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفة م«نعيم يف ++أبو: من طريقه, و)٣٥٧١/ ٣٤/ ٤( »الكبري«ه الطرباين يف أخرج )١(

  قال.به... نعيم++ثنا أبو: العزيز++بن عبد++ عليثنا: )٢٣١١/ ٨٩٥/ ٢( »الصحابة
بن ++ حجر: فقال,قيسبن ++داود اخلريبي, عن موسىبن ++اهللا++ عبدورواه «:نعيم++أبو

: )٣٠ص( »املراسيل«حاتم يف ++ أبي ابنقال .»عىل أن حتسن صحبتها:  وزاد,قيس
 .»شيئا  ومل يسمع من النبي ,عنبس أدرك اجلاهليةبن ++ حجر:يقول++ أبيسمعت«

, )٤٤٣/ ١(األثري  البن »أسد الغابة«و ,)٩٥/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
, )٣١٦/ ٤( البن سعد »الطبقات الكربى«, و)٨٢٨/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و
 .)٢٠ −١٩/ ٢( »اإلصابة«و

 ).م( ليس يف )٢(
 .)٢٠ −١٩/ ٢( »اإلصابة«و, )٣١٦/ ٤( البن سعد »الطبقات الكربى« انظر )٣(
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 )*(كعب++بن أبي++حزم −٢٤٩
 .كن املدينةس

: حبيب قالبن ++نا طالب: سلمة التبوذكي++ أبوحدث: )١(][
ّكعب أنه مر ++بن أبي++ حيدث, عن حزم)٢(جابربن ++الرمحن++سمعت عبد

 ;ًتكن فتانا++, اليا معاذ« :اهللا ++ٍبمعاذ, وهو يصلي فطول, فقال رسول
 .»احلاجةو ذ واملسافر, ووالضعيف,ءك الكبري, افإنه يصلي ور

كعب, غري هذا, وال رواه إال ++بن أبي++ وال أعلم روى حزم:
 .حبيببن ++طالب

سلمي −٢٥٠  )*(حدرد ا
 بن يعىل األسلمي,++ حييى۩نا: بن والق++نا جندل: بن زهري++ أمحد −٧٤٠

 أنيسة,++بن أبي++الوليد, عن عمران++بن أبي++بن مقالص, عن الوليد++عن سعيد
هجرة الرجل أخاه كسفك « :اهللا ++قال رسول:  األسلمي قالعن حدرد

 .)٣(»دمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٦١/ ٢( »اإلصابة«و, )٤/ ٢( »األسد«و, )٤٠٣/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
 .)٥٩٠/ ٥(» هتذيب الكامل«و

 ).م( ليس يف )١(
هتذيب «, واملثبت هو الصواب, وانظر ترمجته يف »رمحنال++بن عبد++جابر«: )ف( يف )٢(

 .)٢٣/ ١٧(» الكامل
 .)٤٢/ ٢(, »اإلصابة«, و)٤٦٤/ ١( »األسد« و)٤٠٨/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (

 .] م−أ/ ٨٣: ق[  ۩  
 =: )٤٩١٥(داود ++وأبو. يزيدبن ++اهللا++ثنا عبد: )٤٠٤( »األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  )٣(
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 . وال أعلم هبذا اإلسناد غريه:

نصاري −٢٥١  )*(حيان ا
 .له صحبة

بن ++نا مروان: الرمحن++بن عبد++نا سليامن: اهللا++بن عبد++ هارون −٧٤١
صاري حدثه, حيان األنبن ++علي الرقايش أن عمرانبن ++نا محيد: معاوية

ُهنى يوم خيرب أن يباع سهم من مغنم حتى  اهللا ++عن أبيه, أن رسول
 .)١(يقسم, وعن السبايا أن يوطئن حتى يضعن أوالدهن

 .هلذا صحبة: قال سليامن
 . وال أعلم له غري هذا احلديث:

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, يزيدبن ++اهللا++ عبدحدثنا: )٢٢٠/ ٤(أمحد و . ابن وهبحدثنا:  قال, ابن الرسحناحدث
بن ++ حدثني الوليد: قال,رشيحبن ++عن حيوة)  وابن وهب,ابن يزيد (:كالمها
 .هفذكر... أنس++بن أبي++ عن عمران,الوليد املدين++أبي

, »لصحابة, وخالفه غريهذكره البخاري يف ا«:  وقال)٧٨/ ٢( »األسد«انظر ترمجته يف *) (
ذكره البخاري, ويف صحبته : قال ابن منده«: )١٤٥/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظوقال ا
 .ها. »نظر

سعيد ++حدثنا أبو: )٢٢٠٤/ ٥٩/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )١(
: )٣٥٧٣/ ٣٥/ ٤( »الكبري«والطرباين يف . به... معاويةبن ++ مروانحدثنا: دحيم

: احلرضمياهللا ++عبدبن ++وحدثنا حممد  ح. أبيثنا: دحيم الدمشقيبن ++دثنا إبراهيمح
جممع «قال اهليثمي يف . به... معاويةبن ++ مروانثنا:  قاال,عمرو األشعثيبن ++ سعيدثنا

 .» وعمران مل يروه عنه غري محيد,رواه الطرباين يف الكبري «:)١٨٢/ ٤( »الزوائد



 ١٨١ ثايناملجلد ال  

 )*(حشرج −٢٥٢
بن ++قنا إسحا: إبراهيم الرتمجاينبن ++إبراهيم إسامعيل++ أبو −٧٤٢

أخذه  − النبي )١(رج من أصحاب−ًرأيت حرشجا : احلارث قال
 .)٢(فوضعه يف حجره, ومسح رأسه, ودعا له النبي 

 . وال أعرف حلرشج غري هذا:[
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها. »ال نعرفه بغري حديثه هذا«: وقال ,)٤١١/ ١( »يعابتساال«انظر ترمجته يف *) (

 .ها. »حرشج, له صحبة«:  وقال)٢٣/ ٢( »األسد«وذكره ابن األثري يف 
حرشج, غري منسوب, بوزن جعفر, آخره «: )٨٢/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظوقال ا

 .ها. »جيم
لباء, وكأنه أراد  ثم صحح حرف الراء فكتب مكاهنا حرف ا»األنصار« كتب )ف( يف )١(

 .»أصحاب«أن يصوهبا إىل 
معرفة «نعيم يف ++أبو: من طريقه, و)٣٦٠٨/ ٥٢/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

بن ++ إسامعيلثنا: احلرضمياهللا ++عبدبن ++ حممدحدثنا: )٢٣٢٢/ ٩٠٠/ ٢( »الصحابة
ال أخذه النبي رأيت حرشج رج «:إال أنه يف الطرباين بلفظ. به.. .إبراهيم الرتمجاين

...«. 
وقال , »ال نعرفه بغري حديثه هذا«: )١٢٢/ ١(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدقال ابن

 احلارثبن ++ وإسحاق,رواه الطرباين«: )٦٨٨/ ٩( »جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 .» وبقية رجاله ثقات, إنه جمهول:رث قيل فيهااحل++أبو
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زاعي++حبيش −٢٥٣  )*(بن خالد ا
 )١(]بن هشام++جد حزام

بن ++بن حممد++شامه: قال[بن سعد ++ رأيت يف كتاب حممد:
بن ++ابن حليف: بن خالد األشعر, قال ابن سعد++ حبيش)٢(] السائب هو

بن ++بن كعب++بن حبشية++بن حزام++)٣(بن حبيش++بن أرصم++بن ربيعة++منقذ
وأسلم [بن خالد الكعبي, ++)٤(]بن هشام++حزام[عمرو اخلزاعي, وهو جد 

الفتح, وسلك  اهللا ++ مكة, وشهد مع رسول)٥( األشعر قبل فتح)١(]خالد
التي دخل منها مكة فأخطأ  اهللا ++بن جابر غري طريق رسول++هو وكرز

 .)٦(اهللا تعاىل++ُالطريق فلقيتهم خيل املرشكني, وقتال شهيدين رمحهام
بن يسار ++)١(]بن ثابت[بن سليامن ++بن أيوب++بن احلكم++ سليامن −٧٤٣

بن ++احلكم, عن حزامبن ++بحدثني أخي أيو:  قال)٧(]الكعبي اخلزاعي[
 ,اهللا ++صاحب رسول−خالد بن ++حبيشبن ++هشام, عن أبيه هشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤٥١/ ١( »األسد«, و)٤٠٦/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (

: , باخلاء املعجمة والنون والسني املهملة وقال ابن األثري»سخني« :وقيل فيه
 .)٢٧/ ٢( »اإلصابة«وانظر . ها. »واألول أصح«

 ).م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
 . »عن«: )م(يف بني املعقوفني بدله ++ ما)٢(
 . »ضبيس«: »الطبقات«يف  )٣(
 . »حزامبن ++امهش«: )م( يف )٤(
 .»يوم«:  بخط دقيق كلمة)م(كتب فوقها يف ) ٥(
, وسامه خالدا األشعر, ونقل عن ابن السائب أنه )٢٩٣/ ٤(» الطبقات الكربى« انظر )٦(

 .خالد األشعربن ++حبيش: كان يقول
 ).م( ليس يف )٧(
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 من مكة خرج )١(حني أخرج اهللا ++ أن رسول−استشهد يوم فتح مكة
فهرية, بن ++بكر عامر++ أبيبكر, وموىل++ وأبوًمنها مهاجرا إىل املدينة,

ا عىل خيمتي أم معبد اخلزاعية ّاألريقط مروبن ++۩اهللا++ عبدودليلهام الليثي
ْ جلدة حتتبي)٢(ةَزْرَوكانت ب  فسألوها , بفناء القبة, ثم تسقي وتطعم)٣(َ

ًحلما ومترا ليشرتوه منها, فلم القوم ً يصيبوا عندها شيئا من ذلك, وكان ً
ِمرملني ِ ْ ِ مسنتني)٤(ُ ِ ْ ْإىل شاة يف كسر اخليمة, فقال اهللا ++ فنظر رسول,)٥(ُ ِ ٍ :

هل «: قال. ّشاة خلفها اجلَهد عن الغنم:  قالت»ٍأم معبد?++ ياالشاةما هذه «
, »نني لي أن أحلبها?ذأتأ«: هي أجهد من ذلك, قال:  قالت»هبا من لبن?

ًبأبي أنت وأمي, إن رأيت هبا حلبا فاحلبها, فدعا هبا رسول: قالت ْ اهللا ++َ
ّ فسمح بيده ضرعها وسمى, , يف شاهتاتبارك وتعاىل, ودعا هلا اهللا ++َ

 الرهط, فحلب )٧(ِضبْرُيّ عليه ودرت, واجرتت ودعا بإناء )٦(ّفتفاجت
ِ, ثم سقاها حتى رويت, فسقى أصحابه )٩( حتى عاله البهاء)٨(جاَفيه ث َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»خرج«: )ف( يف )١(

 .] م−ب/ ٨٣: ق[  ۩  
واب ِتجابْاح تجبحت++ الْهلةَك كانت إذا )٢( ْتجلس عاقلة عفيفة ذلك مع وهي ,ّالشَّ َ 

ّوتحدثهم للناس  ).٢٩٥/ ١(» النهاية«. واخلُروج ُّالظهور وهو ُالربوز من ;ُ
َاالحتباء )٣(  .عليها هّويشد ظهره مع به جيمعهام بثوب بطنه إىل ليهجر اإلنسان يضم أن هو: ْ

 ).٨٨٠/ ١(» النهاية«
ُأي نفد زادهم )٤( ِ  .)٦٤٥/ ٢ (»النهاية«. َ
َأي جمدبني, أصابتهم السنة وهي القحط واجلدب )٥(  .)١٠١١/ ٢ (»النهاية«. َّ
 ).٧٨٤/ ٣(» النهاية«. بني رجليها++ْبالغت يف تفريج ما:  واملعنى.»فتهاجت«: )م( يف )٦(
  .»يروي«: , وكتب فوقها»يربض«: )م( يف )٧(
 ).٥٨٥/ ١(» النهاية«.  أي لبنا سائال كثريا)٨(
 ).٧٥/ ١(» املعجم الوسيط«. ي بريق الرغوة أ)٩(
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ًحتى رووا فرشب آخرهم وأراضوا, ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى مأل  َ َ
لبث حتى جاء ++ل مااإلناء ثم غادره عندها, ثم بايعها وارحتلوا عنها, فق

ًمعبد يسوق أعنزا عجافا++ أبوزوجها ِ ً , ضحى مخهن )١(ُ ّ يتساوكن هز ُ
ِمعبد اللبن عجب وقال++ أبوٌقليل, فلام رأى أم معبد ++ ياَمن أين لك هذا: َ

واهللا, إال أنه مر ++ال: قالت! َ وال حلوب يف البيت?)٢(والشاة عازب حبىل
: أم معبد, قالت++ ياصفيه لي: قالبنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا, 

, )٤(ُتعبه ثجلة الوجه, حسن اخللق مل )٣( أبلج,الوضاءةرأيت رج ظاهر 
ًومل تزريه صلعة, وسيما, قسيما, يف عينيه دعج, ويف أشفاره عطف ً)٥( ,

 ,)٩(, أقرن)٨(, أزج)٧(ويف عنقه سطع, ويف حليته كثاثة ،)٦(ويف صوته صحل
ن تكلم سامه وعاله البهاء, أمجل الناس وأهباه إن صمت فعليه الوقار, وإ

ْنزر++ْمن بعيد, وأحسنه وأمجله من قريب, حلو املنطق, فصل ال  وال )١٠(َ
َهذ بائن من طول, وال ++ ال)١(, كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة)١١(رَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ًجفافا«: )م( يف )١(
 . »حيال«: )م( يف )٢(
 ).٣٩٦/ ١ (.»النهاية«. أي مرشق )٣(
ْأي ضخم بطن, و )٤( َ َ   .»بجلة«: )م(يف ِ
 . »وطف« :»األسد« ويف )ف(, ومل يظهر أول حرف يف )م( كذا يف )٥(
 .»صهل«: )ف(يف ّأي أال يكون حاد غليظ الصوت, و )٦(
 .»كثافة«: )م( يف )٧(
 .)٧١٤/ ٢ (»النهاية«. طول وتقوسيف دقيق احلاجب  )٨(
 .)٨١/ ٤ (»النهاية«.  أي مقرون احلاجبني)٩(
ّ أي ليس بقليل فيدل عىل عي وال كثري فاسد)١٠(  .)٩٨/ ٨ (»النهاية«. ِ
 .)٥٨١/ ٥ (»النهاية«. أي ليس كثري الكالم )١١(
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ٍ عني من قرص, غصن )٢(بائن من طول, وال تقتحمه++ ال)١(يتحدرن ربعة
ً فهو أنرض الثالثة منظرا, وأحسنهم قدرا۩+)٣(بني غصنني , له رفقاء ً

, )٤(حيفون به إن قال أنصتوا لقوله, وإن أمر تبادروا إىل أمره, حمفود
َّوال مفندعابس, ++, ال)٥(حمشود َ هو واهللا صاحب قريش : معبد++ أبو, قال)٦(ُ

ولقد مهمت أن أصحبه, وألفعلن إن [ذكر بمكة, ++الذي ذكر لنا من أمره ما
, فأصبح صوت بمكة ًاليا يسمعون الصوت,  ع)٧(]وجدت إىل ذلك سبي

 :َوال يدرون من صاحبه, وهو يقول
رفيقـــني قـــاال خيمتـــي أم معبـــداهللا رب النــاس خــري جزائــه++جــزى

ــه ــدت ب ــا باهلــدى واهت فقــد فــاز مــن أمــسى رفيــق حممــدمهــا نزاله
 وسـؤدد)٨(جيـارى++ البه مـن فعـالاهللا عــنكم++زوى++ مــاُقــيصقيــال 

ــاهتم ــام فت ــب مق ــي كع ــيهن بن ـــدوٍل ـــؤمنني بمرص ـــدها للم مقع
فــإنكم إن تــسألوا الــشاة تــشهدنائهــاإســلوا أخــتكم عــن شــاهتا و

ـــت ـــل فتحلب ـــشاة حائ ـــا ب ًعليــه رصحيــا رضة الــشاة مزيــدٍدعاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٦٢/ ٢(» النهاية«. قصريبني الطويل وال++أي ما) ١(
 .»تقحمه«: )ف( يف )٢(
 .»اثنني« )ف( يف )٣(

 .] م−أ/ ٨٤: ق[  ۩  
 ).١٠٠١/ ١ (»النهاية«. الذي خيدمه أصحابه ويعظمونه, ويرسعون يف خدمته:  املحفود)٤(

 . بالسني املهملة»حمسود«: )م( يف )٥(
 .)٩٢٩/ ٣ (»النهاية«.  أي الذي له فائدة يف كالمه لكرب أصابه)٦(
 .تقال النظر بسبب ان)م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٧(
 .»ىال جياز«: )م( يف )٨(



  ثايناملجلد ال ١٨٦
ـــب ـــدهيا حلال ـــا ل ـــا رهن ـــوردفغادره ـــم م ـــصدر ث ـــا يف م ٍيردده

شبب  ثابت األنصاري شاعر النبي بن ++فلام سمع بذلك حسان
 : فقالجياوب اهلاتف

وقدس من يـرسي إلـيهم ويفتـديلقد خـاب قـوم زال عـنهم نبـيهم
ـــور جمـــددترحــل عــن قــوم فــضلت عقــوهلم ـــومٍ بن ٍوحـــل عـــىل ق
ــم ــضاللة رهب ــد ال ــه بع ــداهم ب وأرشــدهم مــن يتبــع احلــق يرشــده
ٍ هــاد بــه كــل مهتــد)١(عاميــتهموهل يستوي ضـالل قـوم تـسفهوا ٍ)٢(

ركاب هدى حلت علـيهم بأسـعدب عـىل أهـل يثـر)٣(وقد نزلت منه
ــابال يـرى النـاس حولـه+ مـانبي يرى ــو كت ــشهد++ويتل ــل م اهللا يف ك

ــوم أو يف ضــحى وإن قـــال يف يـــوم مقالـــة غائـــب ــصديقها يف الي فت
ـــا ـــيهن أب ــسعدبكـــر ســـعادة جـــده+ل ــن ي ــصحبته م ــسعد+ل اهللا ي

ــاهتم ــام فت ــب مق ــي كع ــيهن بن ــدل ــؤمنني بمرص ــدها للم )٤(ومقع

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»غيابتهم«: )ف( يف )١(
 .»مهتدي«: )م( يف )٢(
 .»منهم«: )ف( يف )٣(
/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣٦٠٥/ ٤٨/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٤(

, حبيشبن ++عن أبيه هشام ,خالدبن ++هشامبن ++حزام  طريق كالمها من,)٢٢٦٥/ ٨٧١
 هفذكر... اهللا ++أن رسول ,اهللا ++خالد صاحب رسولبن ++عن أبيه حبيش

/ ٥( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي فيام أخرجه ابن:ووقع من مسند أم معبد
: شعبةن ب++حممدبن ++الرمحن++حدثنا عبد: حممدبن ++ أمحدحدثنا: )٣٤٨٥,٣٤٨٦/ ٦٢٩
 , أبيحدثنا: ربيعة اخلزاعيبن ++خليدبن ++خالدبن ++حبيشبن ++هشامبن ++ حزامحدثنا

 .تهفذكر...  قالت, عاتكة بنت خالد اخلزاعية: واسمها, عن أخته أم معبد,عن جده
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ارث −٢٥٤  )*(بن سعد++ا
نا سفيان, عن : اهللا قاال++بن عبد++يونس وهارونبن ++ُ سريج −٧٤٤

  وقال سفيان مرة أخرى, عن ابن−خزامة, عن أبيه++ أبيالزهري, عن
ً أرأيت رقى نسرتقي هبا, ودواء :اهللا ++ عن أبيه سأل رسول−خزامة++أبي

َن قدرً, وتقى نتقيها, فهل ترد م)١(نتداوى به هي من «: شيئا? قالاهللا ++َ
 .)٢(»ر اهللاَدَق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكره ابن شاهني,: موسى++قال أبو«: , وقال ابن األثري)٣٩٥/ ١( »األسد«انظر ترمجته يف (*) 

 .ها. »وهمو وه
خزامة ++ أبيعن الزهري, عنو عمر فيه, وإنام هبن ++أخطأ عثامن«: قال ابن معني
 من ها. »الصوابو وه: قلت«: حلافظ قال ا.»سعد, عن أبيهبن ++أحد بني احلارث

 .)١٩٤/ ٢( »اإلصابة«
 .»هبا«: )ف(يف ) ١(
: )٣٤٣٧( هوابن ماج. الرمحن++بن عبد++ سعيدحدثنا: )٢١٤٨(أخرجه الرتمذي  )٢(

 ,الرمحن++بن عبد++سعيد (:ثالثتهم ,)٣/٤٢١(أمحد و. الصباحبن ++ حممدحدثنا
 خزامة,++بن عيينة, عن الزهري, عن ابن أبي++عن سفيان) واإلمام أمحدبن الصباح, ++حممدو

 .هفذكر... عن أبيه
وقد روى غري واحد  ,نعرفه إال من حديث الزهري++ الهذا حديث «:الرتمذيقال 

 :هكذا قال غري واحد ,وهذا أصح , عن أبيه,خزامة++ أبي عن,لزهري عن ا,عن سفيان
  ابنحدثنا: )٢٠٦٥(الرتمذي وأخرجه  .» عن أبيه,خزامة++ أبي عن,عن الزهري

قال . هفذكر...  عن أبيه قال,خزامة++ أبي عن, عن الزهري, سفيانحدثنا: عمر++أبي
 وقال ,لروايتنيوقد روي عن ابن عيينة كلتا ا ,حديث حسن صحيح« :الرتمذي
 وقال , عن أبيه,خزامة++ أبي عن ابن: وقال بعضهم, عن أبيه,خزامة++ أبي عن:بعضهم
  عن, عن الزهري, وقد روى غري ابن عيينة هذا احلديث,خزامة++ أبي عن:بعضهم

 .» وال نعرف ألبي خزامة عن أبيه غري هذا احلديث, وهذا أصح, عن أبيه,خزامة++أبي
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عن : اهللا, وقال رسيج يف حديثه++بن عبد++ وهذا لفظ هارون:
 . غريه)١(خزامة, عن أبيه أو عن++ أبيابن

نا يونس, عن الزهري, : بن عمر++نا عثامن: اهللا++بن عبد++ هارون −٧٤٥
 .)٢(نحوه.. .د, عن النبي سعبن ++خزامة, عن احلارث++ أبيعن ابن

 .سعدبن ++خزامة أحد بني احلارث++ أبيوأخطأ, وإنام هو عن ابن
خزامة ++ أبي وصحيح هذا احلديث عن الزهري, عن ابن:

 .سعد, عن أبيهبن ++أحد بني احلارث

سلمي++زة −٢٥٥  )*(بن عمرو ا
 .سكن املدينة

سليامن, عن هشام بن ++الرحيم++ عبدنا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٧٤٦
عمرو األسلمي أنه سأل بن ++عروة, عن أبيه, عن عائشة, عن محزةبن ا

 .النبي  ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف(من ) ١(
ثنا : بن جعفر العطار++دريسإحدثنا : )٥٤٦٨/ ٤٧/ ٦( »الكبري«جه الطرباين يف أخر) ٢(

بن ++ عن احلارث,خزامة++ عن أبي, عن الزهري,بن يزيد األيلي++ثنا يونس: بن عمر++عثامن
 ,بن الوليد++ثنا بقية: بن عياش++ عليثنا: فقال )٤٢١/ ٣(أمحد وأخرجه .  قال, عن أبيه,سعد

 . عن أبيه,رثاخزامة أحد بني احل++ عن أبي, عن الزهري,ن الوليدب++عن الزبيدي حممد
 وخالفه الناس , عن يونس,عمربن ++هكذا رواه عثامن «:قال الطرباين بعدما أخرجه

 .»خزامة++ أبي عن, كام رواه الناس عن الزهري,فرووه عن يونس
 −١٧٩( قانع  البن»معجم الصحابة«و ,)٤٦/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف *) (

 .)٣٣٦ −٣٣٣/ ٧( »هتذيب الكامل«, و)٦٨٠/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و ,)بتحقيقنا
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بن ++العزيز++حدثني عبد:  الزبريي)١(]اهللا++بن عبد[ مصعب  −٧٤٧
 :بن عمرو أنه قال++حممد, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة, عن محزة

 .)٢(»إن شئت فصم, وإن شئت فأفطر«:ل اهللا, أصوم يف السفر? قارسول++يا
بن ++نا سعيد: برش العبديبن ++نا حممد: شيبة++بن أبي++ عثامن −٧٤٨
أنه رأى : يسار, عن محزة األسلميبن ++عروبة, عن قتادة, عن سليامن++أبي
َبمنى يطوف عىل مجل له أدم يقول رج َ تصوموا, هذه األيام أيام ++ال: ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
عمرو? والذي بن ++ أم من مسند محزة,هذا احلديث اخلالف فيه هل هو من مسند عائشة )٢(

 .أنه من مسند عائشة) ٣٦/ ١٥(» العلل«رجحه الدارقطني يف 
 .لكن مسند عائشة) ١١٢١(م مسل, و)١٩٤٣(أخرجه البخاري 

. احلسن الالين الكويفبن ++ أنبأ علي:)٢٦١٣ (»السنن الكربى«وأخرجه النسائي يف 
بن ++بكر++حدثنا أبو: )٢٣٧٣/ ٢١٦/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن
 .عمروبن ++من مسند محزة. به... سليامنبن ++الرحيم++حدثنا عبد: شيبة++أبي

, سليامنبن ++الرحيم++عبد: عروة ومهابن ++يني عن هشامو رافذكر املصنف هنا
بن ++حييى :ً ثالثا وهو)٣٦/ ١٥( »العلل« وذكر الدارقطني يف ,حممدبن ++العزيز++وعبد
 العزيز,++عبد الرحيم, وعبد: (, ثالثتهمبن اخلطاب++بن عمر++اهللا++بن عبد++بن سامل++اهللا++عبد

 .بن عمرو++بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, عن محزة++هشامرووه عن ) اهللا++بن عبد++وحييى
 : منهم, عن هشاموهوخالفهم احلفاظ ممن رو «:)٣٩−٣٦−١٥(قال الدارقطني 

بن ++ ومحاد,عجالنبن ++ وحممد, وابن عيينة, وزائدة, وشعبة, ومالك,سفيان الثوري
 ,معاويةن ب++ ومروان, وجرير, وحييى القطان, والدراوردي,زكريابن ++ وإسامعيل,زيد

 ,مسهربن ++ وعلي,هاشمبن ++ وعمرو,الزناد++ أبي وابن, وابن نمري,أسامة++, وأبوووكيع
 ,سعريبن ++ ومالك,ضمرة++, وأبو ووهيب,أويس++, وأبو وابن املبارك,معىلبن ++وحييى

 فرووه ,صهيببن ++ وعباد,حبيببن ++ وعمر,قعنببن ++ ومسلمة,إسحاقبن ++وشعيب
 .»عمروبن ++ أن محزة,عن عائشة , عن أبيه,عن هشام
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 .)١(بني أظهركم اهللا ++ورشب ورسولالترشيق; فإهنا أيام أكل 
بن ++نا عمي سفيان: مالك األسلمي باملدينة قالبن ++ محزة −٧٤٩

بن ++محزة األسلمي, عن أبيه محزةبن ++زيد, عن حممدبن ++محزة, عن كثري
 هذا )٢( عىل أيدي أصحابه۩اهللا ++كان يدور طعام رسول: عمرو قال

 اهللا ++يلة وضعت طعام رسولفدار علي ل: ليلة, وهذا ليلة, قال
ْالنحوتركت  ُ ومل أوكه, وذهبت بالطعام إليه فتحرك, فأهريق,)٣(يَّ ّ ِ ُ)٤( 

: اهللا ++ فقال رسول,اهللا ++عىل يدي أهريق طعام رسول: فيه فقلت++ما
رسول اهللا, فرجعت مكاين, فإذا النحي ++ ياأستطيع++ال:  فقلت.»أدنه«

فجئت أنظر : قال )٦(ذا فضلة فضلت فيهه: , فقلت)٥(ْقب قب: يقول
فأخربته,  اهللا ++فاجتبذته فجئت رسول: فوجدته قد امتأل إىل يديه قال

 .)٧(»ي ثم أوك,فيه أال تركته, لو تركته مللئ إىل«: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن , عن عبدة,الرسيبن ++ أنبأ هناد:)٢٨٧٥ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف  )١(
بن ++إسحاقبن ++حدثنا أمحد: )٣٣ح/ ٢١٢/ ٢(» السنن«يف الدارقطني و. به.. .سعيد

 :يقال الدارقطن .به... , عن سعيدسليامنبن ++ عبدةثنا: إسحاقبن ++ هارونثنا: لولهب
 .»يساربن ++قتادة مل يسمع من سليامن«

 .] م−أ/ ٨٥: ق[  ۩  
 .»الصحابة«: )م( يف )٢(
 ).١٠٤٠/ ١(» النهاية «. الوعاء يكون فيه السمن وغريه)٣(
 .»فهريق«: )م( يف )٤(
 . بدون التكرار)م(, ويف )ف(هكذا تكررت يف ) ٥(
 .»منه« )م( يف )٦(
 ثنا إبراهيم: بن نرص الصائغ++مدحدثنا حم: )٢٩٩٢/ ١٥٩/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٧(

بن ++ثنا محزة: بن إسحاق التسرتي++ ح وحدثنا احلسني.بن محزة++ثنا سفيان: بن محزة الزبرييا
/ ٣( »املستدرك«واحلاكم يف . به... بن محزة++ حدثني عمي سفيان,بن محزة املديني++مالك
 =بن محزة ++ثنا إبراهيم: بن حممد الشعراين++ا الفضلثن: بن هانئ++بن صالح++أخربين حممد: )٥٩٦
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بن ++محزة, عن كثريبن ++حدثني سفيان: مالك قالبن ++ محزة −٧٥٠

أنفر :  أنه قال)١(عمروبن ++زةمحزة األسلمي, عن أبيه محبن ++زيد, عن حممد
َظلامء دحمس يف ليلة اهللا ++ٍبنا يف سفر مع رسول ُ ْ , وأضاءت أصابعي )٢(ةُ

 .)٣(حتى محلوا أظهرهم, وما هلك منهم, وإن أصابعي لتنري هلم

عمرو سنة بن ++مات محزة: أنا املدائني قال: زهريبن ++ أمحد −٧٥١
 .حممد++ا أبإحدى وستني, وهو ابن ثامنني, ويكنى

 .اهللا ++ وله أحاديث عن رسول:
ى عىل حممد رتوحسن عونه, وصلواته تاهللا ++تم اجلزء اخلامس بحمد[

ع ب يوم الثالثاء السادس عرش من رجب الفرد سنة س−رسوله وعبده 
وسالم بذكره, واحلمد هللا اهللا ++عرشة وستامئة بدار احلديث يف دمشق عمره

 .ين اصطفىعىل عباده الذ
 .)٤(]ثابت األنصاريبن ++ حسان:تعاىلاهللا ++لوه يف السادس إن شاءتي[

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال أن   ورجاله ثقات,,رواه الطرباين«: )١٩/ ٥(» جممع الزوائد« قال اهليثمي يف .الزبريي
قال احلافظ . »بن احلارث أحد رواته أن هذا احلديث خطأ++الطرباين حكى عقبه عن منجاب

 عن , عن هشام: وإنام هو;هو مقلوب و,وهذا من أوهام رشيك«: )٢١٥/ ٢( »اإلصابة«يف 
 ومشى الطرباين عىل ظاهره فأورد , كذا رواه احلفاظ عن هشام,سلمة++بن أبي++ عن عمرو,أبيه

 .» فوهم,بن عمرو األسلمي++هذا احلديث يف ترمجة محزة
 .»عمري«:  إىل)م(يف حترفت  )١(
 .)٢٣٣/ ٢ (»النهاية«.  أي مظلمة شديدة الظلمة)٢(
, وابن قانع يف )٢٩٩١/ ١٥٩/ ٣( »الكبري«, واحلديث أخرجه الطرباين يف )م(ليس يف ) ٣(

, )١٨٤١/ ٦٨٤/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١٦٧/ ١(» معجم الصحابة«
 ,بن عمرو األسلمي++بن محزة++ عن حممد,بن زيد++ عن كثري,بن محزة++سفيانًمجيعا من طريق 

 .هفذكر...  قال,عن أبيه
 .)ف(املعقوفني من بني ++ ما)٤(
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زء السادس من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
ع++رضي  اهللا عنهم أ

 تصنيف
 :القاسم++أبي

 العزيز البغوي ++بن عبد++مدبن ++اهللا++عبد
مد اهللا اهللا عبيد عبد أبي رواية   بن 

مدا د بن  ي عنه انبن   )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(

 



  ثايناملجلد ال ١٩٤



 ١٩٥ ثايناملجلد ال  

ن الرحيم++بسم[  اهللا الر
مد رسوله الكريما++وصلى  هللا على سيدنا 

 )١(]وعلى آله وصحبه وسلم
نذرثابت بن حسان  −٢٥٦ نصاري)٢( بن ا  )*( ا

 .سكن املدينة, وروى عن النبي 
, عن −٧٥٢ املنذر بن ++ثابتبن ++حسان: قال++عبيد++ أبي عمي 

 بن عمرو++بن اخلزرج++بن عمرو++بن عدي++بن زيد مناة++بن عمرو++)٣(ابن حرام
 .حارثةبن ا

كان حسان قديم اإلسالم, : سعدبن ++ رأيت يف كتاب حممد:
ًمشهدا, وكان جيبن, وكانت له سن عالية, تويف  ومل يشهد مع النبي 

نة يف وله عرشون ومائة سنة, عاش ستني سنة يف اجلاهلية, وستني س
 .اإلسالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(
 .»منذر«: )م(يف ) ٢(
 ,)٤١: ص( للرتمذي »تسمية الصحابة«و )٢٩/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف *) (

 »املعرفة«و, ) بتحقيقنا−٢٢٦( »معجم ابن قانع«و, )١٠١/ ٤( »اآلحاد واملثاين«و
هتذيب «و )٤٣٥ −٣٧٨/ ١٢( البن عساكر »تاريخ دمشق«و, )٨٤٥/ ٢(عيم ألبي ن
 .)٢٤ −١٦/ ٦( »الكامل

 .»حزام«: )م( يف )٣(
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نا سفيان : بن عمر القواريري ومجاعة قالوا++اهللا++ جدي وعبيد −٧٥٣
ّ مر بحسان )١(بن املسيب أن عمر ++ابن عيينة, عن الزهري, عن سعيد

قد : تنشد الشعر يف املسجد? فقال:  يف املسجد, فقال له۩ابن ثابت وهو ينشد
اهللا ++أنشدك: هريرة فقال++َأنشدت وفيه من هو خري منك, ثم التفت إىل أبي

ُأجب عني اللهم أيده بروح القدس«: يقول اهللا ++أسمعت رسول ُ)٣(»)٢(. 
الزناد, عن ++بن أبي++الرمحن++ عبدنا: سليامن لوينبن ++ حممد −٧٥٤

كان : عروة, عن عروة, عن عائشة قالتبن ++وعن هشام. أبيه, عن عروة
َسجد فينشد عليه قائما هيجو من ًيضع حلسان منربا يف امل اهللا ++رسول ً

 بروح اًيؤيد حساناهللا ++إن« :اهللا ++فقال رسول ,اهللا ++قال يف رسول
 .)٤(» نافح عن نبيه++ ماسُدُالق

بن ++نا هشام: زيدبن ++نا محاد: إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −٧٥٥
دة حسان وأيوب, عن حممد, أن عائشة كانت تأذن حلسان وتلقي له وسا

“﴿ : حسان, وتقول)٥(تؤذوا++ال: وتقول Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? … çν uö9 Ï. öΝåκ ÷]ÏΒ …çµ s9 ë># x‹ tã 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف(من ) ١(
 .] م−ب / ٨٥/ :ق[  ۩  

, واحلديث أخرجه الشيخان وغريمها من »ما نفح نافح عن نبيه«: )ف(زاد بعده يف  )٢(
 .احلديث الذي بعدهطريق ابن عيينة به بدون هذه الزيادة, وانظر 

 .به... من طريق الزهري) ٢٤٨٥(مسلم , و)٤٥٣(أخرجه البخاري  )٣(
والرتمذي .  لوينسليامن املصييصبن ++ حممدحدثنا: )٥٠١٧(داود ++ أبوأخرجه )٤(

قال  . قاال,حجر املعنى واحدبن ++موسى الفزاري وعليبن ++إسامعيل حدثنا: )٢٨٤٦(
 .»الزناد++ أبي وهو حديث ابن,يبهذا حديث حسن صحيح غر «:الرتمذي

 .»تؤذ«: )م( يف )٥(



 ١٩٧ ثايناملجلد ال  

×Λ⎧ Ïà tã﴾ ]وقد عمي وذهب برصه, واهللا قادر أن جيعل ذلك ,]١١:النور ِ َ
 وزاد يف احلديث مرة −من قول هشام−العذاب العظيم عامه ويغفر حلسان 

اهللا ++وينرص رسول: −وأظنه قال− بلسانه اهللا ++فإنه كان ينرص: أخرى
 .إبراهيمبن ++ظن أمحد. )١( بلسانه

اهللا ++ عبدنا سفيان الثوري, عن: عقبةبن ++نا قبيصة:  جدي −٧٥٦
 بن حسان,++الرمحن++بن هبامن, عن عبد++الرمحن++بن خثيم, عن عبد++ابن عثامن

 .)٢(ّزوارات القبور اهللا ++لعن رسول: عن أبيه قال
, )٣(غزية++ أبوموسىبن ++حدثني حممد: بكار قالبن ++بري الز −٧٥٧

عروة, عن عروة, عن فاطمة بن ++مصعب, عن هشامبن ++اهللا++ عبدعن جده
 أن )٥(بكر الصديق ++ أبي)٤( املنذر, عن جدهتا أسامء بنت)٤(بنت
بن ++وحسان اهللا ++ّالعوام مر بمجلس من أصحاب رسولبن ++الزبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عن عائشة,من حديث مرسوق) ٢٤٨٨(مسلم , و)٤٧٥٥, ٤١٤٦(أخرجه البخاري  )١(

 . بنحوه...
اآلحاد «عاصم يف ++, وابن أبي)٤٤٢/ ٣(» مسنده«, وأمحد يف )١٥٧٤(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

ً, مجيعا من طريق )٣٥٩١/ ٤٢/ ٤( »الكبري«, والطرباين يف )٢٠٧١/ ٥٦٧/ ٣( »واملثاين
بن هبامن, عن ++الرمحن++بن خثيم, عن عبد++بن عثامن++اهللا++سفيان الثوري, عن عبد

 ورجاله ,صحيح«: »لزوائدا«قال البوصريي يف . به... بن حسان, عن أبيه++الرمحن++عبد
, ووثقه ابن رفهنع++ال: املدينىبن ++يعل قال» بن هبامن++عبد الرمحن«كذا قال, لكن . »ثقات

 .ومل أجد من تابعه عىل هذا احلديث. حبان والعجلي
  ملسلم»الكنى«أثبتناه وانظر ++ ما, والصواب»عدية« )م( يف )٣(
 .»ابنة«: )ف(يف ) ٤(
 .)م(من ) ٥(



  ثايناملجلد ال ١٩٨

عره, وهم غري نشاط لام يسمعون من ذلك, فجلس ثابت ينشدهم من ش
 لام تسمعون من شعر )١( أذنني۩لي أراكم غري++ما: الزبري معهم, ثم قال هلم

فيعجبه, وحيسن استامعه  اهللا ++ابن الفريعة, ولقد كان يعرض به لرسول
 .وجيزل عليه ثوابه, وال يشتغل عنه بيشء, فقال حسان يف ذلك

ـــي و ـــام عـــىل عهـــد النب ـــهأق ِحواريـــه والقـــول بالفعـــل يعـــدلهدي
ــــام عــــىل منهاجــــه وطريقــــه يــوالي ولــي احلــق واحلــق أعــدلأق
ّكـــان يـــوم حمجـــل++ مـــايـــصول إذاهو الفـارس املـشهور والبطـل الـذي
ـــلّإذا كشفت عن ساقها احلرب حـشها ـــوت يرف ـــأبيض ســـباق إىل امل ب
ـــه ـــفية أم ـــت ص ـــرأ كان ـــإن ام ــــلف ــــا ملرف ــــد يف بيته ــــن أس وم

ــلاهللا قربـــى قريبـــة+ه مـــن رســـوللـــ ــد مؤث ــالم جم ــرصة اإلس ــن ن وم
ـــم ـــسيفه فك ـــزبري ب ـــة ذب ال عــن املــصطفى واهللا يعطــي فيجــزلّكرب

ـــه ـــان قبل ـــيهم وال ك ـــه ف ـــام مثل ــدهرف ــون ال ــيس يك ــاول ــذبل++ م دام ي
)٢(ابــن اهلاشــمية أفــضل++وفعلــك يــاثنـــاؤك خـــري مـــن فعـــال معـــارش

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .] م−أ/ ٨٦: ق[  ۩  

 ليشءاهللا ++استمع++ ما أي»ليشء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآناهللا ++ما أذن«فيه : أذنني) ١(
. يقال منه أذن يأذن أذنا بالتحريك. كاستامعه لنبي يتغنى بالقرآن, أي يتلوه جيهر به

  .)٦٨/ ١(البن األثري » النهاية«
, )٤٠٨/ ٣(» املستدرك«احلاكم يف , و)٣٥٨٣/ ٣٩/ ٤(» الكبري« يف الطرباينأخرجه  )٢(

معرفة «نعيم يف ++, وأبو)٢٢٢٨/ ٢٨٤/ ٦( »عتقاداالرشح أصول «الاللكائي يف و
 .بكاربن ++ مجيعهم من طريق الزبري,)٢٢١٣/ ٨٤٨/ ٢( »الصحابة



 ١٩٩ ثايناملجلد ال  

 )*(لسلميجابر ا++بن أبي++حسان −٢٥٧
إبراهيم بن ++)١(الوليد, عن سعيدبن ++نا بقية: رشيدبن ++ داود −٧٥٨
: جابر السلمي يقول++بن أبي++سمعت حسان: يوسف قال++ أبوأخربين: قال

ّفرأى رجا من أصحابه قد محروا وصفروا  كنت بالطائف مع النبي  ّ
ِّمرحبا باملحم«: حلاهم فقال  .)٢(»رينِّرين واملصفً

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم «و, )١٠٦/ ٣( »اآلحاد واملثاين«و, )٢٩/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف *) (

 »الثقات«و ,)٨٥٢/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و, ) بتحقيقنا−٢٢٧( »ابن قانع
 .ها. »له صحبة«: , وقال)٧٢/ ٣(حبان  بنال

 وحكى الوجه اآلخر, )٢٥١/ ١( »االستيعاب« انظر »جابربن ++حسان«:  فيهوقيل
 .ها. »كانت له صحبة«: , وذكر عن أبيه أنه قال)٢٣٣/ ٣(حاتم ++ أبيبن ال»اجلرح«و
 »التجريد« وكذا فعل كل من الذهبي يف ,, وذكر الوجه اآلخر)٨ −٧/ ٢( »األسد«و
 .)٦٥/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظ, وا)١٢٩/ ١(

 ., وهو تصحيف»سعد«: )م( يف )١(
الطرباين يف , و)١٤٢٥/ ٦٠٠/ ٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٢(

نعيم ++, وأبو)٢٠٠/ ١(» معجم الصحابة«ابن قانع يف , و)٣٥٩٥/ ٤٤/ ٤( »الكبري«
قال اهليثمي يف . رشيدبن ++من طريق داود )٢٢٢٠/ ٨٥٢/ ٢( »معرفة الصحابة«يف 

 وبقية , وتابعيه يوسف غري مسمى,رواه الطرباين«: )٢٨٩/ ٥( »زوائدجممع ال«
 .» وبقية رجاله رجال الصحيح,مدلس



  ثايناملجلد ال ٢٠٠

ه   حصمن ا
نصاريَوْحَوبن ++حص −٢٥٨  )*(ح ا

منصور بن ++بكر البزار وأمحد++ أبوجنادبن ++إبراهيمبن ++ حممد −٧٥٩
: يونس قالبن ++حدثني عيسى: جناب قالبن ++نا أمحد: )١(الرمادي قاال
سعيد األنصاري, عن أبيه, بن ++عثامن البلوي, عن عروةبن ++حدثني سعيد
جعل   لام لقي النبي )٢(]الرباءبن ++طلحة[أن : وحوحبن ++عن احلصني

ّويقبل قدميه, وقال اهللا ++يلصق برسول ْرسول اهللا, مرين بام شئت ++ يا:ُ ُ
 وهو غالم فقال له عند ۩اهللا ++فعجب لذلك رسول. ًفال أعيص لك أمرا

ًفخرج موليا ليفعل, فدعاه النبي :  قال»اذهب فاقتل أباك«: ذلك ّ 
 فمرض طلحة بعد ذلك فأتى »أقبل فإين مل أبعث بقطيعة رحم« :وقال له

 إين«: يعوده يف الشتاء يف برد وغيم, فلام انرصف قال ألهله النبي 
ه, وأصلي َدَشهَ طلحة إال قد حدث فيه املوت فآذنوين به حتى أ)٣(أرى++ال

, فلم »ي أهلهَرانْهَينبغي جليفة مسلم أن حيبس بني ظ++ اللوا; فإنهّجَعليه وع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» هتذيب الكامل«, و)٢٩/ ٢( »األسد«و, )٣٥٤/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
بن ++حصني«: وقال ,)٩٢/ ٢( »اإلصابة«و, )١٣٣/ ١( »التجريد« و,)٥٤٨/ ٦(

 .ها. »فروحوح بمهملتني وزن جع
 .»قال«: )م( يف )١(
 .»طلحةبن ++اءربال«: )ف( يف )٢(

 .] م−ب / ٨٦: ق[  ۩  
 .»ىرأل«: )م( يف )٣(



 ٢٠١ ثايناملجلد ال  

ُعوف حتى تويف وجن عليه الليل فكان, بن ++)١(بني سلمة يبلغ النبي  ّ ّ ُ
ادفنوين وأحلقوين بربي تبارك وتعاىل, وال تدعوا : مما قال طلحة

, فأخرب )٢(ُفإين أخاف عليه اليهود أن يصاب يف سببي ;اهللا ++رسول
ّ وصف ّ بالعصبة, فصف)٣(فجاء فوقف عىل قربه ويف قطاره النبي 

ه ويضحك ي تضحك إل,لق طلحةااللهم «: الناس معه ثم رفع يديه وقال
 .)٤(»إليك

عثامن البلوي, بن ++ وال أعلم روى هذا احلديث غري سعيد:
 .وهو غريب

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»هاشم«: )م( يف )١(
 .»سبي«: )ف( يف )٢(
) ٥٤٩/ ٦(» هتذيب الكامل«, و)٦٣٣/ ٣(» اآلحاد واملثاين«, ويف )م(, )ف(كذا يف  )٣(

 .»قطار«: يونس, بهبن ++من طريق عيسى
, والطرباين يف )٢١٣٩/ ٦٣٣/ ٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ٤(

بن وحوح إال ++ال يروى هذا احلديث عن حصني«: وقال الطرباين). ٨١٦٨(» األوسط«
: )١٤٦/ ٣(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . »بن يونس++ تفرد به عيسى,هبذا اإلسناد

رواه الطرباين يف الكبري ,  ومل أره,داود++عزا صاحب األطراف بعض هذا إىل أبي«
 . »وإسناده حسن

بن ++لكن من نفس طريق عيسى) ٣١٦١(داود ++ أبيكذا قال اهليثمي, وهو يف: قلت
: فقال ,يعوده  يالنب فأتاه ,مرض الرباءبن ++طلحة أن«: يونس, ولكن لفظه خمتلف

 جليفة يينبغ++ الفإنه ;واوعجل به فآذنونى ,املوت فيه حدث قد إال طلحة أرى++ الإين
 .»أهله ظهراين بني حتبس أن مسلم



  ثايناملجلد ال ٢٠٢

نصاري++حص −٢٥٩ صن ا  )*(بن 
بن +)١(ُسعيد, أن بَشريبن ++أنا حييى: هارونبن ++نا يزيد:  جدي −٧٦٠
يف حاجة هلا  حمصن, أن عمته أتت النبي بن ++أخربه, عن حصنييسار 

 »أذات زوج أنت?« :اهللا ++ من حاجتها فقال هلا رسول)٢(ففزعت
: عجزت عنه قال++آلوه إال ما++ما:  قالت»فكيف أنت له?«: نعم, قال: قالت

 .)٤(»جنتك وناركو  فإنام ه;)٣(]منه [انظري أين أنت«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل يذكره : موسى وقال++ أبوأخرجه«:  وقال)٢٨/ ٢( »األسد«ذكره ابن األثري يف *) (
 .ها. » يف الصحابة, وال ندري له صحبة أم ال−عبدان, وابن شاهني : قصدي −غريمها 

ه, ذكره عبدان, وابن اختلف يف صحبت« )٨٩/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظوقال ا
إن له صحبة, غري : يقال: شاهني والعسكري والطرباين يف الصحابة, وقال ابن السكن

 .ها. » أن روايته عن عمته, وليست له رواية عن النبي
 .»األسد« كذا قيده ابن األثري يف ,بضم املوحدة, وفتح الشني املعجمة )١(
 .»غترفف«: »الرواية« ويف يف النسختني, كذا )٢(
 .)ف(من ) ٣(
, وأمحد )٣٥٥ح(, واحلميدي )٨٩٦٩ −٨٩٦٢ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف  )٤(

, )٣٣٥٧/ ٥٠٩/ ٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٤١٩/ ٦) (٣٤١/ ٤(
من طرق عن ) ٥٢٨( »األوسط«, ويف )٤٤٨ح/ ١٨٣/ ٢٥( »الكبري«والطرباين يف 

 .به... سعيدبن ++حييى
سعيد األنصاري, بن ++يرويه حييى«: )٤١٩/ ١٥( »العلل«لدارقطني يف قال ا

 عن ,يساربن ++سعيد, عن بشريبن ++هالل, عن حييى++بن أبي++فرواه سعيد واختلف عنه;
بن ++ عن حييى,ورواه ابن عيينة .حمصن, أخربتني عمتي عن النبي بن ++حصني

 أخربته ,عن ابن عيينة: عليبن ++وقال نرص .ن عمتهع ,سعيد, عن بشري, عن حصني
 :عبيدبن ++ ويعىل,سعدبن ++وقال األوزاعي, وليث.  وليس ذلك بمحفوظ,عمته أسامء
  عن: عن حصني, عن عمته, غري أن يف حديث األوزاعي, عن بشري,عن حييى

 = أنس, وحييى القطان,بن ++حمصن, ورواه مالكبن ++وإنام هو حصني, حمصنبن ++اهللا++عبد
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سعيد, عن بن ++ روى هذا احلديث غري يزيد, عن حييى وقد:
 وال أعلم ,حمصن, عن عمته, عن النبي بن ++يسار, عن حصنيبن ++بشري

 .هبذا اإلسناد غري هذا

ثعمي++حص −٢٦٠  )*(بن عوف ا
 .سكن املدينة

 أخربين: عبيدة قالبن ++نا موسى: عبادةبن ++نا روح:  جدي −٧٦١
 رسول اهللا, ۩ يا:عوف اخلثعمي أنه قالبن ++نيعبيدة, عن حصبن ++اهللا++عبد
.  علم رشائع اإلسالم وال يستمسك عىل بعري)١(كبري ضعيف يريد++ أبيإن

نعم, :  قال»كان عىل أبيك دين أكنت قاضيه?و أرأيت ل«: فأحج عنه قال
ّفحج عنه وهو حي: , قال»أحقاهللا ++فدين«: قال ّ َ)٢(. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن , عن بشري,هارون, عن حييىبن ++خالد األمحر, ويزيد++ وأبولثقفي,الوهاب ا++وعبد
 .»فصار يف روايته مرس,  أن عمته أتت النبي ,حصني

قال «: )٨٨/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظ وقال ا,)٣٥٣/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
له «: )١٣٢/ ١( »التجريد«وقال الذهبي يف . ها. »له صحبة: حاتم++ وأبوالبخاري

 .ها. »والبنه صحبة
 .] م−أ / ٨٧: ق[  ۩  

 ., وهو أليق بالسياق»وقد«: ألبي نعيم» معرفة الصحابة«هكذا يف النسختني, ويف  )١(
 اهللا++ عن أخيه عبد,بن عبيدة++موسىعن  )٣٥٥٠/ ٢٦/ ٤(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

 .هفذكر...  قال,عوفبن ++ عن حصني,عبيدةبن ا
 , وابن)٢٩٠٨(ابن ماجه أخرجه : »ابن عباس«: له طريق آخر بزيادة فيهو
/ ٢٥/ ٤( »الكبري«, والطرباين يف )٢٥٢١/ ٣٥٥/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

 , عن ابن عباس, عن أبيه,كريببن ++حدثنا حممد: خالد األمحر++ أبيمن طريق )٣٥٤٩
 =سليامن فيام بن ++الرحيم++ عبد:خالد األمحر++ أباوتابع. عوف قالبن ++أخربين حصني: قال
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 . وال أعلم له غريه:

Mمي −٢٦١  )*(حص ا
 .اهللا++بن عبد++جد مليح

نا :  قال−اهللا يف املسند هكذا هو مؤرخ++بن عبد++ هارون −٧٦٢
 اهللا++بن عبيد++بن حممد األسلمي, عن مليح++أخربين عمر: فديك قال++أبي ابن

نن ُمخس من س« :اهللا ++قال رسول: اخلطمي, عن أبيه, عن جده قال
 .)١(»احلجامة, والسواك, والتعطر واحللم, و,احلياء: املرسلني

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثنا ابن : العزيز++بن عبد++حدثنا علي: )٣٥٤٨/ ٢٥/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف 
:  قال, عن ابن عباس,كريببن ++ عن حممد,سليامنبن ++الرحيم++ عبدثنا: األصبهاين

 .عوفبن ++حدثني حصني
/ ٨(»الضعفاء الكبري«جه العقيلي يف سليم فيام أخربن ++الرمحن++ عبدًوتابعه أيضا

 حدثنا: األصبهاينبن ++سعيدبن ++حدثنا حممد: العزيز++بن عبد++ه عليحدثنا: )٩٠
حدثني :  قال,كريب, عن كريب, عن ابن عباسبن ++سليم, عن حممدبن ++الرمحن++عبد

 .عوف اخلثعميبن ++حصني
العلل «يف الرتمذي ال , ق»كريب منكر احلديثبن ++حممد: قال أمحد«: قال العقيلي

بن ++فإن ابن عباس يرويه عن الفضل: البخاري: أي–قلت له «: )٢٨٨/ ١(» الكبري
وقد روي هذا عن ابن : قال. أرجو أن يكون صحيحا: عوف? قالبن ++عباس, وحصني

 عن ابن ي ورو.اجلهني, عن عمته, عن النبي اهللا ++عبدبن ++عباس, عن سنان
حتمل أن يكون ابن عباس روى هذا عن غري واحد عن  فا,عباس, عن النبي 

 .»ومل يذكر الذي سمعه منه, حيتمل أن يكون كله صحيحا النبي 
جد و اخلطمي هاهللا ++عبدواحلصني أب«: وقال )٢٦/ ٢( »األسد«انظر ترمجته يف *) (

واختلف يف  اسمه حصني,: يف احلجامة, قيل  اهللا, روى عن النبي++بن عبد+مليح
 .)٩٣/ ٢( »اإلصابة«, وانظر ها. »مهاس

 =حدثنا احلوطي ودحيم, : )٢٢٠٨/ ٦٣/ ٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ١(
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 . وال أعلم له غريه:

 )*(بن أوس النهشلي++حص −٢٦٢
 .سكن البرصة

: األغربن ++نا غسان: سلمة++ أبوحدثنا: عليبن ++ حممد −٧٦٣
أنه قدم املدينة : أوسبن ++احلصني, عن أبيه حصنيبن ++حدثني عمي زياد

ْرسول اهللا, مر أهل ++ يا:فقلت فأتيت النبي : بإبل له يبيعها, قال ُ
ُالوادي يعينوين, وحيسنوا خمالطتي, فأمرهم, فقاموا معه وأحسنوا 

 .)١( فمسح يده عىل وجهه ودعا لهخمالطته, ثم دعاه النبي 
 .األغربن ++غسان:  وال أعلم رواه غري هذا الشيخ:

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثنا : )٧٤٩ح/ ٢٩٣/ ٢٢( »الكبري«والطرباين يف . به... فديك++حدثنا ابن أبي: قاال
 .به... فديك++ثنا ابن أبي: بن صالح++ثنا أمحد: بن احلسن اخلفاف املرصي++إسامعيل

 ده مل أجدجومليح وأبوه و رواه البزار,«: )٢٦٦/ ٢( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»من ترمجهم

 ,)١٣١/ ١( »التجريد«, و)٢٤/ ٢( »األسد«, و)٣٥٣/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف (*) 
بن ا :ويقال: أوسبن ++− بالتصغري −حصني « :)٨٢/ ٢( »اإلصابة« يف حلافظوقال ا

 .)٥١٣/ ٦( »هتذيب الكامل« وانظر .ها. »...حجريبن ++ابن قيس: أويس, ويقال
نعيم يف ++, وأبو)٣٥٥٨/ ٣٠/ ٤( »الكبري«الطرباين يف , و)٥٠٦٥(أخرجه النسائي  )١(

حصني بن ++األغربن ++غسانً مجيعا من طريق ,)٢٢٠٥/ ٨٤٣/ ٢( »معرفة الصحابة«
 .هفذكر... احلصنيبن ++ حدثني عمي زياد: قال,النهشلي



  ثايناملجلد ال ٢٠٦

ز++عمران++بن عبيد أبو++حص −٢٦٣  )*(اعيبن حص ا
موسى, عن إرسائيل, عن بن ++اهللا++ عبيدنا: حممدبن ++ زهري −٧٦٤

ْ ربعي, عن عمران)١(منصور, عن أتى النبي : حصني, عن أبيه قالبن ++ِ
ُاملطلب كان خريا لقومه منك, كان يطعمهم ++ عبدحممد, إن++ يا:فقال  ً

 ينرصف قال شاء اهللا, فلام أراد أن++الكبد والسنام وأنت تنحرهم, فقال ما
 » نفيس, واعزم لي عىل أرشد أمريّاللهم قني رش :قل« :أقول? قال++ما: له

 ,اللهم قني رش نفيس: قل«: أقول? فقال++ما: ثم أتاه حني أسلم فقال
 وما , وما أعلنت,أرسرت++ ماواعزم لي عىل أرشد أمري, اللهم اغفر لي

 .)٢(»لتِهَ وما ج,دت, وما أخطأتّتعم
 ۩مسهر, عن داود, عن العباسبن ++نا علي: سعيدبن ++ سويد −٧٦٥

أتى ++بن عبيد++حصني, أن أباه احلصنيبن ++الرمحن, عن عمران++بن عبدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١٣٢/ ١( »التجريد« و)٢٧/ ٢( »األسد«, و)٣٥٣/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف (*) 
 »هتذيب الكامل«وانظر . ها. »سالمهإاختلف يف « : وقال هناك)٨٦/ ٢( »اإلصابة«و
)٥٢٥/ ٦(. 

 ., وهو تصحيف»بن«: )م( يف )١(
 ,)٤٧٦ح(» مسنده«يف ن محيد ب++, وعبد)١٠٨٣٠ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف ) ٢(

معرفة «نعيم يف ++ وأبو,)٢٣٥٤/ ١٩٦/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن
ً, مجيعا من طريق )٦٩١/ ١( »املستدرك«, واحلاكم يف )٢١٩١/ ٨٣٦/ ٢( »الصحابة
هذا حديث صحيح عىل رشط «: قال احلاكم. به... ثنا إرسائيل: موسىبن ++عبيد اهللا
 .إسناده صحيح): ٨٦/ ٢(» اإلصابة«وكذا قال احلافظ يف . » خيرجاه ومل,الشيخني

 .] م−ب / ٨٧: ق[  ۩  
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 . فذكر حديث إرسائيل,)١(النبي 
 : ويف كتاب ابن إسامعيل:

 )*(مرةبن ++ربن ++زهبن ++شدادبن ++شبيببن ++حص −٢٦٤
 . ومل يذكر ابن إسامعيل احلديث,سكن املدينة وروى عن النبي 

 .برصة++ أبووليس هو عندي: )٢(][

 )*(يل : َحميل ويقال: أبو بصرة −٢٦٥
 .محيل: والصواب

مجيل : برصة++ أبو:احلسن قالبن ++ عمي, عن الزبري, عن حممد −٧٦٦
 .محيل: وقاص, وقال غريهبن ا

رأيت : ي قالبن املدين++بن إسحاق, عن علي++ إسامعيل −٧٦٧
من بني غفار بالبرصة, فجعلت أسأله عن الغفاريني, فرأيته  )٣(ًشيخا

 الغفاري, وكان مع )٤(]برصة++ أبامحي[يعرف : حسن العلم هبم, فقلت
ّهو جد هذا: الشيخ غالم فقال َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »الكبري«, والطرباين يف )٢٣٥٦/ ١٩٨/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ١(

 من طريق داود )٢١٩٣/ ٨٣٧/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣٥٥٣/ ٢٨/ ٤(
 .هب... هند++بن أبيا
ِبن مشمت من ++انظر ترمجة حصني(*)   .)٨٩/ ٢( »اإلصابة«, و)٢٦٩/ ١( »أسد الغابة«ُ

 ).م(ليس يف ) ٢(
 .)١٩٤( برقم »مجيل«مرت ترمجته يف *) (
 .»شيخنا« )م( يف )٣(
 .»برصةبن ++محيل«: )ف( يف )٤(
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نصاري: أبو عقيل −٢٦٦  )*(حبحاب ا
 نا: حدثني أبي:  قالاألمويسعيد بن ++حييىبن ++ سعيد −٧٦٨
: قال اهللا ++اهللا اهلذلي, عن احلسن البرصي, أن رسول++بن عبد++بكر++أبو

: عوف بأربعة آالف وقالبن ++الرمحن++ عبدفجاء. » تصدقوا,يا أهيا الناس«
ًعدي بسبعني وسقا, وقام بن ++ٍقد تركت لعيالي أربعة آالف, وجاء عاصم ْ َ

رسول اهللا, ++ا ي:عقيل, واسمه احلبحاب فقال++ أبايكنى: رجل من األنصار
ّلي من مال, ولكني آجرت نفيس من بني فالن فجعلت أجر اجلرين يف ++ما ُ ٍ

ًعنقي عىل صاعني من متر فرتكت صاعا لعيالي, وجئت بصاع أقدمه  ٍ
ِاهللا فسخر منه املنافقون, فقالوا++إىل أتى الناس بالذهب, والفضة, : َ

ِواألوساق, واإلبل, وجاء هذا بتمرات حيملها فسخروا م اهللا ++نه, فأنزلَ
⎪⎥š﴿: تبارك وتعاىل Ï% ©!$# šχρâ“ Ïϑ ù= tƒ š⎥⎫ÏãÈhθ ©Üßϑ ø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# † Îû 

ÏM≈ s% y‰¢Á9$#﴾ ]عدي, بن ++عوف, وعاصمبن ++الرمحن++ عبد وهو]٧٩: التوبة
﴿š⎥⎪ Ï%©! $#uρ Ÿω tβρ ß‰Åg s† ω Î) óΟèδ y‰ôγã_﴾ ]٧٩: التوبة[عقيل, ++ أبو﴿tβρãy‚ó¡tsù öΝåκ÷]ÏΒ   

t Ï‚ y™ ª! $# öΝåκ÷] ÏΒ öΝçλ m; uρ ë># x‹ tã îΛ⎧ Ï9 r&﴾)٧٩: التوبة[ )١[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 −٢٧٩/ ٧( »اإلصابة«, وابن حجر يف )٢٢٠/ ٦(, )٤٣٨/ ١( »األسد«انظر ترمجته يف (*) 
 š⎥⎪Ï%©!$# šχρâ“Ïϑù=tƒ š⎥⎫ÏãÈhθ©Üßϑø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# †Îû﴿وسامه قتادة يف تفسري «: , وقال)٢٨٠

ÏM≈s%y‰¢Á9$#﴾ »ها. »ومثلثتني األوىل ساكنة, , بمهملتني مفتوحتني»اثححث. 
أخرجه الطربي يف :  عليه من مرسل احلسن البرصي, لكن من مرسل قتادةنقفمل  )١(

, عن حدثنا سعيد:  قال,حدثنا يزيد:  قال,حدثنا برش: )٣٨٤/ ١٤(» تفسريه«
بن ++حدثنا حممد: )٢٢٧٠/ ٨٧٥/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.بنحوه... قتادة
ثنا شيبان, عن : حممدبن ++ثنا حسني: احلسن احلربيبن ++ثنا إسحاق: احلسنبن ++أمحد
 = .ه بنحوهفذكر... قتادة
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ه حجاج  باب من ا
ازني++بن عمرو++حجاج −٢٦٧ نصاري ا  )*(بن غزية ا
 .۩سكن املدينة

عثامن ++بن أبي++نا احلجاج: نا ابن علية قال: بن إبراهيم++ يعقوب −٧٦٩
: س أخربه, قالكثري, أن عكرمة موىل ابن عبا++بن أبي++حدثني حييى: قال

ن َم«: يقول اهللا ++عمرو األنصاري, أنه سمع رسولبن ++حدثني احلجاج
 .)١(»جة أخرىَ وعليه حّلَج فقد حَرَعو ر أِسُك
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, كالمها من )١٠١٨(, ومسلم )٤٦٦٨( البخاري ٌواحلديث أصله موصول يف

:  قال,مسعود++ أبي عن,وائل++ أبي عن, عن سليامن, عن شعبة,جعفربن ++حممدطريق 
فساق احلديث يف » ...عقيل بنصف صاع++ أبو فجاء,لام أمرنا بالصدقة كنا نتحامل«

 .بيان سبب نزول اآلية الكريمة من سورة التوبة
خالف ابن سعد و, »له صحبة«:  وقال)٣٧٠/ ٢( »اريخ الكبريالت«انظر ترمجته يف *) (

 −١٧٤/ ٤( »اآلحاد واملثاين«, وانظر )٢٦٧/ ٥( »الطبقات«فذكره يف التابعني, انظر 
, )٧٢٧/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و ,) بتحقيقنا−٢٢٠( »معجم ابن قانع«و ,)١٧٥

 .)٤٤٧ −٤٤٤/ ٥( »هتذيب الكامل«و
 .] م−أ / ٨٨: ق[  ۩  

: )٩٤٠(والرتمذي . حدثنا حييى: حدثنا مسدد, قال: )١٨٦٢(داود ++ أبوأخرجه )١(
بن ++ ح وحدثنا إسحاق.عبادةبن ++أخربنا روح: منصور, قالبن ++حدثنا إسحاق
 ):٣٨٢٩( »الكربى«والنسائي يف . األنصارياهللا ++عبدبن ++أخربنا حممد: منصور, قال
 هوابن ماج . ابن حبيب: سفيان, وهوحدثنا: مسعدة البرصي, قالبن ++أخربنا محيد

, سعيد, وابن عليةبن ++حدثنا حييى: شيبة, قال++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا: )٣٠٧٧(
حبيب, بن ++األنصاري, وسفياناهللا ++عبدبن ++عبادة, وحممدبن ++وروححييى,  (:مجيعهم

, عن كثري++بن أبي++حدثني حييى: عثامن الصواف, قال++بن أبي++عن حجاج) وابن علية
 .فذكره... عكرمة
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 .صدق: هريرة قاال++ وأبافحدثته ابن عباس: قال
احلباب بن ++نا زيد: سعيد القطانبن ++حييىبن ++حممدبن ++ أمحد −٧٧٠
 الرمحن++بن ربيعة القريش, عن عبد++حدثني جعفر: لحدثني ابن هليعة قا: قال

بن غزية الامزين ++بن عمرو++بن عباس, عن حجاج++ابن هرمز األعرج, عن كثري
حيسب أحدكم أنه إذا صىل من الليل أنه قد :  قال−اهللا ++صاحب رسول−

َهتجد, إنام التهجد الصالة بعد رقدة, ثم الصالة بعد رقدة, ثم الصالة بعد  َ
 .)٢(اهللا ++; تلك صالة رسول)١(]َثم الصالة بعد رقدة[دة, َرق

 .ًعمرو مسندا غري هذين احلديثنيبن ++ وال أعلم للحجاج:
بن ++حجاج: سمعت عليا يقول: إسحاق قالبن ++ إسامعيل)٣( −٧٧١

 .عمرو الامزين له صحبة
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)م(  ليس يف)١(
 ,)١٩٥/ ١(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٨٦٧٠( »األوسط«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 ,بن هليعة مجيعااحدثني الليث و): ١٩٤١/ ٧٢٨/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
بن ++عن احلجاج ,العباسبن ++ عن كثري,هرمزبن ++الرمحن++ عبد عن,ربيعةبن ++عن جعفر

عمرو إال هبذا بن ++ال يروى هذان احلديثان عن احلجاج«: قال الطرباين. عمرو الامزين
: )٥٦٢/ ٢( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . »ربيعةبن ++ تفرد هبام جعفر,اإلسناد

وحسن إسناده . » رجاله رجال الصحيح, وله إسناد صحيح,رواه الطرباين يف الكبري«
 ).٤٢/ ٢(» خيص احلبريتل«احلافظ يف 

 ., وهو من شيوخ املصنف»روى«: )م( يف )٣(



 ٢١١ ثايناملجلد ال  

سلمي++حجاج −٢٦٨  )*(بن مالك ا
 .سكن املدينة

 حجاج األسلمي: سمعت عليا يقول: بن إسحاق قال++إسامعيل  −٧٧٢
 .مالكبن ++هو حجاج

 أنا: إبراهيم قالوابن ++يونس ويعقوببن ++ جدي ورسيج −٧٧٣
حجاج, عن بن ++, عن أبيه, عن حجاج)١( ]عروةبن ++هشام[نا : معاوية++أبو

ّعني مذمةيذهب ++رسول اهللا, ما++ ياقلت: أبيه, قال : ال الرضاع? ق)٢(َ
 .)٣(»ٌمةَأو أ++ عبد:ٌةّرُغ«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلحاد «و, )٣٧١/ ٢( »التاريخ الكبري« :األكثر, انظرو هاملثبت  ابن عمرو, و:ويقال*) (

 :»بن مالك++احلجاج«, وقال بعد أن ذكر )٣٢٨/ ١( »االستيعاب« , )٣٤٤/ ٤( »واملثاين
 .ها. »تعاىلاهللا ++قدمنا ذكره إن شاء++ ما:وابالسلمي, والصو عمربن ++احلجاج: ويقال«

 »اإلصابة«, و)٤٥١ −٤٥٠/ ٥( »هتذيب الكامل«, و)٧٣٠/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«: وانظر
)٢٦/ ٢(. 

 ., واملثبت هو الصواب, وليست هلشيم رواية عن عروة» عروةعنهشيم «: )م( يف )١(
ّأي احلُرمة واحلق )٢(  .)٣١٥/ ١ (»املعجم الوسيط«. ْ
 هشاممن طريق  )٣٣٢٩(النسائي , و)١١٥٣(الرتمذي , و)٢٠٦٤(داود ++ أبوأخرجه )٣(

هذا «:  قال الرتمذي.فذكره... حجاجبن ++أخربين أبي, عن حجاج: عروة, قالبن ا
 وغري ,عيلإسامبن ++ وحاتم,سعيد القطانبن ++هكذا رواه حييى حديث حسن صحيح,

 . عن النبي , عن أبيه,بن حجاج++اج عن حج, عن أبيه,بن عروة++ عن هشام,واحد
 ,حجاج++بن أبي++ عن حجاج, عن أبيه,عروةبن ++ عن هشام,عيينةبن ++وروى سفيان

روى هؤالء ++ ماوالصحيح .وحديث ابن عيينة غري حمفوظ.  عن النبي ,عن أبيه
ن ب++وقد أدرك جابر املنذر,++ أباعروة يكنىبن ++وهشام  عن أبيه,,عروةبن ++عن هشام

 .»وابن عمراهللا ++عبد
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 سعيد, عن هشامبن ++نا حييى: إبراهيم الدورقيبن ++حدثنا يعقوب −٧٧٤
 قلت: حجاج, عن أبيه قالبن ++حدثني أبي, عن حجاج: عروة قالبن ا
ّيذهب عني مذمة الرضاع? قال++ مااهللا++رسول++يا  .)١(»أو أمة++ عبد:ةّرُغ«: ََ

 .مالك غري هذا احلديثبن ++ وال أعلم للحجاج:

 )*(بن عامر الثما++حجاج −٢٦٩
 .سكن الشام

بن ++عياش, عن رشحبيلبن ++نا إسامعيل: رشيدبن ++ داود −٧٧٥
اهللا ++صاحب رسول− الثاملي )٢(عامربن ++سمعت احلجاج: مسلم قال

عطي ُالامل, وأن ت ۩إياكم وقيل وقال, وكثرة السؤال, وإضاعة: يقول−
وابدأ , افَفَعىل الكاهللا ++ وال يلوم, لكّ وأن متسك رشالفضل خري لك,

 .ومل يرفعه. )٣(بمن تعول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .انظر التخريج السابق وتعليق اإلمام الرتمذي )١(
 −٣٧٠/ ٢( »يخ الكبريرالتا«اهللا الثاملي, انظر ترمجته يف ++بن عبد++احلجاج: ويقال*) (

 البن »معجم الصحابة«و )٣٧٢/ ٤( »اآلحاد واملثاين«و, »له صحبة«: , وقال)٣٧١
  البن حبان»الثقات«, و)٢٢٥/ ٣( للطرباين »لكبرياملعجم ا«, و) بتحقيقنا−٢١٩(قانع 

 ,)٤٥٥/ ١( »األسد«, و)١٢١/ ١( »التجريد«, و)٣٢٧/ ١( »االستيعاب«, و)٨٧/ ٣(
 .)٣٢ −٣١/ ٢( »اإلصابة«و

 .كذا» عمرو«): م(يف ) ٢(
 .] م−ب / ٨٨: ق[  ۩  

 :ويقال ,يالثامل عامربن ++احلجاج«: )٩٧/ ١( »االستيعاب«الرب يف ++قال ابن عبد) ٣(
 عنه حديث واحد يرو, الشام سكن ,النرصي :وقيل ,الثاملياهللا ++عبدبن ++احلجاج

إياكم وكثروة السؤال «: بن مسلم مرفوعا++ رواه عنه رشحبيل,من رواية أهل محص
 = .»وإضاعة الامل
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 )*(حجاج الباهلي −٢٧٠
 .وله صحبة

: نا غندر, عن شعبة قال: بن عمر القواريري++اهللا++ عبيد −٧٧٦
 −وكانت له صحبة−حجاج الباهلي حيدث عن أبيه بن ++ احلجاجسمعت

 إن النبي :  قال−اهللا++ عبدُأراه− عن رجل من أصحاب النبي 
ْأمرهم باإلبراد بالظهر; فإن شدة احلر من فيحِ جهنم َ ّ ّ ِ)١(. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا ++ قال رسول:أمامة قال++ أبي, لكن من مسند)١٠٣٦(واحلديث أصله يف مسلم 
 وال تالم عىل , وأن متسكه رش لك, إنك أن تبذل الفضل خري لك,دميا ابن آ«: 
 » واليد العليا خري من اليد السفىل, وابدأ بمن تعول,كفاف

/ ٢( »اإلصابة« قال احلافظ يف, و»له صحبة«: )٤٤٥/ ١( »األسد« قال ابن األثري يف*) (
 .ها. » مل أجد له رواية عن النبي: وقال ابن السكن«: )٣٧

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو:من طريقه, و)٣٦٨/ ٥(» مسنده«يف أمحد أخرجه  )١(
: جعفربن ++ حممدثنا): ٣٢٢٢/ ٢٢٦/ ٣( »الكبري«, والطرباين يف )١٩٥٥/ ٧٣٤/ ٢(

,  حيدث عن أبيه,مامهمإ وكان يحجاج األسلمبن ++سمعت حجاج:  قال,ثنا شعبة
 أراه: قال حجاج− ب النبي عن رجل من أصحا, اهللا ++وكان حيج مع رسول

  .هفذكر... نه قال, أ عن النبي −اهللا++عبد
 والطرباين يف ,يعىل++ وأبو,رواه أمحد«: )٤٧/ ٢( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

:  اخلالف يف ترمجة)٢٠٥/ ٢( »اإلصابة«وحكى احلافظ يف . » ورجاله ثقات,الكبري
 عن ,داود الطياليس++ أبيأورد له من طريق و,بن مندها ذكره ,مسعودبن ++احلجاج«

اهللا ++ عن رجل من أصحاب رسول, عن أبيه,حجاج األسلميبن ++ عن حجاج,شعبة
إذا اشتد احلر فأبردوا «: اهللا ++قال رسول: مسعود قالبن ++أحسبه حجاج, 

 يف داود الطياليس++ أبو وقد أخرجه, كذا أورده.» فإن شدة احلر من فيح جهنم;بالصالة
وهذا هو  مسعود,بن ++ حيسبه حجاج: لكن قال يف سياقه, هبذا اإلسناد»مسنده«

 واملراد , وابن منصوب عىل املفعولية,وفاعل حيسبه هو حجاج األسلمي, الصواب
 =وقد أخرج احلديث . وجود له يف اخلارج++ المسعودبن ++وحجاج اهللا,++ عبدبابن مسعود
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الوارث, عن شعبة, عن حجاج ++ عبد)١(الصمد بن++ رواه عبد:
 بلغني ذلك عن ابن حجاج, عن أبيه, وكان قد حج مع النبي 

 .الصمد++عبد
 . وال أعلم له غريه:

U++جحجا −٢٧١  )*( السلمي)٢(ِبن ع
 .)٣(من أهل مكة سكن املدينة

طبن ++احلجاج: سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد: )٤( ][ بن ++ِع
بن ++عمروبن ++سعدبن ++ظفربن ++عبدبن ++هاللبن ++جبريبن ++نويرةبن ++خالد
لية ٍسليم, كان صاحب غارات يف اجلاهبن ++هبثةبن ++امرئ القيسبن ++هبز

بخيرب, فأسلم وحرض  اهللا ++فخرج يغري يف بعضها, فذكر له أن رسول
 .ً, وكان مكثرا له مالاهللا ++خيرب مع رسول

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حيدث عن ,احلجاج وكان إمامهمبن ++ج سمعت احلجا, عن شعبة, عن غندر,أمحد
  أراه:قال حجاج. عن رجل من أصحاب النبي ,  وكان حج مع النبي ,أبيه
 وهو , عن غندر,نعيم من طريق القواريري++ أبووكذلك أخرجه مسعود,بن ++اهللا++عبد

 .»الصواب
 ., وهو تصحيف, وليست لعبد الوارث رواية عن شعبة»نع« :)ف( يف )١(
 .»بكرس املهملة, وختفيف الالم«: )٣٣/ ٢( »اإلصابة« يف ده احلافظقي )٢(

 »معجم الصحابة«, وانظر »له صحبة«: )٣٧٠/ ٢( »التاريخ الكبري«قال اإلمام البخاري يف (*) 
/ ١( »االستيعاب«, و)٧٢٨/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و) بتحقيقنا−٢٢٢(البن قانع 

 −٤٥٦/ ١( »األسد«, وما بعدها, و)١٠١/ ١٢( »تاريخ دمشق«, و)٣٢٦ −٣٢٥
 .)٣٥ −٣٣/ ٢( »اإلصابة«, و)١٢١/ ١( »التجريد«, و)٤٥٨

 .», من أهل مكةسكن املدينة«: )م( يف )٣(
 ).م(ليس يف ) ٤(
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أنا معمر, عن : الرزاق++نا عبد: بن زنجويه++امللك++بن عبد++ حممد −٧٧٧

: بن عالط++خيرب قال احلجاج اهللا ++لام فتح رسول: ثابت, عن أنس قال
, ورسول ا++يا , وإين أريد)١(]إن[هللا, إن لي بمكة ما  أن )٢( لي هبا أه

ً فأنا يف حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا? فأذن له رسول)٣(آتيهم ُ ْ ِ ّ اهللا ++ِ
عندك; ++أخرجي ما: فأتى امرأته حني قدم فقال: قال++)٤(شاء++أن يقول ما 

 استبيحوا وأصيبت فإين أريد أن أشرتي من غنائم حممد وأصحابه, فإهنم قد
ً املسلمون, وأظهر املرشكون فرحا )٥(أمواهلم, ففشى ذلك بمكة وانقمع

 فعقر يف جملسه )٦(][املطلب ++بن عبد++وبلغ اخلرب العباس: ًورسورا قال
َ, عن مقسمٍ ۩فأخربين عثامن اجلزري: يستطيع أن يقوم, قال معمر++فجعل ال ْ ِ

َقثم, وكان يشبه برسول: يقال لهً ابنا له )٦(][فأخذ العباس : قال اهللا ++ُ
 :فاستلقى فوضعه عىل صدره وهو يقول 

ْحبي قثم شـبيه ذي األنـف األشـم ِ ْ َ َُ ّ َنبي ذي النعم[ِ َّ ْ برغم من رغـم)١(]ِ َ َْ َ َ
 ِبن عالط++ًثم أرسل غالما له إىل احلجاج:  عن أنس,قال ثابت: قال معمر

 مما جئت به, )٨(خرياهللا ++ول فام وعد تق)٧(ويلك ماذا جئت به, وماذا: فقال
لي يف بعض  فليخل: الفضل السالم وقل له++ أباأقرئ: قال احلجاج لغالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليس يف ) ١(
 .»أخاف«: )ف(يف ) ٢(
 .»أبيتهم«:  تشبه أن تكون)م( يف )٣(
 . كذا»ما شاء اهللا«: )م(يف ) ٤(
 ).٧٥٩/ ٢(» عجم الوسيطامل «. أي تغيب)٥(
 .)م(ليس يف ) ٦(

 .] م−أ / ٨٩: ق[  ۩  
 .»وما«: )ف(يف ) ٧(
 .»اًخري«: )ف( يف )٨(
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: يرسه, فجاء غالمه فلام بلغ الباب, قال++بيوته آلتيه, فإن اخلرب عىل ما

ّالفضل, فوثب العباس فرحا حتى قبل بني عينيه, فأخربه ما++ أباأبرش قال ++ً
قد فتح  اهللا ++ثم جاءه احلجاج فأخربه أن رسول:  قالاحلجاج, فأعتقه,

 واصطفى )١(] يف أمواهلماهللا ++وجرت سهام[خيرب, وغنم أمواهلم 
ّصفية بنت حيي وأعدها لنفسه, وخيرها بني أن يعتقها  اهللا ++رسول

َفتكون زوجته أو تلحق بأهلها, فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته,  َِ ْ
 كان لي هنا أردت أن أمجعه فأذهب به, فاستأذنت ٍولكن جئت لامل

ً ثالثا, ثم اذكر )٢( عنيفوأخشئت ++فأذن لي أن أقول ما  اهللا++رسول
كان عندها من حلي ومتاع, فجمعته ++فجمعت امرأته ما: بدا لك, قال++ما

ثم انشمر, فلام كان بعد ثالث أتى العباس امرأة احلجاج, فدفعته إليه, 
اهللا ++حيزنك++ال:  زوجك فأخربته أنه قد ذهب وقالتفعل++ ما:فقال
ّالفضل لقد شق علي الذي بلغك, فقال++أبا++يا ومل يكن اهللا ++حيزنني++أجل ال: ّ

 قد فتح خبري عىل اهللا ++أحببنا, قد أخربين احلجاج أن++إال مااهللا ++بحمد
إن صفية, ف اهللا ++واصطفى رسول ,اهللا++رسوله  وجرت فيها سهام

فإين : ًأظنك واهللا صادقا, قال: قالت. كان لك حاجة يف زوجك فاحلقي به
ثم ذهب حتى أتى جمالس قريش : أخربتك, قال++صادق واألمر عىل ما

مل يصيبني إال : الفضل, قال++ أبا۩ يا)٣ (يصيبك إال خري++ال: وهم يقولون
 وله عىل رساهللا ++فقد أخربين احلجاج أن خيرب فتحهااهللا ++خري بحمد

صفية لنفسه, وقد سألني  اهللا ++واصطفى رسولاهللا ++وجرت فيها سهام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف(من بني املعقوفني سقط ++ ما)١(
 .»فاخف علي«: )م( يف )٢(
 .»اًخري«: )م( يف )٣(

 .] م−ب / ٨٩: ق[  ۩  



 ٢١٧ ثايناملجلد ال  
اهللا ++كان له, ثم يذهب, قال فرد++ً ثالثا وإنام جاء ليأخذ ما)١(أن أخفي عنه

َالكآبة التي كانت يف املسلمني عىل املرشكني, وخرج املسلمون من كان 
ّخربهم اخلرب فسر , فأ)٢(][ًدخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس  ُ

 .)٣(كان من كآبة أو غيظ أو حزن عىل املرشكني++ مااهللا++ّاملسلمون, ورد

 )*(حجاج النصري −٢٧٢
 .»املسند«شيبة يف ++بن أبي++بكر++ أبوأخرجه
بن ++الرمحن++ عبدأسامة, عن++ أبونا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٧٧٨
النفل : النرصي قالاهللا ++بن عبد++نا احلجاج: نا مكحول: جابربن يزيد ا

َحق, نفل رسول َ  .)٤(اهللا ++ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»هليع«: )م( يف )١(
 .)ف(ليس يف ) ٢(
 »السنن الكربى«النسائي يف : , ومن طريقه)٩٧٧١(» املصنف« يف الرزاق++ عبدأخرجه) ٣(

قال البزار ). ٣١٩٦/ ٢٢٠/ ٣( »الكبري«, والطرباين يف )١٣٨/ ٣(أمحد , و)٨٦٤٦(
. »نعلم رواه عن ثابت, عن أنس, إال معمر++ الهذا احلديث«: )٣٢١/ ٢(» مسنده«يف 

 , والطرباين, والبزار,يعىل++ وأبو,رواه أمحد«: )٢٢٥/ ٦( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»ورجاله رجال الصحيح

بن ++زرعة عن احلجاج++ أبوسئل«:  وقال)١٦٣/ ٣( »اجلرح«حاتم يف ++ أبيترمجه ابن*) (
 .ها. »أعرفه++ ال:اهللا النرصي, هل له صحبة? قال++عبد
اهللا ++بن عبد++احلجاج«:  وقال)٣٢/ ٢( »اإلصابة«, و)٤٥٦/ ١( »األسد«انظر و

 ونقل هناك » رأى النبي« :» محصيختار« قال ابن عيسى يف −بالنون− »النرصي
 .اخلالف يف صحبته, فانظره فإنه مهم

عاصم ++ابن أبي: , ومن طريقه)٣٨٠٢٧/ ٤٥٨/ ١٤(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبيأخرجه ) ٤(
 ).٣١٩٨/ ٢٢١/ ٣( »الكبري«, والطرباين يف )١٤٣٩/ ٦١١/ ٢( »اآلحاد واملثاين«يف 



  ثايناملجلد ال ٢١٨

هباب من    حرملةا
سلمي++حرملة −٢٧٣  )*(بن عمرو ا

 .حرملةبن ++الرمحن++عبد++ أبوسكن املدينة, وهو
الرمحن ++ عبدنا: املفضلبن ++نا برش: علي اجلهضميبن ++ نرص −٧٧٩

 حججت مع: عمرو قالبن ++هند, عن حرملةبن ++حرملة, عن حييىبن ا
ًفرأيته واضعا إحدى : حجة الوداع, ورديفي عمي, قال اهللا ++رسول

امر ِارموا اجل«: يقول: يقول? قال++ما: إصبعيه عىل األخرى, فقلت لعمي
ْبمثل حصى اخلَذف َ َ«)١(. 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »األسد«و )٣٣٩/ ١( »االستيعاب« :ة األسلمي, انظرَّنَسبن ++وعمربن ++حرملةو ه*) (

 .ها. »له صحبة: قال ابن السكن«:  وقال هناك)٥١/ ٢( »اإلصابة«و, )٤٧٦/ ١(
 , وابن)٦٠٣ح/ ٢٠٠/ ٢(» مسنده«يف شيبة ++ أبيابن, و)٣٤٣/ ٤(أمحد أخرجه  )١(

/ ٥/ ٤( »الكبري«, والطرباين يف )٢٨٥٣/ ٥٠/ ٥( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
/ ١( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢٨٧٤(» صحيحه«يف ابن خزيمة , و)٣٤٧٣
, )٣٦١١/ ١٤٢٥/ ٣) (٢٢٤٤/ ٨٦٢/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٣١٩

: )٥٧١/ ٣( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . حرملةبن ++الرمحن++ عبدمجيعهم من طريق
 .» ورجاله ثقات, والطرباين يف الكبري, والبزار,رواه أمحد«



 ٢١٩ ثايناملجلد ال  

ي)١(اهللا++بن عبد++حرملة −٢٧٤  )*( العن
 .سكن البرصة

ِنا قرة, عن ض: نا روح: مسلم الطويسبن ++علي  −٧٨٠ ّ بن ++رغامةُ
أتيت النبي : حدثني أبي, عن أبيه, قال: َحرملة العنربي قالبن ++ُعليبة
 وإذا كنت يف جملس ,اتق اهللا«: أوصني, قالاهللا ++رسول++ يا:فقلت 

 يعجبك فأته, فإذا سمعتهم يقولون++ مافقمت منه فسمعتهم يقولون
 .)٢(»تكره فاتركه++ما

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يةتسيأيت يف الرتمجة اآل++ ما, وانظر»الرمحنعبد « )م( يف )١(
والذي يليه هنا و الرب ه++ عبدله ابنجع وقد )٣٣٩/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (

 .)٤٧٥/ ١( »األسد«ًواحدا, وانظر 
/ ٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٣٠٥/ ٤ (»مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

, مجيعهم من طريق )٣٤٧٦/ ٦/ ٤(» الكبري«, والطرباين يف )١١٩٢, ١١٩١/ ٣٧٣
رواه الطرباين يف الكبري من «: )٦٨/ ٢( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . به... رضغامة

حاتم بام فيه ++ أبيكره ابن وقد ذ, عن جده, عن أبيه,حرملةبن ++عليةبن ++رواية رضغامة
 ورضغامة وحرملة ذكرمها ابن حبان يف , وبقية رجاله موثقون,ههنا مل يرد عليه

 .»الثقات
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 )*(بن إياس++حرملة −٢٧٥
الوارث ++بن عبد++الصمد++ عبدنا: حرببن ++خيثمة زهري++ أبو −٧٨١
: عاصم قالبن ++)١(]حدثني حبان: قال[حسان بن ++اهللا++ عبدأخربين: قال

, فأقام عنده حتى عرفه, فلام إياس أنه أتى النبي بن ++حدثني حرملة
: تأمرين? قال++ ما۩اهللا++رسول++ يا:أتيته فقلت: أراد االنرصاف قال

: فصدرت عنه, ثم قلت:  قال.»ت املعروف, واجتنب املنكرئ ا,ةحرمل++يا«
 ,يا حرملة«: رسول اهللا, أوصني? قال++ يا:لو رجعت فاستزدته, فقلت

نك أن تسمع من القوم ُذُ أ)٢(ّرَت املعروف, وما سئاجتنب املنكر, وا
نك أن تسمع القوم إذا ُذُته, وما ساء أْيقولون لك إذا قمت من عندهم فأ

 .)٣(»عندهم يقولونه لك فاجتنبهقمت من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اآلحاد واملثاين«, و)٣٦٩( »طبقات مسلم«, و)٦٦/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 
 »االستيعاب«, و)٩١/ ٣( »الثقات« و) بتحقيقنا−٢٤٢( »معجم ابن قانع«, و)٣٩٨/ ٢(
 .)٥١/ ٢( »اإلصابة«, و)١٢٦/ ١( »التجريد«, و)٤٧٥/ ١( »األسد«, و)٣٣٨/ ١(

 .»إياسبن ++اهللا++بن عبد++حرملة«: »التجريد«و, »األسد«و »االستيعاب«وجاء يف 
ابن : حرملة العنربي, ويقال«: )٦٦/ ٣( »التاريخ الكبري«وقال البخاري يف 

وقال , )٩٢, ٩١/ ٣( »الثقات« ابن حبان يف قهامّ وفر.ها. »أراه يصح إياس, وال
ّوهم من فرقهام«: )١٢٦/ ١( »التجريد«الذهبي يف  / ص( خلليفة »الطبقات«: وانظر. »َ

 .)٤٢: ص( للرتمذي »اهللا ++تسمية أصحاب رسول«و ,)١٧٩, ٤٢
 ).م( ليس يف )١(

 .] م−أ / ٩٠: ق[  ۩  
 .»يرس«: )ف( يف )٢(
, )٣٣٧٧(» صحيحه«, وابن حبان يف )٢٢٢(» دب املفرداأل«أخرجه البخاري يف  )٣(

 ).١١١٣٠(» شعب اإليامن«والبيهقي يف 



 ٢٢١ ثايناملجلد ال  

إسحاق بن ++نا أمحد: موىل بني هاشم−حممد بن ++ العباس −٧٨٢
عاصم, بن ++حدثني جدي حبان:  قال)١(حسانبن ++اهللا++ عبدنا: احلرضمي

َأن حرملة أخربهم أنه أتى النبي  فكان عنده : ُوجدتاي ابنتا عليبة
 اهللا ++رجعن إىل رسولأل: حتى عرفه, فلام بلغني ركبت راحلتي قلت

تأمرين ++رسول اهللا, ما++ يا:فجئت فقمت, فقلت: حتى أزداد من العلم, قال
فرجعت إىل راحلتي :  قال» واجتنب املنكر,ائت املعروف«: أعمل? قال

ُفلمت نفيس يعني فقلت ْ يا «: تأمرين أن أعمل? قال++رسول اهللا, ما++ يا:ُ
ذنيك أن يقول ُيعجب أ++ ماوانظر ,ت املعروف, واجتنب املنكرئ ا,حرملة

ته, وما تكره أن يقول القوم إذا قمت من ْلك القوم إذا قمت من عندهم فأ
ً فلام خرجت إذا مها مل تدعا شيئا, إتيان املعروف, »عندهم فاجتنبه
 .واجتناب املنكر

 .غري هذا  وال أعلم روى حرملة عن النبي :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وسبق قبله عىل الصواب»انبح«: )م(يف  )١(



  ثايناملجلد ال ٢٢٢

ه َم  حنظلةن ا
 )*(بن الربيع الكاتب++نظلةح −٢٧٦

 .سكن البرصة
 الذي )١(رباحبن ++الربيعبن ++حنظلة++:عبيد++ أبي عمي, عن −٧٨٣

 .متيمبن ++عمرةبن ++حنظلة الكاتب من بني أسيد: يقال له
 بن سليامن, عن اجلريري,++نا جعفر: بن إبراهيم املوصلي++ أمحد −٧٨٤

بكر ++لقيت أبا:  قال−نبي وكان ممن أدرك ال−عثامن, عن حنظلة ++عن أبي
: بكر, قال++أبا++َنافق حنظلة يا: حنظلة? فقلت++كيف أنت يا:  فقال)٢(
قلت : وما ذاك? قال: نافق حنظلة, قال: قلت: تقول? قال++ مااهللا++سبحان

ّيذّكرنا النار واجلنة كأنا اهللا ++نكون عند رسول  رأي عني, فإذا خرجنا ۩ُ
ْ عانقنا األزواج واألوالد, والضيعاتاهللا ++من عند رسول , ونسينا )٣(َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 −٢٣٠( البن قانع »معجم الصحابة«, و)٣٦/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 

, )٣٢٥/ ١٥( »تاريخ دمشق« و,)٨٥٤/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و)بتحقيقنا
هتذيب «, و)١٤٢/ ١( »التجريد«, و)٦٦/ ٢( »األسد«, و)٣٧٩/ ١( »االستيعاب«و

 .)٤٣٨/ ٧( »الكامل
, )٢٧٠/ ص( البن الكلبي »رةهاجلم« باملثناة التحتية, وجاء يف »رياح«: )ف( يف )١(

 باملثناة »رياح« )٤٣٨/ ٧( »هتذيب الكامل«و, )٢١/ ص( البن حزم »اجلمهرة«و
اء يرباح بالباء املوحدة, وقيل بال«: )٦٦/ ٢( »األسد«وقال ابن األثري يف التحتية, 

 .ها. »حتتها نقطتان, واألول أكثر
 .)ف(من ) ٢(

 .] م−ب / ٩٠: ق[  ۩  
 .)٢٣٧/ ٣ (»النهاية«. أي املعايش )٣(



 ٢٢٣ ثايناملجلد ال  

: وفزع, قال: إنا لنلقى مثل هذا, قال: )١(بكر ++فقال أبو: ًكثريا, قال
ما «:  فلام رآين قال,اهللا ++بكر حتى دخلنا عىل رسول++فانطلقت أنا وأبو

قلت  »وما ذاك?«: رسول اهللا, قال++نافق حنظلة يا:  قلت»حنظلة?++شأنك يا
ّكأنا رأي عني, فإذا خرجنا من عند  نكون عندك فتذّكرنا النار واجلنة

: ً كثريا, قال)٢(عانقنا األزواج واألوالد والضيعات, نسينا اهللا ++رسول
تكونون عليه ++عىل ماوالذي نفيس بيده, لو تكونون « :اهللا ++فقال رسول

ُعندي لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقكم ُ حنظلة ++, ولكن يا)٣(ُ
 .)٤(ً مرتني أو ثالثا»ساعة وساعة, ساعة وساعة

 .كذا قال جعفر: قال املوصلي: )٥( ][
 نا سفيان, عن اجلريري, عن: نعيم++ أبونا: عليبن ++ حممد −٧٨٥
 .)٦(نحوه.. .عثامن, عن حنظلة الكاتب األسيدي, عن النبي ++أبي

 .غري هذا حنظلة عن النبي  وقد روى :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
 .»فنسينا«: )ف(يف ) ٢(
 .»طريقكم«: )ف( يف )٣(
 : واللفظ ليحيى,بن نسري++بن حييى التيمي وقطن++حييى حدثنا): ٢٧٥٠(أخرجه مسلم ) ٤(

 .به... إياس اجلريريبن ++, عن سعيدسليامنبن ++أخربنا جعفر
 ).م(ليس يف  )٥(
 ,حدثنا سفيان: بن دكني++حدثنا الفضل: بن حرب++حدثني زهري): ٢٧٥٠(أخرجه مسلم ) ٦(

 .به... عن سعيد اجلريري



  ثايناملجلد ال ٢٢٤

َبن حذيم++حنظلة −٢٧٧ ْ  )*(بن حنيفة++)١(ِ
 .سكن البرصة

بن ++بن سهل++)٣(نا عمر: )٢(]أبو موسى[اهللا ++بن عبد++ هارون −٧٨٦
: بن حنيفة قال++بن حذيم++بن حنظلة++بن عبيد++نا الذيال: مروان الامزين

ِ مجع بنيه أن حنيفة)٤(وأعاممه++سمعت جدي حنظلة حيدث أبي : , فقال)٥(َ
َبني, إين رجل قد َكبرت سني, وأخشى أن يأتيني الكبر, وال أعقل ++يا ِ ّ ِ ِ َّ ِ َ

ِلوصية, وإن تعجلني املوت, فإن أول َ ّ َ ُأويص به أن مائة من اإلبل التي ++ ماَ
 يعني ابن ,َ املطيبة يف اجلاهلية صدقة عىل يتيمي يف حجريه)٦(كنا نسمي

بيني :  بنيك إذا مت مل جييزوا وصيتك, فقال لهإن: ابنه, فقال له حذيم
فركبنا : قد رضيت, قال حنظلة:  قال حذيم,اهللا ++وبينك رسول

ّسلم عليه حنيفة وعىل من معه,  وركب معنا اليتيم, فلام غشينا النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماكوال   وهو الصواب كام قيده ابن)ف(, واملثبت من  باخلاء املعجمة»خديم«: )م(يف  )١(
بحاء مهملة مكسورة, وذال معجمة ساكنة, وياء مفتوحة ) ٤٠٤/ ٢( »اإلكامل«يف 

 .معجمة باثنتني من حتتها
 ,)٩٢/ ٣( البن حبان »الثقات«و, )٣٧/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف *) (

, )٧٢٠/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«و ,)ا بتحقيقن−٢٣٢( البن قانع »معجم الصحابة«و
 . وما بعدها)٤٣٤/ ٧( »هتذيب الكامل«و

 ).٩٧/ ٣٠(» هتذيب الكامل«, واملثبت هو الصواب, انظر ترمجته يف »ابن موسى«: )ف( يف )٢(
 .)٩٧/ ٣٠(» هتذيب الكامل«, واملثبت هو الصواب, وانظر ترمجته يف »حممد«: )م( يف )٣(
 .»هَيِوأعامم«: )م( يف )٤(
 .)م(صحح فوفها يف  )٥(
 . »هنسمين«: )ف( يف )٦(



 ٢٢٥ ثايناملجلد ال  

هذا رفعني :  فقال»?)١(حذيم++أبا++ما رفعك إلينا يا« :النبي له  ۩فقال
رسول اهللا, إين قد كربت وأخشى أن ++يا: , قال)٢(ًيما حذ−إليك, يعني 

الوصية, فأوصيت يف حيايت أن مائة ++ مايأتيني املوت أو الكرب, وال أدري
 يف اجلاهلية املطيبة صدقة عىل يتيمي هذا يف )٣(من اإلبل التي كنا نسمي

إنام «:  ثم جثا عىل ركبتيه, وقال,اهللا ++ رسول)٤(فغضب َحجريه,
, وإال فعرشون, وإال )٥(مخس, وإال فعرش, وإال فخمس عرشةالصدقة 

 »فخمس وعرشون وإال فثالثون, وإال فخمس وثالثون, فإن كثرت فأربعون
اهللا أهنا أربعون من التي كنا نسمي ++رسول++ُأشهدك يا: فبادره حنيفة فقال

 هو ذا وقد:  قال»حذيم?++أبا++أين يتيمك يا«: املطيبة يف اجلاهلية, ثم قال
َلعظمتم هذه هراوة« : فقال له النبي ,ُراهق احلُلم بأبي :  ثم قال» يتيم)٦(ِ

 عليه, فقال النبي )٧(أنت وأمي أنا رجل ذو سن هذا ابني حنظلة, فسمت
 أو قال» ُبورك فيك«: فأخذه بيده فمسح رأسه وقال» يا غالم«: 

 البعري واإلنسان ورأيت حنظلة يؤتى بالشاة الوارم رضعها و»اهللا فيك++بارك«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ / ٩١: ق[  ۩  
 ., وكأن مكاهنا عالمة حلق, ومل يظهر يشء يف احلاشية)ف(سقطت أداة الكنية من  )١(
 .»حذيم«: )ف(يف ) ٢(
 .»نسميها«: )ف( يف )٣(
 ).٦٧/ ٥(أمحد لإلمام » املسند«, واملثبت هو األوفق للسياق, وانظر »فضحك«: )م( يف )٤(
 .»فخمسة عرشة«: )ف(يف ) ٥(
َّشبهه ,ُوجثته شخصه أي )٦( َباهلراوة َ  أن استبعد اجلثة عظيم رآه حني كأنه العصا وهي ِ

 ).٥٩٨/ ٥(» النهاية «.الصغر يف ُاليتم ألن ;يتيم له القي
 ُيتِالتْشم«): ١٢١٣/ ٢(» النهاية« باملعجمة, وكالمها بمعنى قال يف »فشمت«: )م( يف )٧(

 .»عالمهاأ عجمةعاء باخلري والربكة واملالد: بالشني والسني



  ثايناملجلد ال ٢٢٦

اهللا عىل إثر يد ++باسم: به الورم فيتفل يف يده ويمسح بصلعته, ويقول
 . فيذهب عنه)١( فيمسحاهللا ++رسول
حدثنا الذيال : مسعود++ أبوحييىبن ++نا هانئ: عليبن ++ حممد −٧٨٧

 .)٢(بن حذيم; فذكر نحو حديث هارون++سمعت جدي حنظلة: قال++ابن عبيد
 :إسامعيلبن ++حممد  ويف كتاب:

 بن صيفي++حنظلة −٢٧٨
 .ًمل يذكر له حديثا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليس يف )١(
, والطرباين يف )٦٧/ ٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢( حدثنا : )٢٨٩٦(» األوسط« مطو

 ,سعيد موىل بني هاشم++ أبوحدثنا:  قال,عباد املكيبن ++حدثنا حممد:  قال,إبراهيم
... حذيم يقولبن ++سمعت جدي حنظلة:  قال,حنظلةبن ++يدعببن ++حدثنا الذيال: قال
 ال يروى هذا احلديث عن حنظلة إال هبذا اإلسناد,«: قال الطرباين. ًه خمترصافذكر

 .»سعيد++ أبوتفردبه
, وابن قانع يف )٣٥٠١, ٣٤٧٧, ٣٥٠٠( »الكبري«الطرباين يف : ًوأخرجه مقطعا

/ ٨٥٧/ ٢( »معرفة الصحابة«يف نعيم ++ وأبو,)٢٠٤, ٢٠٣/ ١(» معجم الصحابة«
بن ++حذيمبن ++سمعت جدي حنظلة: عبيد, قالبن ++الذيالمن طرق عن ) ٢٢٣٧

 .فذكره... حنيفة قال
 .» ورجاله ثقات,رواه أمحد«: )٣٨٢/ ٤(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 



 ٢٢٧ ثايناملجلد ال  

 :وقال

 عامر++بن أبي++وحنظلة −٢٧٩
ّعوف, تويف عىل عهد رسولبن ++أخي بني عمرو  ومل يذكر له ,اهللا ++ُ

 .ًحديثا
ًوليس عندي هلذين حديثا مسندا: )١( ][ ً. 

 :ًويف كتابه أيضا

نصاري −٢٨٠  حبان ا
 .ً ومل يذكر له حديثا,ن املدينة, وروى عن النبي سك
 :قال

 )٢(وحريز أو حرير −٢٨١
 .ومل يذكر احلديث. ًحديثا روى عن النبي 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليس يف )١(
 .»أبو«: أداة الكنية) م(زاد قبلها يف  )٢(



  ثايناملجلد ال ٢٢٨

 )*(حابس التميمي −٢٨٢
  .سكن البرصة

نا : الوارث قال++بن عبد++الصمد++ عبدنا: اهللا++بن عبد++ هارون۩ −٧٨٨
بن ++)١(حدثني حية:  قالكثري++بن أبي++ نا حييى− يعني ابن شداد −حرب 

ال يشء يف «: يقول أن أباه أخربه, أنه سمع النبي : حابس التميمي
 .)٢(»ني حق, وأصدق الطري الفألعاهلام, وال
املبارك, عن بن ++نا علي: عامر++ أبونا: اهللا++بن عبد++حدثنا هارون[ −٧٨٩
لنبي حدثني حية التميمي أن أباه أخربه, أنه سمع ا: كثري++بن أبي++حييى
 .)٣(]يقول ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف إسناد حديثه اضطراب خمتلف «:  وقال)٢٨٠/ ١( »االستيعاب«لرب يف ا++ذكره ابن عبد(*) 

 .)٥٥٩/ ١( »اإلصابة«, و)٣٧٥/ ١( »األسد«وانظر . ها. »....كثري++بن أبي++فيه عىل حييى
 .] م−ب / ٩١: ق[  ۩  

 .ها. »بالياء حتتها نقطتان: حية«: )٣٧٥/ ١( »األسد« قال ابن األثري يف )١(
/ ٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن .الصمد++ عبدثنا: )٧٠ /٥(أمحد أخرجه  )٢(

. الوارث++بن عبد++الصمد++ عبدحدثنا: عليبن ++حدثنا احلسن: )١١٨٠/ ٣٦٢
 ثنا: معاذ احللبيبن ++حدثنا حممد: )٣٥٦١/ ٣١/ ٤(» الكبري«والطرباين يف 

 ,إبراهيم الدورقيبن ++دحدثنا أمح: )١٥٨٢(» مسنده«يف يعىل ++ وأبو.رجاءبن ++اهللا++عبد
بن ++عن حرب) رجاءبن ++اهللا++ وعبدعبد الصمد,: (, كالمهاالصمد++ عبدحدثنا: قال

حابس التميمي, أن أباه أخربه أنه بن ++حدثني حية: كثري, قال++بن أبي++نا حييى: شداد
 .وانظر التعليق عليه يف احلديث اآليت بعده. فذكره... يقول سمع النبي 

: )٩١٤(» األدب املفرد«واحلديث أخرجه البخاري يف , )ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٣(
 حدثنا: )٢٠٦١(الرتمذي  و.عامر++ أبوحدثنا: قال, حممدبن ++اهللا++ عبدحدثنا
 =» مسنده«وأمحد يف . غسان العنربي++ أبوكثريبن ++حدثنا حييى: عليبن ++حفص عمرو++أبو



 ٢٢٩ ثايناملجلد ال  

 .وال أعلم له غريه :

 )*(حابس الMائي −٢٨٣
 .سكن الشام

: )٢(]بن الوليد[نا بقية : )١(حنانبن ++عمروبن ++ حممد −٧٩٠
دخل : عامر األهلاين قالبن ++اهللا++ عبدسمعت: عثامن قالبن ++حدثني حريز

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )١١٧٩/ ٣٦١/ ٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن. عامر++ أبوثنا: )٧٠/ ٥(
والطرباين . غسان++ أبوكثري العنربيبن ++حدثنا حييى: عليبن ++حفص عمرو++ أبوحدثنا

ثنا : املثنىبن ++ثنا حممد: أمحدبن ++حدثنا عبدان: )٣٥٦٢/ ٣١/ ٤(» الكبري«يف 
بن ++نربي, وحييىغسان الع++ وأبوأبوعامر,: (, مجيعهمكثري العنربي++بن أبي++حييى
حدثني حية التميمي, : كثري++بن أبي++املبارك, عن حييىبن ++عن علي) كثري العنربي++أبي

 أن أباه أخربه أنه سمع النبي 
بن ++ عن حييى,وروى شيبان حابس حديث غريب,بن ++حديث حية«: قال الرتمذي

بن ++علي, وهريرة عن النبي ++ أبي عن, عن أبيه,حابسبن ++ عن حية,كثري++أبي
العلل «وقال الرتمذي يف . »هريرة++ أبي عن:يذكران فيه++ الشدادبن ++املبارك وحرب

بن ++ عن حية,كثري++بن أبي++وروى شيبان هذا احلديث عن حييى«: )٢٦٦/ ١(» الكبري
 قال صاحب ?املباركبن ++ كيف علي:قلت له:  قال.هريرة++ أبي عن, عن أبيه,حابس
 قال. ومل أر حممدا يقيض يف هذا احلديث بيشء,  كتاب وشيبان صاحب,كتاب
 .»شدادبن ++املبارك أشبه لام وافقه حرببن ++ وكأن حديث علي:عيسى++أبو

حييى, : الصحيح: قال أبي«: )٢٥٠/ ٢(» علل احلديث«حاتم يف ++ أبيوقال ابن
, عن حييى: أشبه عندي: زرعة++ أبووقال .حابس, عن أبيه, عن النبي بن ++عن حية

:  ألن أبان قد رواه, فقال;هريرة, عن النبي ++ أبيحابس, عن أبيه, عنبن ++حية
 .»هريرة, عن النبي ++ أبيحييى, عن رجل, عن أبيه, عن

تاريخ «و, )٣٧٦ −٣٧٥/ ١( »األسد«و, )٢٧٩/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
 .)٥٦٠/ ١( »اإلصابة«, وانظر )٣٥٣ −٣٤٧/ ١١( »دمشق

 .)١٦٠/ ٢( »التوضيح«بالنون املخففة, انظر  )١(
 .)ف(من ) ٢(



  ثايناملجلد ال ٢٣٠

َحابس الطائي املسجد من السحر وقد أدرك النبي   فرأى الناس ,ّ
َّيصلون يف مقدم املسجد فقال  فمن )٢(أزعبوهم ,اهللا++ يف كعبة)١(مروان: ُ

إن :  فأخرجوهم, فقالورسوله, فأتاهم الناساهللا ++زعبهم فقد أطاع
ّاملالئكة تصلي من املسجد يف مقدم املسجد ُ)٣(. 

هذا : )٤(سليم عن ذلك? فقالبن ++سلمة سليامن++ أباوسألت: قال بقية
 .ث منترش يف جندنااحلدي
 . وال أعلم روى غري هذا احلديث:)٥(][

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»مراءون« »األسد« ويف ,)م(, )ف( كذا يف )١(
:  والزعب.الراء املهملةب »أرعبوهم« »األسد«, ويف  املعجمة بالزاي)م( ,)ف( كذا يف )٢(

 ). ٧٤١/ ٢(» النهاية«. الدفع
/ ٣٢/ ٤(» الكبري«والطرباين يف . غريةامل++ أبوثنا): ١٠٥/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

 ثنا:  قاال,زيد احلوطي++ وأبونجدة احلوطيبن ++الوهاب++بن عبد++حدثنا أمحد: )٣٥٦٤
/ ٨٨٤/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم من طريقه يف ++ وأبو.نافعبن ++اليامن احلكم++أبو

. به... عثامنبن ++عن حريز) نافعبن ++اليامن احلكم++ وأبوأبو املغرية,: (, كالمها)٢٢٩٠
 : وفيه, والطرباين يف الكبري,رواه أمحد«: )١٢٣/ ٢( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

: )٥٦٠/ ١(» اإلصابة«قال احلافظ يف . » ومل أجد من ذكره,غابر األهلاينبن ++اهللا++عبد
 .»موقوف صحيح اإلسناد«

 :»فقال: لعله« وكتب يف اهلامش »فقد«: )م( يف )٤(
 .)م(من ) ٥(



 ٢٣١ ثايناملجلد ال  

 )*(حبة وسواء ابنا خالد −٢٨٤
 .سكنا الكوفة

نا األعمش, عن : معاوية قاال++ وأبونا وكيع: خيثمة++ أبو −٧٩١
 حبة وسواء, وقال: قال وكيع: خيثمة++ أبو, قال)١(]أبي رشحبيل[سالم 
وهو يعمل عم  اهللا ++أتينا رسول:  يقوالن)٢(حبة وسواء: معاوية++أبو

ّيبني بناء فأعناه عليه, فلام فرغ دعا لنا, فقال   من الرزق)٣(ال تأيسا«: ً
فإن اإلنسان ولدته أمه أمحر, وليس عليه قرشة, ثم  سكام,ءوهتزهزت ر++ما

 .)٤(»ويرزقهاهللا ++يعطيه
: قال++ أبيأنا: جريربن ++نا وهب: حممد القطان قالبن ++ أمحد −٧٩٢

 )٥(رشحبيل, عن حبة وسواء ابني++ أبيسمعت سليامن حيدث, عن سالم
 .)٦(مثله.. .خالد, عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , وسيأيت مزيد من مصادر)٤٤٠/ ١( »األسد« و)٣١٨/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف (*) 

 .»خالدبن ++سواء« :ترمجتهام يف ترمجة
رشحبيل, وانظر ++ أبو, وكالمها صواب; فهو ابن رشحبيل» رشحبيلبن« :)ف( يف )١(

 .)٢٩٢/ ١٢(» هتذيب الكامل«ترمجته يف 
 .بني روايتيهاممل نتوصل إىل وجه اخلالف  )٢(
 ., وكالمها بمعنى, واملثبت هو املوافق للرواية»تيأسا«: )ف( يف )٣(
... خيثمة++ أبوحدثنا:  قال,املثنىبن ++عليبن ++ أخربنا أمحد):٣٢٤٢(ابن حبان أخرجه  )٤(

 .بعده++ ماوانظر. »بني خالدا«: ه, ولكن نسبه فقالفذكر
 .»ابن«: )م( يف )٥(
حدثنا : حرب, قالبن ++حدثنا سليامن: )٤٥٣( »األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  )٦(

 حدثنا: شيبة, قال++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا: )٤١٦٥( »هوابن ماج. حازمبن ++جرير
 والطرباين . حدثنا وكيع:ه وفي,معاوية++ أبوحدثنا:  قال)٤٦٩/ ٣(أمحد و. معاوية++أبو
 = ح .شيبة++بن أبي++بكر++ أبوثنا: غنامبن ++حدثنا عبيد: )٣٤٨٠/ ٧/ ٤(» الكبري«يف 
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 .)١(]ابن خالد:  والصواب:[

 )*(بن بعكك++أبو السنابل [ −٢٨٥
 .بعكك سكن الكوفةبن ++ حبة)٢(]بلغني أن اسمه

 .)٣(]ح[نا جرير, عن منصور : خيثمة++ أبو −٧٩٣
 منصور واألعمش, ۩نا: نا زياد البكائي: أيوببن ++ زياد −٧٩٤

ُولدت سبيعة : السنابل قال++ أبيعن إبراهيم, عن األسود, عن
 بعد وفاة زوجها بثالث وعرشين, أو مخس وعرشين )٣(]األسلمية[

 فقد فإن تفعل«:  فقال− يعني فأخرب−  النبي )٥(, فأيت)٤(ّفتشوفت
 .)٦(»مىض أجلها

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, معاوية++ أبوثنا:  قاال,شيبة++بن أبي++ثنا عثامن: إسحاق التسرتيبن ++وحدثنا احلسني
 .فذكره... عن األعمش, عن سالم) معاوية, ووكيع++ وأبوجرير,(: مجيعهم

 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(
السنابل القريش ++بن بعكك أبو++ةحب«: )٣١٨/ ١( »االستيعاب«الرب يف ++قال ابن عبد(*) 

, وقد قيل يف )١٦٨٤/ ٤(, وانظر موضعه من الكنى عنده »العامري وهو مشهور بكنيته
 »هتذيب الكامل«وقال املزي يف . ) بتحقيقنا−٦( »معجمه« قاله ابن قانع يف »أرصم«: اسمه

 .ها. »حنة: حبة, وقيل: لبيد ربه, وقيل:  وقيل,عمرو: قيل اسمه«: )٣٨٥/ ٣٣(
 وقد )٣٨٧/ ٩( »اجلرح«, و)٤١: ص( »التاريخ الكبري«  من»الكنى« وانظر
 .»معجم ابن قانع« مصادر ترمجته يف تعليقنا عىل توسعنا يف

 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)٢(
 ).م( ليس يف )٣(

 .] م−أ / ٩٢: ق[  ۩  
ّأي طمحت وترشفت للخطاب )٤(  .)١٢٤٥/ ٢ (»النهاية«. ُ
 ., وهو حتريف»قال«: )ف( يف )٥(
 = )٩٠٠/ ٣٥٨/ ٢٢) (٧٩ح/ ٣٨/ ١٧(» الكبري«, والطرباين يف )٣٠٤/ ٤(أخرجه أمحد ) ٦(
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 . وال أعلم حدث به عن األعمش غري زياد البكائي:
نا رشيك, عن مغرية, : بن هارون++نا يزيد: بن حممد القطان++ أمحد −٧٩٥

 .)١(وذكر احلديث... أن سبيعة: السنابل++عن إبراهيم, عن األسود, عن أبي
 .به عن مغرية غري رشيك  وال أعلم حدث:][

سلميبن حر++حازم −٢٨٦  )*(ملة ا
 .سكن املدينة

كاسب بن ++محيدبن ++نا احلميدي ويعقوب: زهريبن ++ أمحد −٧٩٦
: قال احلميدي−سعيد بن ++نا خالد: (٢)]معنبن ++حدثنا حممد[: قاال

بن ++ عن حازم−حرملةبن ++موىل حازم−زينب ++ أبي عن−خالدبن ++سعيد
 أكثر ,يا حازم«: فقال ليًيوما  اهللا ++ّمر بي رسول: حرملة األسلمي قال

 .)٣(» فإهنا من كنوز اجلنة;حول وال قوة إال باهللا++ المن قول

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزيد ++ أبو:حممد, ويقال++ أبوي البكائيالطفيل العامربن ++اهللا++بن عبد++زيادمن طريق 
, صدوق مشهور«: )٨١/ ١ (»من تكلم فيه وهو موثق«يف, قال عنه الذهبي يف الكو
 , خمتلف فيه: وقال الدارقطني, صدوق:زرعة++ أبو وقال,حيتج به++ ال:محات++ أبووقال

 .» ليس بالقوي: وقال النسائي, ليس به بأس:وعندي
 به, بأس++ ال:معني ابن قال» اهللا عبد++ أبونمر++بن أبي++اهللا++بن عبد++رشيك«هو : رشيك )١(

هتذيب «مجته يف انظر تر. ئخيط صدوق: حجر ابني, وقال بالقو ليس: النسائى قالو
 يف وأصل قصة سبيعة األسلمية). ٢٦٦/ ١(» تقريب التهذيب«, و)٣٣٨/ ٤(» التهذيب

 .الصحيحني من غري هذا الطريق
 .)٣/ ٢( »اإلصابة« و)٤٣١/ ١( »األسد«, و)٣١٠/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف (*) 

 .)ف(ليس يف ) ٢(
 = ,)١٠٠٠/ ٢٠٩/ ٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٣٨٢٦(ابن ماجه أخرجه ) ٣(
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 .أعلم حلازم غريه++ و ال:

٢٨٧− Fأو حوي Uالعزى++بن عبد++حو)*( 
نا : سعيدبن ++الوارث++ عبدنا: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −٧٩٧

 )٢(العزى++بن عبد++ن حوط أو حويطبن بريدة, ع++اهللا++, عن عبد)١(احلسني املعلم
فقة فيها ُتصحب ر++ الإن املالئكة«: صوت جرس فقال  أنه سمع النبي

 .)٣(»جرس
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدثني :معنبن ++حممدمجيعهم من طريق  ,)٣٥٦٥/ ٣٢/ ٤( »الكبري«والطرباين يف 

حرملة, عن بن ++حرملة, عن حازمبن ++زينب موىل حازم++ أبوسعيد, حدثنيبن ++خالد
اده إسن«: حرملةبن ++ يف ترمجة حازم)٣/ ٢(» اإلصابة«قال احلافظ يف . به...  النبي
 ومل أر من ,زينب مل يسم++ وأبو,يف إسناده مقال« :»الزوائد«يف وقال البوصريي . »حسن

 ذكره ابن حبان يف ,مريم التيمي++ أبي ابن:سعيد هوبن ++ وخالد,جرحه وال من وثقه
محيد بن ++ويعقوب معن الغفاري احتج به البخاري يف صحيحه,بن ++, وحممد»الثقات«

حرملة هذا بن ++ ثم إن املصنف مل خيرج ألبي حازم−بن معنالراوي عن ا–خمتلف فيه 
 .» وليس له يشء يف بقية الكتب,غري هذا احلديث

أال أدلك «: موسى األشعري بلفظ++ أبيوأصل احلديث يف الصحيحني من حديث
 : قال,وأمي++ أبيفداكاهللا ++ بىل يا رسول: قلت?عىل كلمة من كنز من كنوز اجلنة

 .» باهللاحول وال قوة إال++ال
روى عنه ابن بريدة, وقد قيل « : وقال هناك)٤٠٧/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (

 :العزى, والصحيح++بن عبد++ًأيضا عن ابن بريدة يف هذا احلديث, عن حويطب
وانظر . ها. »ال تصح له صحبة«:حاتم الرازي++ أبو وقال,»العزى++بن عبد++حوط

 .)١٤٢/ ٢( »اإلصابة«و, )٧٢/ ٢( »األسد«
 .»احلسني املعلمو املشهور حسني أ« :احلاشية وكتب يف ,» املعلمبن« :)م(  يف)١(
 .»عبد العزيز«: )ف(يف ) ٢(
/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٤١٨٩/ ٢٢١/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

 = . به... سعيدبن ++الوارث++, كالمها من طريق عبد)١٨٧٤/ ٦٩٨
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 . وليس حلوط غري هذا, وال رواه غري ابن بريدة:

 )*(العزى++بن عبد++حويMب −٢٨٨
 .حسل, سكن مكةبن ++من بني مالك

خالد الزنجي, بن ++لمحدثنا مس: الوليد الكنديبن ++ برش −٧٩٨
كنا : العزى قال++بن عبد++نجيح, عن أبيه, عن حويطب++ أبيعن ابن

ًجلوسا بفناء الكعبة يف اجلاهلية, إذ جاءت امرأة إىل البيت تعوذ به من 
ّزوجها, فجاء زوجها فمد يده إليها فيبست يده, فلقد رأيته يف اإلسالم 

 .)١(ّبعد, وإنه ألشل
: معني يقولبن ++سمعت حييى: الحممد قبن ++ عباس[ −٧٩٩
 .)٢(]ًشيئا العزى, عن النبي ++بن عبد++أحفظ عن حويطب++ال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» جامع التحصيل«, وقال العالئي يف )٩٠/ ٣(» التاريخ الكبري«بخاري يف وذكره ال
ال تصحب املالئكة رفقة  «:حديث العزى روى عن النبي ++بن عبد++حوط«): ١٦٩ص(

بن ++وأنكر عىل حممد  ليست له صحبة,:يقول++ سمعت أبي:حاتم++بن أبيا قال ,»فيها جرس
: )٣١٧/ ٥(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . »ن له صحبةإإسامعيل البخاري يف قوله 

عن ) ٢١١٣(واحلديث أصله أخرجه مسلم . » ورجاله رجال الصحيح,رواه الطرباين«
 .»ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس«: هريرة مرفوعا بلفظ++أبي

 ونقل عن ابن معني )٧٥/ ٢( »األسد«و, )٣٩٩/ ١( »االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
ًال أعلم له حديثا ثابتا عن النبي«: قالأنه   .)١٤٣/ ٢( »اإلصابة«, وانظر » ً

معرفة «نعيم يف ++ أبو:, ومن طريقه)٣٠٦٨/ ١٨٥/ ٣(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(
مجيعهم من  ,)٥٦١/ ٣(» املستدرك«, واحلاكم يف )١٨٧٥/ ٦٩٨/ ٢( »الصحابة

 ,العزي++بن عبد++ عن حويطب, عن أبيه,نجيح++ عن ابن أبي,بن خالد الزنجي++مسلمطريق 
 .هفذكر... قال

 .)٤٦/ ٣(» تاريخ ابن معني رواية الدوري«, والقول يف )ف(من بني املعقوفني ++ ما)٢(
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 ۩بن++العزى++بن عبد++)١(حويطب: نا مصعب قال: بن زهري++ أمحد −٨٠٠
ّود++بن عبد++ قيس)٢(أبي ِبن حسل من مسلمة الفتح, مات ++بن مالك++بن نرص++ُ ْ ُ

:  وعرشين سنة, وحويطب يكنىيف آخر خالفة معاوية, وهو ابن مائة
 .حممد++أبا

 .يقول ذلك++ أبيسمعت: زهري قالبن ++ أمحد −٨٠١
 . وال أعلم له غري هذا احلديث:
٢٨٩− Uنصاري++بن يزيد أو يزيد++حو  )*(بن حوU ا

أسيد, ++بن أبي++حدثني محزة: نا ابن الغسيل:  حييى احلامين −٨٠٢
 قلت: زياد الساعدي قالبن ++ احلارثأخربين: وكان أبوه بدريا قال

بن ++هذا ابن عمي حوط:  قال»ن هذا?َوم«: رسول اهللا, بايع هذا قال++يا
 إن الناس ,ال أبايعكم« :اهللا ++ فقال رسول−حوطبن ++أو يزيد–يزيد 

 .)٣(»هياجرون إليكم وال هتاجرون إليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حويط« )م( يف )١(
 .] م−ب / ٩٢: ق[  ۩  

» هتذيب الكامل«, والصواب إثباهتا, وانظر ترمجته من )م( سقطت أداة الكنية من )٢(
)٤٦٥/ ٧.( 

يعرف ++ الزياد,بن ++وقد ذكرناه يف احلارث« : وقال)٧٣/ ١( »األسد«انظر ترمجته يف *) (
 .)١٤٢/ ٢( »اإلصابة« وانظر .ها. »إال من حديث ابن الغسيل

/ ٣٤٨/ ٤(» مسنده«عوانة يف ++ وأبو,)٢٢١/ ٤) (٤٢٩/ ٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(
رشح مشكل «, والطحاوي يف )٣٦٠١/ ٤٦/ ٤(» الكبري«, والطرباين يف )٦٩٢٧
معرفة «نعيم يف ++ وأبو,)١٧٨/ ١(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٤٧/ ٧(» اآلثار

» جممع الزوائد«قال اهليثم يف . , مجيعهم من طريق محزة)١٨٧٧/ ٧٠٠/ ٢(» الصحابة
 .» ورجال بعضها رجال الصحيح,رواه أمحد والطرباين بأسانيد«: )٧٧٨/ ٩(
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مد −٢٩٠  )*(بلتعة++بن أبي++حاIب: أبو 
 .دينةسكن امل حليف بني أسد

بلتعة ++بن أبي++مات حاطب: بن عمر++قال حممد: )١(][
 وهو ابن مخس وستني سنة, وصىل عليه , سنة ثالثني)٢ (]حممد++أبو[

: فحدثني شيخ من ولده عن آبائه قالوا:  باملدينة, قال)٣(عثامن 
, وهو حليف )٤(كان حاطب رج حسن اجلسم خفيف اللحية, أجنى

 .العزى++بن عبد++سدلبني أ
 نا زائدة, عن سليامن, عن: )٥(عمروبن ++نا معاوية:  جدي −٨٠٣
: جاء غالم حاطب فقال:  قالت)٦(سفيان, عن جابر, عن أم مبرش++أبي

ً قد شهد بدرا, ;َتْبَذَك« :اهللا ++يدخل حاطب اجلنة, فقال رسول++واهللا ال
 .)٧(»واحلديبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٤٣٣ −٤٣١/ ١( »األسد«, و)٣١٥ −٣١٢/ ١( »االستيعاب«مجته يف انظر تر(*) 
 .)٤/ ٢( »اإلصابة«و

 ).م(ليس يف  )١(
 .»حليف بني« :)ف( يف  بدله)٢(
 .)ف(من ) ٣(
ِ جني أي خرج ظهره ودخل صدره, فهو أجنى وهي جنواء)٤(  ).١٤١/ ١ (»املعجم الوسيط«. َ
 عن معاوية) ٣٦٢/ ٦(ديث أخرجه اإلمام أمحد , واملثبت هو الصواب, واحل»عمر«: )م( يف )٥(

 .عمرو بهبن ا
 .)٣٨٥/ ٣٥(» هتذيب الكامل«, وهو تصحيف, وانظر ترمجتها يف »قيس«: )م( يف )٦(
/ ٢٦٤/ ١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٣٦٢/ ٦(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٧(

, )٢٦٥,٢٦٦ح/ ١٠٢/ ٢٥(» الكبري«, والطرباين يف )٣٣١٨/ ٤٧٤/ ٥(, )٣٣٣,٣٣٤
رواه أمحد «: )٥٠١/ ٩ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . به... سفيان++ًمجيعا من طريق أبي

 .» ورجاهلام رجال الصحيح,والطرباين
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ْحبشي −٢٩١  )*(بن جنادة++ُ
 .أحاديث , روى عن النبي سكن الكوفة

ِبن جنادة صحب النبي ++حبيش: قال++عبيد++ عمي, عن أبي −٨٠٤ َ
ّبن مرة++من بني جندل  سلول بنت : بن صعصعة, وأم جندل++ُ
بن ضمرة السلولي, صاحب ++ُبن شيبان هبا يعرفون, ومنهم عاصم++ذهل
 .علي 
سليامن, عن بن ++)١(الرحيم++ عبدنا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٨٠٥

: يقول سمعت النبي : جنادة قالبن ++جمالد, عن الشعبي, عن حبيش
ّمرة سوي وال لذي ,نيَِغ لّلِحَت++ الُالصدقة« ِ َ َّ ِ)٢(«. 

 .نا رشيك ح: سعيدبن ++ سويد −٨٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ٢( »املؤتلف واملختلف« وسكون الباء, كذا قيده الدارقطني يف , بضم احلاء»حبيش«*) (

 »اآلحاد واملثاين«, و)١٢٧/ ٣( »ريخ الكبريالتا«, وانظر ترمجته يف )٩٤٨/ ٢( و)٩٤٦
 ,)٧٧٤/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و) بتحقيقنا−٢٥٥( »معجم ابن قانع«, و)١٨٢/ ٣(
 .)٣٥١−٣٤٩/ ٥( »هتذيب الكامل«و

شيبة ++ أبيالبن» املصنف«, واملثبت هو الصواب املوافق مل يف »نالرمحعبد « :)م(يف  )١(
 ).٣٦/ ١٨(» هتذيب الكامل«, وانظر ترمجته يف )٢٧٤/ ١٤(

َّاملرة )٢( ُالقوة: ِ ّوالسوي. دةوالّش ّ ِ , )٦٦٩/ ٤(البن األثري » النهاية«. ِاألعضاء ُالصحيح: َّ
 ,)٣٧٦٦٠, ١٠٧٦٨(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبي, و)٦٥٣(الرتمذي واحلديث أخرجه 

بن ++الرحيم++ عبدً, مجيعا من طريق)٣٥٠٤/ ١٤/ ٤(» الكبري«الطرباين يف : ومن طريقه
 .»هذا حديث غريب من هذا الوجه«: الرتمذيقال . به... سليامن



 ٢٣٩ ثايناملجلد ال  

 نا رشيك, عن: الوهاب++ عبد۩بن++نا فضيل: زهريبن ++ أمحد −٨٠٧
 يال يؤد«: يقول اهللا ++ رسولسمعت: إسحاق, عن حبيش قال++أبي

 .)١(»ّعليو عني إال أنا, أ
يف : أين سمعت هذا احلديث? قال: قلت ألبي إسحاق: قال رشيك

 .»ّ مني, وأنا من عليّعلي«: جملسنا, وزاد سويد يف حديثه
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .] م−أ / ٩٣: ق[  ۩  

والنسائي يف . حدثنا رشيك: موسىبن ++حدثنا إسامعيل: )٣٧١٩(أخرجه الرتمذي  )١(
: آدم, قالبن ++حدثنا حييى: سليامن, قالبن ++ أخربنا أمحد):٨٤٠٥ ,٨٠٩١( »الكربى«

حباب, بن ++حدثنا زيد: سليامن, قالبن ++ أخربنا أمحد:)٨٤٠٠(يف و. حدثنا إرسائيل
سعيد بن ++شيبة وسويد++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا: )١١٩( هوابن ماج. حدثنا رشيك: قال

آدم بن ++حدثنا حييى: )١٦٤/ ٤(أمحد و. حدثنا رشيك: موسى, قالوابن ++وإسامعيل
حدثنا : أمحد++ أبوحدثنا: )١٦٥, ١٦٤/ ٤(ويف . حدثنا إرسائيل: بكري, قاال++ أبيوابن

 حدثنا :ه وفي, حدثنا رشيك: الزبريي:ي يعن,حدثناهو): ١٦٥/ ٤(ويف . إرسائيل
 :كالمها, حدثنا رشيك: آدمبن ++حدثنا حييى: قال: ه وفي, أنبأنا رشيك:عامربن ++أسود

 عن :أمحد الزبريي++ أبييف روايةوقع و. فذكره... إسحاق++ أبيعن) رشيك, وإرسائيل(
وقف علينا عىل فرس له يف : أنى سمعت منه? قال: فقلت ألبي إسحاق«: رشيك, قال

قلت ألبي «:  عن رشيك, قال:آدمبن ++يف رواية حييىوقع و .»جملسنا, يف جبانة السبيع
بن ++ويف رواية زيد .»أحفظه++ الموضع كذا وكذا,: أنت أين سمعت منه? قال: إسحاق
وقف علي ها هنا, : أين سمعته? قال: ألبي إسحاقفقلت «:  عن رشيك, قال:حباب

 .»هذا حديث حسن صحيح غريب«:  قال الرتمذي.»فحدثني
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ْحزن −٢٩٢  )*(وهب++بن أبي++َ
 .سكن املدينةبن املسيب املخزومي, ++جد سعيد

ْحزنبن ++املسيب: قال++بيدع++ أبي عمي, عن −٨٠٨ بن ++وهب++بن أبي++َ
 .خمزومبن ++)١(عمربن ++اهللا++بن عبد++عائذبن ++عمرو
حدثنا : بن منصور وغريمها قالوا++بن زنجويه وأمحد++بكر++ أبو −٨٠٩
ْبن حزن, عن ++بن املسيب++أنا معمر, عن الزهري, عن سعيد: الرزاق++عبد َ

ْحزن, فقال النبي :  قال»ما اسمك?«: لهقال  أن النبي : أبيه, عن جده َ
فام : قال ابن املسيب. ًأغري اسما سامنيه أبي++ال: قال. »أنت سهل« :

 .)٣(ُ بعد)٢(ُزالت فينا حزونة
: اهللا اجلوهري قاال++بن عبد++اهللا والقاسم++بن عبد++ هارون −٨١٠

  ابنحييى السعيدي, عنبن ++حدثني عمر: األغر, قالبن ++حدثنا الوليد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢( »اإلكامل« بفتح احلاء املهملة, والزاي الساكنة, كذا قيده ابن ماكوال يف »حزن«(*) 
 −٤٠/ ٢( »اآلحاد واملثاين«, و)١١١/ ٣( »التاريخ الكبري«وانظر ترمجته يف . )٤٥٣
, )٧٣٦/ ٢( ألبي نعيم »املعرفة«, و) بتحقيقنا−٢٢٤( »معجم ابن قانع«و, )٤١
 .)٥٩١ −٥٩٠/ ٥( »هتذيب الكامل«و

 .»عمران«: , ويف مصادر ترمجته)م(, )ف(كذا يف النسختني  )١(
 ).٩٥١/ ١(البن األثري » النهاية«. ُ أي خشونة)٢(
» صحيحه«بخاري يف ال: , ومن طريقه)١٩٨٥١(» املصنف«الرزاق يف ++ عبدأخرجه )٣(

 , وابن)٤٣٣/ ٥(, وأمحد )٤٩٥٨(داود ++ وأبو,)٨٤١(» األدب املفرد«, ويف )٦١٩٠(
/ ٢٠(» الكبري«, والطرباين يف )٧١٩/ ٥٩٨/ ١( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 ).٨١٩ح/ ٣٤٨
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ما «: فقال أتيت النبي : املسيب, عن أبيه, عن جده قالبن ++لسعيد
ْحزن قال:  قلت»اسمك? ُرسول اهللا, أغري ++ يا: فقال»اسمك سهل«: َ

ّاسمي عىل كبر السن, قال ّ َ ُفلم تزل فينا حزونة بعد: ِ ُ)١(. 
املسيب, بن ++نا مهام, عن قتادة, عن سعيد: خالدبن ++ هدبة −٨١١

ْحزن, فأراد أن يغري :  قال»ما اسمك?«: فقال ى النبي أن جده أت
ًأغري اسما سامين به++ال: اسمه, فقال  . أبي)٢(ُ
 .)٣(فلم تزل تلك احلُزونة فينا حتى الساعة: قال سعيد

بن ++أخربين سعيد: نا سفيان, عن عمرو قال: عبادبن ++ حممد −٨١٢
بني ++لية كسا ماٌجاء سيل يف اجلاه: املسيب, عن أبيه, عن جده قال

 .)٤(اجلبلني
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ نا أمحد:موسىبن ++حدثنا برش): ١٩٧/ ١( »معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )١(

 .به.. .حييىبن ++ نا عمرو:زرقيمد األحم
 ., واملثبت موافق لام يف الرواية»سامنيه« )م( يف )٢(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٩٧/ ١( »معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٣(

سلمة, بن ++خالد, وخالفه حييىبن ++, كالمها من طريق هدبة)٢٢٦٢/ ٨٧٠/ ٢(
 :)٨١٨ح/ ٣٤٨/ ٢٠(» الكبري«أخرجه الطرباين يف : بزيادة فيهبن حبان; فروياه ++وحييى

ثنا : املنهالبن ++احلجاجبن ++ثنا عبيد: صبهاينالعباس األخرم األبن ++حدثنا حممد
 نعيم++ وأبو. عن أبيه,بن املسيب++ عن سعيد, عن قتادة,ثنا مهام: بن محاد++بن سلمة++حييى

: أمحد الدورقيبن ++اهللا++ عبدثنا: محدانن ب++جعفربن ++حدثناه أمحد: )٢٢٦٣/ ٨٧٠/ ٢(
ثنا مهام, عن قتادة, عن سعيد, : حبانبن ++ثنا حييى: احلجاج السلميبن ++ثنا عبيد اهللا

 .عن أبيه, عن جده
 .به.. .حدثنا سفيان: اهللا++بن عبد++ عليحدثنا): ٣٨٣٣(أخرجه البخاري  )٤(
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ُحزم −٢٩٣ ْ ٍعبدبن ++َ ْ َ)*( 
 .)١(أحسبه مدنيا

  أنا موسى:سليامنبن ++ نا إسحاق:شجاعبن ++مهام الوليد++ أبو −٨١٣
اهللا ++قال رسول: قال++بن عبد++مالك, عن حزمبن ++عبيدة, عن نافعبن ا

 .)٢(»الة األمرالسمع والطاعة هللا ولرسوله, ولو: خليفتي عىل الناس«: ۩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٦٠/ ٢( »اإلصابة«, و)٤٤٧/ ٢( »اإلكامل«بفتح احلاء وسكون الزاي, انظر *) (
اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم «واختلفوا يف صحبته; لذلك أدخله مغلطاي يف 

 ).١٦٢/ ١(» من الصحابة
 بنا ,م بفتح أوله ثم سكون الزايْزَح«: فقال »اإلصابة«وزاد يف نسبته احلافظ يف 

دري هل له صحبة أم أ++وال ,اأحسبه مدني«: ثم ذكر قول البغوي» عمرو اخلثعمي++عبد
 .» وابن حبان يف التابعني,حاتم++بن أبياوقد ذكره «: ثم قال» ?ال

وأخرى » عبدبن ++حزم« ترمجة لـ )٢٥٤/ ١(» أسد الغابة«وجعل ابن األثري يف 
  .ه ا.»تابعي وهو ,لواحد قبله والذي هذا «:ثم قال» عمروبن ++حزم«++لـ

ألبي الفتح األزدي » املخزون«و ,)٢٩٣/ ٣(» اجلرح والتعديل«: وانظر ترمجته يف
 .ه ا.»مالكبن ++تفرد عنه بالرواية نافع« :وقال ,»اهللا++بن عبد++حزم «:وسامه) ٩٧(

 .»مدين«: )م(يف ) ١(
 .]م−ب/ ٩٣: ق[  ۩  

 يف )١١٠/ ٣( »التاريخ الكبري«مل نقف عليه هبذا السند, وقد أخرجه البخاري يف  )٢(
بن ++ خالدحدثنا: حييى++ أبوحدثنيه حممد«: , قال»اخلثعمي++بن عبد++حزم«ترمجة 
  عن, عن حزم,سهيل++ أبويحدثن:  قال,حممدبن ++العزيز++ عبدحدثنا:  قال,خداش
. ها.» السمع والطاعةي عىل الناس بعديليفتخل:  قال النبي ,عمروبن ++اهللا++عبد

روى «: )٦٠/ ٢(» اإلصابة«قال احلافظ يف . عمروبن ++اهللا++ عبدفجعله من مسند
بن ++سهل++ أبي عن,عبيدةبن ++ من طريق موسى, وابن شاهني, والطرباين,البغوي
للخليفة عىل الناس السمع  «:قال  أن النبي ,عمرو++بن عبد++ عن حزم,مالك

 .»حاتم وابن حبان يف التابعني++ أبيبنا وقد ذكره , احلديث»...والطاعة
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 .)١(أنسبن ++مالك هو عم مالكبن ++ ونافع:
 . حلزم صحبة أم ال)٣( وال أدري)٢(]:[

ُحمل −٢٩٤ َ ذبن ++مالكبن ++)٤(َ  )*(النابغة ا
 .ًسكن البرصة, وابتنى هبا دارا

 الربيع الزهراين والقواريري++ وأبو)٥ (بن هشام البزار++ خلف −٨١٤
 )٦( أن عمر ,دينار, عن طاوسبن ++مروع نا :زيدبن ++نا محاد: واقال

أن امرأتني : النابغةبن ++مالكبن ++محل  اجلنني, فحدثهِةَيِسأل الناس عن د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترمجته و )م(أثبتنا من صوابه كام وكأنه ضبب عليه, و »لكبن ما++أنس«: )ف(ًوقع مقلوبا يف ) ١(
 .)٢٩٠/ ٢٩( »هتذيب الكامل« من

 ).م(ليس يف ) ٢(
 .»أرى«: )م(يف ) ٣(
نارص  لك ابنوكذ.  وامليمةبفتح احلاء املهمل) ١٢٢/ ٢( »اإلكامل« قيده ابن ماكوال يف )٤(

 . )٢٣٣/ ٢( »توضيح املشتبه« يف الدين
 مالكبن ++لمح «:)٢٨٦/ ١(» أسد الغابة«ته, ونسبه ابن األثري يف خالف يف صحب++ال*) (

بن ++طابخةبن ++دبعبن ++كثريبن ++احلارثبن ++كعببن ++ربيعةبن ++جابربن ++النابغةبن ا
 .ها .»نضلة++ أبو,اهلذلي مدركةبن ++هذيلبن  احليان

نعيم +بيأل» معرفة الصحابة«, و)٤٣٣/ ١(البن منده » الصحابة«: وانظر ترمجته يف
 أسامء جتريد«و ,)٣٣ / ٧( »سعد ابن طبقات«, و)٣٧٦/ ١(» االستيعاب«, و)٨٩١/ ٢(

 ).٣٤٩/ ٧(» هتذيب الكامل«, و)٣٥٥/ ١( »صابةاإل«و ,)١٤٠/ ١( »الصحابة
البن » اإلكامل« انظر , بموحدة ثم زاي وألف وآخره راء وهذه النسبة,)م(ليست يف ) ٥(

 ).٤٨٥/ ١(البن نارص الدين » التوضيح«, و)٤٢٥/ ١(ماكوال 
 .)ف(من ) ٦(
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َ, وأن إحدامها قتلت األخرى بمسطحٍلْيَذُكانتا حتت رجل من ه ْ ِ  وهي )١(ِ
ٍغرة يف اجلنني باهللا ++حامل; فقىض رسول َّ ُ)٢(. 

 .وهذا لفظ القواريري: )٣(]:[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعود من ,عمود اخليمة: املسطح بالكرس«) ٧٠٣/ ٤(» النهاية«قال ابن األثري يف ) ١(
 .ها. »عيدان اخلباء

:  وأصل الغرة,العبد نفسه أو األمة: ةّرُالغ«: )٦٦١/ ٣( »النهاية«قال ابن األثري يف  )٢(
 الغرة: العالء يقولبن ++عمرو++أبو  وكان,البياض الذي يكون يف وجه الفرس

أسود وال جارية ++ عبد فال يقبل يف الدية, غرة لبياضهي وسم,أبيض أو أمة بيضاء++عبد
بلغ ثمنه نصف عرش ++ ماا عند الفقهاء وإنام الغرة عندهمً وليس ذلك رشط,سوداء
 .ها.»الدية

حدثنا : هريحممد الزبن ++اهللا++ عبدحدثنا): ٤٥٧٣(داود ++ أبوواحلديث أخرجه
 :كالمها, حدثنا محاد:  أخربنا قتيبة, قال)٦٩٩١( »الكربى«يف والنسائي . سفيان

 .ه بنحوهفذكر... دينار, عن طاوسبن ++عن عمرو) سفيان, ومحاد(
حدثنا : )٤٥٧٢(داود ++ أبوأخرجهفيام » ابن عباس«: ووقع بزيادة يف إسناده

 حدثنا: )٣٩٨(» العلل«رتمذي يف وال. عاصم++ أبوحدثنا: مسعود املصييصبن ++حممد
بن ++ أخربنا يوسف):٤٧٣٩ (والنسائي. عاصم++ أبوحدثنا: السفر++بن أبي++عبيدة++أبو

سعيد بن ++حدثنا أمحد:  قال)٢٦٤١( هوابن ماج. حممدبن ++حدثنا حجاج: سعيد, قال
ويف . الرزاق وابن بكر++ عبدحدثنا: )٣٦٤/ ١(أمحد و. عاصم++ أبوحدثنا: الدارمي

, مجيعهم عاصم++ أبوحدثنا: )٢٣٨١(والدارمي . الرزاق++ عبدحدثنا: )٧٩/ ٤(
 عن )بكربن ++الرزاق, وحممد++ وعبدعاصم,++ وأبومسعود املصييص, وحجاج,بن ++حممد(

... دينار, أنه سمع طاوسا خيرب, عن ابن عباسبن ++أخربين عمرو: ابن جريج, قال
ت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا  رأي:عاصم++ أبوقال«:  قال الرتمذي.فذكره

بن ++ورواه محاد.  هو حديث صحيح: فقال,ا عن هذا احلديثً وسألت حممد,احلديث
 وال يقوالن . أن عمر نشد الناس, عن طاوس,ديناربن ++ عن عمرو, وابن عيينة,زيد
 .ها.» وابن جريج حافظ: قال حممد. عن ابن عباس:فيه

 ).م(ليس يف ) ٣(
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 مسلم,بن ++)٢(ابن عيينة, وحممد : روى هذا احلديث: )١(]:[
 .)١(مر  ع)٤(, عن)٣(مرو, عن طاوسعن ع
 .مرو الناقد وغريه, عن ابن عيينة ح ع)٥(ه −٨١٥
 عن عمرو, –ً مجيعا –مسلم بن ++عمرو, نا حممدبن ++ داود −٨١٦

َ نَشد الناس)١(ُأن عمر : عن طاوس َ)٦(. 
َعاصم, عن ابن جريج, عن عمرو, عن ++ أبو)٧( ورواه)١(]:[

َأن عمر  ن: طاوس, عن ابن عباس  الناس, وأسند احلديث عن َدَشُ
 .مالكبن ++محل
 .عاصم++ أبو نا: ابن اجلنيد −٨١٧

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف  )١(
 ).ف(ليس يف ) ٢(
 . واهللا أعلم»طاوس« ثم أصلحه إىل »عطاء«: )ف(كأنه كتبه يف ) ٣(
 .»ابن«:  إىل)م(تصحفت يف ) ٤(
 .»وحدثنا«: )ف(يف ) ٥(
رشح معاين «والطحاوي , )٢٥٨/ ٢(» سننه«والدارمي يف ) ٢٦٣١( أخرجه ابن ماجه )٦(

 .عاصم به++ً مجيعا من طريق أبي).١١٥/ ٣(» السنن«, والدارقطني يف )١٨٨/ ٣(» اآلثار
 .»وروى«: )م(يف ) ٧(
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َحذيم −٢٩٥ ْ  )*(عمروبن ++)١(ِ
 .سكن الكوفة

احلميد, عن مغرية, ++بن عبد++ نا جرير:شيبة++بن أبي++عثامن  −٨١٨
َحذيمبن ++زيادبن ++عن موسى ْ َ, عن أبيه, عن جده حذيم)٢(ِ ْ عمرو أنه بن ++ِ

 ,إن دماءكم, وأموالكم«:  يف حجة الوداع فقالاهللا ++ رسول)٣(َدِهَش
بلدكم هذا,  )٤(رمةُرمة يومكم هذا, وكحُعليكم كح وأعراضكم حرام

 .)٥(»شهركم هذا )٤(رمةُوكح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْحذيم «:)ف(ضبطه يف ) ١( َ هو املوافق لام قيده ابن ماكوال يف ) م( واملثبت من ,كذا» ُ
بحاء مهملة مكسورة وذال معجمة ساكنه وياء مفتوحة «: )٤٠٤/ ٢((» اإلكامل«

» توضيح املشتبه« و,)٤٢١/ ١(» تبصري املنتبه«وانظر . »معجمة باثنتني من حتتها
)٨٨/ ٣.( 

, )٨٨١/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: رتمجته لخالف يف صحبته, وانظر++ال*) (
/ ١(» أسد الغابة«, و)٩٩/ ١(» االستيعاب«, و)٤٢٢/ ١(البن منده » الصحابة«و

 ).٥١٢/ ٥(» هتذيب الكامل«, و)٤٦/ ٢(» اإلصابة« و,)٢٤٩
  خطأ, والصواب»ذيم السعدي, عن أبيه, عن جدهزياد, عن حبن ++موسى«: )م(يف ) ٢(

 البن قطلوبغا »من روى عن أبيه عن جده«, وانظر ملحق كتاب )ف( أثبتناه من++ما
 .)٥٤٧: ص(

 . كام يف الرواية»مع« كذا, والصواب بدون لفظة »...شهد مع رسول اهللا«: )ف(يف ) ٣(
 .»أو كحرمة«: )م(يف ) ٤(
: )٣٣٧/ ٤(أمحد و. حجربن ++ي أخربنا عل):٣٩٨٨( »الكربى«أخرجه النسائي يف  )٥(

 :أمحداإلمام بن ++اهللا++ عبدقال) ٣٣٧/ ٤(  زوائد املسندويف. بحربن ++حدثنا علي
حجر بن ++ عليحدثنا): ٢٨٥٨(» صحيحه«يف وابن خزيمة . خيثمة++ أبووحدثني

 =بن ++دحدثنا عبا: )٣٤٧٨/ ٧/ ٤(» الكبري« والطرباين يف .موسىبن ++السعدي ويوسف
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 . وال أعلم رواه غري مغرية:
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثنا : العزيز++بن عبد++ ح وحدثنا علي. أنا جرير:راهويهبن ++ثنا إسحاق: حممد املروزي
بن ++ثنا عثامن: احلرضمياهللا ++عبدبن ++ ح وحدثنا حممد.إسحاق الطالقاينبن ++إسامعيل

بن ++الربيع الزهراين وعثامن++ أبوثنا: إسحاق التسرتيبن ++ ح وحدثنا احلسني.شيبة++أبي
, موسىبن ++ويوسف خيثمة,++ وأبوبحر,بن ++وعلي حجر,بن ++علي(, مجيعهم ةشيب++أبي

عن  )الربيع الزهراين++ وأبوشيبة,++بن أبي++وجرير, وإسامعيل الطالقاين, وعثامن
... حذيم السعدي, عن أبيهبن ++زيادبن ++احلميد, عن مغرية, عن موسى++بن عبد++جرير
 .فذكره
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ه)١(ةَّرُح++ أبيعم َ الرقاشي بلغ أن ا َّ: 
َحذيم −٢٩٦ ْ  )*(حنيفةبن ++ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بضم أوله وفتح الراء املشددة «) ١١٢/ ٣(» ضيح املشتبهتو« يف  الدين قيده ابن نارص)١(

بن ++واصلحرة البرصي ++ أباأن) ٤٠٦/ ٣٠(» هتذيب الكامل«ّونبه املزي يف . »تليها هاء
  .الرقايشحرة ++ أباغريرمحن ال++عبد

, وليس »حرة++ أبي عم,حنيفة الرقايش« ):٢٩١/ ١(» أسد الغابة«سامه ابن األثري يف *) (
 »االستيعاب«رب يف ال++عبدالذي يروي عنه ابنه حنظلة, وذكره ابن » بن حنيفة++حذيم«هو 

)٩٩/ ١(. 
جزم الباوردي والطرباين وغري واحد بأن «: )١٤٠/ ٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 

 . )٢٠٧/ ٢(» اإلصابة«ًوانظر أيضا . »حرة++ إن حنيفة اسم أبي: وقيل,اسم عمه حنيفة
بن ++عمر«أفاد ابن فتحون أن اسم عمه «: )٣٤٤/ ١٢(»  التهذيبهتذيب«وقال يف 

»  التهذيبهتذيب« وانظر .»حنيفةبن ++وسامه البغوي حذيم: قال . وعزاه للبزار»محزة
 .)١٣٣٧/ ١( »تقريبال «)٥٦/ ٣(

 اسمه : قلت,أبو حرة الرقايش«: )١١٢/ ٣(»توضيح املشتبه«قال ابن نارص يف 
 اهللا++ عبد حكاه,حنيفةبن ++ اسمه حذيم: قيل, وعمه صحابي,عمه  روى عن.حنيفة

 ,زيد++بن أبي++ حكيم: وقيل,عبيدةبن ++ عامر: وقيل,حممد البغوي من بالغاتهبن ا
 −)٢١٤٥ح(− »داود+نن أبيس« حنيفة كاسم ابن أخيه املذكور له حديث يف :وقيل

 .» فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن يف املضاجع:اًعن عمه مرفوع
بن ++ أنا علي:سلمةبن ++ ثنا محاد:ثنا عفان) ٧٢/ ٥ (أمحد خرجهأوحديثه اآليت ذكره 

 ., فذكر احلديث مطو عن عمه,حرة الرقايش++ أبي عن,زيد
َّحرة الرقايش أنه اختلف يف اسمه++ أبيواخلالصة يف عم , »حنيفةبن ++حذيم«:  فقيلُ

 . »زيد++بيبن أ++حكيم«أو  ,»عبيدةبن ++عامر«, أو »محزةبن ++عمر«أو  ,»حنيفة«أو 
فالذين أثبتوا له الصحبة اعتمدوا عىل احلديث الضعيف اآليت ذكره, : وأما الصحبة

» هتذيب الكامل«وهو جممع عىل ضعفه كام يف ترمجته من » بن جدعان++بن زيد++علي«وفيه 
ُالذهبي, وابن: وهبذا احلديث جزم غري واحد بصحبته منهم) ٤٣٤/ ٢٠(  =نارص,  ّ
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زيد, بن ++سلمة, عن عليبن ++ نا محاد:محادبن ++األعىل++ عبد −٨١٩
 اهللا ++ٌكنت آخذ بزمام ناقة رسول: ة الرقايش, عن عمه قالّرُح++ أبيعن

:  فقال فيام يقول, الناسهنعود ذأيف حجة الوداع يف أوسط أيام الترشيق 
ِبا موضوع رِر )١(ا موضوع, وإن أولًبِأهيا الناس إن كل ر+يا« بن ++ا العباسًبً

 .۩)٢(»مونَظلُمون وال تِظلَت++ الاملطلب, لكم رءوس أموالكم++عبد
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٣( للدارقطني »املؤتلف واملختلف«, و)٢٩١/ ١(» د الغابةأس«: وانظر.  حجرُوابن
, )٧٤١/ ١( للعسكري» تصحيفات املحدثني«, و)٤٣٤/ ٢( »اإلكامل«, و)٧٣
 .)٣٥٨/ ١(للذهبي» الكاشف«و

, وال ندري أهو من )ف(بعد هذه الصفحة يوجد خلل يف ترتيب صفحات النسخة ) ١(
 .الناسخ أم من مصوري النسخة

حدثنا : )٧٢/ ٥(أمحد  و.بن إسامعيل++حدثنا موسى:  قال)٢١٤٥(داود ++أخرجه أبو) ٢(
: )١٥٦٩(» مسنده«يعىل يف ++ وأبو.بن منهال++حدثنا حجاج: )٢٥٣٧(والدارمي . عفان

) بن محاد++األعىل++, وعبدعفان, وحجاج, وموسى (:, مجيعهمبن محاد++األعىل++حدثنا عبد
 .فذكره... حرة الرقايش++زيد, عن أبيبن ++أخربنا علي: بن سلمة, قال++عن محاد

حرة ++ أبوهل يسمى: قيل«: )٣٢٥/ ٢(» علل احلديث«حاتم يف ++ أبيقال ابن
حرة وال عمه, وال أعرف له إال هذا احلديث ++ أبويسمى++ ال:فقال? ويسمى عمه

حرة الرقايش ++ وأبو,رواه أمحد«: )٥٨٥/ ٣( »جممع الزوائد« قال اهليثمي يف .»الواحد
وقال يف موضع ثان . »زيد وفيه كالمبن ++ وفيه علي, وضعفه ابن معني,داود++ أبووثقه

 حرة وثقه++ وأبو,زيد وهو ضعيف وقد وثقبن ++يعىل وفيه علي++ أبورواه«): ٢١٠/ ٤(
 .» وضعفه ابن معني,داود++أبو

 .]م−أ/ ٩٤: ق[  ۩  
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 )*(حوشب صاحب الن  −٢٩٧
 .سكن مرص

: هليعة نا ابن: الرمحن املقرئ++عبد++ أبو)١(نا: هانئبن ++ إبراهيم −٨٢٠
ًأن غالما منهم : كريببن ++نبرية السبائي, عن حساُهبن ++اهللا++ عبدأخربين
ِّتويف َبحمص فو ُ  فقال له حوشب صاحب ,دْجَ أشد الو)٢( عليه أبوهدَجِ

 ?مثل ابنك يقول يف اهللا ++سمعت من رسول++ ماأال أخربك: النبي 
 يأيت مع أبيه إىل النبي  أن رج من أصحابه كان له ابن قد أدرك, وكان

, فقال اهللا ++يأيت نبي++ الً فوجد عليه أبوه قريبا من ستة أيام,ّويفُثم إنه ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة« يف نعيم++ وأبو)٤١٥/ ١(» معرفة الصحابة«ترجم له ابن منده يف *) (
 حوشب«وتبعهام احلافظ فرتجم لـ . »حوشب ذي ظليم«وفرقا بينه وبني ) ٨٧٩/ ٢(

 ,)١٤١/ ٢(» اإلصابة» «كريببن ++حسان طريق من مسنده يف أمحد ذكر منسوب غري
 ).١٨٥/ ٢(» ظليم ذو حوشب«وترجم لـ 

 ذي ظليم  فجمع بينه وبني حوشب)٢٩٣/ ١( »أسد الغابة«وأما ابن األثري يف 
  وجعلهام»حوشب ذي ظليم«نعيم هذا غري ++ وأبو قد جعل ابن منده:قلت«: وقال
 . كام تقدم واحلق معه»حوشب ذي ظليم«حلديث يف ترمجة ا وذكر هذا ,اًعمر واحد++أبو

 وهذا ,انعيم حيث رأيا خمرج احلديث من مرص ظناه مرصي++ وأبا أن ابن مندهّوال شك
 وحيتمل أن , فإن امليت قد ذكر أنه بحمص وهو من الشام, هو وهو, فظناه غريه,ّشامي

 مل يصل إىل »ذا ظليم«وقد علام أن » اهللا ++سمعت رسول« :يكونا رأيا يف هذه الرواية
 . » وأما ابن هليعة فال حجة فيه واهللا أعلم,وال رآه فظناه غريه النبي 

, )٢٨٠/ ٣(» ح والتعديلاجلر«, )١٢٢/ ١(» االستيعاب«: ً أيضارتمجتهلوانظر 
 ).٤٤٥/ ١٢(» تاريخ دمشق«

 ).م( ليست يف )١(
 .»أبوه عليه«: )ف(يف ) ٢(
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 َدَجَ فوّويفُ إن ابنه ت,يا نبي اهللا: , قالوا»!ًال أرى فالنا«: اهللا ++رسول
 )١( كأفضلْهعندك َكأحتب لو أن ابنك «:  لام رآهعليه, فقال له النبي 

 .)٢(»أخذنا منك++ ماادخل اجلنة بثواب:  أو يقال لك,الكهول وأرساه
 . فيام أعلم غري هذا ومل حيدث حوشب عن النبي :

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»بأفضل«: )ف(يف ) ١(
نعيم يف ++ وأبو,)٣٠٦٣(» األوسط«الطرباين يف , و)٤٦٧/ ٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

... , عن ابن هليعةإسحاقبن ++حييىمن طريق ) ٢٢٨٢/ ٨٨٠/ ٢( »معرفة الصحابة«
 .به

, وقال اهليثمي يف »هذا غري حديثا  النبي عن حوشب يسند مل«: قال الطرباين
, وقال احلافظ يف » وفيه ابن هليعة وفيه كالم,رواه أمحد«: )٩٣/ ٣(» جممع الزوائد«
 .» وهو ضعيف,بن هليعةا تفرد به :بن السكناقال «: )١٤١/ ٢(» اإلصابة«
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ْحو: رجل يقال له −٢٩٨ َ)*( 
زيز, عن الع++بن عبد++ نا سعيد: نا وكيع:)١(خيثمة++ أبو −٨٢١
ْحولي: قال لهُيزيد, عن رجل يبن ++ربيعة : اهللا ++قال رسول:  قال)٢(َ

ً أجنادا, جندا)٣(ستجندون« : )٢( فقال حولي»ً بالشام, وجندا باليمن)٤(ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحول«): م(يف *) (  . ً هكذا جمودا»ُ
الفتح األزدي يف أفراد احلاء ++ أبوأورده«): ١٨٦/ ١(» اإلنابة«قال مغلطاي يف 

, ثم »قال احلوالي«: ثم ذكر احلديث, وفيه. »باخلاء املعجمة: املهملة, وقال ابن ماكوال
ًفعىل هذا قول األزدي أقرب إىل الصواب, وإن كان قد أخطأ أيضا; ألن  «:قال

 .  احلديث كأنه نسبه إىل أبيه حوالة, وهو باحلاء املهملةكام يف هذا» احلوالي«الصحيح 
بن ++اهللا++ عبد:وقد رواه مجاعة عن ابن حوالة عىل أن ابن ماكوال قال يف احلاء املهملة

ْحولي  . »َّ هو ابن حوالة, فرق بينهام يف بابني ومها واحد: يقال,َ
ا الصحابي, فقال  سبب الوهم يف تسمية هذ)٢١٩/ ٢( »اإلصابة«ّوبين احلافظ يف 

 وهم فيه وكيع فأسقط منه :بن عساكر يف مقدمة تارخيهاقال «: بعدما ذكر احلديث اآليت
مسهر عن ربيعة فقال عن ++ ثم أخرجه من طريق أبي, وصحف اسم الصحابي,رج
 لي يا ْرِ خ: فقال احلولي:بن حوالة وقال يف أثناء احلديث++اهللا++إدريس اخلوالين عن عبد++أبي
بن مسلم ++مسهر وتابعه الوليد++ احلديث وكذا أخرجه الطرباين من طريق أبي...ل اهللارسو

عاصم انتهى وكان هذا سبب التصحيف رأى فيه ++العزيز عند أبن أبي++بن عبد++عن سعيد
احلوالي فسقطت األلف فظن أنه اسمه وإنام هو نسبة إىل أبيه وهو بتخفيف الواو ووهم 

 .»اهللا تعاىل++سأذكره يف اخلاء املعجمة إن شاءبن شاهني ومها آخر افيه 
 ).٥٧/ ١(البن عساكر » تاريخ دمشق«, و)٢٩٤/ ١(» أسد الغابة«وانظر ترمجته يف 

هتذيب «انظر  ,شدادبن ++حرببن ++زهري: خيثمة هو++ وأبو. خطأ»خيثمةحدثنا «: )م(يف ) ١(
 ).٤٠٢/ ٩ (»الكامل

َحول«): م(يف ) ٢( ُ«. 
 .» ستجندونإنكم«: )م(يف ) ٣(
 .»جمندة«: )م(يف ) ٤(
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ْ خر لي, قال,رسول اهللا++يا ه ِنَ بيم)١(ى فليلحقَبَن أَعليك بالشام, فم«: ِ
ُبغدره )٢(ِقتيسْفل  .)٤(»ل لي بالشام وأهلهّتكف قد اهللا ++, فإن)٣(ُ

 اهللا++ عبد عن)٥(]من طريق غري هذا[ى َروُ وهذا احلديث ي:
, وهو من أهل الشام)٦(حوالةبن ا  ., عن النبي 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»فيلحق«: )م(يف ) ١(
 ).٥٦/ ١(» تاريخ دمشق«و) ف(, واملثبت من »فيسقى«): م(يف ) ٢(
 ).٦٤٥/ ٢(» املعجم الوسيط«. مجع غدير وهو النهر الصغري) ٣(
 يف التعليق» اإلصابة«بن حوالة, وقد بني احلافظ يف ++اهللا++هذا احلديث صوابه أنه عن عبد) ٤(

, )٢٤٨٥(داود ++بن حوالة أخرجه أبو++السابق بيان سبب هذا الوهم, وحديث عبداهللا
, )٢٢٩٥/ ١٣٥/ ٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ابن أبي, و)٣٣/ ٥ ()١١٠/ ٤(وأمحد 

, واحلاكم )٧٣٠٦(» صحيحه«ابن حبان يف , و)١١٤/ ٣ (»مشكل اآلثار«والطحاوي يف 
 .بن حوالة ++اهللا++ عبدمن حديث, أخرجوه )٥٥٥/ ٤(» املستدرك«يف 

 .»كذلك من غري هذا«: )ف(يف ) ٥(
 .يف حرف العني »يف هذا املعجم» حوالةبن ++عبد اهللا« ترمجة −اهللا ++ إن شاء−وستأيت ) ٦(
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خزوميبن ++اهللا++بن عبد++حريث −٢٩٩  )*(عثمان ا
 .)٢(حريث, سكن البرصةبن ++ عمرو)١(أخو
: الوارث++بن عبد++الصمد++ عبدنا :حنبلبن ++حممدبن ++ أمحد −٨٢٢

: قال++ أبيحدثني: حريثبن ++السائب, عن عمروبن ++ نا عطاء:حدثني أبي
 .)٤(», وماؤها شفاء للعني من السلوى)٣(الكمأة« :اهللا ++قال رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )ف( و )م(كذا باألصلني *) (

بن ++حريث«: وزاد يف نسبته) ١٠٠/ ١(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدوكذا نسبه ابن
 .»املخزومي القريش خمزومبن ++عمروبن ++اهللا عبيدبن ++عثامنبن ++هللا++عبد

 )٥٤/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٤٧٨/ ١( »األسد«وخالف يف نسبه ابن األثري يف 
 ,املخزومي القريش خمزومبن ++عمربن ++اهللا ديعببن ++عثامنبن ++عمروبن ++حريث«: فنسباه
 .»وعمرو سعيد والد

 ثم ,حريث++بن أبي++حريث الرتمجة جعال نعيم++ وأبامنده ابن« أن ثم ذكر ابن األثري
» معرفة الصحابة«: انظر. »هو وهو هذا غري يظنه من يراه فربام ذلك بعد نعيم++ أبونسبه

 ).٨١٧/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٤١٨/ ١(البن منده 
الوارث ++ عبد لعل:بن السكناقال «: وذكر احلافظ ابن حجر احلديث اآليت ثم قال

 وال يعلم حلريث صحبة ,الوارث++ عبد تفرد به»األفراد« وقال الدارقطني يف ,أخطأ فيه
 حديث :بن مندها وقال .زيدبن ++حريث عن سعيدبن ++ وإنام رواه عمرو,وال رواية

 .» االعتامد يف صحبته عىل اخلرب األول والثاين: قلت.سعيد هو الصواب
» االستيعاب« كام يف »حريثبن ++أبو عمرو«: , ولعل الصواب»بن«: )م(, ويف )ف( كذا يف )١(

 )٥٤/ ٢( »اإلصابة«فهو والد سعيد وعمرو كام يف ترمجته من ) ١٠٠/ ١(
 .»املدينة«: )م( يف )٢(
 جنىُفت )تراهبا (أبواغها حامالت تنتفخ أرضية وهي الكمئية الفصيلة منهي ) ٣(

 ).٧٩٧/ ٢(» املعجم الوسيط«. مطبوخة وتؤكل
 =بن ++ عن عمرو,امللك++ عبدعن) ٢٠٤٩(, ومسلم )٤٤٧٨(احلديث أصله يف البخاري  )٤(
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بن ++الوارث, عن عطاء++نا عبد: ۩بن عمر القواريري++ عبيد اهللا −٨٢٣
 .)١(عن أبيه: , ومل يقلنبي بن حريث, عن ال++السائب, عن عمرو

بن ++الوارث, عن عطاء, عن عمرو++ عبدورواه مسدد, عن: 
 :يه, عن النبي حريث, عن أب

 .)٢( عن مسدد,عليبن ++ حممد −٨٢٤
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسيأيت تأويل الدارقطني » زيدبن ++سعيد«: ًمرفوعا, بزيادةزيد بن ++ عن سعيد,حريث
 .يف اجلمع بني الطريقني

.. . الصمد++ عبدثنا): ١٨٧/ ١(» مسنده«يف أمحد وأما طريق املصنف هذا فأخرجه 
 .به

بن ++ عطاء: وفيه, والطرباين,رواه أمحد«: )٥٨/  ٥ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 »العللل«يف لدارقطني قال ا. » وبقية رجاله رجال الصحيح, وقد اختلط,السائب

, حريث, عن أبيه, عن النبي بن ++السائب, عن عمروبن ++رواه عطاءو«: )٤/٤٠٧(
 وال سامعا منه, ,ألبيه حريث صحبة عن النبي  عن أبيه, وال نعلم :ووهم يف قوله

حريث, بن ++زيد تزوج أم عمروبن ++ن سعيدإ: وقد قيل, زيدبن ++ عن سعيد:والصواب
زيد, فإن كان بن ++ به سعيدىحدثني أبي, وإنام عن: فكان عمرو ربيبه, فلذلك قال

 .»ذلك فليس بخالف يف اإلسناد, واهللا أعلم
 ]. م−ب/ ٩٤: ق[  ۩  

 .به... سعيد القواريري++ أبوحدثنا: )١٤٧٠(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه )١(
 »أطراف الغرائب واألفراد« انظر كالمنا عىل هذا احلديث واخلالف فيه يف تعليقنا عىل )٢(

  )٢٠٥١(البن طاهر املقديس 
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 )*(ىَمْلُس++ أبوريثُ ح −٣٠٠
سلمى, ++ أبيزعموا اسم: أمحد قالبن ++ سليامن نا: عمي −٨٢٥

 .يثرح[  اهللا++راعي رسول
 :الصمد++بن عبد++ نا عباد:ى اجلحدرييحي++لحة أبوطبن ++ كامل −٨٢٦

 خٍَ بخٍَب«:  قالاهللا ++أخربين رسول:  قال)١(]اهللا ++نا راعي رسول
: قال  وما هي يا رسول اهللا?:قلت:  قال»أثقلهن يف امليزان++ ماخلمس

 ّتوىفُ أكرب, والولد الصالح يسبحان اهللا, واحلمد هللا, وال إله إال اهللا, واهللا«
 . »حيتسبه والده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أسلم : قال ابن منده:أسلم الراعي األسود«: )٤٧/ ١( »أسد الغابة«قال ابن األثري يف *) (

  عن,سالم++ أبو استشهد بخيرب روى حديثه,سلمى++ أباالراعي األسود يكنى
 . »أثقلهن يف امليزان++ مابخ بخ خلمس« :أنه قال  عن النبي ,سلمى الراعي++أبي

 : أن اسمهزعم بعض الوامهني اهللا ++ راعي رسول»أبو سلمى« :نعيم++ أبوقال
 وذكر , وهو وهم آخر,أنه استشهد بخيرب وادعى ,»حريث« : وإنام اسمه,»أسلم«

 يروي عنه++ ال املستشهد بخيرب:نعيم++ أبوقال «:ثم قال »احلديث الذي رواه ابن منده
ثم أعاد ابن األثري . »سلمى لكان مرس++ أبي عن: فلو قال; حدثنا:سالم فيقول++أبو

  .)٢٥٢/ ١( »سلمى++ أبوحريث«ذكر املرتجم له 
نعيم البن منده ثم ++ أبو تعقب)٢٣٢/ ١( »اإلصابة« يف وذكر احلافظ ابن حجر

بن منده دخلت عليه ا واحلق أن ,صحبة له++ السالم++ أبا ألن;وهو اعرتاض متجه« :قال
 واهللا ,سلمى++ أباترمجة يف ترمجة والراعي الذي قتل بخيرب غري الراعي الذي يكنى

 ). ١٨٨/ ٧(وأعاده مرة أخرى يف الكنى . »أعلم
» معرفة الصحابة«, و)٨٩٣/ ١(البن منده »معرفة الصحابة «:مجته يفوانظر تر

للبخاري » التاريخ الكبري«, )٥٣٨/ ١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢٩١٥/ ٥(
» تاريخ دمشق«, و)٣٨٦/ ٩(اتم ح++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«, و)١٩٧/ ٤(

 ).٣٦٨/ ٣٣(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٢٧٥/ ٦٦(عساكر  البن
 .نظره واهللا أعلمانتقل ) م( ولعل ناسخ ,)ف(من بني املعقوفني ++ ما)١(
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العالء بن ++اهللا++ عبد نا:مسلمبن ++ الوليد)١ (نا: رشيدبن ++ داود −٨٢٧
سلمى, عن النبي ++ أبوحدثني: األسود سالم++ أبو نا:)٢(]وابن جابر, قاال[

 فذكر نحو حديث ...)٢(»أثقلهن يف امليزان++ ما خلمسخٍَ بخٍَب«:  قال
 .طلحةبن ++لكام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م( يف  ليس)١(
بن ++عثامن وعيسىبن ++ أخربنا عمرو:)٩٩٩٥ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف  )٢(

:  احلوطيحدثنا): ٤٧٠ح/ ٣٧٩/ ١( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن. مساور
 »الكبري«والطرباين يف . »جابربن ++يزيدبن ++عبد الرمحن«: , وسمى ابن جابرحدثنا

 . حدثني أبي:نجدة احلوطيبن ++الوهاب++بن عبد++حدثنا أمحد: )٨٧٣ح/ ٣٤٨/ ٢٢(
ثنا :  قاال,حممد الفريابيبن ++حذمل الدمشقي وجعفربن ++أيوببن ++ح وحدثنا سليامن

ابن و .»جابربن ++يزيدبن ++نعبد الرمح«: , وسمى ابن جابر قاال,الرمحن++بن عبد++سليامن
بن ++الرمحن++ عبدحدثنا: سلمبن ++حممدبن ++اهللا++ عبدخربناأ): ٨٣٣(» صحيحه«يف حبان 
منصور بن ++حممدبن ++ عمروحدثنا: )٦٩٢/ ١( »املستدرك«واحلاكم يف . إبراهيم
ن ب++عمرو: (, مجيعهمأمحد الواسطيبن ++ثنا سليامن: العزيز++بن عبد++ثنا علي: العدل

أمحد بن ++الرمحن, وسليامن++بن عبد++مساور, واحلوطي, وسليامنبن ++عثامن, وعيسى
بن ++الرمحن++ وعبدزبربن ++العالءبن ++اهللا++ عبدحدثنا: مسلمبن ++عن الوليد) الواسطي

هذا حديث صحيح « :قال احلاكم. به... سالم األسود++ أبوحدثنا: جابربن ++يزيد
اختلف يف «: )٥٤٤/ ١( »االستيعاب«الرب يف ++ عبد ابن وقال,» ومل خيرجاه,اإلسناد

اهللا ++سلمى راعي رسول++ أبي عن, فمنهم من يرويه عنه;سالم احلبيش++ أبيإسناده عىل
 .»اهللا ++ظبية صاحب منحة رسول++ أبي عن,ومنهم من يرويه عنه, 

بن ++الرمحن++ عبدألن ورواية الوليد أرجح;«: )٢٤٥/ ٧( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
 فحدثهم فسألوه عن , وهو شامي قدم الكوفة,أسامة ضعيف++ أبويزيد الذي يروي عنه

 فحدثوا عنه ونسبوه إىل ,بن جابر وهو ثقةا فظنوه ,يزيدبن ++الرمحن++ عبد: فقال,اسمه
بن اوإنام هو  بن جابر,اأسامة وليس هو ++ أبووقع هذا جلامعة من الكوفيني منهم جابر,
 ومل , وتوافقا يف النسبة أيضا,بن جابر واسم ولدها اسمه واسم ابنه اسم  وافق,متيم

 =بن ++الرمحن++ عبدوإذا تقرر ذلك فقول جابر الكوفة,بن ++يزيدبن ++الرمحن++ عبديدخل
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 اهللا+ نا راعي رسول:الصمد++بن عبد++ عباد)١(نا: بن طلحة++ كامل −٨٢٨
اهللا ++إله إال++ اليشهد أناهللا ++يِقَلن َم«:  يقولاهللا ++سمعت رسول:  قال

:  قلت»ًوأن حممدا عبده ورسوله, وآمن بالبعث واحلساب, دخل اجلنة
 أنا :صبعيه يف أذنيه ثم قال فأدخل أ?اهللا ++أنت سمعت هذا من رسول

ًسمعت هذا غري مرة, وال مرتني, وال ثالثا وال أربعا ً. 
 −رشيدبن ++حديث داود:  يعني− هذا احلديثي وقد رو:
 .اهللا ++ عن ثوبان, عن رسول)٢(من غري وجه

 بن العالء,++اهللا++بن عبد++حدثني إبراهيم: بن هانئ++ به إبراهيم  −٨٢٩
اهللا ++سمعت رسول: سالم, عن ثوبان قال++ أبوحدثني: بيه, قالعن أ

 . وذكر حديث كامل)٣(»..... خلمسخٍَ بخٍَب«: يقول 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متيم بن ++يزيدبن ++الرمحن++ عبدسلمى الراعي أصح من قول++ أبي عن:جابر الثقةبن ++يزيد
 زبر وهو من الثقاتبن ++العالءبن ++اهللا++ عبدفقوقد وا ظبية,++ أبي عن:الضعيف

 .»جابر عىل قولهبن ++يزيدبن ++الرمحن++عبد
 . »ثي«: )ف( يف )١(
 .»من وجه آخر«: )م( يف )٢(
 ,اهللا الباكسائي++بن عبد++حدثنا العباس: )٤١٨٦/ ١٢٣/ ٢(» مسنده«أخرجه البزار يف ) ٣(

  عن,زبربن ++ عن العالء,العالءبن ++اهللا++ عبدنا:  قال,عبيد الدمشقيبن ++نا زيد: قال
نعلمه يروى عن ++ الوهذا احلديث«: قال البزار .به...  عن ثوبان ,سالم++أبي

حييى بن ++ زيد;وإسناده حسن ذا اللفظ إال من هذا الوجه عن ثوبان, هباهللا ++رسول
سالم مشهور ++وأبو زبر وأبوه مشهوران,بن ++العالءبن ++اهللا++ وعبدمعروف ليس به بأس,

 .»قد ذكرناه
 إال أن ,رواه البزار وحسن إسناده«: )١٠١/ ١٠(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

 .طريق املصنف متابع له. ها.»العظيم الباشاين مل أعرفه++بن عبد++شيخه العباس
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عن [ اهللا ++ نا راعي رسول:الصمد++بن عبد++ عباد −٨٣٠
 .)٢(»أثقلهن يف امليزان++ ما خلمس خصالخٍَ بخٍَب«:  قال)١(]اهللا +رسول

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليس يف )١(
معرفة «نعيم يف ++ أبوانظر التعليق عىل احلديث قبل السابق, وقد حكى اخلالف فيه )٢(

 جابر, عنبن ++يزيدبن ++الرمحن++ عبدرواه«: فقال) ٦٨٣٣/ ٢٩١٦/ ٥(» الصحابة
سالم, عن ++ أبيعبيد, عن ابن دبر, عنبن ++حييىبن ++ ورواه يزيد, نحوه...سالم++أبي

حدثني رجل سمع :  قال,سالم++ أبيكثري, عن++بن أبي++ ورواه هشام, عن حييى.ثوبان
سالم, ++ أبيسالم, عنبن ++كثري, عن زيد++بن أبي++رواه أبان, عن حييىو.  يقولالنبي 

بن ++سلمى, واسمه حريث, ورواه موسى++ أبوإنه: وقيل. عن حريث موىل النبي 
 يف سوق سمعت رجال خدم النبي :  قال,سالم++ أبيخلف, عن حييى, عن زيد, عن

سالم, عن زيد, ومل يذكر بن ++توبة, عن معاوية++ أبوورواه. فذكر نحوه... الكوفة
بينا أنا بالكوفة إذ :  قال,الصمد++بن عبد++كامل اجلحدري, عن عباد++ أبوورواه. الكوفة

  فناداه رجل يكنى,اهللا ++ وكان خادما لرسولأقبل رجل من أصحاب حممد 
روة, ف++ أبياألحوص, عن++ أبيشيبة, عن++بن أبي++بكر++ أبوورواه.  فذكره...معرش++أبا
 .» فذكره...حدثني رجل من أصحاب النبي :  قال,معرش++ أبيعن
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َحو −٣٠١ ارثيمسبن ++ةَصِّيُ  )*(عود ا

 مسعودبن ++حويصة: سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد: )١(]:[
أدام بنت :  وأمه,حارثةبن ++)٢(جمدعةبن ++۩عديبن ++عائذبن ++كعببن ا

 .)٤( من بني سلمة)٣(حرامبن ++زيدبن ++اجلموح
ًحدا ُحيصة, وشهدا أُم: سعد, وكان أسن من أخيه++ أبا:ويكنى حويصة

 .كلها وبقي إىل آخر الزمان اهللا ++ مع رسولَ واملشاهدَقواخلند
 أنس, عنبن ++حدثني مالك: اهللا الزبريي++بن عبد++مصعب  −٨٣١
حثمة, ++بن أبي++سهل, عن سهلبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++بن عبد++ليىل++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكوران ىف . أخو حميصة:حويصة«: )٢٤١/ ١( »هتذيب األسامء«قال النووي يف *) (

القسامة من املخترص, واملهذب, وجيوز فيهام تشديد الياء مكسورة, وجيوز ختفيفها 
 .»ساكنة, واألشهر التشديد

» معرفة الصحابة«, و)٤٤٠/ ١ (البن منده» رفة الصحابةمع«: انظر ترمجته يف
» أسد الغابة«, و)١٢١/ ١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٨٩٨/ ٢(نعيم +ألبي

 ).١٤٣/ ٢(» اإلصابة«, و)٢٩٤/ ١(
 ).م( ليس يف )١(

 ]. م−أ/ ٩٥: ق[  ۩  
 باجليم والذال »جمذعة«: )ف( باخلاء املعجمة والدال املهملة, ويف »خمدعة«: )م( يف )٢(

/ ٨( »الطبقات الكربى« باجليم والدال املهملة, كام يف »جمدعة«: املعجمة, والصواب
 . )٣٤٢: ص( البن حزم »مجهرة أنساب العرب«, و )٣٣٣

 .)٣٩٦/ ٨( »الطبقات الكربى« بالزاي, والصواب بالراء, انظر »حزام«: )م( يف )٣(
 .»سعد«: )ف(يف ) ٤(
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ة وحميصة أقبال, فذهب حميصة صأن حوي:  من كرباء قومه)١(عن رجل
 فتكلم −يريد السن− »ْرِّب َكْرِّبَك«: ملحيصة اهللا ++رسوليتكلم, فقال 

سهل بن ++اهللا++ عبدفذكر نحو حديث قتل)٢(... حويصة, ثم تكلم حميصة
 . بخيرب, حديث القسامة

ð^£]<h^e<†}a)٣(J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر مصادر ختريج . »رجال«: يف روايات من أخرجوه عن مالكو, )ف(, )م(هكذا يف ) ١(

 .احلديث
 :يوسفبن ++اهللا++ عبدحدثنا): ٧١٩٢(البخاري : , ومن طريقه)١٦٣٠(أخرجه مالك  )٢(

 ,عمربن ++ أخربنا برش:منصوربن ++ إسحاقيحدثن): ١٦٦٩(ومسلم . أخربنا مالك
 .وذكروا احلديث... أنسبن ++سمعت مالك: قال

ً, وبداية من هذا املوضع أيضا يوجد خلل يف ترتيب )ف(, )م(ذا يف النسختني هك) ٣(
 .)ف(تراجم وصفحات النسخة 
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اء باب )١(أول   ا
ه خاء )٢(اهللارسولمن روى عن    )٣( ابتداء ا

ه   خالدمن ا
نصاريبن ++ خالد:أيوب++ أبو −٣٠٢  )*(زيد ا

ني, ّفِاجلمل, وص سكن دمشق, وشهد مع علي , من بني النجار
  . ومات بأرض الروم زمن معاوية,وانَرْهَّوالن
ليح, عن ُفبن ++)٦( نا حممد:)٥(موسى الفرويبن ++ هارون)٤( −٨٣٢
أيوب ++ أبو:ًقبة, عن الزهري فيمن شهد بدرا من األنصارُعبن ++موسى
 .من بني النجار[كليب بن ++زيدبن ++خالد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)م(من ) ١(
 .»النبي«: )م( يف )٢(
 .»خ«: )م(يف ) ٣(
/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«, و)٤٨٤/ ٣(البن سعد » الطبقات «:رتمجتهلانظر *) (

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٩٣٣/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٤٥٣
 ).٢٣٤/ ٢(» اإلصابة«, و)٣٠٣/ ١(» أسد الغابة«, و)٥١٠/ ١(

العزيز ++بن عبد++بن حممد++اهللا++عبد: القاسم++حدثنا أبو«:  قبل هذا احلديث)ف(زاد يف ) ٤(
 .لبغوي عن ا»املعجم«بن بطة العكربي راوي ++بن عبيد اهللا++اهللا++ والقائل هو عبد»البغوي

 .)٢٨٨/ ٩( »األنساب« بالقاف; خطأ; وانظر »القروي«: )م( يف )٥(
 .)٢٩٩/ ٢٦( »هتذيب الكامل« انظره يف »حممد« خطأ, والصواب »مسلم«: )م( يف )٦(
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حدثنا أبي, عن ابن إسحاق فيمن : حييى األمويبن ++سعيد  −٨٣٣
 عوف++بن عبد++ثعلبةبن ++)١(]كليببن ++زيدبن ++أيوب خالد++ أبو:ًشهد بدرا

 .اخلزرجبن ++عمروبن ++مالك بن++غنمبن ++جشمبن ا
  نا ابن إدريس,:سعيد اجلعفي++نا أبو: بن اهليثم القايض++ حممد −٨٣٤

 .زيدبن ++ خالد:أيوب++ أبياسم: عن شعبة قال
بن ++إسحاق, عن يزيدبن ++ نا حممد: نا أبي:حييىبن ++سعيد  −٨٣٥
: أمامة الباهلي قال++ أبياهللا اليزين, عن++بن عبد++حبيب, عن مرثد++أبي

: يف بيتي فقلت اهللا ++نزل رسول: أيوب األنصاري قال++ أبوحدثني
ِأن «: إنه ليشق علي أن أكون فوقك وأن تكون حتتي; فقالاهللا ++رسول++يا

فكنت فوقه وكان يف :  قال»أيوب أن نكون أسفل البيت++ أباارفق بنا يا
فقمت أنا وأم أيوب :  قال۩ لنا انكرس)٢(اُحبفلقد رأيت : , قالِلْفُّالس

ًفرقا )٣( هبا الامءُفلنا غريها ننَش++ مابقطيفة َ عليه, وكنا نضع  َرُ أن تقط)٤(َ
ه, فأتتبع أنا وأم أيوب َ إلينا فضلّه كل ليلة فيصيب منه, ثم يردَله عشاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
ابن  ومنه حديث , أو الضخمة منها,هي اجلرة: ُّ احلُب باحلاء املهملة بعدها موحدة)٢(

ّسئل عن جنب اغرتف بكوز من حب «:مرع ُُ ُ ُ ُ البن األثري » النهاية«انظر احلديث يف . »ِ
ُاجلَرة أو الضخمة منها أو اخلََشبات: ُّاحلُب«): ٩١/ ١(» القاموس«, وقال يف )٣٣٨/ ٣( ُ َ ْ َّ ُ َّ 

ِاألربع توضع عليها اجلَرة ذات العروتين ْ َ َُ ْ َُّ َُ ُ ُ َُ ْ َ«. 
 ]. م−ب/ ٩٥: ق[  ۩  

 ).ف(يف ليست ) ٣(
 ).٨٣٧/ ٣(البن األثري » النهاية«. اخلوف والفزع:  بالتحريك)٤(
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 بذلك الربكة, حتى بعثنا إليه ذات ليلة )٢( يلتمس)١ (ٌّل ُك,موضع يده
: ًبعشائه وقد جعلنا فيه بصالًـ أو ثوما ـ فرده علينا مل يضع يده فيه, قال

 وضعت َكَرَ, فلم نَموضع يدك الربكة كنا نلتمس يف ,رسول اهللا++يا: فقلت
 أناجى, ٌوم, وأنا رجلُّالث: إين وجدت فيه ريح هذه الشجرة«: يدك فيه قال

 .)٣(»وأما أنتم فكلوه
نا ابن األموي هبذا احلديث عن أبيه, عن حدثهكذا : )٤(]:[

 أمامة++اهللا, عن أبي++بن عبد++حبيب, عن مرثد++بن أبي++ابن إسحاق, عن يزيد
 .وهو عندي وهم. أيوب++ أبوحدثني: الباهلي قال

 عن يزيد, عن مرثد, عن [,وقد رواه غري ابن األموي, عن ابن إسحاق
 .أيوب++ أبيم, عنْهُر++أبي
 .)١(]نا أبي, عن ابن إسحاق: بن إبراهيم++نا يعقوب: خيثمة++ أبو −٨٣٦
بن ++ نا ليث:سواربن ++ نا احلسن: به جدي وقد : −٨٣٧

ْره++ أبياخلري, عن++ أبيحبيب, عن++بن أبي++سعد, عن يزيد  )٥(امعيّم السُ
 .)٦(وذكر احلديث. ..يف بيتنا اهللا ++نزل رسول: أيوب حدثه قال++ أباأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»لنأكل «:)م(يف  )١(
 .»نلتمس«: )م( يف )٢(
 .من طريق ابن إسحاق, به نحوه) ٣٨٥٥) (١١٩/ ٤(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
 ).م( ليس يف )٤(
َالسمعي«: , والصواب)ف(, و )م( كذا يف )٥(  السني املهملة, وفتح امليم, وقيل  بكرس»ِّ

: ُرهم هو++ وأبو)١٤٧/ ٧( »األنساب«بسكوهنا, ويف آخرها العني املهملة; انظر 
ِأسيد من رجال بن ++أحزاب  ).٣١٧/ ٣٣ (»التهذيب«َ

 .من طريق ليث, به) ٤٢٠/ ٥(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف  )٦(
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 .هم هو الصوابُر++ أبيوحديث: )١(]:[
 : نا سفيان قال:خيثمة وإسحاق ـ وغريمها ـ قالوا++ أبو −٨٣٨

 )٢(أيوب يف++ أباسمعت: يزيد قالبن ++أخربين عطاء: سمعت الزهري يقول
 .يف البحر:  زاد ابن إسحاق,معاويةبن ++غزوة يزيد

ظبيان ++ أبي)٣(نا األعمش, عن: ُبن عبيد++نا يعىل: بن أيوب++ زياد −٨٣٩
فأحرضوين,  ّتِإذا أنا م: ر قالِضُأيوب الروم فمرض, فلام ح++ أبوغزا: قال

  بحديث فإين سأحدثكم, العدو فادفنوين حتت أقدامكم)٤(صافقتمفإذا 

حدثتكموه سمعته ++ مالوال أين عىل هذه احلال اهللا ++سمعته من رسول
 .)٥(»ًيرشك باهللا شيئا دخل اجلنة++ المن مات«: يقول

زيد سنة اثنتني ومخسني بن ++ خالد:أيوب++ أبومات: عمربن ++وقال حممد
ر يف ِبُ فق)٦(]معاوية سنة اثنتني ومخسنيبن ++غزا يزيدبالقسطنطينية عام [

 .أصل سور املدينة
ًطلحة أنه سمع جماهدا بن ++ حييى۩حدثني إسحاق بن: قال ابن عمر

عموا قربي, ففعل يزيد, :  فقالُحرضت موته, فدخل عليه يزيد: يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م( يف  ليس)١(
 .»عن«: )م( يف )٢(
 .»ابن«:  إىل)م(يف  تصحفت )٣(
 .رضبتم:  أي»طفقتم«: )ف( يف )٤(
 .عن يعىل وغريه, عن األعمش, به) ٤٢٣, ٤١٩/ ٥(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف  )٥(
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٦(

 ]. م−أ/ ٩٦: ق[  ۩  



  ثايناملجلد ال ٢٦٦

قبل عليه ُفقربناه ليالً يف أصل حصن قسطنطينية, ثم أمر يزيد باخليل ت
: ي قربه, فأرشف أهل قسطنطينية حني أصبحوا فقالواِمَدبر حتى عُتو

: , لقد مات فيكم عظيم, فقال يزيد)١(ٌ شأنَلقد كان لكم الليلة
هم ِمَمن أقد اهللا ++هذا رجل من أصحاب رسول: أجيبوهم? فقالوا

َّإسالما, وقد قربناه حني رأيتم, واهللا لئن مس ُ  بأرض ٌرضب ناقوسُي++ الً
 .كانت لنا مملكة++ما العرب

 . كشفوا عن قربه فمطروا)٢(إذا أقحلوافكانوا : قال جماهد
َقناديل تسرجقوا عليه أربع ّء, وعل الروم عىل قربه بناوبنى: قال ْ ُ)٣(. 

اهللا ++ُأيوب غري واحد من أصحاب رسول++ وقد روى عن أبي:
 )٤(يزيدبن ++اهللا++ وعبدة,رُمَسبن ++معدى كرب, وجابربن ++املقدام: منهم 

 .أمامة الباهلي وغريهم++ وأبواألنصاري,
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُأثبت++ ماّ, واجلادة»ًشأنا«: )م( يف )١(
 .ى واحد وكالمها بمعن»أملحوا«: )م( يف )٢(
 .ُأي تضاء:  واملعنى»رسج«: )م( يف )٣(
 .»زيد«): م( يف )٤(



 ٢٦٧ ثايناملجلد ال  

خزومبن ++الوليدبن ++خالد −٣٠٣ ة ا غ  )*(يا

 :سليامن++أبو: اهللا يقول++بن عبد++موسى هارون++سمعت أبا: )١(]:[
يف خمزوم; مات بحمص بن ++عمربن ++اهللا++بن عبد++املغريةبن ++الوليدبن ++خالد

 . وكان إسالمه قبل فتح مكة, سنة إحدى وعرشين)١(خالفة عمر 
 بن الوليد هاجر بعد++خالد: اهللا++بن عبد++وقال مصعب: )١(]:[

  فلام رآهم النبي ,طلحةبن ++العاص وعثامنبن ++احلديبية هو وعمرو
  .)٢(»رمتكم مكة بأفالذ كبدها«: قال

حرب بن ++مسلم, عن وحيشبن ++ الوليد نا:راشدبن ++داود  −٨٤٠
بكر الصديق  ++ أباأن: , عن أبيه, عن جده)٣(]حرببن ++بن وحيش[

اهللا ++ عبدَمِْعن«: الوليد, فقالبن ++ وذكر خالداهللا ++سمعت رسول: قال
تبارك وتعاىل عىل اهللا ++هّلَعز وجل ساهللا ++شرية, وسيف من سيوفَوأخو الع

 .)٤(»الكفار واملنافقني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٤٥٢/ ١(البن منده » معرفة الصحابة «:انظر ترمجته*) (
, )٣١٢/ ١(» أسد الغابة«, و)١٢٦/ ١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٩٢٥/ ٢(
 ).١٨٧ /٨(» هتذيب الكامل«, و)٢٥١/ ٢(» اإلصابة«و

 ).م( ليست يف )١(
 ).٢١٩/ ١٦(البن عساكر » تاريخ دمشق«انظر  )٢(
بن ++وحيش:  وانظر,كام يف ختريج احلديثوهو صواب, ). م(ليست يف بني املعقوفني ++ ما)٣(

 ).٩٩/ ١١(» هتذيب التهذيب«حرب يف بن ++وحيشبن ++حرب
 ).٨/ ١(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف  )٤(



  ثايناملجلد ال ٢٦٨

 امللك++نا حسني اجلعفي, عن زائدة, عن عبد: بن خملد++ شجاع −٨٤١
: يقول اهللا ++ سمعت رسول:۩بن الوليد قال++أن خالد: ابن عمري

 .»بن اجلراح++عبيدة++أبو: , وأمني هذه األمة)١(ً لكل أمة أمينا)١(إن«
سيف من : خالد«: يقول اهللا ++سمعت رسول: عبيدة++وقال أبو: قال

 .)٢(»اهللا ++يوفس
سمعت : قال++نا أبي: بن جرير++نا وهب: بن مسلم++ علي −٨٤٢
أن : بن جعفر++اهللا++بن سعد, عن عبد++يعقوب حيدث عن احلسن++بن أبي++حممد
 .)٣(»اهللا عز وجل++بن الوليد سيف من سيوف++خالد«: قال اهللا ++رسول
بن ++احلميد++ عبدن, ع)٤( نا هشيم:مطيع البكريبن ++اهللا++ عبد −٨٤٣

اهللا ++الوليد من شعر رسولبن ++كان يف قلنسوة خالد: جعفر, عن أبيه قال
ُلقيت قوما قط وهي علي إال أ++ ما: فقال خالد  .)٥(عطيت الفتحً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]. م−ب/ ٩٦: ق[  ۩  

 .»أمني«: )م( يف )١(
 ).٨/ ١(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف  )٢(

 .من طريق حسني اجلعفي, به) ٩٠/ ٤(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف 
إىل املصنف, وصححه الشيخ األلباين ) ٣٨٧٤(» اجلامع الصغري«عزاه السيوطي يف  )٣(

 ).٣٢٠٦(» صحيح اجلامع« يف 
جرير, به بن ++عن وهب) ٢٠٤/ ١(» املسند« أمحد يف واحلديث أخرجه اإلمام

بن ++خالداهللا ++ثم أخذ الراية سيف من سيوف«: مطوال بحديث غزوة مؤتة, وفيه
 .»عليهاهللا ++الوليد ففتح

 »هتذيب الكامل«بن مطيع يف ++اهللا++, وانظر ترمجة عبد»هشام«:  إىل)م( تصحفت يف )٤(
)١٥٦/ ١٦(. 

 .من طريق ابن مطيع, به) ٢٣٩٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٥(



 ٢٦٩ ثايناملجلد ال  

معاوية, عن بن ++ نا مروان: البلدي)١(فروةبن ++زيادبن ++حممد  −٨٤٤
بن ++سمعت خالد: الحازم ق++بن أبي++خالد, عن قيس++بن أبي++إسامعيل

لقد رأيتني يوم مؤتة :  عن يوم مؤتة يقول)٢(الوليد حيدث الناس باحلرية
 .)٣(]صفيحة يامنية[اندقت بيدي سبعة أسياف, وصريت يف يدي 

 نا ابن عيينة, عن بيان وابن :)٤(حسان السمتيبن ++حممد  −٨٤٥
عة, الوليد أيت بسم سابن ++رأيت خالد:  قال خالد, عن قيس)٥(]أبي[

 .)٦(سم اهللا, ثم ازدردهاب:  ساعة فقالّسم: هذا? قالوا++ ما:فقال
بن ++الوليدبن ++خالد: بكاربن ++ قال الزبري,)٨(]اهللا++ عبد)٧([ −٨٤٦

, وأوىص إىل ,الوليد++ أبااملغرية يكنى  هلك بالشام يف خالفة عمر 
 .عمر فتوىل عمر  وصيته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٨٤/ ٩( البن حبان »الثقات«, وانظر ترمجته يف »مروة«:  إىل)م( تصحفت يف )١(
الكوفة, انظر وهي مدينة عىل بعد ثالثة أميال من : )م(, واملثبت من »باحلرة«: )ف( يف )٢(

 .)٢٤٨/ ١٦( »تاريخ دمشق«, وانظر األثر يف )٣٧٦/ ٢( »معجم البلدان«
/ ١٦( »تاريخ دمشق« هو املوافق لرواية )ف(, واملثبت من »صفحة لي ثامنية«: )م(يف ) ٣(

ِهي السيف العريض:  من طريق املصنف, والصفيحة)٢٤٨ البن » املخصص«انظر . َ
من طريق إسامعيل, به ) ٤٢٦٦, ٤٢٦٥(واحلديث أخرجه البخاري , )١٨/ ٢(سيده 
 .نحوه

 .)٤٩/ ٢٥( »هتذيب الكامل« وانظره يف »الليثي«:  إىل)م( يف ت تصحف)٤(
 ).٦٩/ ٣(» هتذيب الكامل« انظر ترمجته ,خالد++بن أبي++وهو إسامعيل) ف( ليست يف )٥(
معرفة «نعيم يف ++ أبو,واحلديث أخرجه)٣٩١/ ١(» املعجم الوسيط«ابتلعه, انظر : أي) ٦(

 .من طريق سفيان, به نحوه) ٢٣٩٣(» الصحابة
 .)ف(ها يف  ضبب علي)٧(
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٨(



  ثايناملجلد ال ٢٧٠

سليامن ++ أبوالوليدبن ++مات خالد:  وقال ابن عمر:)١(]:[
, ودفن بقرية عىل ميل أو ميلني من محص  بحمص, وأوىص إىل عمر 

 .سنة إحدى وعرشين
اهللا ++الوليد من أصحاب رسولبن ++ وقد روى عن خالد:
بن ++ابن عباس, وجابر:  واحد منهم)١(]غري[ اهللا ++ عن رسول

 عوف: حنيف, وأحسببن ++سهلبن ++أمامة++ وأبويرة,هر++ وأبواهللا,++عبد[
 .مالك وغريهمبن ا

 )*(]العاص[بن ++سعيدبن ++)٢(]خالد −٣٠٤
  .سكن مكة, وروى عن النبي 

سعيد, عن جده بن ++حييىبن ++ نا عمرو:سعيدبن ++ سويد −٨٤٧
 بعثه يف رهط من قريش إىل ۩أن النبي : سعيدبن ++سعيد, عن خالد
ع خالد امرأة له من خزاعة, فولدت له جارية, ثم إن ملك احلبشة, وم

من وقعة بدر, فأقبل يميش ومعه ابنته,  ًخالدا قدم, وقد فرغ النبي 
أما ترىض يا خالد أن « : النبي )٣(]له[ًمل أشهد معك بدرا, فقال : فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
 ., وتوجد عالمة حلق, وال يوجد يشء باحلاشية)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٢(
 ,)٤٦٠/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف.  وهو خطأ»الوليد«: )م(يف *) (

 ,)١٢٤/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٩٣٩/ ٢(ي نعيم ألب» معرفة الصحابة«و
 ).٢٣٦/ ٢(» اإلصابة«, و)٣٠٥/ ١(» أسد الغابة«و

 ].م−أ / ٩٧: ق[  ۩  
 ).م( ليست يف )٣(
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 ثم إن »فذلك لكم«: بىل, قال:  قال»تكون للناس هجرة, ولكم هجرتان?
 من )١( فأتت اجلويريةاهللا ++اذهبي إىل عمك رسول: ل البنتهًخالدا قا

: تريه, فقال  إىل النبي )٢ ( بهخلفه, وعليها قميص أصفر فأشارت
: فقال  ثم دخل عمر وأخوه عىل النبي )٤(» أبلي وأخلقي,)٣(هَنَه سَنَس«
 »أرنيه«: , قال)١ (]رسول اهللا[قة يا ْلَهذه ح: , قال»ما هذا اخلاتم يف يدك?«

بكر ++ أبي فكان عنده حتى قبض, ويف يداهللا ++ رسول)٥(فأخذه فختمه
فبينام , بض ويف يد عمر  حتى قبض, ثم لبسه عثامن ُحتى ق

ًهو حيفر بئرا ألهل املدينة يقال له يس, وهو جالس فسقط يف ِرَبئر أ: )٦(ِ
قدر ُ فلم ي,سِمُكثر إدخال خامته وإخراجه فالتُي البئر, وكان عثامن 

 .)٧(عليه
 .غري هذا  وقد روى خالد عن النبي :

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»اجلويرة«: )م( يف )١(
 ).ف(من  )٢(
َأي حسن:  باحلبشية)٣(  ).١٠٢٤/ ٢(البن األثري » النهاية«. َ
 .حييى, بهبن ++من طريق عمرو) ٩٩/ ٤(» ت الكربىالطبقا«خرجه ابن سعد يف  )٤(

من حديث ) ٥٩٩٣, ٥٨٤٥, ٥٨٢٣, ٣٨٧٤, ٣٠٧١(وأخرج بعضه البخاري 
 .سعيدبن ++خالد بنت خالد++أم

 .»ّفتختمه«: )ف( يف )٥(
 .»هلا«: )م( يف )٦(
 .حييى, بهبن ++من طريق عمرو) ٤٧٤/ ١(» الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف  )٧(



  ثايناملجلد ال ٢٧٢

 )*(حزامبن ++حكيمبن ++خالد −٣٠٥
  . روى عن النبي ,سكن الشام

بن ++بن يونس وعمرو الناقد وحممد++بن عباد املكي ورسيج++ حممد −٨٤٨
: بن دينار, قال++نا سفيان, عن عمرو: الرمحن املقرئ وغريهم قالوا++عبد++أبي

ًعبيدة أمريا ++كان أبو: بن حزام قال++بن حكيم++نجيح, عن خالد++أخربين أبو
أغضبت : بالشام فتناول بعض أهل األرض, فقام إليه خالد فكلمه, فقالوا له

 اهللا ++ أين مل أرد أن أغضبه, ولكني سمعت رسول)١ (أما: األمري, فقال
 .)٢(»ًالقيامة أشدهم عذابا للناس يف الدنياًإن أشد الناس عذابا يوم «: يقول
 .غري هذا حكيم عن النبي بن ++وقد روى خالد: )٣(]:[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٤٧٧/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: لرتمجتهانظر (*) 

» اإلصابة«, و)٣٠٢/ ١(» أسد الغابة«, و)١٢٩/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٩٥١
)٢٣٠/ ٢.( 

 ).م( يف ت ليس)١(
 ًاحديث اوغريمه والبغوي عاصم++ أبيبنا له ساق«: »اإلصابة«قال احلافظ يف ترمجته من  )٢(

توهم من «: فساق احلديث من لفظ البغوي, ثم قال» ...عيينة بنا عىل مداره معلو
حكيم بن ++ أنه خالد, فقام إليه خالد فكلمه:أورد له هذا احلديث أن املراد بقوله

بن ++ وإنام هو خالد, وهو وهم, وبذلك رصح الطرباين يف روايته,صاحب الرتمجة
بن ا عن »مسنده« بني ذلك أمحد يف ,قال اهللا ++معت رسول س: وهو الذي قال,الوليد
 .»الوليدبن ++ والطرباين من طريق أخرى يف ترمجة خالد, والبخاري يف تارخيه,عيينة

واحلميدي , )٩٠/ ٤(» املسند«واحلديث كام ذكر احلافظ أخرجه اإلمام أمحد يف 
 ).١٤٣/ ٣(» التاريخ الكبري«, والبخاري يف )٥٦٢(

بن حكيم أخي خالد ++من حديث هشام) ٢٦١٣( أخرج نحوه مسلم واحلديث
 .صاحب هذا احلديث

 ).م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٣(



 ٢٧٣ ثايناملجلد ال  

ْعربن ++ خالد −٣٠٦  )*(ُفMة, حليف ب زهرةُ
 .أحاديث سكن الكوفة, وروى عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن منده » معرفة الصحابة «:رتمجتهل انظر , ويف نسبه خالف,خالف يف صحبته++ال*) (

ونسبه العذري ) ٩٤٥/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«ونسبه خزاعي, و) ٤٥٨/ ١(
, وذكر ابن األثري )١٢٩/ ١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«ال وعذرة من قضاعة, ووق

بن ++أبرهةبن ++عرفطةبن ++خالد«:  اخلالف يف نسبه فقال)٣٠٨/ ١(» أسد الغابة«يف 
 بل هو من : ويقال,مناة++بن عبد++بكربن ++ البكري من بني ليث: ويقال,سنان الليثي

 وهو ابن أخي ,صعريبن ++عرفطةبن ++ هو خالد: قالنا ومن ه,قضاعة ثم من عذرة
 ومنهم ,عذرة حليف لبني زهرةبن ++كاهلبن ++صعري عذري من بني حزازبن ++ثعلبة

بن ++اهللا++بن عبد++اهلائلةبن ++صيفيبن ++سنانبن ++أبرهةبن ++عرفطةبن ++ هو خالد:من قال
  هذا كالم.اًيضذعرة فهو عذري وحزازي أبن ++كاهلبن ++بن حزاز++أسلمبن ++غيالن
  قال,نعيم فلم ينسباه++ وأبووأما ابن منده .عمر وفيه سهو نذكره آخر الرتمجة++أبي
بن ++ خالد: وقال ابن منده.عرفطة العذري وعذرة من قضاعةبن ++ خالد:نعيم++أبو

عمر يف نسبه ++ أبي قول:قلت. اً وهذا غلط أيض.عرفطة اخلزاعي حليف بني زهرة
سنان الليثي فهذا النسب بعينه هو الذي ذكره هو أيضا بن ++رهةأببن ++ عرفطة:األول

 ذكره++ ماحني نسبه إىل عذرة فهذا اختالف والصحيح أنه منسوب إىل عذرة عىل
 إنه ابن :وأما قوله .كاهلبن ++اهلائلة إىل حزازبن ++صيفيبن ++ سنان:عمر حني قال++أبو

 إنام األشهر هو الذي نسبه إىل ا فهو قليلًصعري وهو مع كونه عذريبن ++أخي ثعلبة
 إنه خزاعي فليس : وأما قول ابن منده,اهلائلة وجيتمع هو وثعلبة يف حزازبن ++صيفي
 .ه ا.» واهللا أعلم.بيشء

 والفاء املهملة بضم − عرفطةبن ++خالد«): ٢٤٤/ ٢(» اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 سنانبن ++− ساكنة موحدة امبينه والراء اهلمزة بفتح − أبرهةبن ++− ساكنة راء بينهام
هتذيب «وانظر باقي مصادره يف حاشية . »الصحيح وهو ,العذري :ويقال ,الليثي
 ).١٢٨/ ٨(» الكامل
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 عرفطةبن ++خالد: )٢(سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد: )١ (]:[
 )٤(]عذرةبن ++ابن غيالن [۩+)٣(]اهللا++بن عبد++صيفي[بن ++سنانبن ++أبرهةبن ا
قضاعة, وهو بن ++احلافبن ++)٦(]أسلمبن ++ليث[بن ++)٥(]بن زيد[سعد بن ا

 وروى عنه, وكان كالب, وصحب النبي بن ++حليف لبني زهرة
وقاص واله القتال يوم القادسية,وهو الذي قتل اخلوارج ++بن أبي++سعد

َ النخيلة, ونزل الكوفة, وابتنى هبا دارا, وله ع)٧(ومي  .ب وبقيةِقً
بن ++سلمة, عن عليبن ++ نا محاد:حممد العييشبن ++)٨(عبيد اهللا  −٨٤٩

يا «: قال له اهللا ++أن رسول: عرفطةبن ++عثامن, عن خالد++ أبيزيد, عن
عت  فإن استط,وفرقة, فإذا كان ذلك خالد, إنه ستكون أحداث واختالف

 .)٩(»القاتل فافعل++ الأن تكون املقتول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م( يف  ليس)١(
 .)٣٥٥/ ٤( »الطبقات الكربى« )٢(
 بزيادة »اهللا++بن عبد++اهلائلةبن ++صيفي«: »الطبقات«, ويف املطبوع من )ف(, )م( كذا يف )٣(

 .»اهلائلة«
 ]. م−ب / ٩٧: ق[  ۩  

 .»عذرةبن ++كاهلبن ++حزازبن ++أسلمبن ++غيالن«: »الطبقات«, ويف )ف( ,)م( كذا يف )٤(
 ).ف( ليس يف )٥(
 .»أسلمبن ++سوربن ++ليث« »الطبقات«, ويف )ف(, )م( كذا يف )٦(
 .»زمن«: )م( يف )٧(
ً مصغرا, وهو من رجال »عبيد اهللا«: )م(يف ++ ما خطأ, والصواب»عبد اهللا«, )ف( يف )٨(

 .)١٤٧/ ١٩( »التهذيب«
من طريق ابن سلمة, به, وصححه احلاكم  )٢٩٢/ ٤(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف  )٩(

 ).٥٢٢٣(» املستدرك«يف 
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 .بن سلمة++وما حدث هبذا احلديث ـ فيام أعلم ـ غري محاد: )١(]:[
زائدة, ++بن أبي++نا زكريا: بن برش++نا حممد: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٨٥٠

عرفطة بن ++عرفطة, عن خالدبن ++سلمة, عن مسلم موىل خالدبن ++عن خالد
ًدا فليتبوأ بوجهه ّمن كذب علي متعم«: يقول اهللا ++سمعت رسول: قال

 .)١(»مقعده يف النار
 .برش العبدي فيام أعلمبن ++وما حدث به غري حممد: )٢(]:[

هبن ++خالد −٣٠٧  )*(عدي ا
 .روى عن النبي 

 نا :يزيدبن ++اهللا++ عبدحدثنا: عمر القواريريبن ++عبيد اهللا  −٨٥١
 أن ,األشج أخربهبن ++اهللا++بن عبد++أن بكري: األسود++ أبوحدثني: حيوة
من جاءه « :اهللا ++عدي, عن رسولبن ++سعيد أخربه عن خالدبن ++برس

 فإنام هو ;من أخيه معروف من غري إرشاف وال مسألة, فليقبله وال يرده
 .»إليهاهللا ++رزق ساقه

 .ًأيوب مجيعا++بن أبي++عن حيوة وسعيد, )٣(رواه املقرئ: )٢(]:[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) بتحقيقنا− ٢٠٥٥( »أطراف الغرائب واألفراد« انظر تعليقنا عىل هذا احلديث يف )١(
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٢(
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٤٦٩/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته*) (

 النبي وصحب ,خالد أسلم«: وقال) ٣٥٠/ ٤(البن سعد » الطبقات«, و)٩٥٠/ ٢(
ّيعد يف أهل املدينة«: وقال) ١٢٩/ ١(» االستيعاب«و ,» البن » أسد الغابة«, و»ُ

 ).٢٤٤/ ٢(» اإلصابة«, و)٣٠٧/ ١(األثري 
 ).٤٦٩/ ١(البن منده » املعرفة«يزيد املقرئ كام يف بن ++اهللا++ عبد هو)٣(
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 .)١(األسود بإسناده++ زهري وابن هانئ, عن املقرئ عنهام, عن أبيه −٨٥٢
 .عدي غري هذا احلديثبن ++وال أعلم روى خالد: )٢ (]:[

زاعي++ أبوخالد −٣٠٨  )*(نافع ا
 ., من أصحاب بيعة الشجرةصاحب النبي 

 مالك األشجعي,++نا ابن فضيل, عن أبي: بن إسحاق++ هارون[ −٨٥٣
, بن ++عن نافع خالد اخلزاعي, عن أبيه, وكان أبوه من أصحاب النبي 

إذا صىل والناس خلفه  اهللا ++كان رسول:  قال)٣(]من أصحاب الشجرة
 .)٤( والسجودِ الركوعَ خفيفة تامةًصىل صالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤٠٤(وصححه ابن حبان . , بهاملقرئ الرمحن عبد++ أبيعن )٢٢٠/ ٤(أخرجه أمحد ) ١(
 ).م( ليس يف )٢(
ن نافع اخلزاعي كان مم++ أبونافعبن ++خالد«: )٣١١/ ١(» أسد الغابة«قال ابن األثري يف *) (

عمر هذه الرتمجة إىل ++ أبوقد أخرج: قلت «:ثم قال» ضوانِّبايع حتت الشجرة بيعة الر
 من غري أن ينسبه وقد »خالد اخلزاعي« وقد أخرج ترمجة »روى عنه ابنه نافع« :قوله

ا هو الذي روى عن أبيه يف ًن ابنه نافعإ ف,ام واحدُ جعلهام اثنني وه,تقدم ذكره
 احلديث »اًسألت ربي ثالث« : الذي مل ينسبه»خالد اخلزاعي«  وقال يف ترمجة,الرتمجتني

 واحلق بأيدهيام وإنام اتبعناه يف إثبات ,نعيم يف هذه الرتمجة++ وأبوالذي ذكره ابن منده
 .ها. » واهللا أعلم,الرتمجتني وذكرنا الصواب فيه

 حتت نافع اخلزاعي كان ممن بايع++ أبوخالد«: )٣٧٧/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
 نبه عليه ,ا بينه وبني خالد اخلزاعي املتقدم ذكره فوهمًقّعمر مفر++ أبو ثم ذكره,الشجرة

 .ه ا.»بن األثريا
 منده البن» معرفة الصحابة«, و)١٢٩/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«: انظر ترمجته

 ).٩٤٦/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٤٥٧/ ١(
  ).ف(بني املعقوفني من ++ ما)٣(
 . من طريق ابن فضيل, به)٤١١٤() ١٩٣/ ٤( »املعجم الكبري«الطرباين يف أخرجه  )٤(
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 .۩ًوله حديث آخر أيضا: )١(]اهللا++ عبدقال[

 )*(رافعبن ++خالد −٣٠٩
: بن يزيد++أنا نافع: مريم++نا ابن أبي: بن إسحاق الصغاين++ حممد −٨٥٤

َّبن مالك املعافري حدثه أن ++)٣ (]عبيد [)٢(]أن: عباس[بن ++أخربين عياش
 اهللا ++أن رسول: بن رافع++َّاحلكم حدثه, عن خالد++بن أبي++اهللا++بن عبد++جعفر

ّيقدر يكن, وما ترزق يأتك++ ما مهك)٤(ال يكثر«: قال البن مسعود َ ُ«)٥(. 
رافع غري هذا, وال أدري له صحبة أم بن ++وال أعلم خلالد: )٢(]:[
 .)٦(ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف( من )١(

 ]. م−أ / ٩٨: ق[  ۩  
خمتلف يف إسناده «): ٤٧١/ ١(» معرفة الصحابة«خمتلف يف صحبته, لذلك قال ابن منده يف (*) 

 .»فيه ويف إسنادهخمتلف «): ٩٤٤/ ٢(»معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وقال أبو»واسمه
 وقال ,»روى عن النبي «): ١٤٨/ ٣(» التاريخ الكبري«وقال البخاري يف 

وذكره . »روى عن النبي  مرسل«): ٣٣٠/ ٣(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++أبي ابن
 .»يروي املراسيل«: يف طبقة التابعني وقال) ٢٠١/ ٤(» الثقات«ابن حبان يف 

اإلنابة إىل «ىل النحو الذي ذكرناه أدخله مغلطاي يف ولام كان اخلالف يف صحبته ع
/ ٢(» اإلصابة«وانظر ترمجته يف ). ١٩٥/ ١(» معرفة املختلف فيهم من الصحابة

 ).٩٠(البن العراقي » حتفة التحصيل «,)٢٣٢
 ).م( ليس يف )٢(
 ).٢١٣/ ٨(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++ذكره ابن أبي» عبد«: وصوابه) ف(, )م( كذا يف )٣(
 .»تكثر«): م( يف )٤(
مريم, به, وانظر ++ أبيابنمن طريق  )٢٤٤١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٥(

 ).٤٧٩٢(للشيخ األلباين  » السلسلة الضعيفة«
 للمصنف ونقل قول البغوي عقب هذا احلديث,) ٢٣٣/ ٢(» اإلصابة« عزاه احلافظ يف )٦(

 .فظواحلديث فيه اضطراب كام قال احلا
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 )*( الثقفي)١(َجبل++بن أبي++خالد −٣١٠
 .كان يسكن الطائف

 .إسامعيل حبن ++ نا إسحاق:عمي  −٨٥٥
عني مبن ++ نا حييى:علي قاالبن ++إسحاق, وحممدبن ++حممد  −٨٥٦
 الرمحن++الرمحن الطائفي, عن عبد++بن عبد++اهللا++نا عبد: بن معاوية++نا مروان: قال
, عن أبيه, أنه أبرص النبي  وهو قائم عىل )٣( جبل)٢(أبيبن ++خالدبن ا

$!™Ï﴿قوس يف مرشق ثقيف, وهو يقرأ  uΚ ¡¡9$#uρ É−Í‘$ ©Ü9$#uρ﴾ ]حتى ]١: الطارق ,
:  قال, ثم قرأهتا يف اإلسالم,, وأنا مرشكفوعيتها يف اجلاهلية: ختمها, قال

فقرأهتا عليهم, : سمعت من هذا الرجل? قال++ ما:فدعتني ثقيف قالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلكامل«: انظر» جيل«: وقيل» جبل«): م(خطأ, والصواب كام هو يف » جثل«): ف( يف )١(
 ).٢٢٩−٢٢٨/ ٤(» اإلصابة«, و)٤٧/ ٢(

بفتح −ل َبَجبن ++خالد«: )٢٢٨/ ٢( »اإلصابة« وقال احلافظ يف ,خالف يف صحبته++ال*) (
بكرس اجليم بعدها  −ل ْيِووقع يف رواية البخاري وابن الربقي ج −اجليم واملوحدة
 –بفتح املهملتني− العدواين ,بن ماكوال األول واخلطيب الثايناح ّورج −حتتانية ساكنة

 إنه بايع حتت : ويقال, سكن الطائف وله حديث واحد:بن السكنا قال ,الطائفي
 .وذكر احلديث» الشجرة

 ,الثقفيجبل ++بن أبي++جبل العدواين وخالدبن ++بن حبان بني خالداق ّفر «:ثم قال
 .ه ا.»ووهم

البن حبان » الثقات«, و)١٣٨/ ٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: رتمجتهلوانظر 
 ألبي نعيم» معرفة الصحابة«, و)٤٦٣/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«, و)١٠٥/ ٣(
)٩٤٧/ ٢.( 

 .كذا» جبل++ أبيخالدبن ++عبد الرمحن«): م( يف )٢(
 . كام سبق وبيناخطأ» جثل«): ف( يف )٣(
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يقوله ++ مانحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أحق: فقال من معهم من قريش
 .)١(اهنتبعال

 عن النبي  غري هذا )٣(جبل++بن أبي++ومل يرو خالد: )٢(]:[
 .)٤(ثاحلدي

َبن ++خالد −٣١١  )*(واريا
 .من احلبشة

احلارث ++حدثني أبو: بن إبراهيم الرتمجاين++إبراهيم إسامعيل++ أبو −٨٥٧
 من احلبشة من أصحاب )٥(احلواري رجالبن ++رأيت خالد: إسحاق قال

 , غسلة للجنابة)٦(]سلنيُغ[اغسلوين : النبي  حرضه املوت, فقال
 .)٧(وغسلة للموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق  )١٢٠( برواية الدوري» تاريخ ابن معني«, واحلديث يف »أتبعناه«: )م(يف  )١(

 .معاويةبن ++ مروانمن طريق) ١٧٧٨( خزيمة ابنصححه ومريم, به, ++ أبيابن
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٢(
 . خطأ»جثل«): ف( يف )٣(
 )٤٧/ ٢(» اإلكامل« انظر اخلالف الوارد يف هذا احلديث يف )٤(
ثم » مفتوحة مهملة بحاء احلواري «:وقال) ٢١٦/ ٣(» اإلكامل«ذكره ابن ماكوال يف *) (

 .ه ا.»احلبشة من وهو صحبة له يقال احلواريبن ++خالد «:قال
عساكر  البن» تاريخ دمشق«, و)١٢٩/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«: انظر ترمجته يف

 ).٢٣١/ ١(» اإلصابة«, و)٣٠٢/ ١ (البن األثري» أسد الغابة«, و)١٩٦/ ٨(
 .»رجل«): ف( يف )٥(
 ووقعت ,)٢٣١/ ٢(» اإلصابة«و) ٤١٢٤(» معجم الطرباين«وكذا يف ) م( ليست يف )٦(

 .وكالمها حمتمل» غسلتني «:ألبي نعيم» معرفة الصحابة«يف 
 من طريق املصنف, به, وأخرجه )١٩٨/ ٨( »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف أخرجه +)٧(

 .من طريق الرتمجاين, به) ٤١٢٣) (١٩٦/ ٤( »املعجم الكبري«اين يف الطرب
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 .بن احلواري غري هذا, وليس هو بمسند++وال أعلم خلالد: )١(]:[

 )*(حرملةبن ++اهللا++بن عبد++خالد −٣١٢

 اهللا++ عبد نا:مسلمة القعنبيبن ++اهللا++ عبد نا:منصوربن ++أمحد  −٨٥٨
: قال–حرملة بن ++اهللا++بن عبد++حييى, عن أبيه, عن خالد++بن أبي++حممدبن ا

 فوقف )٢(فانْسُ عاهللا ++أتى رسول: الأحسب القعنبي ق: ابن منصور
 م اخليلُدُ هل لك يف عقائل النساء وأ,يا رسول اهللا: عليه رجل فقال

 يف ئيُر فكأن ذلك ,ِجلْدُ من بني م۩ويف القوم رجل: ج قالِلْدُ م)٣(ينب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
: )٣٠٧/ ١(» أسد الغابة« قال ابن األثري يف , أنه تابعيراجح وال,خمتلف يف صحبته*) (

 قاله , وال تصح له صحبة, خمتلف يف صحبته,حرملة املدجليبن ++اهللا++بن عبد++خالد«
 .»منده++ابن

حاتم ++ وأبووذكره يف التابعني البخاري«: )٢٤١/ ٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 »الرازي وابن حبان وآخرون

» معرفة الصحابة«, و)٤٧٤/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف
/ ١(ملغلطاي » اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«, و)٩٥٥/ ٢(ألبي نعيم 

 حاتم+البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)١٥٩/ ٣(للبخاري » التاريخ الكبري«, و)١٩٩
 ).٢٥٧/ ٦(البن حبان » الثقات«, و)٣٣٩/ ٣(

 ).٤٦٨/ ٣(البن األثري » النهاية«.  قرية جامعة بني مكة واملدينة)٢(
 كام يف مصادر »من بني مدلج«: , ولعل الصواب)ف( وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٣(

 .ه السابقةترمجت
 ].م−ب/ ٩٨: ق[  ۩  
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مل ++ ما,)٢(قومه عن )١(خريكم املدافع«: اهللا ++جلي, فقال رسولدوجه امل
 .)٣(»يأثم
 اهللا غري هذا, وال أدري له صحبة++بن عبد++وال أعلم خلالد: )٤(]:[
 .أم ال
 :ويف كتاب ابن إسامعيل: )٤(]:[

 )*(جاريةبن ++يديزبن ++خالد −٣١٣
 .سكن املدينة, وروى عن النبي 

 :قال

 )*(يثمغبن ++وخالد −٣١٤
 .)٥(ً حديثاامسكن املدينة, وروى عن النبي  أحاديث, ومل يذكر هل

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»املدفع«): ف( يف )١(
 .»شريتهع«): ف( يف )٢(
القعنبي وغريه, من طريق ) ٤١٣٠ ()١٩٨/ ٤( »املعجم الكبري«يف   الطرباينأخرجه )٣(

 .»وفيه من مل أعرفهم«): ٢٠٦/ ٨(» جممع الزوائد«عن سحبل به, وقال اهليثمي يف 
 ).م( ليست يف )٤(

 .)٤٠٦/ ١( »ابةاإلص«انظر (*) 
 .)٤١٢/ ١( »اإلصابة«انظر (*) 

 .»التاريخ«أي البخاري يف ) ٥(



  ثايناملجلد ال ٢٨٢

زاعي++ أبو)١(عمروبن ++خويلد −٣١٥  )*(شريح ا
 .سكن مكة

: قال++ أبي نا:جريربن ++ نا وهب:ي أبينثحد: زهريبن ++أمحد  −٨٥٩
بني  أحد −يزيد بن ++يزيد حيدث عن الزهري, عن مسلمبن ++سمعت يونس

 وكان من أصحاب −مرو اخلزاعيعبن ++رشيح++ أنه سمع أبا−بكربن ++دسع
 .)٢(لنبي ا

بن +عمروبن ++ خويلد:رشيح اسمه++ أبو:)٣(سعدبن ++يف كتاب حممد رأيت
 بن عدي++بن مازن++بن عمرو++بن املحرتش++بن معاوية++العزى++بن عبد++صخر

ربيعة, أسلم قبل فتح مكة, وكان حيمل أحد ألوية بني بن ++)٤(]عمروبن [
ٍينة سنة ثامن وستني, رشيح باملد++ أبوكعب الثالثة يوم فتح مكة, ومات
 .وقد روى عن النبي  أحاديث

 نا : وابن املقرئ قالوابن يونس++عمرو الناقد ورسيج  −٨٦٠
 رشيح اخلزاعي, عن )٥(جبري, عن أبيبن ++سفيان, عن عمرو, عن نافع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»عمر«): م( تصحفت يف )١(
 :)٣٣٤/ ١( »أسد الغابة«خالف يف صحبته, وإنام اختلف يف اسمه, قال ابن األثري يف ++ ال(*)

 كثر واأل,هانئ:  وقيل,بن خويلد++عمرو:  وقيل,بن عمرو++كعب: اختلف يف اسمه فقيل«
 .ه ا.»خويلد

 ,)٢٠٤/ ٧(» اإلصابة«, و)١٣٥/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«: وانظر ترمجته يف
 ).٤٠٠/ ٣٣(» هتذيب الكامل«و

 ).٢٧٧/ ٢(للبخاري » التاريخ الكبري«وانظر ترمجته ) ٣١/ ٤(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(
 )٢٩٥/ ٤(» الطبقات الكربى «)٣(
 ).ف(يف ليس بني املعقوفني ++ ما)٤(
 ., وهو تصحيف»ابن«): م( يف )٥(
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من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه, من كان «: النبي  قال
ً فليقل خريا أو ليصمت, من كان يؤمن باهللا واليوم يؤمن باهللا واليوم اآلخر
 .)١(»اآلخر فليحسن إىل جاره

 .رشيح اخلزاعي عن النبي  أحاديث++ أبووقد روى: )٢(]:[

د −٣١٦  )*(سويدبن ++السائببن ++خ
 .عون حبن ++ نا جعفر:موسى++ أبواهللا++بن عبد++هارون  −٨٦١
بن ++نا أسامة: بن موسى قاال++ اهللا نا عبيد:بن علي++ حممد −٨٦٢

: اهللا ++قال رسول: بن السائب قال++بن كعب, عن خالد++زيد عن حممد
 ۩ما من يشء يصيب من زرع أحدكم أو ثمرته, من سبع أو طري إال«

 .)٣(»كان له فيه أجر
بن ++ نا ابن فليح, عن موسى:رويفموسى البن ++هارون  −٨٦٣

امرئ القيس, من بن ++سويدبن ++ خالد:ًبدرا عقبة, عن الزهري فيمن شهد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٤٨(, ومسلم )٦٠١٩(سفيان, به, وأخرجه البخاري من طريق ) ٤٨(  مسلمأخرجه )١(
 .رشيح, به نحوه++ أبيمن طريق املقربي, عن

 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٢(
, )٤٩٨/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: خالف يف صحبته, وانظر ترمجته يف++ال*) (

 ,)١٧١/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٩٦٢/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
 خالد«: )٣٣٩/ ٢( »اإلصابة«, وقال احلافظ يف )٣٢٩/ ١(البن األثري » أسد الغابة«و
 بن امرئ القيس األنصاري++بن حارثة++بن عمرو++بن ثعلبة++بن سويد++بن خالد++بن السائبا

 .ه ا.» له وألبيه: وقال غريه, له صحبة:السكنبن ا قال ,اخلزرجي
 ].م−أ/ ٩٩: ق[  ۩  

 .زيد, بهبن ++أسامة طريقمن ) ٥٥/ ٤(  أمحدأخرجه )٣(
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 .اخلزرجبن ++بني احلارث
 ?السائب أم البن ++سويد هو خالدبن ++دوال أدري خال: )١(]:[

ة −٣١٧ َبن ++خز  )*(ّيِمMْثابت ا
 .سكن الكوفة

 ثعلبةبن ++هِاكَالفبن ++ثابتبن ++خزيمة: )٣(قال ابن سعد: )٢(]:[
: بن األوس, وأم خزيمة++بن مالك++مَشُبن ج++مةْطَبن عامر من بني خ++اعدةبن سا
 يكرسان َةَشَرَبن خ++بن عدي++وكان خزيمة وعمري, ةمْطَة بنت أوس من بني خشكب

 .بن ثابت ذو الشهادتني++ وخزيمة,مة حني أسلامْطَأصنام بني خ
ت يوم الفتح, ثاببن ++مة مع خزيمةْطَكانت راية بني خ: وقال ابن عمر: قال

ني, وقتل يومئذ سنة سبع وثالثني, وكان ّفِصوشهد خزيمة مع علي  يوم 
 .عامرة++ أبا:ىَنْكُي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليس يف )١(
:  فقال)٢٧٨/ ٢(» اإلصابة«صحابي مشهور بلقب ذي الشهادتني, ونسبه احلافظ يف *) (

بن ++عامربن ++ساعدةبن ++ثعلبةبن ++− بالفاء وكرس الكاف −ه ِاكَالفبن ++ثابتبن ++خزيمة«
بفتح  −مة ْطَخبن ++عامربن ++− باملهملة والنون : وقيل,باملعجمة والتحتانية −غيان 

بن ++−بضم اجليم وفتح املعجمة  −م َشُجبن ++اهللا++ عبدواسمه −املعجمة وسكون املهملة 
 .ه ا.»يِمْطاألوس األنصاري األويس ثم اخلَبن ++مالك

» معرفة الصحابة«, و)٤٩٢/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف
» أسد الغابة«و, )١٣٣/ ١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و, )٩١٣/ ٢(ألبي نعيم 

 ).٣٢٥/ ١(األثري  البن
 ).م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٢(
 )٣٧٨/ ٤(» طبقاته« يف )٣(
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: حدثني الليث: صالحبن ++اهللا++ عبد نا:منصوربن ++أمحد  −٨٦٤
−ثابت بن ++خزيمةبن ++أخربين عامرة: حدثني يونس, عن ابن شهاب قال

 :قال عامرة −ته شهادة رجلني شهاداهللا ++وخزيمة الذي جعل رسول
 أن خزيمة رأى يف النوم أنه يسجد اهللا ++أخربه عمه وكان من أصحاب رسول

فاضطجع :  فحدثه, قالاهللا ++ فأتى خزيمة رسولاهللا ++عىل جبهة رسول
 .)١( فسجد عىل جبهته» رؤياكقحق«:  ثم قالاهللا ++رسول
كم ومحاد, عن إبراهيم,  أنا شعبة, عن احل:اجلعدبن ++علي  −٨٦٥
املسح «: ثابت, عن النبي  قالبن ++اهللا اجلدلي, عن خزيمة++عبد++ أبيعن

 .)٢(»للمسافر ثالثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة
 عن احلسن)٣ (,سليامنبن ++الرحيم++ عبد نا:ُعمربن ++اهللا++ عبد −٨٦٦

اهللا ++عبد++ميمون, عن أبيبن ++مرود اهللا, عن إبراهيم التيمي, عن ععبيبن ا
 عن النبي  يف −صاحب الشهادتني–بن ثابت ++اجلدلي, عن خزيمة

 .)٤(املسح
بن ++األسود, عن القاسمبن ++ عبيدةحدثنا: عمربن ++اهللا++ عبدقال −٨٦٧

يزيد بن ++ العكلي, عن إبراهيم)٥(يزيدبن ++الوليد اهلمداين, عن احلارث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق يونس, به) ٢١٦/ ٥(  أمحدأخرجه )١(
من طريق ) ١٥٧(داود ++ أبوأخرجهواحلديث , )٨٧−٨٦/ ١(» اجلعديات«نظر ا )٢(

 .شعبة, به
 . كذا»عن ابن سليامن«): ف(زاد يف  )٣(
 .إبراهيم التيمي, بهمن طريق ) ٩٥( الرتمذي أخرجه )٤(
 ).٣٠٨/ ٥( »الكامل هتذيب« وانظر» زيد«): ف( تصحفت يف )٥(
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, عن النبي )١(]بن ثابت[عن خزيمة اهللا اجلدلي, ++عبد++ أبيالنخعي, عن
 .)٢( يف املسح بمثله۩
َّالريانبن ++بكاربن ++حممد  −٨٦٨  .معرش ح++ أبو نا:َّ
بن ++معرش, عن حممد++ أبو نا:حممدبن ++ نا حسني:جدي  −٨٦٩
ني حتى صفا سالحه يوم زال جدي كاف++ ما:ثابت قالبن ++خزيمةبن ++عامرة

 اهللا ++قاتل حتى قتل, قال سمعت رسول سيفه, وّ, فسلٌتل عامرُق
ُتقتل عامرا الفئة«: يقول  .)٣(»ُ الباغيةً

 .ثابت عن النبي  أحاديثبن ++وقد روى خزيمة: )١(]:[
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(

 ].م−ب/ ٩٩: ق[   ۩ 
 .شيخ املصنف, بهمن طريق ) ٣٧٨٦) (٩٩/ ٤(» املعجم الكبري« الطرباين يف أخرجه) ٢(
 ).٥٦٩٧(معرش, به, وصححه احلاكم ++ أبيمن طريق) ٢١٤/ ٥( أمحد أخرجه )٣(
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ة −٣١٨ ّجزيبن ++خز ِ َ)*( 
 .سكن البرصة

 بن سلمة, عن حممد++ نا حممد:بن عاصم++اجلبار++طالب عبد++ أبو −٨٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحاب أ يقوله , بكرس اجليم:جزى«: )٨١−٧٨/ ٢(اإلكامل قال ابن و ,»جزء«) م(يف *) (
  وقال. ومل يذكر حركه اجليم, بسكون الزاي: وقال اخلطيب.طني قاله الدارق,احلديث

  .ها. »الزاي وكرس اجليم بفتح جزى: الغني++عبد
ٌالذي بسكون الزاي هو جزء آخره «): ٢٥٤/ ١(» تبصري املنتبه«قال احلافظ يف  ْ َ

ّوأما الذي هو بكرس الزاي واختلف يف أوله فآخره بعد املد مهزة .  وسأذكره بعد,مهزة ّ
 )١٦٤/ ٢( »توضيح املشتبه«وانظر كالم ابن نارص يف . »ّ يسهل فتصري الياء مدغمةأو

  .فقد توسع يف بيان ضبطه
وللعالمة املعلمي اليامين بحث رائع حول هذا املوضوع يف ضبط هذا االسم, فاض 

 .عليهاهللا ++فرمحة) ٨١−٧٩/ ٢(» اإلكامل«به قلم الشيخ يف تعليقه عىل 
 , وابن)٢٠٦/ ٣(» التاريخ الكبري«البخاري يف : عليهاوأما الصحبة فقد نص 

/ ١(» معرفة الصحابة«, وابن منده يف )٣٨٢/ ٣( »اجلرح والتعديل«حاتم يف ++أبي
 »الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٩٢١/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤٩٥

 »حيفات املحدثنيتص«, والعسكري يف )٧٩/ ٢(» اإلكامل«, وابن ماكوال يف )٤٩/ ٧(
 »أسد الغابة«, وابن األثري يف )١٣٣/ ١( »االستيعاب«الرب يف ++ عبد وابن,)٤٥٤/ ١(
 .)١٦٤/ ٢( »توضيح املشتبه«, وابن نارص يف )٣٢٥/ ١(

له حديث يف أكل الضب والضبع «: )٢٨٠/ ٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 مل يثبت : وقال,سكن والباوردي وابن الهوغري ذلك أخرجه الرتمذي وابن ماج

املخارق أحد ++بن أبي++أمية++ ومداره عىل أبي, ورويناه يف الغيالنيات مطو,حديثه
 .ها. »الضعفاء

 .ه ا.» مل يصح اإلسناد إليه,صحابي«: )٢٩٦/ ١(» التقريب«وقال يف 



  ثايناملجلد ال ٢٨٨

, ي السلم)٢(بن جزي++انّبِح, عن )١(الكريم البرصي++, عن عبدبن إسحاقا
إين : قدمت املدينة فأتيت النبي  فقلت:  قال)٢(بن جزي++عن أخيه خزيمة

 ?الضب: , قلت»سل عم شئت«: قالف ,سألكأجئت 
 :بن األصبهاين++بن سعيد++ نا حممد:بن علي اجلوزجاين++ حممد −٨٧١

املخارق, عن ++بن أبي++الكريم++ عبدإسحاق, عن بن++ عن حممد,متيلة++ أبونا
ّحب  ,اهللا+رسول+يا: قلت:  قال)٢(بن جزي++خزيمة: , عن أخيه)٢(بن جزي++انِ
إن «: ? قالَِمول: قلت:  قال»كله, وال أحرمهآال «: ? قالّتقول يف الضب++ما

: فام تقول يف األرنب? قال: قلت:  قال»ًأمة فقدت, ورأيت خلقا رابني
:  قال,»)٣(ىَدمَتنبئت أهنا «: ? قالَِمول: قلت:  قال»ا, وال أحرمهاكلهآال «

:  قال?الثعلب: قلت:  قال»ومن يأكل الضبع?«: الضبع? قال: قلت
ويأكل الذئب أحد فيه «:  قال,ذئبال: قلت:  قال»ومن يأكل الثعلب?«

 .)٤(»!خري
 . غري هذا)٦(جزيبن ++وال أعلم خلزيمة: )٥(]:[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++الكريم++وهو عبد» البرصي«: )ف( كام أثبتنا من , خطأ, وصوابه»العرصي«): م( يف )١(

 )٢٦٠−٢٥٩/ ١٨(» التهذيب« من رجال املخارق البرصي++أبي
 .ًوله وجه كام ذكرنا آنفا» جزء«): م( يف )٢(
ُتحيض األرنب ّأن وذلك ,َّالدم ترمي َّأنها أي )٣( ِ  ).٣٣٢/ ٢(» النهاية«. املرأة حتيض كام َ
وقال املخارق, به, ++ أبيابنمن طريق ) ٣٢٤٥( وابن ماجه ,)١٧٩٢( الرتمذي أخرجه )٤(

 .»هذا حديث ليس إسناده بالقوي«: الرتمذي
 ).م( ليست يف )٥(
 .ًوله وجه كام ذكرنا آنفا» جزء«): م(يف  )٦(
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نبن ++ةخز −٣١٩  )*(اريصمعمر ا
 أخربين :بن نافع قال++اهللا++ نا عبد:موسى++اهللا أبو++بن عبد++ هارون −٨٧٢

معمر األنصاري ثم اخلطمي بن ++حممد, عن أبيه, عن خزيمةبن ++املنكدر
حبط عملها, : , فقال أناساهللا ++ عهد رسول)١(رمجت امرأة يف: قال

سوى ++ ماارة ذنبها, وحترش عىلهذا كف«: فبلغ ذلك النبي  فقال
 .)٢(»ذلك
  حييى احلامين, عن منكدر, عن أبيه, عن خزيمة)٤(ورواه: )٣(]:[

 .معمربن ا
 ?مة غريه, وال أدري له صحبة أم ال وال أعلم خلزي)٣ (]:[

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف إسناد «: وقال) ٤٩٣/ ١(» معرفة الصحابة« ذكره ابن منده يف ,خمتلف يف صحبته*) (
 »ستيعاباال«الرب يف ++, وابن عبد)٩٢٠/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,»حديثه نظر

ومغلطاي يف  ,»ديثه يف املرجومة يف إسناده اضطراب كثريح«:  وقال)١٣٣/ ١(
 »اإلصابة«, واحلافظ يف )٢٠٨/ ١(» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«
)٢٨٣/ ٢(. 

 حاتم++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٢٠٦/ ٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر
ذكره البخاري وغريه يف «: وقال) ١٠٨/ ٣(البن حبان » الثقات«, و)٣٨٢/ ٣(

 .ه ا.»الصحابة
 .وضبب عليها» عىل«): ف( يف )١(
من حديث احلامين, وانظر ) ٣٧٩٤( )١٠١/ ٤( »الكبري عجمامل« يف الطرباين أخرجه )٢(

 ).٢٩(لألزدي » املخزون«
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٣(
 .»وروى«): ف( يف )٤(
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هباب من [  )١(]خارجة: ا
 )*(جبلةبن ++خارجة −٣٢٠

, عن ۩إسحاق++ أبي نا رشيك, عن:د الكنديالوليبن ++برش  −٨٧٣
 ,يا رسول اهللا: قلت:  قال−أو عن جبلة−بن جبلة ++بن نوفل, عن خارجة++فروة

إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ «:  منامي, قالدًعلمني شيئا أقوله عن
 .)٢(» فإهنا براءة من الرشك;بقل يا أهيا الكافرون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
 ذكره :جبلةبن ++خارجة«: )٣٦٧/ ٢( »اإلصابة« قال احلافظ يف ,خمتلف يف صحبته*) (

فأخرجوا  ,نشأ عن تصحيف وانقالب ; وهو وهم,حبان وغري واحد يف الصحابة بنا
جبلة يف بن ++ عن خارجة,نوفلبن ++ عن فروة,إسحاق++ أبي عن٠,من طريق رشيك

 ,سليامنبن ++وقال سعيد , عن رشيك,الوليدبن ++هكذا قال برش »هللا أحدا++قراءة قل هو«
 .إسحاق++ أبي وهكذا قال أصحاب, وهو الصواب.خارجةبن ++جبلةبن ++عن رشيك

أو أخطأ فيه  ,اً أخاف أن يكون رشيك أخطأ فيه لام حدث به برش:قال الباوردي
 ).٢٩٧/ ١(البن األثري » أسد الغابة« وكذا يف .ه ا.»برش عىل رشيك

, »وهو وهم«: وقال) ٥١٣/ ١(البن منده » معرفة الصحابة «:رتمجتهلوانظر 
 وحكم أنه ,ذكره بعض املتأخرين «:وقال) ٩٧٤/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و

, »خارجةبن ++ وإنام هو جبلة,جبلةبن ++ خارجة:وهم وأخرج له حديث رشيك, فقال
وهو حديث كثري  «: وذكر حديثه وقال)١٢٤/ ١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و

وذكره يف الصحابة, وقد نبه ) ١١١/ ٣(البن حبان » الثقات«, وانظر »اإلضطراب
 .احلافظ عىل أنه وهم

 ].م−أ/ ١٠٠: ق[  ۩  
ًإسحاق اختالفا شديدا, ذكر هذا اخلالف اإلمام ++ أبي هذا احلديث اختلف فيه عىل)٢( ً= 
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إسحاق, عن ++ أبيهذا احلديث عن ىيرو ناموإ$$: )١(]:[
 .نوفل, عن أبيهبن ++فروة

نصاريبن ++خارجة −٣٢١  )*(النعمان ا
 .سكن املدينة

ن ـب++بـن خبيـة, عـا شعبـ ن:ادةـن عبـب ا روحـ ن:ديـ ج −٨٧٤
بن معن, ++اهللا++بن عبد++اهللا أو حممد++بن عبد++سمعت معن: الرمحن قال++عبد

 اهللا ++ور رسولُّنَورنا وتُّنَن تإنا وُأيتلقد ر: بن النعامن قال اعن خارجة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واختتم هذه الطرق بطريق سفيان, عن) ٤٦٧: ص(» اليوم والليلة«النسائي يف 

; ألن املعروف عن اإلمام النسائي إذا ++أبي إسحاق, عن فروة األشجعي, عن النبي 
قاله اإلمام ++هو صواب, هذا ما++ ماَّطرق طرق احلديث بدأ بام هو خطأ, ثم يذكر

 لصحابي, وللتوسع يف اسم ا)٦٢٥/ ٢(» رشحه عىل علل الرتمذي«رجب احلنبلي يف  ابن
: ترمجة(قانع  البن» معجم الصحابة«تعليقنا عىل واخلالف الواقع فيه ويف حديثه انظر 

 ).٣٣٦(وحديث رقم ) ١٧٦
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)١(
موسى عن ++ أبو ذكره:النعامنبن ++خارجة«: )٣٦٧/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف *) (

 أم هشام : والصواب,حيف وسقطسعيد العسكري وهو خطأ نشأ عن تصبن ++علي
 فروى من ,حبيب شيخ العسكريبن ++ حممد: والواهم فيه,النعامنبن ++بنت حارثة
 ,معنبن ++اهللا++ عبد أو,اهللا++بن عبد++ عن معن,الرمحن++بن عبد++ عن حبيب,طريق شعبة
 »لواحداهللا ++لقد رأيتنا وإن تنورنا وتنور رسول« : قال,النعامنبن ++عن خارجة

 عن ,معنبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد عن, عن حبيب,يث وهذا مشهور من رواية شعبةاحلد
  .داود وغريمها++ وأبي واحلديث عند مسلم,النعامنبن ++أم هشام بنت حارثة

  .ه ا.»ووهم الذهبي فذكر هنا أن احلديث حلارثة وليس كذلك بل هو البنته
ومغلطاي يف ) ٣٠٠/ ١(» غابةأسد ال«ولعل احلافظ استفاد ذلك من ابن األثري يف 

 ).١٩٤/ ١(» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«
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اهللا  وهو خيطب ++واحد وما تعلمت سورة قاف إال من يف رسول
 .)٢( يوم اجلمعة)١(]هبا[

 .وال أعلم له غريه: )١ (]:[

 )*(حذافة العدويبن ++خارجة −٣٢٢
 حبيب,++بن أبي++بن إسحاق, عن يزيد++ أنا حممد: نا يزيد: جدي −٨٧٥
ْراشد الزويفبن ++اهللا++ عبدعن يف, عن ْوَّ الز)٤(ةّرُمبن ++اهللا++ عبد, عن)٣(َّ

داة َ لصالة الغاهللا ++خرج علينا رسول: حذافة العدوي قالبن ++خارجة
وما :  قلنا»مَعَّر النُمُ بصالة هي خري لكم من حاهللا ++قد أمركم«: فقال

 .)٥(»اء إىل طلوع الفجرشة العالوتر فيام بني صال«: هي يا رسول اهللا? قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
بن ++ وجعله من مسند أم هشام بنت حارثة,من طريق شعبة) ٨٧٣( مسلم أخرجه )٢(

 .النعامن, وهو الصواب كام تم التنبيه عليه
معرفة «, و)٥٠٦/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: رمجته يفخالف يف صحبته, وانظر ت++ ال(*)

» أسد الغابة«, و)١٢٣/ ١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٩٦٧/ ٢(ألبي نعيم » الصحابة
 ).٦/ ٨(» هتذيب الكامل«, و)٢٢٢/ ٢(» اإلصابة«, و)٢٩٧/ ١(البن األثري 

−٣٢٣/ ٦(للسمعاين » نساباأل«بالقاف, والصواب بالفاء, انظر » الزوقي«): ف( يف )٣(
٣٢٤.( 

, وانظر )ف(كام أثبتنا من بالقاف يف أوله بد من امليم وهو خطأ, وصوابه » قرة«): م( يف )٤(
التاريخ «وقال البخاري يف ترمجته من ). ١١٧−١١٦/ ١٦(» هتذيب الكامل «يفترمجته 
ُوال يعرف إال بحديث الوتر, وال يعرف... «): ١٩٣−١٩٢/ ٥(» الكبري  سامع بعضهم ُ

 .ها. »إسناد منقطع ومتن باطل«): ٤٥/ ٥(» ثقاته«وقال ابن حبان يف . ها. »من بعض
بن ++من طريق يزيد) ١١٦٨(, وابن ماجه )٤٥٢(, والرتمذي )١٤١٨( أبوداود أخرجه) ٥(

 = .حبيب, به++أبي
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 .)٢( عن النبي  غريهىأعلم رو++ ال:)١(]:[

يبن ++خاشْشَخ −٣٢٣  )*(جناب العن
 .سكن البرصة

: معني يقولبن ++سمعت حييى:  قال)٣(حممدبن ++عباس  −٨٧٦
 .جناببن ++خاشْشَخ

احلر, عن ++بن أبي++ أنا يونس, عن حصني: نا هشيم: جدي −٨٧٧
 .خاش هو العنربيْشاخلَ

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعرفه إال من حديث ++ ال,حذافة حديث غريببن ++حديث خارجة«:  وقال الرتمذي
  .»حبيب++ن أبيب++يزيد

 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
وهو حلق غري » بن زيد مرتوك++خارجة«: عالمة حلق, ويف اهلامش) م( عقب هذه الرتمجة يف )٢(

 .بن زيد هبذه الرتمجة وال بحديثها++عالقة خارجة++ مامصحح وبخط مغاير, وال ندري
 ). م( ليست يف نسبته*) (

 −اخلشخاش «: )٢٨٤/ ٢( »اإلصابة«احلافظ يف وال خالف يف صحبته, قال 
: وقيل, بمهملة ونون −بن أحنف ++بن احلارث++بن مالكا : وقيل,احلارثبن ++−بمعجامت 

 هو : وقيل,بن متيم++بن عمرو++بن العنرب++بن كعب++خلف: وقيل −بمعجمة وحتتانية 
 .ها. »ه صحبةل − بمهملة مضمومة ومثناتني : وقيل,بجيم ونون −بن جناب ++اخلشخاش

للدارقطني » املؤتلف واملختلف«, و)١٤٦/ ٣( البن ماكوال» اإلكامل«: وانظر لضبطه
البن حجر » تبصري املشتبه«, و»اخلشخاش«) ١٣٣/ ٣(ويف » جناب«مادة ) ١١٣/ ١(
)٥٠١/ ٢.( 

» معرفة الصحابة«, و)٥٣٠/ ١ (البن منده» معرفة الصحابة«: رتمجتهلوانظر 
» أسد الغابة«, و)١٣٥/ ١(لرب ا++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٩٩٦/ ٢(نعيم ++ألبي
 ).٣٢٦/ ١(األثري  البن

 ).٤٧/ ٣(» تارخيه «هو الدوري, وانظر )٣(
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أخربين خمرب, عن :  قالأخربين يونس: وقال هشيم مرة: جدي قال −٨٧٨
أتيت النبي  ومعي ابن لي, : خاش قالْشاحلر, عن اخلَ++بن أبي++احلصني
 .)١(»ال جيني عليك, وال جتني عليه«: نعم, قال:  قلت»ابنك?«: فقال
  نا احلسن:ذبن معا++ نا معاذ:اهللا القايض++بن عبد++ سوار −٨٧٩

: ۩خاش أنه أتى النبي  فقالْشحصني, عن أبيه, عن جده اخلَ بنا
احلارث يعادون هذا احلي من بن ++بني عمرو++)٢( أبي إن بني,اهللا++رسول++يا

ً, فاكتب لي كتابا, فكتب له )٣(ريرهتمَجقد خفت أن أؤخذ ب ينسعد, وإ
جيني ++ ال وبنيه,)٥(اشخْشَهذا للخ«:  أمحر)٤(قطعة أديم يف اهللا ++رسول

 .)٦(»ة غريكمرريجخذون بْؤُعليكم إال أقربكم, وال ت
 . غري هذا)٨(وال أعلم للخشخاش: )٧(]:[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًعن هشيم به بالطريقني معا, وأخرجه ابن ماجه ) ٨١/ ٥ (,)٣٤٤/ ٤( أمحد أخرجه )١(

 .من طريق هشيم األوىل, نحوه) ٢٦٧١(
 ].م−أ/ ١٠٠: ق[  ۩  

 . واهللا أعلم»أي«: , ولعل الصواب)ف(, والعبارة غري واضحة يف )م( هكذا يف) ٢(
ْوالذنب نايةاجل: اجلَريرة )٣(  ).٧٢٩/ ١(» النهاية«. َّ
 .ِوهو اجللد» أدم«): م( يف )٤(
 .»اخلشخاش«): م( يف )٥(
وغريه من طريق ) ٦٥٣) (٢٩٣/ ١٩( الطرباين أخرجتفرد به البغوي عىل هذا النحو, لكن +)٦(

 النبي أتوا: اخلشخاش بني وعبيد قيس وعميه مالكا أباه أن ,احلر++بن أبي++حصنين آخر ع
 كتاب هذا«: اهللا ++رسول هلم فكتب الناس عىل عمهم بني من رجل غارةإ إليه فشكوا 
 عىل مسلمون آمنون نكمإ اخلشخاش بني وقيس وعبيد لاملك اهللا ++رسول حممد من

 .»أيديكم إال عليكم يجين وال ,غريكم بجريرة ذونتؤخ++ ال,وأموالكم دمائكم
 ).م( ليست يف )٧(
 .»خلشخاش«): م( يف )٨(
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ارثبن ++شةَرَخ −٣٢٤  )*(ا
 .سكن مرص

, عن )١(ْالزرقاء++بن حممد أبو++امللك++ نا عبد:بن رشيد++ داود −٨٨٠
شة يقول َرَسمعت خ: اربي يقولكثري املح++سمعت أبا: بن عجالن قال++ثابت

 خري من اليقظان, )٢(القائم فيهافتن تكون «: اهللا  يقول++سمعت رسول
ت عليه فليمش تواجلالس خري من القائم, والقائم خري من الساعي, فمن أ

 .)٤(» عام انجلتليجن, فليرضهبا به حتى ت)٣(بسيفه إىل صفاة
 .نبي  غري هذا احلديثوقد روى خرشة عن ال: )٥(]:[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .احلر املحاربيبن ++خالف يف صحبته, وليس هو بخرشة++ال*) (

 ّبن احلرااحلارث أو بن ++−بفتحات−ة َشَرَخ«: )٢٧٢/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
بن احلارث ++ خرشة:بن سعدا وقال ,و الراجحبن احلارث وه++شةَرَخ«: ثم قال» املحاربي

بن احلارث صحابي ++ِّثم بين أن خرشة. ها. »األسدي له صحبة نزل محص له حديث واحد
 .الرب يف اجلمع بينهام++ذهب إليه ابن عبد++ّبن احلر تابعي, بخالف ما++غري خرشة

رادي ليس احلارث املبن ++بأنه خرشة) ٣١٢/ ١(» أسد الغابة«وقال ابن األثري يف 
 .احلر املحاربي كام ذكر ابن مندهبن ++بخرشة
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٥٣١/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: رتمجتهلانظر و
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٥٠١/ ٧(البن سعد » الطبقات«, و)٩٩٨/ ٢(نعيم 

 ).٢٧٣/ ٢(» اإلصابة«, )١٢٧/ ٢(» أسد الغابة«, و)٤٤٥/ ٢(
 )٣٦٩/ ٥(» اجلرح«خطأ, وانظره يف » الروقاء«): م(تصحفت يف  )١(
 .»فيها النائم«): م( يف )٢(
 ).٧٣/ ٣(» النهاية«.  هي الصخرة واحلجر األملس)٣(
 .العجالن, بهبن ++من طريق ثابت) ١١٠, ١٠٦/ ٤( أمحد أخرجه )٤(
 ).م( ليست يف )٥(
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نصاريبن ++ُخبيب −٣٢٥  )*(إساف ا
 .ًسكن املدينة, وشهد بدرا

عقبة, بن ++ا ابن فليح, عن موسىن: أمية الفرويبن ++هارون  −٨٨١
 .)١(]ح[عن الزهري 

 حدثني أبي, عن )١(:]األموي قال[حييى بن ++سعيد  −٨٨٢
 عمرو )٣(بن )٢(بةَنِعبن ++بن إساف++بيبُ خ:ًبن إسحاق فيمن شهد بدرا++حممد

 .بن اخلزرج++بن احلارث++بن جشم++)٤(]بن عامر++ديجابن خ :وزاد ابن إسحاق[
 حدثنا خبيب: بن سعيد++أنا مستلم: بن هارون++ نا يزيد: جدي −٨٨٣

أتيت النبي  :  قال)٥(خبيب, عن أبيه, عن جدهبن ++الرمحن++بن عبدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة«, و)٤٩٠ /١ (البن منده» معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يف*) (
 البن» االستيعاب«, و)٥٣٤/ ٣(البن سعد » الطبقات«, و)٩٨٨/ ٢(نعيم ++ألبي
 .)١١٨/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٤٣/ ٢(الرب ++عبد

بن إساف ++حبيب«): ٢٠١/ ٢(» اإلصابة«وترجم له احلافظ يف موضعني يف 
رب يف حرف احلاء املهملة وهو تصحيف ال++األنصاري اخلزرجي ذكره الطرباين وابن عبد

بن إساف ++ا فقال حبيبًا وذكره يف املهملة عبدان أيضًوإنام هو خبيب باخلاء املعجمة مصغر
هبمزة مكسورة  −بن إساف ++خبيب بالتصغري«: )٢٦١/ ٢(ويف . »رجل من أهل بدر قديم

بن ++عمروبن ++−دة بكرس املهملة وفتح النون بعدها موح −عنبة بن ++−وقد تبدل حتتانية 
 .ها. »بن األوس األنصاري األويس++بن اخلزرج++بن احلارث++بن جشم++بن عامر++خديج

 .)ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
 .»بكرس املهملة وفتح النون بعدها موحدة «:)٢٦١/  ٢ (»اإلصابة« ضبطها احلافظ يف )٢(
 .»عن«): م( تصحفت يف )٣(
 ).م( ليست يف )٤(
 )١٩٤−١٩٣: ص(البن قطلوبغا » من روى عن أبيه عن جده«ر كتاب  انظ)٥(
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نا لنستحي أن إ : فقلنا,لمًوهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي, ومل نس
: ال, قال:  قلنا»?وأسلمتامأ«: ًمنا مشهدا وال نشهده معهم, فقالويشهد ق

فأسلمنا وشهدنا معه, : , قال»نستعني باملرشكني عىل املرشكني++ الفإنا«
:  تقولتفقتلت رج فرضبني رضبة, فتزوجت ابنته بعد ذلك فكان

عدمت رج ++ ال:)٢(]هلا[ل , فأقو)١(جاجهذا الش عدمت رج شجك++ال
 .)٣(ل أباك إىل النارّعج
 .أعلم له غريه++ ال:)٤(]:[

 )*(بن عدي++خبيب −٣٢٦

 :بن إسحاق++ نا حممد:حدثني أبي: بن حييى األموي قال++ سعيد −٨٨٤
: فيهم سامهمفًاهللا  نفرا ++بعث رسول: بن قتادة قال++)٥(بن عمر++ عاصم۩نا

ة إىل عضل, والقارة يعلموهنم َفْلبن ُك++اَبَجْحَحد بني جبن عدي أ++خبيب
 . فقدموا به مكة فقتل, فغدروا هبم, فأرس خبيب,ويقرءوهنم القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معرفة الصحابة« ويف ,)ف(, وغري واضحة يف »شجك هذا الشجاج«): م(هكذا يف  )١(

 .»وشحك هذا الوشاح «:»اإلصابة« و,ألبي نعيم
 ).م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٢(
 .عن يزيد, به) ٤٥٤/ ٣( أمحد أخرجه )٣(
 ).م(املعقوفني ليس يف بني ++ ما)٤(
 . وغريمها)٥٩٧/ ١( »أسد الغابة«, و)٤١٨/ ١( »اإلصابة«انظره يف *) (

 ].م−أ/ ١٠١: ق[  ۩  
 )٥٢٨/ ١٣(» هتذيب الكامل«خطأ; انظر » عمرو«): م( يف )٥(
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 إهاب++بن أبي++نجيح, عن ماوية بنت حجري++فحدثني ابن أبي: قال ابن إسحاق

ِكان خبيب يف بيتي, فلقد اطلعت يوما من ص:  قالت−وكانت قد أسلمت− ري ً
ًفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه, وما يف ْطِن يف يده لقإ و)١(الباب

 .ؤكلُاألرض عنب ي
 −ًمجيعا-نجيح ++بن أبي++اهللا++ وعبدبن عمر,++وحدثني عاصم: قال ابن إسحاق
بغي لي حديدة أتطهر هبا ا: قال لي خبيب حني حرضه القتل: عن ماوية قالت
َفأعطيت غالما من احلي املوس: للقتل, قالت دخل به عىل هذا ا: ى, فقلتً

 :قلت: )٢(]قالت[ الغالم هبا هو إال أن وىل++ ما فواهللا:الرجل البيت, قالت
 , يقتل هذا الغالم, فيكون رجل برجل, أصاب الرجل واهللا ثأره?تعصن++ما

 حيث يافت أمك غدرخ++ مالعمرك: فلام ناوله احلديدة أخذها من يده ثم قال
ثم خرجوا :  وقال عاصم, سبيلهثم خىل: ك, قالتّبعثت هبذه احلديدة إلي مع

عوين أصلي ركعتني َدَإن رأيتم أن ت: بيب إىل التنعيم ليقتلوه فقال هلمُبخ
, ثم أقبل عىل القوم امدونك, فركع ركعتني أمتهام وأحسنه: فافعلوا, فقالوا

ًإنام طولت جزعا من القتل الستكثرت من أين أما واهللا لوال أن تظنوا : فقال
:  الركعتني عند القتل للمسلمني, قالّفكان خبيب أول من سن: صالة, قالال

, : وه قالفثم رفعوه عىل خشبة فلام أوق فبلغه اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك 
ًاللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا, وال تغادر: صنع بنا, ثم قالُي++ ماالغداة  منهم ً

, فكان معاوية  حرضته يومئذ مع: سفيان يقول++ أبيبن++ًأحدا, ثم قتلوه 
 ۩يطأطئني إىل األرض −سفيان++ أبايعني–سفيان فيمن حرضه فلقد رأيته ++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شق الباب:  أي)١(
 ).م( ليست يف )٢(

 .]م−ب/ ١٠١:ق[  ۩  
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 فاضطجع يعُد[إذا  إن الرجل :فرقا من دعوة خبيب, قال وكانوا يقولون
 .عنه)١(]نزلت
ة, َيْشَيم اجلمحي تصيبه غحذبن ++عامربن ++وكان سعيد: إسحاق++)٢(نبا قال
بي ++ ما,واهللا يا أمري املؤمنني: هذا الذي يصيبك? قال++ ما:)٣(مر ُفسأله ع

ُعدي حني قتل وسمعت بن ++من بأس, ولكني كنت فيمن حرض خبيب
ّخطرت عىل قلبي وأنا يف جملس إال غيش علي++ مادعوته, فواهللا , فزاده عند عمر ُ

 .)٤(ً خريا)٣(
: , عن جابر قالو نا سفيان, عن عمر:عباد املكيبن ++ حممد −٨٨٥

 .)٥(احلارثبن ++روعة يعني عقبةَس++ أبو:ًبيباُل خَتَق
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»دعي عليه فاضطجع زلت«): م( يف )١(
 . كذا»أبو«: )م( يف) ٢(
 .)ف(من ) ٣(
من طريق ابن إسحاق, به نحوه ) ١٢٨ −١٢٢/ ٤(» السرية النبوية« ابن هشام يف أخرجه) ٤(

 .هريرة ++نحوها من حديث أبي) ٣٩٨٩(والقصة أخرجها البخاري , مطوال
 .من طريق سفيان, به) ٤٠٨٧( البخاري أخرجه )٥(
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نصاري −٣٢٧ دع ا  )*(ا
عمرو ++بن رجاء أبو++اهللا++ نا عبد:بن اهليثم القايض++ حممد −٨٨٦
بن ++ حدثني رشيك:ام قالساحل++ أبي ابنةسلمبن ++ نا سعيد:ايندُالغ
 )١(]عن أبيه[ ,ابن اخلدع: حدثني رجل من األنصار يسمى: نمر قال++أبي
, ومل يقرت )٢(أكثر أمتي الذين مل يعطوا فيشكروا«: اهللا ++قال رسول: قال

 .)٣(»عليهم فيسألوا
 .ابن اخلدع: ابن اخلدع, عن أبيه? قال: قيل البن رجاء: قال القايض

 . للخدع غري هذا)٤(سمع أ ومل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاهني  ذكره ابن:اجلذع األنصاري«): ١٧٤/ ١(» أسد الغابة«قال ابن األثري يف *) (
 موسى++ثم ذكر احلديث عند أبي» الفتح األزدي إال أن األزدي ذكره باخلاء املعجمة+وأبو

بن ++ ثابت: يقال له اجلذع وابنه;زيدبن ++ ثعلبة:وقال يف الصحابة«: املديني ثم قال
الدال املهملة ويف آخر  وهو يف مواضع ب?اجلذع األنصاريان فال أدري هو هذا أم غريه

 .ه ا.» وال أحتققه:بالذال املعجمة قال
وبني » بن زيد++ثعلبة: اجلذع األنصاري«فرق بني ) ٤٦٩/ ١(» اإلصابة«لكن احلافظ يف 

 :موسى++ أبوقال«: وذكر احلديث ثم قال» األول عن وأفرده شاهني بنا ذكره«: هذا, ثم قال
 استشهد ثعلبةبن ++ثابت ابنه فإن ;غريه هو بل :قلت .آخر أو زيدبن ++ثعلبة هو أدري++ال

 .ها. »فافرتقا عنه باحلديث رصح قد وهذا نمر++بن أبي++رشيك يدركه فلم بالطائف
 قال األنصاري خدع«: وقال) ٣٧٩/ ٢(وأعاد احلافظ ذكره يف حرف اخلاء املعجمة 

 .ها. »باجليم لصوابوا املعجمة اخلاء يف األزدي الفتح++ وأبوالعسكري علي ذكره موسى++أبو
 ).ف( ليست يف )١(
 .»فيبطروا«: ويف مصادر ختريج احلديث) ف(, )م(هكذا يف ) ٢(
 اجلمع أوهام موضح« يف اخلطيبومن طريقه  ,)٤٧٦ (»األماىل« يف املحامىل أخرجه+)٣(

 . من طريق ابن رجاء, به)٤٣٧/ ٢ (»والتفريق
 .»لمعأ وال«): م( يف )٤(
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 )*(ارية الغفحضَربن ++ماءِْيإبن ++افَفُخ −٣٢٨
 .سكن املدينة

 الرمحن++ضمرة, عن عبد++حدثني أبو: بن موسى الفروي++ هارون −٨٨٧
إيامء الغفاري بن ++فافُاألسقع, عن خبن ++عليبن ++حرملة, عن حنظلةبن ا

اللهم العن «:  صىل صالة مكتوبة فركع ورفع, فقالاهللا ++أن رسول
هلا, وأسلم اهللا ++ر غفر غفا,ورسولهاهللا ++ة عصتّصيُكوان, وعَال وذْعِر

 .)١(»ساملها اهللا
 احلارثبن ++الرمحن++ عبد نا:عمربن ++ نا حممد:اخلليلبن ++أمحد  −٨٨٨

بن ++إيامءبن ++فافُعبيد, عن خ++بن أبي++ عن جده عبيد,عبيد الغفاريبن ا
 وهو خيطب قبل الرتوية بيوم بني الركن اهللا ++رأيت رسول: رحضة قال
 .هتّجَواملقام يف ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. »بضم اخلاء املعجمة وختفيف اخلاء«: )٦١٤/ ١( »ذيب األسامءهت«قيده النووي يف *) (

بن  ا−بضم أوله وختفيف الفاء  −خفاف «): ٣٣٥/ ٢(» اإلصابة«وكذا قال احلافظ يف 
 –بفتح الراء املهملة ثم معجمة  −ةحضبن ر ا−بكرس اهلمزة وسكون التحتانية  −إيامء 

 .ه ا.» مشهور وله وألبيه صحبة,الغفاري
بن ++رحضةبن ++إيامءبن ++خفاف«): ١٣٨/ ٢(» أسد الغابة«األثري نسبه يف وذكر ابن 

 بني مإما هو وكان ,غفار سيد أبوه كان ,الغفاري غفاربن ++حارثةبن ++خالفبن ++خربة
 .ه ا.»املدنيني يف ّعدُي الرضوان وبايع احلديبية شهد, وخطيبهم غفار
» معرفة الصحابة«, و)٥٢٤ /١(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو

 البن» االستيعاب«, و)٢٧٥/ ٤(البن سعد » الطبقات«, و)٩٨٥/ ٢(ألبي نعيم 
 ).٤٤٩/ ٢(الرب ++عبد

 . من طريق ابن حرملة, به نحوه)٦٧٩(مسلم  أخرجه+)١(



  ثايناملجلد ال ٣٠٢

غري هذين,  ۩فاف عن النبي ُوال أعلم روى خ: )١(]:[
ُفافا تُوبلغني أن خ  .)٢(][ عىل عهد عمر ّويفً

ربن ++ابّبَخ: اهللا++ عبدأبو −٣٢٩  )*(ّتا
 .سكن الكوفة

 اهللا,++عبد++ أبا:ىَنُْك يتبن األر++خباب:  قالهبن زنجوي++بكر++ أبو −٨٨٩
 ,الرزاق, عن معمر, عن الزهري++ عبدا بذلكًوكان قد شهد بدرا حدثن

خباب, عن بن ++اهللا++ عبدنوفل, عنبن ++احلارثبن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ عبدعن
 .اأبيه وكان بدري

نا : اليامن قاال++ وأبوبن عياش++وحدثنا علي: ه ابن زنجويقال −٨٩٠
 بن احلارث, عن++اهللا++بن عبد++اهللا++حدثني عبد: شعيب, عن الزهري قال

وكان :  موىل بني زهرة قالتبن األر++بن خباب, عن أبيه خباب++اهللا++عبد
 .)٣(اهللا ++ًشهد بدرا مع رسول

نا األعمش, : نا وكيع قال: مسلم قاالبن ++خيثمة وعلي++ أبو −٨٩١
ًنا, وكان ْيَكنت رج ق: ق, عن خباب قالوالضحى, عن مرس++ أبيعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)١(

 ].م−أ/ ١٠٢: ق[  ۩  
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٢(
 . من السابقني األوليني إىل اإلسالم, بل كان سادس ستة يف اإلسالمكان*) (

» معرفة الصحابة«, و)٤٨٥/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يف
البن » االستيعاب«, و)١٦٤/ ٣(البن سعد » الطبقات«, و)٩٠٦/ ٢(نعيم ++ألبي
 ).٢٥٨/ ٢(» اإلصابة« و,)١١٤/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٣٧/ ٢(الرب ++عبد

 . من طريق شعيب, به وذكر احلديث)١٦٣٨(النسائي  أخرجه+)٣(



 ٣٠٣ ثايناملجلد ال  

أقضيك حتى ++ ال:, فقال ليأتقاضاه  فأتيته,وائل دينبن ++لي عىل العاص
وإين : لن أكفر بمحمد حتى متوت وتبعث, قال: تكفر بمحمد, فقلت له

فنزلت : فسوف أقضيك إذا رجعت إىل مال وولد, قال! ملبعوث بعد املوت
 .]١٧: مريم[ )١(﴾M÷ƒu™tsùr& “Ï%©!$# txŸ2 $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tΑ$s%uρ ⎥y⎫s?ρ_{ Zω$tΒ #µ$s!uρuρ|﴿: فيه

 حدثني :إدريس قالبن ++اهللا++ عبد نا:حييى األمويبن ++سعيد  −٨٩٢
نعوده  األرتبن ++دخلنا عىل خباب: , عن شقيق قال)٢(أبي, عن املنهال

سددت هلا من خيط, وال منعتها من ++ ماًيف هذا التابوت ثامنون ألفا: فقال
 ممضوا مل تنقصه++إن أصحابي: يبكيك? فقال++ ما:, فقلناىسائل, ثم بك

 .)٣(ًنجد له موضعا إال الرتاب++ ماقينا حتىبالدنيا وإنا 
 .جرير ح نا :جدي قال  −٨٩٣
 عن منصور, −ًمجيعا−حفص األبار ++ أبو نا:رشيدبن ++ داود −٨٩٤

األرت بن ++بابأخذ خ: نوفل قالبن ++يساف, عن فروةبن ++عن هالل
ت, فإنك لست تقرب بام استطعاهللا ++ب إىلَّرَقَ ت)٤(ُهاَنَيا ه: بيدي, فقال

 .)٦( من كالمه)٥( بيشء أحب إليه۩إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق وكيع, به) ٢٧٩٥(, ومسلم )٤٧٣٥(البخاري  أخرجه+)١(
 . كذا»أبي املنهال«): م( يف )٢(
 . من طريق ابن إدريس, به)٣٦٦٦() ٧٠/ ٤( »املعجم الكبري«الطرباين يف  أخرجه+)٣(
 .يا هذا:  أي)٤(

 ].م−ب/ ١٠٢: ق[  ۩  
 .»إىل اهللا«): م( يف )٥(
من طريق منصور, به, وصححه احلاكم ) ٣٠٧٢٢( »املصنف«شيبة يف ++ أبيابن أخرجه+)٦(

)٣٦٥٢.( 



  ثايناملجلد ال ٣٠٤

اهللا ++بن عبد++حدثني حممد: عمر الواقديبن ++وقال حممد: )١(]:[
احلارث بن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ عبد عن الزهري, عن−ابن أخي الزهري: يعني−

وثالثني, وهو سنة سبع : متى مات أبوك? قال: خباببن ++اهللا++ عبدسألت: قال
 .يومئذ ابن ثالث وستني سنة

هو أول من قربه علي  بالكوفة من : ن يقولَوسمعت م: ُقال ابن عمر
 .نيّفِ من صهطالب  عند منرصف++بن أبي++عليوصىل عليه  ,أصحاب حممد 

ًأن خبابا أوىص أن : غنامبن ++وروى ابن نمري, عن طلق: )٢(]:[
 . الكوفةيدفن يف ظهر

 .وقد روى خباب عن النبي  أحاديث صاحلة: )٢(]:[
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليست يف )١(
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٢(



 ٣٠٥ ثايناملجلد ال  

 )*(جببن ++اتّخو −٣٣٠
 . وروى عن النبي  أحاديث,سكن املدينة

 اهللا++عبد: بن جبري وأخوه++خوات:  قال)١(ُعبيد++ عن أبي, عمي −٨٩٥
 .عوفبن ++وعمربن ++ُاهللا يوم أحد, ومها من بني ثعلبة++ عبدجبري قتلبن ا

 بن حممد++اهللا++حدثني عمي, عن عبد: بن بكار++قال الزبري: )٢(]:[
َُكسر: عامرة, قالبن ا بن ++ثعلبةبن ++امرئ القيسبن ++النعامنبن ++جبريبن ++ خواتِ

 هّفردهنس, : قالويً بدرا, اهللا ++اة رسولزَ األوس يف غ)٣(بنبن عوف ++عمرو
, وعاش حتى ذهب برصه, ُب له بسهم, وشهد املشاهد بعد  ورضاهللا+رسول

 اخلمسة حدب, وهو أِقَ وله ع,ومات سنة اثنتني وأربعني يف أول والية معاوية
واد فسموا أهل بطن  اهللا ++ وبينهم وبني رسول)٤(يلبثوا++ ال أنحلفواالذين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةجمخره تاء معآ وةوله خاء معجمأات ّخو«: )١٦٩/ ٢(» اإلكامل«قال ابن ماكوال يف *) (

 تصحيفات«, و)١٣١/ ١(للدارقطني » املؤتلف واملختلف«: وانظر. »باثنتني من فوقها
 ).٦٦٦/ ١(للعسكري » املحدثني

بن النعامن األنصاري ++بن جبري++خوات«: )٣٤٨/ ٨( »هتذيب الكامل«وقال املزي يف 
بن ++ ثعلبةبن جبري من بني++بن خوات++ والد صالح,صالح املدين++ ويقال أبو,اهللا++عبد++أبو

 .ها. »وروى عنه أحاديث, ا مع النبي ً له صحبة شهد بدر,بن عوف++عمرو
» معرفة الصحابة«, و)٥٢٦/ ١(البن منده » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف

البن » االستيعاب«, و)٤٤٧/ ٣(البن سعد » الطبقات«, و)٩٧٤/ ٢(نعيم ++ألبي
 ).٣٤٦/ ٢(» اإلصابة«, و)١٤٨/ ٢( األثري البن» أسد الغابة«, و)٤٥٥/ ٢(الرب ++عبد

 . كذا»عبيد++بن أبي++ُحدثني عمر«): م( يف )١(
 ).م( ليس يف )٢(
 .»من«): م( يف )٣(
 .»يبيتوا«): م( يف )٤(



  ثايناملجلد ال ٣٠٦

  للناس ودون الدواوين وضع دعوهتم يف)١(ُ فلام فرض عمر ,املسجد
 :ديوان أهل املسجد فهم إىل اليوم عىل ذلك ألعقاهبم وهم

عامر ++بن أبي++األقلح, وحنظلة++بن أبي++ثابتبن ++حنيف, وعاصمبن ++سهل
 .وخوات ابنا جبرياهللا ++الغسيل, وعبد

 يف ۩حدثني أبي, عن ابن إسحاق: حييى األمويبن ++سعيد  −٨٩٦
, فعوبن ++وعمربن ++جبري من بني ثعلبةبن ++ خوات:تسمية أهل بدر
 .ه بسهماهللا ++رضب له رسول

  نا:ريرجبن ++ نا وهب:اهليثم العبديبن ++اهللا++ عبد)٢( −٨٩٧
: جبري قالبن ++أن خوات: ًسمعت زيدا يعني ابن أسلم حيدث: قال++أبي

 فإذا يفخرجت من خبائ: , قال)٣(رانْهَّالظ َّرَم اهللا ++نزلت مع رسول
ة لي من ّلُفرجعت فأخرجت ح: عجبني, قالفأ: نسوة يتحدثن, قال

:  من قبته, فقالاهللا ++ فلبستها فجلست إليهن, وخرج رسول)٤(بتيْيَع
, اهللا ++ت رسولْبِفه:  قال»!جيلسك إليهن?++ مااهللا++أبا عبد++يا«

ًبتغي له قيدا, أ, فأنا ود مجل لي رش,يا رسول اهللا: قلت: , قالطتواختل
 راكاأله ودخل ءادفألقى إلي ر:   وتبعته, قالاهللا+ رسولمىضف: قال

كأين أنظر إىل بياض منكبيه إىل خرضة األراك, فقىض حاجته ثم جاء 
لت إىل املدينة, ّ فتعج»راد مجلك?ِعل شف++ مااهللا++عبد++ أبايا«: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(

 ].م−أ/ ١٠٣: ق[  ۩  
 .»وحدثنا«: )ف(يف ) ٢(
 .يقع شامل مكة) ٣(
 ).٦٣٩/ ٢(» ملعجم الوسيطا«. ِ هي وعاء من جلد ونحوه يكون فيه املتاع)٤(



 ٣٠٧ ثايناملجلد ال  

فلام طال ذلك علي حتينت :  قالاهللا ++بت املسجد وجمالسة رسولنواجت
فخرج : فأتيت املسجد وجعلت أصلي قال: , قالساعة خلوة املسجد

فجاء فصىل ركعتني خفيفتني, ثم : , قاله من بعض حجراهللا ++رسول
شئت ++ مااهللا++عبد++ أبالّوَط«: جلس, وطولت ليذهب, ويرتكني فقال

اهللا ++واهللا ألغدون إىل رسول:  فقلت» حتى تنرصف−أبرح: يعني–فلست 
 ,)١(]اهللا++عبد++ أباسالم عليكم«: فقال[ه, يتتفأ: , يعنيهن صدرئِرْ فألب

د َرَش++ ما,والذي بعثك باحلق: فقلت:  قال»?راد ذلك اجلملِفعل ش++ما
: تني, قالّ مر»رمحك اهللا, رمحك اهللا«: ذلك اجلمل منذ أسلمت, فقال

 .)٢(دُعَ ثم مل ي,فأمسك عني
 . احلديثات عن النبي  غري هذاّوقد روى خو: )٣(]:[

بن +خوات من ولد خواتبن ++ حدثني صالح:ُعمر قالبن ++وروى حممد: قال
جبري سنة أربعني, وهو ابن أربع وسبعني سنة بن ++اتّ خو۩مات: جبري قال

 من )٥(ةَعْبَرصالح, وكان ++ أبا:ىَنْكُ, وكان ي)٤(مَتَوالكوكان خيضب باحلناء 
 .الرجال

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»اهللا++عبد++ أبا:سالم عليكم, فقال: فقلت«): ف( يف )١(
 من طريق وهب وغريه, عن )٤١٤٦( )٢٠٣/ ٤( »املعجم الكبري«يف أخرجه الطربانى +)٢(

 .جرير, به
 ). م( ليست يف )٣(

 ].م−ب/ ١٠٣: ق[  ۩  
 ). ٢٥٩/ ٤(ألثري البن ا» النهاية«.  هو نبات خيلط ويصبغ به الشعر أسود)٤(
 ). ٤٦٢/ ٢(» النهاية«.  أي ليس بالطويل والقصري)٥(



  ثايناملجلد ال ٣٠٨

سديبن ++)١(ريمُخ −٣٣١  )*(يى++ أبوفاتك ا
 .سكن الكوفة

 نا ابن املبارك, عن زائدة, عن :سامل الشايشبن ++عيسى  −٨٩٨
فاتك األسدي, بن ++ُعميلة, عن خريمبن ++الربيع, عن الربيعبن ++الركني

 )٢(» جعلت يف ميزانهاهللا ++من أنفق نفقة يف سبيل«: عن النبي  قال
 .ّيًذكر شيئا سقط علو

 .ميلةُبن ع++سريُي: غري ابن املبارك, عن زائدة وزاد يف إسناده رواه :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضم أوله وفتح الراء بعدها مثناة «: )٢٣٣/ ٣( »توضيح املشتبه«قيده ابن نارص يف  )١(
» املؤتلف واملختلف«, و)١٣٢/ ٣(البن ماكوال » اإلكامل«: , وانظر»حتت ساكنة ثم ميم

 ).٥٢٨/ ٢(البن حجر » تبهتبصري املن«, و)١٠٨/ ٣(للدارقطني 
» معرفة الصحابة«, و)٥١٦/ ١ (البن منده» معرفة الصحابة«: رتمجتهلانظر *) (

 البن» االستيعاب«, و)٣٨/ ٦(البن سعد » الطبقات«, و)٩٧٨/ ٢(نعيم ++ألبي
صحح البخاري «: وقال) ١٣٠/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٤٦/ ٢(الرب ++عبد

 .ه ا.»ا وهو الصحيحًفاتك شهد بدربن ++خاه سربةا وأً أن خريم:وغريه
ًولكن احلافظ رجح أنه مل يشهد بدرا وإنام شهد احلديبية, فقال يف  / ٢(» اإلصابة«ّ

بن اوقال , كأنه أشار إىل احلديث اآليت«: ًبعدما ذكر قول البخاري أنه شهد بدرا قال) ٢٧٥
ا وعهدا أال ًوعمي شهدا بدر++ إن أبي:بن خريم قال++ كان الشعبي يروي عن أيمن:سعد

 وإنام أسلام حني أسلم بنو أسد بعد الفتح ,يعرف++ هذا ال:بن عمر++ قال حممد.أقاتل مسلام
 واحلديث املشار . نزال الرقة وماتا هبا يف عهد معاوية: وقيل.فتحوال إىل الكوفة فنزالها

بن منده يف غرائب اه  وقد روا, عن الشعبي,خالد++بن أبي++ أخرجه من طريق إسامعيل:اليه
 إنام : وقيل. وفيه شهد احلديبية وهو الصواب.شعبة وابن عساكر من طرق إىل الشعبي

 .ها. »بن سعد بذلكا وجزم ,بن فاتك ومعه ابنه أيمن يوم الفتح++أسلم خريم
من طريق املسعودي, عن الركني, به نحوه مطوال, وقد  )٣٤٦/ ٤ (أمحد أخرجه+)٢(

ًمن وجه آخر عن ابن املبارك, موافقا فيه سائر من رواه عن ) ٤٦٤٧(أخرجه ابن حبان 
 .زائدة, كام يف الطريق التالية
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 .أسامة ح++ أبو نا:اهللا++بن عبد++ هارون −٨٩٩
 .علي حبن ++ نا حسني:خملدبن ++شجاع  −٩٠٠
 نا :عمرو قالوابن ++ نا معاوية:جاينزعلي اجلوبن ++حممد  −٩٠١

بن ++عميلة, عن يسريبن ++الربيع الفزاري, عن الربيعبن ++زائدة, عن الركني
من أنفق نفقة «: فاتك األسدي, عن النبي  قالبن ++عميلة, عن خريم

 .)١(»مائة ضعف كتبت بسبعاهللا ++يف سبيل
ابن املغرية, عن :  نا هارون يعني:محيد الرازيبن ++حممد  −٩٠٢

فاتك بن ++سويد, عن خريمبن ++عنبسة, عن واصل األحدب, عن معرور
ويح «: ق, فقال النبي ّة وقد رجل شعره, وقد ختلّلُأنه أقبل وعليه ح

ر َّص من الشعر, وشمَقَنه ونظ, وفعل أ)٣(َوقُللو أقل اخلَريم ُ خ)٢(]ابن أم[
 فنظر إليه القوم فعرف أنه قد تكلم يف أمره بيشء, فسأل بعض »اإلزار

 .)٤(ق الرأسَر اإلزار, وحلّسل اخللوق, وشمَالقوم فأخربه فغ
بن ++مسلم, عن حممدبن ++ نا الوليد:شجاعبن ++ام الوليدمه++ أبو −٩٠٣

فاتك بن ++ عن خريم,)٦(]عن أبيه[ ,حلبسبن ++ ميرسة)٥(أيوب بن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طرق عن زائدة, به, وأخرجه ) ١٦٢٥(, والرتمذي )٣٤٥/ ٤ (أمحد أخرجه )١(
 .من طريق الثوري, عن الركني, به) ٣١٨٦(النسائي 

 ).ف( ليست يف )٢(
َّيتخذ ركبُم معروف ٌطيب هو )٣( ْوتغلب ّالطيب أنواع من وغريه لزعفرانا من ُ  عليه َ

 ).١٤٤/ ٢(» النهاية«. والصفرة مرةاحل
 .من طريق املصنف, به) ٣٤٤/ ١٦(» تاريخ دمشق«ابن عساكر يف  أخرجه )٤(
 )١٩٧/ ٧(» اجلرح«خطأ, وانظر » عن«) م( يف )٥(
 ).ف( ليست يف )٦(
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أهل «:   يقول۩ أنه سمع رسول اهللاهللا ++األسدي صاحب رسول
 ,عباده[ من اءتبارك وتعاىل يف أرضه ينتقم هبم ممن يشاهللا ++الشام سوط

ا موتوا إال غميقيهم أن يظهروا عىل مؤمنيهم, وال  عىل مناف)١(]حرام
 .)٢(»اومه

 .فاتك عن النبي  غري هذابن ++وقد روى خريم: )٣( ]:[
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].م−أ/ ١٠٤: ق[  ۩  

 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)١(
أخرجه أمحد من طريق املصنف, به, ) ٢٨٤/ ١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٢(

 .ًأيوب, به موقوفابن ++خارجة, عن حممدبن ++عن هيثم) ٤٩٩/ ٣(
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٣(



 ٣١١ ثايناملجلد ال  

مي++ أبو)١(خداش −٣٣٢ مة الس  )*(س
 .سكن الكوفة

 اهللا+ نا رشيك, عن منصور, عن عبيد:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٩٠٤
ويص ُأ«: اهللا ++قال رسول: سالمة السالمي قال++ أبي)٢(علي, عنبن ا
 بأبيه, ًءاَرْويص امُ, أ)٣(] بأمهًءاَرْويص امُأ[ بأمه, ًءاَرْاميص  بأمه, أوًءاَرْام
 .)٤(» بمواله الذي يليه, وإن كان عليه منه أذى يؤذيهًءاَرْويص امُأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بالراء» خراش«) ف( يف )١(

سالمة, بن ++داشخ«: وغريه بالدال فقال) ٢٦٦/ ٢(» اإلصابة«وترمجه احلافظ يف 
: رواه زائدة, عن منصور فقال«: , ثم نقل عن ابن قانع قوله»سالمة++ أبيابن: ويقال

 )٥٢٩/ ١(للعسكري » تصحيفات املحدثني«وانظر . ها. »...يعني بالراء−خراش 
 »وفيه خالف«): ٥٢٩/ ١(» تصحيفات املحدثني«خمتلف يف صحبته, قال العسكري يف (*) 

 .أي يف صحبته
 ,»  يتبني سامعه من النبيمل«): ٢٢٠/ ٣(» التاريخ الكبري« لبخاري يفوقال ا

, ومل يذكر له »يعد يف أهل الكوفة«): ١٢٣/ ٢(» أسد الغابة«وقال ابن األثري يف 
 بنا :سالمة ويقالبن ++خداش«): ٢٦٦/ ٢(» اإلصابة«:  وقال احلافظ يفصحبة,

سلمة ++ أبو: ويقال,مسلمة++ أبيبنا :بن السكن ويقالاسالمة وهو الذي عند ++أبي
 مل يثبت سامعه :قال البخاري«: ثم قال»  يف الكوفينيّعدُ ي, السالمي: ويقال,السلمي

 . خراش يعني بالراء: عن منصور فقال,رواه زائدة« :بن قانعاوقال  ,»من النبي 
 .ه ا.»بن حبان يف املوضعنيا ذكره :قلت
» االستيعاب«, ويف )٩٩١/ ٢(بي نعيم أل» معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
ِووهم من جعله من ولد حبيب السلمي «: وقال)٢٦/ ٢(الرب ++ عبدالبن  .ه ا.»َ

 .خطأ» بن«): م( يف )٢(
 )١٢٤−١٢٣/ ٢(» أسد الغابة«وانظر ) ف( من )٣(
 =أخرجه من طريق املصنف, به, ) ٢٨٤/ ١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(
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 اهللا++ نا منصور, عن عبد:بن محيد++ نا عبيدة:بن يونس++جيرس  −٩٠٥
 ًءاأويص امر«: اهللا ++قال رسول: سالمة++ أبي, عنعرفطةبن ++)١(فالنبن ا

 بأبيه, أويص امرأ ءا بأمه, أويص امرًءا بأمه, أويص امرًءابأمه, أويص امر
 .» يؤذيه)٢(ةبمواله الذي يليه, وإن كانت عليه أذا

علي,  بن++وقد رواه شيبان, عن منصور, عن عبيد اهللا: )٣(]:[
 ., عن النبي )٤(اشدِعن عرفطة السلمي, عن خ

 . نا شيبان:اجلبار++بن عبد++ نا عامر:إسحاقبن ++به حممد  −٩٠٦
علي, عن بن ++ عن منصور, عن عبيد,عوانة++ أبوورواه: )٣(]:[
 .سالمة, عن النبي ++ أبي)٥(اشدِخ

 .عوانة++ أبي نا عفان, عن:ريزهبن ++وحدثنيه أمحد: )٣(]:[

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه , وًأيوب, به موقوفابن ++خارجة, عن حممدبن ++ن هيثمع) ٤٩٩/ ٣ (أمحد
 »األوسط«, ويف )٢١٩/ ٤( »الكبري«, والطرباين يف )١٦٦/ ٤( »املستدرك«احلاكم يف 

/ ٤( »الكربى«, والبيهقي يف )٢١٨/ ٥( »مصنفه«شيبة يف ++ أبي, وابن)٢٤٤٩(
 . من طريق منصور, به)١٧٩

فقال يف ) ٢٣٢/ ٨(» هتذيب الكامل«اخلالف يف اسمه يف وذكر املزي ) ف( ضبب عليها يف )١(
 عن ,بن علي++اهللا++ عن عبيد:وقيل, بن علي++عبيد اهللا«: بن سالمة, روى عنه++ترمجة خداش

 .ها. »بن عرفطة السلمي عنه++بن علي++ عن عبيد اهللا: وقيل,عرفطة السلمي عنه
 .»ًأذى«): ف( يف )٢(
 ). م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٣(
 .»خراش«: بالراء) ف( يف )٤(
 .»خراش«) ف( يف )٥(
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عوانة, ++ وأبيةدحديث رشيك وعبي: والصواب عندي: )٣(]:[

 ألن ;اجلبار++بن عبد++رحسب الوهم من عامأوحديث شيبان عندي وهم, و
بن ++شيبان أثبت يف حديث حييى: حنبلبن ++بات, وقال أمحدثشيبان من األ

 .كثري من األوزاعي++أبي
]<ðˆ¢]<‚Û<<]<‚Û¦<î×Â<ïi<äi]ç×‘æ<HäÞçÂ<àŠuæ

< äÖç‰…<íß‰< †ËÖ]<gq…<àÚ<àè†Â<»ç¹]< íÃÛ¢]< Ýçè< å‚fÂæ

ÐÚ‚e<oè‚£]<…]‚e<íñ^Ûj‰æ<ì†Â<Äf‰[)١(J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف (بني املعقوفني من++ ما)١(
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 ٣١٥ ثايناملجلد ال  

زء السابع من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
عاهللا ++رضي  عنهم أ

 تصنيف 
 :القاسم++أبي

  البغوي العزيز++بن عبد++مدبن ++اهللا++عبد
 مد بن++مدبن ++عبيد اهللا: اهللا++عبد++ أبيرواية
ي عنهبن ++دانبن ا  )١(]۩بMة العك

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].ف−ب/ ٧٧: ق[  ۩  

 .)ف (بني املعقوفني من++ ما)١(
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 ٣١٧ ثايناملجلد ال  

ناهللا ++بسم[   الرحيمالر
مد رسوله الكريمسيدناعلى اهللا ++وصلى  , 

 )١(]وعلى آله وصحبه وسلم
َخريم −٣٣٣  )*(أوسبن ++)٢(ُ

بن ++)٤(عمريبن ++)٣(]حييىبن ++زكريا[ نا :زهريبن ++أمحد  −٩٠٧
: المبن ++حارثةبن ++أوسبن ++يمَرُخبن ++حارثةبن ++بِهْنُمبن ++محيدبن ++ِحصن

, عن جده )٦(]خريمبن ++بن حارثة[حصن بن ++زحر++ أبي)٥(حدثني عم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)١(
 .»وله خاء معجمة مضمومة ثم راء مفتوحةأ«: )١٣٢/ ٣( »اإلكامل« قيده ابن ماكوال يف )٢(
بن ++حارثةبن ++أوسبن ++خريم«): ٥٢٠/ ١(» معرفة الصحابة«يف ابن منده  وكناه هنسب*) (

َلجاء الطائي++أبا:  هاجر إىل النبي  فلقيه بعد رجوعه من تبوك يكنى,الم باجليم » َ
: )١٩/ ٩(» توضيح املشتبه«يف الدين ضبطه ابن نارص هكذا آخره مقصور وممدود, 

َلجا بالم«  يف ه ذكره مسلم وابن مند:طائي له صحبة قلتأوس البن ++ خريم:جلا++ أبوَ
  ورأيته بخط: وقال ابن نقطةا,ًاملصنف مفتوح الالم ممدود الكنى وغريمها ومنهم

 .ه ا.»نعيم بكرس الالم انتهى++أبي
 البن» االستيعاب«, و)٩٨٢/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف

بن ++بن أوس++خريم«: ونسبه) ١٢٩/ ٢(ن األثري الب» أسد الغابة«, و)٤٤٧/ ٢(الرب ++عبد
بن ++بن ذهل++بن جدعاء++بن مالك++بن ثاممة++بن عمرو++بن طريف++بن عمرو++بن الم++حارثة
 لقي ,جلأ++ يكنى أبا,بن طيئ الطائي++بن فطرة++بن سعد++بن خارجة++بن جندب++رومان
 ).٢٧٤/ ٢(» اإلصابة«, وانظر أيضا » بعد منرصفه من تبوك فأسلماهللا ++رسول

 ).١٢٩/ ٢(» أسد الغابة«و) ف(, واملثبت من »حييىبن ++زكريابن ++حييى«): م( يف )٣(
 .»ُعمر«): ٣٨٣/ ٩(»هتذيب الكامل«حييى من بن ++, ويف ترمجة زكريا»َعمرو«):م( يف )٤(
 .واملثبت هو الصواب» عمي«): ف(يف , و»ّعم« ثم أصلحها عىل »ّعمى«: )م(يف  )٥(
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ا م)٦(
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ِمنهب بن ++محيد ْ  ۩هاجرت إىل النبي : أوسبن ++قال لي خريم: قالُ

 . )١(مع هذ من تبوك, فأسلمت, مع كالم رصفهمنفقدمت عليه 
 .أوس غري هذابن ++وال أعلم خلريم: )٢(]:[

 )*( خديجبن ++رافع++ أبوديجَخ −٣٣٤
 نا :حممدبن ++ نا يونس:حممد موىل بني هاشمبن ++العباس  −٩٠٨
بن ++قدم علينا الكوفة رفاعة: سليم قال++بن أبي++ث لي)٢(زيد, عنبن ++سعيد
ليفة, ي احلُذتسموا غنائم بديج فحدث عن جده, أهنم اقخبن ++رافع
تبعه رجل من املسلمني عىل فرسه يف عنقه السيف, امنها بعري, ف )٣(ّفند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].م−ب/ ١٠٤: ق[  ۩  

 )٣٦٤/ ١( »حلية األولياء«نعيم يف ++, وأبو)٣٦٩/ ٣( »املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )١(
 .بن حييى, به++من طريق زكريا

 .»بفتح اخلاء املعجمة وكرس الدال املهملة«: )٢٦١/ ١( »هتذيب األسامء«قيده النووي يف (*) 
بن ++رافعبن ++خديج«: )٢٦٧/ ٢(» اإلصابة«ىل سبيل االحتامل يف عاحلافظ ذكره 

ذكره البغوي ومن تبعه يف الصحابة , عدي األنصاري األويس احلارثي والد رافع
 وذكر احلديث وما فيه من اختالف واضطراب, ثم .ها. »ا فيه وهمًوأوردوا له حديث

خديج كام يف بن ++رافع واحلديث حديث ,فاالضطراب فيه من ليث فإنه اختلط«: قال
ووقع يف «: ثم قال» سلمة وهو يف الصحيحني من وجه آخر عن عبايةبن ++رواية محاد

قيل حدثت أن النبي ++ مارافع والد رافع عىلبن ++األطراف البن عساكر مسندا خديج
بن ++ عن عبيد اهللا,حجربن ++ والنسائي يف املزارعة عن علي, األرضء هنى عن كرا

 عن جماهد أخذت بيد طاوس حتى أدخلته عىل ,الكريم اجلزري++عبد  عن,عمرو
الكريم والصواب فأدخلته ++ عبد كذا قال:خديج فحدثه عن أبيه فذكره قالبن ++رافع
 الذي يف : قال املزي.دينار عن طاوس وجماهدبن ++بن رافع كذا حدث به عمرواعىل 

بن اسقط من نسخة بن ++علبن رافع فلااألصول الصحيحة من النسائي فأدخلته عىل 
 .» خلديج هذا عىل االحتامليعساكر واهللا أعلم وذكر

 .خطأ» ابن«): م( يف )٢(
َ أي شرد وذهب عىل وجهه)٣(  ).٨٤/ ٥(» النهاية«. َ
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 بسيفه, ثم أخرب به النبي )١(رهَقَما عوإويف يده الرمح, فإما طعنه برحمه 

منها يشء  َّفإذا ند الوحش,  كأوابد)٢(اإلبل أوابدإن هلذه «:  فقال
, )٣( بالليطأنذبحاهللا ++ يا رسول:رجل فقال فقام إليه »فافعلوا به هكذا

ر, فإن ُفُّ والظر الدم بام شئت, إال السناهن«: وشق العصا, وباحلجر? فقال
 .)٤(» احلبشةىَدُر مُفُّالسن عظم, وإن الظ

سليم, ++بن أبي++سلمة, عن ليثبن ++ وروى هذا احلديث محاد:
َعن عباية  .)٥(خديج وهو الصواببن ++رافع: دهرافع, عن جبن ++رفاعةبن ++َ

, عن )٧(]بن سلمة[ اد نا مح:حممد العييشبن ++)٦(عبيد اهللا  −٩٠٩
 .ليث وذكر احلديث

ð^¤]<h^e<†}a<]Ù]‚Ö]<h^e<Ùæ_æ[)٨(J< <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٢٩/ ٣(» النهاية«.  أي نحره)١(
ْتأبدت قد التي وهي ة,ِآبد مجع :بدااألو )٢( َ َّ ْتوحَشت :أي َ َّ َ ْونفرت ,َ َ َ  ).٨/ ١(» النهاية «.اإلنس من َ
أي قرشة قاطعة, انظر : القرش الالزق بالشجر, واملراد هنا: هي يف األصل:  الليط)٣(

 )٢٨٦−٢٨٥/ ٤(» النهاية«
 , واحلميدي)٢٧٣/ ٤( »الكبري« والطرباين يف ,)٢٤٧/ ٩( »الكربى«أخرجه البيهقي يف ) ٤(

 .بن خديج, به++ من طريق رافع)٤١١( »مسنده«يف 
وتكلم هناك ) ٢٦٨/ ٢(» اإلصابة«احلافظ ابن حجر يف : ا القول عن البغوي نقل هذ)٥(

 .سليم فيه++بن أبي++ن اضطراب ليثّعن احلديث, وبي
, وهو »عبيد اهللا«: ً مصغرا)م( كام يف ًمكربا, كذا والصواب» عبد اهللا«): ف( يف )٦(

 .»التهذيب«العائيش, من رجال : حممد العييش ويقالبن ++اهللا++عبيد
 ).م( ليست يف )٧(
 .)ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٨(
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 )١(]باب الدال[
ه دالاءابتد )١(]ن[من روى عن الن     ا

ي −٣٣٥ م َديلم ا ْ َ)*( 
 .سكن الشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف (بني املعقوفني من++ ما)١(

: يف ترمجة) ٥٤٤/ ٢(» معرفة الصحابة«فيه مجع وتفريق, فقد ذكر احلديث اآليت ابن منده يف (*) 
َوهو ابن يسع: بن فريوز احلمريي++ديلم« َّبن عن++بن ذي جناب ابن مسعود++بن سعد++َ بن ++َ

ْبن موهب++بن هوشع++ِشحر ْبن حبل++بن سعد++َ ْبن حربان, وحبران هو ++بن احلارث++ِبن نمران++ُ ُ ُ
ْحبشان ُّبن رعني الرعيني, وهو أول من وفد عىل النبي  مع معاذ++بن وائل++ُ بن جبل ++ُ

 .ها. »ُاألعىل ونسبه لي رعني++بن عبد++بن يونس++سعيد++وشهد فتح مرص قاله لي أبو
 ).١٠٠٩/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبولكوتابعه عىل ذ

وذكر احلديث » الديلميبن ++فريوز«): ٩٣/ ٨(» الطبقات«وأما ابن سعد فرتمجه يف 
 .الذي ذكره البغوي
 ,ديلم++بن أبي++ وهو ديلم,ديلم احلمريي«: )٣٩٢/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف 

 .ها. »بي مشهورصحا. هوشعبن ++ ديلم: ويقال,فريوزبن ++ ديلم:ويقال
اهللا, ++ عبدالذي يروي عنه ابنه» الديلميفريوز «وبني » ديلم احلمريي«ثم فرق بني 

 . »أبي وهب اجليشاين«ًوفرق أيضا بينه وبني 
 أن الذي سأل عن األرشبة التي تتخذ من :واحلاصل«: وقال بعدما عرض اخلالف

اخلري مرثد املرصي بالرواية ++بن هوشع وحديثه يف املرصيني وانفرد أبو++القمح هو ديلم
 .عنه وهو محريي جيشاين

اهللا فحديثه يف الشاميني واسمه فريوز وهو ++وأما الديلمي الذي روى عنه ولده عبد
 .ه ا.» واهللا أعلم.وهب اجليشاين فتابعي آخر++ وأما أبو.الذي قتل األسود العنيس

 البن األثري» أسد الغابة«و, )٤٦٣/ ٢(الرب ++البن عبد» االستيعاب«: وانظر ترمجته يف
)١٦٣/ ٢.( 
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بن ++الكبري++ عبدحدثنا: حنبل قالبن ++ أمحداهللا++عبد++ أبو −٩١٠
بن ++أخربين يزيد: جعفر قالبن ++احلميد++ عبد نا:بكر احلنفي++ أبواملجيد++عبد
ًاهللا اليزين أن ديلما++بن عبد++حبيب, عن مرثد++أبي َ  أخربهم أنه سأل )١(َ

ُنا ببلد بارد, وإنا نرشب رشابا نإ ,يا رسول اهللا:  قالاهللا ++رسول ى ّقوً
:  قال»فال ترشبوه«: نعم, قال:  قال»ر?ِسكُهل ي«: اهللا ++به, فقال رسول

 »فال تقربوه«: نعم, قال:  قال»هل يسكر?«: ثم أعاد عليه املسألة فقال
 .۩)٢(»من مل يصرب عنه فاقتلوه«: إهنم لن يصربوا عنه قال: قال
 )٣(احلميد++أخربين عبد: بن خملد قال++ نا الضحاك:بن حنبل++ أمحد −٩١١

 نا ديلم أنه :اهللا اليزين++بن عبد++دث نا مر:حبيب++بن أبي++ نا يزيد:جعفربن ا
 إنا بأرض باردة نستعني برشاب ,يا رسول اهللا:  فقالاهللا ++سأل رسول

: نعم, قال:  قال»سكر?ُأي«: اهللا ++لنا يصنع من القمح, فقال رسول
:  فأعاد عليه املسألة, فقال)٤(]»وهال ترشب«: فأعاد عليه قال[, »ترشبوه++ال«
, )٥(إهنم لن يصربوا عليه:  قال»ال تقربوه«: نعم, قال:  قال»هل يسكر?«

 .)٦(»ه فاقتلوهنفمن مل يصرب ع«: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ديلم«): ف( يف )١(
, والطرباين يف )٢٠٩( »كتاب األرشبة«, ويف )٢٣٢/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

 .بن حنبل, به++ من طريق أمحد)٢٢٧/ ٤( »الكبري«
 ].م−أ/ ١٠٥: ق[  ۩  

بن ++ي عنهم الضحاكخطأ, وانظر الرواة الذين يرو» جعفربن ++عبد امللك«): ف( يف )٣(
 ).٢٨٢/ ١٣(» هتذيب الكامل«خملد من 

 ).م( يف بني العقوفني ليس++ ما)٤(
 .»عنه«): م( يف )٥(
 .)٢١٠( »كتاب األرشبة«أخرجه أمحد يف  )٦(
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 .وال أعلم لديلم غري هذا: )١(]:[

َدك −٣٣٦ زنيبن ++)٢(ُ  )*(سعيد ا
 .سكن الكوفة

 . ح)٣(هارونبن ++ نا يزيد:جدي  −٩١٢
ّغني++ أبي نا ابن:أيوببن ++ زيادو −٩١٣ ِ  .ة حَ
 .زائدة ووكيع ح++ أبي نا ابن:مسلمبن ++ علي −٩١٤
 .معاوية حبن ++ نا مروان:رشيدبن ++ داود −٩١٥
 كلهم عن إسامعيل, عن قيس, , نا املعتمر:شعثاأل++ أبو −٩١٦
 نسأله اهللا ++جئنا إىل رسول: سعيد املزين قالبن ++ُأخربين دكني: قال

 فقال »اذهب فأعطهم«: )٤(ًطعاما ونحن أربعامئة ركب, فقال لعمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)١(
بضم الدال املهملة وفتح الكاف وآخره «: )٥٥٥/ ٢( »التقييد«يف  قيده ابن نقطة )٢(

 .ه ا.»ونن
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٥٥٣/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يف*) (

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣٨/ ٦(البن سعد » الطبقات«, و)١٠١٥/ ٢(نعيم 
/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و»ويقال اخلثعمي«: وزاد يف نسبته فقال) ٤٦٢/ ٢(

بن سعيد أو سعد  ا−ا ًبالكاف مصغر −دكني «) ٣٩٠ /٢(» اإلصابة«, و)١٦١
 وهو .إسحاق السبيعي بروايته عنه++ أبو له حديث واحد تفرد. املزين:اخلثعمي ويقال

 .ه ا.»معدود فيمن نزل الكوفة من الصحابة
ّغنية ح++ أبيأيوب, نا ابنبن ++هارون, نا زيادبن ++يزيد«): م( يف )٣( ِ يف ++ ماكذا والصواب» َ

 .أيوب من شيوخ املصنفبن ++ألن زياد; )ف(
 .)ف(من ) ٤(
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 رىأ++ ماهي إال أصواع من متر, واهللا++ ما واهللا,يا رسول اهللا: )١(ُعمر 
, فانطلق بنا إىل ٌ وطاعةٌسمع:  قال»اذهب فأعطهم«:  قال)٢(أن يقيظونني

فإذا مثل الفصيل  له فأخرج املفتاح من حجرته, ففتح الباب )٣(ُعلية
أحب أن يأخذ, ++ ما فأخذ كل واحد منا,خذوا: ً مترا, فقال لنا)٤(الرابض
 .)٦( مترة)٥(رزأهن وإين من آخر القوم فكأنا مل , إليهُّفالتفت

سليامن, وال أعلم لدكني بن ++وهذا لفظ حديث معتمر: )٧(]:[
 .غري هذا احلديث

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
البن األثري » النهاية يف غريب احلديث«, والذي يف »تقيظوين«): ف(, ويف )م( هكذا يف )٢(

َّيقيظن بني++ ماإنام هي أصوع«, )١٣٢/ ٤( ْ ِّ َ زمان : تكفيهم لقيظهم, يعني++ ما:أي» ُ
 )١٠/ ٤(» تاريخ الدوري«وانظر . ها. شدة احلر

 ).٢٩٥/ ٣(» النهاية«الغرفة, انظر :  هي بضم العني وكرسها)٣(
 ).١٨٤/ ٢(» النهاية«اجلالس املقيم, انظر :  أي)٤(
نقصنا منه ++ ما:أي): ٢١٨/ ٢(» النهاية«, واملعنى كام يف »نرزه«): ف(, )م( كذا يف )٥(

 .ًشيئا, وأصله النقص
 »اآلحاد واملثاين«بكر الشيباين يف ++بو وأ,)٦٥٢٨( »صحيحه«أخرجه ابن حبان يف  )٦(

 . به, من طريق إسامعيل)١١١٠(
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٧(
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َدحية −٣٣٧ ْ  )*(خليفة الكلبن ++ِ
 .سكن املدينة

بن ++فضالةبن ++فروةبن ++خليفةبن ++دحية: )٢(قال ابن سعد: )١(]:[
ّزيد مناة, أسلم قديما ومل يشهد بدرا, وكان يَشبه بن ++امرئ القيسبن ++زيد ُ ً ً

 .)٣(بجربيل 
ْعبيدبن ++ نا حممد:سعيد اجلوهريبن ++إبراهيم  −٩١٧ َ ُ نا عمر من :ُ

أال اهللا ++يا رسول: قلت: , عن الشعبي, عن دحية الكلبي قالآل حذيفة
ٍ محارا عىل فرس فتنتج ۩أمحل لك إنام يفعل «:  فرتكبها, قالبغ )٤(]لك[ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من , بن فروة الكلبي++بن خليفة++دحية«): ٤٦١/ ٢(» االستيعاب«الرب يف ++نسبه ابن عبد(*) 

بن ++بن زيد++بن فضالة++بن فروة++بن خليفة++ دحية: يقال يف نسبه,بن وبرة يف قضاعة++كلب
بن عامر ++بن بكر++بن عامر++ واخلزرج العظيم هو زيد مناة,بن اخلزرج++امرىء القيس

 .ها. »بن كلب++بن ثور++بن رفيدة++بن زيد الالت++بن عذرة++بن عوف++بن بكر++بن عوف++األكرب
 , أول مشاهده اخلندق,صحابي مشهور«: )٣٨٥/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف 

  وكان جربيل , وكان يرضب به املثل يف حسن الصورة,اًيشهد بدر ومل , أحد:وقيل
 .ه ا.»ينزل عىل صورته

» معرفة الصحابة«, و)٥٤٩/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
البن » أسد الغابة«, و)٢٤٩/ ٤(البن سعد » الطبقات«, و)١٠١٢/ ٢(ألبي نعيم 

 ).١٥٨/ ٢(األثري 
 ).م(ليس يف وفني بني املعق++ ما)١(
 .»الطبقات الكربى«خطأ, وهو صاحب » سعيد«): م( يف )٢(
 .)٢٤٩/ ٤( »الطبقات الكربى«) ٣(

 ].م−ب/ ١٠٥: ق[  ۩  
 ).ف( ليست يف )٤(
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 .)١(»يعلمون++ الذلك الذين
 .)٢(بقي دحية إىل خالفة معاوية: ُقال ابن عمر

 .وقد روى دحية عن النبي  أحاديث: )٣(]:[

نصاريدينا −٣٣٨  )*(ر ا
 .ثابتبن ++جد عدي

بن ++عدي: معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −٩١٨
:  دينار, فرددته عىل حييى, فقال: اسم جده:ثابت, عن أبيه, عن جده

 .)٤(هكذا اسمه دينار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وذكره اهليثمي يف  به,عبيدبن ++ من طريق حممد)٣١١/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
بن حسيل من آل ++لصحيح, خال عمررجال أمحد رجال ا«:  وقال)٤٨٤/ ٥( »املجمع«

 .»حذيفة, ووثقه ابن حبان
 ).٢٥١/ ٤(» الطبقات الكربى« انظر )٢(
 ).م( ليست يف )٣(

 )٣٩٤/ ١(» اإلصابة« هذا اخلالف احلافظ يف وطرحبن ثابت ++وقع خالف يف جد عدي(*) 
املراد بجده  , عن جده التي وقعت يف السنن, عن أبيه,بن ثابت++قيل إن رواية عدي«: ئقا

أمحد ++ جزم بذلك أبو,بن اخلطيم++بن قيس++بن ثابت++بن أبان++بن قيس هذا فإنه عدي++ثابت
 .ف كثريالدمياطي تبعا لبعض أهل النسب كابن الكلبي وفيه خال

بن أخي ابن عازب ++بن عبيد++ ثابت: وقيل,بن عازب أخو الرباء++ هو ثابت:وقيل
بن ++اهللا++ جده هو جده ألمه عبد: وقيل,بن أخطب++روبن عم++ اسم جده عدي: وقيل,الرباء
 ويعكر عىل قول الدمياطي اتفاق أهل , وقيل غري ذلك,بن دينار++ هو ثابت: وقيل,يزيد

 .ها. » وال عقب له,بن قيس درج++ثابتبن ++النسب كابن الكلبي وابن سعد عىل أن أبان
» معرفة الصحابة«, و)٥٥١/ ٢ (البن منده» معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
 ).١٦٤/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)١٠١٧/ ٢(نعيم ++ألبي

 ).٧/ ٣(» تاريخ الدوري «)٤(
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 ,اليقظان++ أبي نا رشيك, عن:مزاحم قال++بن أبي++منصور  −٩١٩
العطاس, «: اهللا ++قال رسول: ن جده قالبن ثابت, عن أبيه, ع++عن عدي

 .»الشيطان من , واحليض)١(عافّب, والنعاس, والقيء والرؤاثوالت
اليقظان, ++ أبي نا رشيك, عن:احلميد احلامين++بن عبد++حييى  −٩٢٠

املستحاضة «: ثابت, عن أبيه, عن جده, عن النبي  قالبن ++عن عدي
أ لكل صالة, ّت حتيض فيها, وتوضقرائها التي كانأتدع الصالة أيام 
 .)٢(»وتصوم وتصلي

اليقظان, ++ أبي نا رشيك, عن:احلميد احلامين++بن عبد++حييى  −٩٢١
 .بمثله )٣(][ثابت, عن أبيه, عن جده, عن علي بن ++عن عدي

 .ًوال أعلم له مسندا غري هذين احلديثني: )٣(]:[

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٥٤/ ١(» املعجم الوسيط«.  هو الدم الذي خيرج من األنف)١(
 )٧٩٣(, والدارمي )٦٢٥(, وابن ماجه )١٢٦(, والرتمذي )٢٩٧(داود ++أخرجه أبو )٢(

 .»إسناده ضعيف«: )١٦٩/ ١( »تلخيص احلبري«قال ابن حجر يف من طريق رشيك, به, و
 ). م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٣(
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َدغفل −٣٣٩ ْ  )*(حنظلةبن ++َ
 .ُ البرصة, ويشك يف صحبتهسكن
 .هشام حبن ++ نا معاذ: القواريري)١(ُعمربن ++عبيد اهللا  −٩٢٢
هشام, عن بن ++ نا معاذ:حنبلبن ++د نا أمح:هانئبن ++هيماإبر  −٩٢٣

َأبيه, عن قتادة, عن احلسن, عن دغفل ْ بض النبي  ُق: حنظلة قالبن ++َ
 .)٢(وهو ابن مخس وستني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعجمة وفاء وزن −دغفل «: )١٨٢٦( »تقريب«قال احلافظ يف : خمتلف يف صحبته*) (

 نزل , النسابة خمرضم ويقال له صحبة ومل يصح,زيد السدويسبن ++حنظلةبن ++جعفر
 .ه ا.» قتال اخلوارج قبل سنة ستني غرق بفارس يف,البرصة

نفي صحبته عن اإلمام أمحد ) ٥٥٤/ ٢(» معرفة الصحابة«ونقل ابن منده يف 
 ). ١٠١٥/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوتعاىل, وتبعهاهللا ++والبخاري رمحهام

 ,حنظلة السدويسبن ++دغفل«: وقال) ١٤٠/ ٧(» الطبقات«وقال ابن سعد يف 
 وكان له علم ,سفيان++بن أبي++ وفد عىل معاوية,اًومل يسمع منه شيئ أدرك النبي 

 .ه ا.»ا بهًورواية للنسب وعلم
 بن حنظلة النسابة العالمة++دغفل«): ٤٦٢/ ٢(» االستيعاب«الرب يف ++وقال ابن عبد
 وال يصح , يقال إن له صحبة ورواية. نسبه ابن إسحاق وغريه,السدويس الشيباين
 .ها. »لنبي عندي سامعه من ا

قال «: نعيم, فقال++ وأبيعىل ابن منده) ١٦٠/ ٢(» أسد الغابة«وأنكر ابن األثري يف 
شيبان وسدوس وعمرو ابنه بن ++إنه سدويس من بني عمرو :نعيم++ وأبوابن منده
ا من بني عمرو وحنظلة أو من  فكيف جيتمع أن يكون سدوسي,ذهل أخوانبن ++شيبان

 اعمر فجعله سدوسي++ أبو وأما. واهللا أعلم!من بني سدوس++ال شيبانبن ++بني عمرو
 ).٣٨٨/ ٢(» اإلصابة«وانظر . ها. »غري++ال

 . كذا»حممد«): ف( يف )١(
  من طريق)٣٣٦/ ١( »أسد الغابة«, وابن األثري يف )٣٨٣( »الشامئل«أخرجه الرتمذي يف ) ٢(

 .معاذ, به



  ثايناملجلد ال ٣٢٨

بن بريدة أن ++)١(اهللا++ نا عبد:هالل++ نا أبو:خبن فرو++ شيبان −٩٢٤
َمعاوية أرسل إىل دغفل, فسأله عن العربية, وسأله عن أنساب الناس  ْ َ

 من أين حفظت ,يا دغفل: وسأله عن النجوم, فإذا رجل عامل فقال
 )٢(, وقلب عقول, إن غائلةَسؤولحفظت هذا بلسان : هذا? قال

علمه العربية, وأنساب قريش, اذهب بيزيد ف: النسيان, قال: العلم
  ۩+)٣(والنجوم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هالل الراسبي من ++ أبو الذين روى عنهموانظر الرواة» عبيد اهللا«): ف( تصحف يف )١(

 ).٢٩٣/ ٢٥(» هتذيب الكامل«
 ).٦٦٦/ ٢(» املعجم الوسيط«.  هي الفساد والرش)٢(
 .وعزاه للبغوي) ٣٨٩/ ٢(» اإلصابة« أورد هذا احلديث احلافظ يف )٣(

 ].م−أ/ ١٠٦: ق[  ۩  
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يشاني −٣٤٠ َديلم ا ْ َ)*( 
  اسم:معني يقولبن ++سمعت حييى:  قال)١(حممدبن ++عباس  −٩٢٥
وهب اجليشاين ++ وأبو,)٢(اهلويشع++ أبويلم, وهود: وهب اجليشاين++أبي
 واآلخر روى عنه ابن هليعة ,دمها أدرك النبي حب أهنام اثنان, أسأح
 .)٣(راؤهظنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البغوي أنه  وصنيع اإلمام ,أنه تابعيابن حجر  ورجح احلافظ اختلف يف صحبته*) (

صاحب » ديلم اجليشاين« وبني ,الذي تقدمت ترمجته» ديلم احلمريي«يفرق بني 
 .الرتمجة, وهذا هو الصواب

 ,ديلم احلمريي«:  يف ترمجة)٣٩٢/ ٢( »اإلصابة«وأوضح هذا التفريق احلافظ يف 
صحابي . هوشعبن ++ ديلم: ويقال,فريوزبن ++ ديلم: ويقال,ديلم++بن أبي++وهو ديلم

» الديلميفريوز «و» ديلم احلمريي«وبني » ديلم اجليشاين«ّثم فرق بني . ها. »رمشهو
 أن :واحلاصل«: وقال بعد عرض اخلالف وقد أطال فيه. اهللا++ عبدالذي يروي عنه ابنه

 وحديثه يف ,هوشعبن ++خذ من القمح هو ديلمّتُالذي سأل عن األرشبة التي ت
 .ي بالرواية عنه وهو محريي جيشايناخلري مرثد املرص++ أبو وانفرد,املرصيني

 ,اهللا فحديثه يف الشاميني واسمه فريوز++ عبدوأما الديلمي الذي روى عنه ولده
 .ه ا.» واهللا أعلم.وهب اجليشاين فتابعي آخر++ أبو وأما.وهو الذي قتل األسود العنيس

 »معرفة الصحابة«, و)٥٤٤/ ٢ (البن منده» معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
» االستيعاب«, و)٥٣٣/ ٥(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٠٩/ ٢(نعيم ++ألبي
 ).١٦٣/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٦٣/ ٢(الرب ++عبد البن

 ).١٧/ ٣(» تاريخ الدوري«:  انظر)١(
: »تاريخ الدوري«بالسني املهملة تتقدمها املثناة التحتية, والذي يف » اهلويسع«): م( يف )٢(

 .»اهلوشع«
 »اإلصابة«إىل هنا نقله احلافظ يف » وأبو وهب اجليشاين أحسب أهنام اثنان«:  من أول قوله)٣(

 .عن البغوي) ٣٩٢/ ٢(
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 :والذي عندي يف هذا
حدثنا ابن عيينة, عن ابن طاوس, :  قاليونس بن ++جيرس أن −٩٢٦

 اآلية التي يذكر فيها اخلمر عىل املنرب, اهللا ++قرأ رسول: عن أبيه قال
ْوهب اجليشاين فسأله عن املزر++ أبوفقام ْوما املزر? فقال:  فقال)١(ِ رشاب : ِ

 .)٢(»كل مسكر حرام«: اهللا ++ فقال رسولّبيصنع من احلَ
 جريج,  أنا معمر وابن:الرزاق++ نا عبد:قال بن حنبل++ أمحد)٣(ه −٩٢٧

يا :  آية اخلمر, فقام رجل فقال أن النبي  تال:عن ابن طاوس, عن أبيه
ْ فكيف باملزر? فذكر احلديث ومل يسم الرجل,رسول اهللا ِ)٤(. 

بن ++ نا حممد: نا مهام:رعامبن ++ نا سعيد:إسحاقبن ++حممد  −٩٢٨
 عن وفد أهل ,وهب اجليشاين++ أبيشعيب, عنبن ++َعجالن, عن عمرو

هل «:  فسألوه عن األرشبة? فقالاهللا ++اليمن أهنم قدموا عىل رسول
 ٌحرام«: رنا, فقال النبي ِ إن أكثرنا منها سك:قالواف »تسكرون منها?

 َرَكْأس++ ماُ قليلٌحرام«: انية فقاله الثدووعا, ثم »هُ كثريَرَكْأس++ ماُقليل
 .)٥(»هو هو أو القتل«:  ثم الثالثة مثل ذلك, ثم الرابعة فقال»هُكثري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ هو نبيذ يتخذ من الذرة, وقيل)١( البن األثري » النهاية«انظر . من الشعري أو احلنطة: ُ

)٣٢٤/ ٤.( 
 .به من طريق سفيان, )٢٩٢/ ٨( »الكربى«أخرجه البيهقي يف  )٢(
 .»حدثنا«: )ف(يف ) ٣(
, ويف )٢٢٠/ ٩( »مصنفه«, وعبدالرزاق يف )٤١( »األرشبة«بن حنبل يف ++أخرجه أمحد )٤(

 .)١٧١( »اآلمالي يف آثار الصحابة«
 .»هو هذا والقتل«): م( يف )٥(



 ٣٣١ ثايناملجلد ال  

مل و , عن النبي )٢(اينشيوهب اجل++ وقد روي عن أبي)١(]:[
 .يسم
  نا حممد:بن سعيد الطالقاين++ نا هشام:اهللا++بن عبد++ هارون −٩٢٩

وهب ++بن شبيب, عن أبي++حدثني عقيل: نصاريبن املهاجر األا
 ,ارتبطوا اخليل«: اهللا ++قال رسول:  وكانت له صحبة قال)٢(اينشياجل

, وقلدوها, وال )٣(وأكفاهلا«:  قال»وامسحوا بنواصيها وأعجازها
 .)٤(»تقلدوها األوتار

 نا :بن سعيد الطالقاين++ نا هشام:۩اهللا++بن عبد++ هارون −٩٣٠
وهب ++بن شبيب, عن أبي++ حدثني عقيل:ملهاجر األنصاريبن ا احممد
ب حتسموا بأسامء األنبياء, وأ«: اهللا ++قال رسول: مي قالشاجل

 الرمحن, وأصدقها حارث ومهام, وأقبحها++اهللا وعبد++عبد: األسامء إىل اهللا
 .)٥(»ةّرُحرب وم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
 .»مياجلش): (م( يف )٢(
ُ هي العجز لإلنسان والدابة)٣(  ).٧٩٣/ ٢(» ملعجم الوسيطا«. َ
/ ٤( »مسنده«, وأمحد يف )٣٥٦٥( »املجتبى«, والنسائي يف )٢٥٥٣(داود ++أخرجه أبو )٤(

 .بن سعيد, به++ من طريق هشام)٣٤٥
 ].م−ب/ ١٠٦: ق[  ۩  

 وال أعلم حدث هبام إال من هذا :القاسم++ أبوقال«: توجد عبارة) ف( بعد احلديث يف )٥(
, واحلديث  ورأينا عدم إثباهتا أوىل لتكرارها كام سيأيت,)م(وهي ليست يف » الوجه
 . وانظر الذي قبله)٩٤٥٠(داود ++ أبوأخرجه



  ثايناملجلد ال ٣٣٢

 غري هذين )٢(اينشيوهب اجل++ أبيُوال أعلم روي عن: )١ (]:[
 .احلديثني, وال أعلم حدث هبام إال من هذا الوجه

 ,سعيدبن ++حنبل, عن هشامبن ++وقد حدث هبام أمحد: )١(]:[
 .واهللا أعلم

]Ù]‚Ö]<h^e<†}a[)٣(J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
 .»يماجلش): (م(يف +)٢(
 .)ف(من ) ٣(
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 الذالاب ب
  الن  عنمن روى 

هاء ابتد)١ (ن  ذال:  ا
ْذؤيب −٣٤١ َ َذؤبن ++قبيصة++ أبوحبيب,بن ++ُ  )*(يبُ

 .سكن املدينة, وروى عنه ابن عباس
بن ++ نا سعيد:)٢(بن برش++ نا حممد:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٩٣١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
 .»حلحلةبن ++ذؤيب« وإنام وقع اخلالف يف اجلمع بينه وبني ,خالف يف صحبته++ال*) (

ا هذا رجلني فقد ًن جعل ذؤيبَم«): ١٨١/ ٢(» أسد الغابة«ل ابن األثري يف فقا
 .ها. »أخطأ ومل يصب

بن شاهني بني افرق «: ثم قال) ٤٢٢ ,٤٢١/ ٢(» اإلصابة« يف اثنني احلافظ جعلهو
 بنا وزعم ,بن عباساالذي روى عنه وحبيب بن ++ذؤيب والد قبيصة وبني ذؤيب

 . وهو خطأ: إىل ذلك قالحاتم سبقه++ أباالرب أن++عبد
 وأما والد قبيصة فقد ذكر الغالبي عن , ومل يظهر لي كونه خطأ:−أي احلافظ– قلت

 فهذا يدل عىل أنه ,بن ذؤيب ليدعو له بعد وفاة أبيه++ بقبيصةأيت  أن النبي :بن معنيا
 »صحيح مسلم«بن عباس فحديثه عنه يف اوأما الذي روى عنه , مات يف زمن النبي 

 , إن عطب منها يشء فذكر احلديث:ن ثم يقولْدُكان يبعث معه بالب أنه حدثه أن النبي 
 .ها. » وعاش إىل زمان معاوية,اًيدَدُبن سعد أنه سكن قاوذكر 

» معرفة الصحابة«, و)٥٦١/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف
البن » االستيعاب«, و)٣٢٣/ ٤(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٢٣/ ٢(ألبي نعيم 

 ).٤٢٢/ ٢(الرب ++عبد
بن ++شيبة++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا«: وجاء اإلسناد فيها هكذا) م( يوجد سقط يف النسخة )٢(

 ).٤٠٠/ ٣(» شيبة++ أبيمصنف ابن«كذا; واحلديث يف » ...نا سعيد: برش
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 )١(ً أن ذؤيبا:بن سلمة, عن ابن عباس++عروبة, عن قتادة, عن سنان++أبي
إذا عطبت «: , ويقولُبدناهللا  كان يبعث معه بال++اخلزاعي حدثه أن نبي

, ثم اغمس نعلها يف دمها, ثم ارضب فانحرهاًوتا منها يشء فخشيت عليه م
 .)٢(»قتكف وال أحد من أهل ر,هبا صفحتها, وال تطعم منها أنت

مل يسمع : معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −٩٣٢
 .)٣(سلمةبن ++قتادة من سنان
 .ق اهلذليباملحبن ++سلمةبن ++هو سنان: )٤( :

بن ++حبيب األسلمي من بني مالكبن ++ هو ذؤيب:)٥(قال ابن سعد
 أسلم, ولذؤيب دار باملدينة يف أسلم, وبقي ذؤيب إىل )٦(أفىص, إخوة
 .يةوخالفة معا

 .وال أعلم روى ذؤيب عن النبي  غري هذا: )٧(]:[
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .غري مرصوف» ذؤيب«): ف( يف )١(
 »اآلحاد واملثاين«بكر الشيباين يف ++, وأبو)٢٢٩ /٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 . من طريق قتادة, به)٢٣٠٧(
 ).٦٨: ص(» سؤاالت ابن اجلنيد«, وانظر )١١٩/ ٤(» تاريخ الدوري «)٣(
 .ًونراه ومها» قال ابن معني«): م( يف )٤(
 )٣٢٣/ ٤(» الطبقات«, وانظر »سعيد«): م( يف )٥(
 .»الطبقات«وهو املوافق لام يف ) م(, واملثبت من »أخو«): ف( يف )٦(
 ).م( ليست يف )٧(
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َذو مخمر −٣٤٢ ْ ِ )*( 
َذو مخبر احلبيش ابن أخي النجايش: ويقال ْ ِ ُ. 
محزة, عن األوزاعي, بن ++ نا حييى:مزاحم++بن أبي++نصور م −٩٣٣

بن ++زكريا مع خالد++ أبي أنه مشى مع مكحول وابن,عطيةبن ++عن حسان
َنفري إىل ذي مخبر رجل من بن ++ذهبت مع جبري: معدان, فقال خالد ْ ِ

ْ مخرب حيدث عن ۩فسمعت ذا:  قالاهللا ++احلبشة من أصحاب رسول ِ
أنتم  ًنا, حتى تغزوامًالروم صلحا آ لتصاحلون«: قال أنه اهللا ++رسول

َا واحدا فوهم عدو ثم ون, ثم ترجعون, ُمَنْغَون, وتُمَلْرون, وتسَصتْنُتً
: ول, فريفع رجل من الروم الصليب, فيقولُلُج ذي تْرَفتنزلون بم ترجعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمخمر«: )٣٢/ ٨(» توضيح املشتبه«يف الدين قيده ابن نارص *) ( ْ  : ويقال, بميم ذو خممر:ِ

 بكرس امليم وسكون اخلاء : األول: قلت. له صحبة, ابن أخي النجايش,ذو خمرب
 وهبذا ,بدل امليم الثانية بموحدة مفتوحة : والثاين.املعجمة تليها ميم مفتوحة ثم راء

 : وجزم باملوحدة, وفعله ابن ماكوال,»تارخيه«بدأ البخاري حني حكى الوجهني يف 
 ).٢٠٩/ ٧(البن ماكوال » اإلكامل«وانظر . ها. »سعيد وغريهبن ++الغني++عبد

 وخممر ,يقال يف بعض احلديث ذو خمرب«): ٤٢٥/ ٧(» الطبقات«وقال ابن سعد يف 
 .ه ا.»أصوب وأكثر
كان األوزاعي يأبى يف اسمه إال «): ٤٧٥/ ٢(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدوقال ابن

 .ه ا.»يرى غري ذلك++ الذو خممر بامليمني
خادم النبي «: وقال) ٥٧١/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)١٠٣٦/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و»
 ).٤١٧/ ٢(» اإلصابة«, و)١٧٨

 ].م−أ/ ١٠٧: ق[  ۩  
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رجل من املسلمني, فيقوم إليه فيكرسه, فعند  , فيغضبُغلب الصليب
 .)١(» فيجتمعون للملحمة,ر الرومِدْذلك تغ
 عن ,محزة, عن ثوربن ++ نا حييى:املزاحم++بن أبي++منصور  −٩٣٤
َمعدان, عن ذي مخبربن ++خالد ْ  .ذا احلديث أو نحوههب عن النبي  ,ِ
ر:أيوببن ++زياد  −٩٣٥  .إسامعيل احللبي حبن ++ُ نا مبشِّ
 عن −ًمجيعا− )٣(رضالن++ أبو نا:)٢(الصباح البزازبن ++احلسن  −٩٣٦
, عن ذي خمرب احلبيش وكان )٥(صالحبن ++حدثني يزيد: عثامنبن ++)٤(ريزح

كنا مع النبي  يف رسية, فأرسع السري حني : خيدم النبي  قال
إن الناس ! يا نبي اهللا:  فقال قائل−زادلوكان يفعل ذلك لقلة ا−انرصف 

اهللا ++ رسول)٦(عَجَثم هك, فحبس حتى تكامل الناس ءقطعوا وراتقد 
نا أف: فداك, قالاهللا ++, فقلت, أنا جعلني» الليلة?)٧(من يكلؤنا«:  فقال

 الشمس َّستيقظ حتى وجدت حرأأنظر إليهم حتى أخذين النوم, فلم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريق األوزاعي, به)٤٠٨٩(أخرجه ابن ماجه  )١(
آخره راء » َّالبزار«براء مهملة وزاي, والصواب » الرباز«): م(بزايني, ويف ) ف( كذا يف )٢(

 )١٨٤/ ٢(» األنساب«مهملة, انظر 
بن ++وهو احلارث» أبو النرض«الصواب باملعجمة بالصاد املهملة, و» أبو النرص«): م( يف )٣(

 .ًمتييزا) ٢٩٢/ ٥(» التهذيب«النعامن األكفاين مرتجم يف 
عثامن بن ++حريز «:, وهو)م(نا من أثبت++ ماوهو تصحيف, صوابه» جرير«): ف( يف )٤(

 ).٥٦٨/ ٥(» التهذيب«من رجال » َّالرحبي
ْصليح«): م( يف )٥( َ هتذيب «صبيح, انظر ترمجته يف : ًه أيضا, وكالمها صواب, ويقال في»ُ

 ).١٦٢/ ٣٢(» الكامل
 ).٥٦٠/ ٥(» النهاية«.  أي نام ليال)٦(
 ).٧٩٣/ ٢(» املعجم الوسيط«.  أي يرعانا)٧(
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ًظته, فأيقظ القوم بعضهم بعضا قفأتيت أدنى القوم فأي: عىل وجهي, قال
 فتوضأ »)١( امليضأةّمُلَه ,يا بالل«: حتى بلغ النبي  فاستيقظ, فقال

ّوضوءا مل يلت ُ َ  منه الرتاب, ثم أمر بال فأذن; ثم قام النبي  فركع )٢(ً
ل, ِجَ ثم صىل وهو غري ع»أقم الصالة«: ل, ثم قال لباللِجَركعتني غري ع
 أرواحنا, اهللا ++ال, ولكن قبض«: طنا, قالّ فر,يا نبي اهللا: فقال له قائل

 .)٤(مبرش )٣(بن++, وهذا لفظ حديث زياد»قد صليناها إلينا, وّثم رد
 نا :بن عثامن++)٦( نا حريز: نا بقية:)٥(بن حنان++بن عمرو++ حممد −٩٣٧

, فانرصف ++ يف رسية مع رسول۩ نا ذو خممر أهنم كانوا:صليح الرحبي اهللا 
: فقال قائل:  قال,اهللا  فأرسع السري حتى تقطع الناس وراءه++رسول

فقال :  قد تقطع الناس, فحبس حتى تكامل الناس إليه, اهللارسول++يا
 لو هجعت بنا هجعة فوقع ذلك , يا رسول اهللا:اهللا  أو قال قائلهم++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٣٨/ ٢(» املعجم الوسيط«. فيه توضأُي واملوضع ,به توضأُي ماء فيها اإلداوة هي )١(
 )٢٣٠/ ٤(» النهاية«, و)١٧٨/ ٢(» ابةأسد الغ«مل يبل منه الرتاب, انظر :  أي)٢(
 .»زياد عن مبرش«: , ولعل الصواب)ف(, وغري واضح يف )م(كذا يف  )٣(

 وثمة خطأ» مبرشبن ++وهذا لفظ حديث زياد«: كذا التعليق عىل احلديث: تنبيه
إسامعيل, وعليه فلعل بن ++أيوب, عن مبرشبن ++أو سقط; ألن راوي احلديث هو زياد++ما

بن ++وهذا لفظ حديث مبرش«: أو» أيوببن ++وهذا لفظ حديث زياد«: رةصواب العبا
 .واهللا أعلم» وهذا لفظ حديث زياد عن مبرش«: أو» إسامعيل

, )١٠٧٤( »مسند الشاميني«, والطرباين يف )٩٠/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٤(
 ., بهبن صالح++ من طريق يزيد)٢٦٦٤( »اآلحاد واملثاين«بكر الشيباين يف ++وأبو

بفتح احلاء والنون التي تليها مفتوحة » حنان «:صوابهو ,»حبان«:  إىل)م( يف  تصحف)٥(
 ).٣١٨ −٣١٧/ ٢(» اإلكامل«انظر . خمففة

 . خطأ كام سبق»جرير«): ف(يف  )٦(
 ].م−ب/ ١٠٧: ق[  ۩  
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من «: اهللا فداك, فنزل; ونزلوا, فقال النبي ++نعم, جعلنا: منهم; فقالوا
داك; فأعطاين اهللا ف++ جعلني, أنا يا رسول اهللا: فقال ذو خممر»يكلؤنا الليلة?

طام الناقة فتنحيت غري ِفأخذت بخ:  قال»ًتكن لكعا++ك الاه«: اقة, وقالن
لم أستيقظ حتى وجدت ف ومها يرعيان, فأخذين النوم, سحرتأبعيد وأنا 

ًحر الشمس عىل وجهي, فنظرت يمينا وشام فإذا الراحلتان غري بعيد 
م نيام, فأيقظت األدنى فقمت إليهام, فأخذت بخطامهام, فأتينا القوم فإذا ه

ًال, فأقام بعضهم بعضا حتى قام النبي  : أصليتم? فقال: منهم, فقلت
 ,اهللا فداك++نعم جعلني:  فقال)١(ً يعني شيئا» هل يف امليضأة?,يا بالل«: فقال

ُفتوضأ النبي  وضوءا مل يل , وقام فركع ركعتني غري )٢( منه الرتابّتً
اهللا تبارك ++ال, قبض«: طنا, فقالّاهللا فر++يا رسول: فقال له قائل:  قال,لِجَع

 .)٣(» ثم ردها إلينا وقد صلينا,وتعاىل أرواحنا
ة, عن يعن بق: حنان يف هذا احلديثابن هكذا قال لنا : )٤(]:[
 .صليحبن ++يزيد: ُصليح الرحبي, ومل يقل حدثني: عثامن قالبن ++)٥(حريز
 دش, عن را)٥( نا حريز:اليامن++ أبو نا:يثماهلبن ++الكريم++ عبد −٩٣٨

إن األمر «:  عن النبي  قال,, عن ذي خممر)٦(ّحي++ أبي عن,سعدبن ا
 .»ره يف قريشّتبارك وتعاىل منهم فصياهللا ++كان يف محري, فنزعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ًشيئا«:  وضبب عليها, ويف احلاشية»ٌيشء«: )م(يف ) ١(
 .»األرض«: )ف(يف ) ٢(
 .)٤٦٦٢( »األوسط«جه الطرباين يف أخر )٣(
 ).م( ليست يف )٤(
 .خطأ» جرير«): ف(يف  )٥(
 ).٣٩٢/ ١٢(» التهذيب«حي احلميص من رجال بن ++ هو شداد)٦(
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وشن الضبابي −٣٤٣  )*(ذو ا
 .نوفلبن ++عثامن: ذكر ابن سعد أن اسمه

إسحاق اهلمداين ++ أبو نا:حازمبن ++ نا جرير:فروخبن ++شيبان  −٩٣٩
ً فرسا, وهو يومئذ ۩, وأهدى لهاجلوشنقدم عىل النبي  ذو : قال

, أو هل )١(إن شئت بعتنيه«: مرشك, فأبى النبي  أن يقبله منه ثم قال
 .» من دروع بدر)٢(بمخريةتبيعه لك أن 

 »مر?هل لك أن تكون أول من يدخل يف هذا األ«: اهللا ++فقال له رسول
رأيت قومك :  قال»فام يمنعك من ذلك?«: ال, فقال له النبي : فقال

تصنع, فإن ظهرت عليهم آمنت بك ++ ماأخرجوك وكذبوك وقاتلوك; فانظر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خالف يف صحبته, ولكن وقع اخلالف يف اسمه++ال*) (
بن + اسمه أوس: قيل,ذو اجلوشن الضبابي«): ٤١٠/ ٢(» اإلصابة«قال احلافظ يف ف

بن ++عمروبن ++بن األعور ا−وهو األشهر  −  رشحبيل: وقيل.وبه جزم املرزباين ,األعور
بن شاهني أن ا وزعم ,صعصعةبن ++عامربن ++ربيعةبن ++كالببن ++ وهو ضباب,معاوية
  . له صحبة: قال مسلم.نوفلبن ++ عثامن:اسمه

 كرسى  ألنه دخل عىل;ب بذي اجلوشنّقُ يقال إنه ل:بن األثرياالسعادات ++ أبوقال
 قيل له ذلك ألن صدره كان : وقال غريه,ا فلبسه فكأن أول عربي لبسهًفأعطاه جوشن

 .ه ا.»اًناتئ
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٥٧٦/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤٦/ ٦(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٣٤/ ٢(نعيم 

 ).١٧١/ ٢(البن األثري » د الغابةأس«, و)٤٦٧/ ٢(
 ].م−أ/ ١٠٨: ق[  ۩  

البن سعد » الطبقات الكربى«وهو املوافق لرواية ) م(واملثبت من » بعنيه«): ف( يف )١(
)٤٧/ ٦( 

 .أي أحسنها. »تبيعينه بمتخرية«): م( يف )٢(
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 ,وشنيا ذا اجل«: , فقال له النبي )١(تبعأك, وإن ظهروا عليك مل ُتْواتبع
, فواهللا فحجبت:  قال» قريب أن ترى ظهوري عليهملعلك إن بقيت إىل

ظهر حممد : اخلرب? قال++ ما: إذ قدم علينا راكب من قبل مكة, فقلت له)٢(إين
ذو اجلوشن يتوجع عىل تركه اإلسالم حني دعاه   عىل أهل مكة, فكان

  .)٣( فلم جيبهاهللا ++رسول

يونس قال بن ++ نا عيسى:موسىبن ++ احلكم)٤ (]أبو صالح[  −٩٤٠
ي  بعد بأتيت الن: وشن الضبابي قال اجل أخربنا عن أبيه, عن ذي:أبي

 إين قد ,يا حممد:  فقلت,القرحاء: أن فرغ من بدر بابن فرس لي يقال هلا
ما لي فيه من حاجة, وإن أردت أن «: جئتك بابن القرحاء لتتخذه, قال

كنت ألقيضه اليوم بغريه ++ ما: فقلت» به املختارة من دروع بدر)٥(أقيضك
 أال تسلم فتكون من أول شنيا ذا اجلو«:  ثم قال»هال حاجة لي في«: قال

 )٦(عواِلَإين رأيت قومك قد و:  قلت»مل?«: ال, قال: , فقلت»هذا األمر?
: قد بلغني قال:  قلت»وكيف بلغك عن مصارعهم ببدر?«: بك قال

لعلك إن «: أن تغلب عىل الكعبة وتقطنها, قال:  قلت» لكىى هيدنفأ«
, » خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة, باللاي«:  ثم قال»عشت ترى ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»مل أتبعك«): ٤٧/ ٦(» الطبقات الكربى«, ويف )ف (,)م( كذا يف )١(
 .»بالصربية«): ف(ويف » بالرضبة«): م(, ورسمها يف )ف(, )م(لمة غري مقروءة يف  بعدها ك)٢(
 .)٤٦٦٢( »األوسط«أخرجه الطرباين يف  )٣(

 )١٨٧/ ٢٣( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٦٨/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف 
 .إسحاق اهلمداين, به++من طريق أبي

 ).ف( ليست يف )٤(
 .»ابتعتك«): م(, ويف )١٧١/ ٢(» أسد الغابة«ثلها يف , وم)ف( كأهنا كذلك يف )٥(
 .إذا لج يف أمره وحرص عىل إيذائه: ولع فالن بفالن يولع به: »اللسان« يف )٦(
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فواهللا إين يف أهلي بالعود إذ :  قال»إنه خري فرسان بني عامر«: فلام أدبر قال
قد غلب واهللا حممد عىل : فعل الناس? فقال++ ما:أقبل راكب, فقلت
مي, ولو أسلم يومئذ ثم أسأله أ )٢(هبلتني: , قلت)١(الكعبة, واهللا وقطنها

 .)٣(نيها ألقطع۩ريةاحل
 .وال أعلم لذي اجلوشن غري هذا احلديث: )٤(]:[

 . واهللا أعلم,ذي اجلوشن, عن أبيهبن ++إسحاق سمعه من شمر++ أباإن: ويقال
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
): ف(, ويف )٤٧/ ٦(» الطبقات الكربى(, وهو املوافق لام يف )م( هكذا جاء السياق يف )١(

 .»قد غلب واهللا حممد عىل الكعبة واهللا وقطنها«
 ).٩٧٠/ ٢(» املعجم الوسيط«.  فقدتني أي)٢(

 ].م−ب/ ٨٨: ق[  ۩  
, )٣٦١/ ٧( »مصنفه«شيبة يف ++, وابن أبي)٤٨٤/ ٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

بن يونس, به, ++ من طريق عيسى)١٧٥/ ٣( »اآلحاد واملثاين«بكر الشيباين يف ++وأبو
 من طريق )٢٣٨/ ٤( »الكبري«, والطرباين يف )٦٧/ ٤( »مسنده«وأخرجه أمحد يف 

 .بن موسى, به++احلكم
 ).م( ليست يف )٤(
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زاعي −٣٤٤ صابع ا  )*(ذو ا
عطاء, بن ++ربيعة, عن عثامنبن ++ نا ضمرة:موسىبن ++احلكم  −٩٤١
 إن ابتلينا , يا رسول اهللا)١(قلنا: لعمران, عن ذي األصابع قا++ أبيعن

عليك ببيت املقدس فلعله أن ينشأ لك «:  تأمرنا? قالنبعدك بالبقاء, أي
 .»ونح إىل ذلك املسجد, ويرو)٢(ذرية يغدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابن حبان يف )٤٤٦/ ٣(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++ أبي ابن نص عىل صحبته*)(

 .وغريمها مما سيأيت ذكره) ١١٩/ ٣(» الثقات«
ٍبجددبن ++ثوبان «:)٤٢٤/ ٧(البن سعد » الطبقات «اسمه, ففي يف اختلفو ُ ْ ُ 

 من املدد الذين نزلوا الشام ببيت ,صابع رجل من أهل اليمنذو األ صاحب النبي
 .  وذكر حديثه املذكور هنا.ها. »املقدس
فيام اطلعنا عند أحد ممن صنف يف الصحابة » بجددبن ++ثوبان«ر تلك التسمية نومل 

 .»الطبقات« أو هي كذلك يف ,دري إن كانت خطأ مطبعين فال عليه من مصادر,
 :ويقال, ذو األصابع التميمي« ):٤٦٧/ ٢(» االستيعاب« الرب يف++ عبدوقال ابن

 .ه ا.» سكن بيت املقدس, اجلهني:ويقال, اخلزاعي
 , التميمي: وقيل,ذو األصابع اجلهني«: )٤٠٨/ ٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 

  فعند:ثم ذكر االختالف يف حديثه .ها. » ذكره الرتمذي يف الصحابة. اخلزاعي:وقيل
, وعند اإلمام البغوي »عن ذي األصابع «:وقع »زيادات املسند«أمحد يف  بن++اهللا++عبد

 وعند ,» عن ذي األصابع رجل من أصحاب النبي«: نعيم++ وأبيوابن شاهني
وذكره « ,»والذي قبله أوىل بالصواب«:ثم قال »عن عمران ذي األصابع«: البغوي
بن دريد يف كتاب ام  وزع,سهل الرملي فيمن نزل فلسطني من الصحابةبن ++موسى

 .ه ا.» أن اسمه معاوية»الوشاح«
» معرفة الصحابة«, و)٥٦٥/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو

البن » أسد الغابة«, و)٤٢٤/ ٧(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٣١/ ٢(ألبي نعيم 
 ).١٧٠/ ٢(األثري 

 .»قلت«: )ف(يف ) ١(
 )١٧٠/ ٢(» أسد الغابة« و,)ف(ت من كذا, واملثب» يطرون«): م( يف )٢(
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عطاء, وخالف ضمرة يف بن ++ عثامن)٢( رواه الوليد عن:)١(]:[
 .إسناده
عطاء, بن ++سلم, عن عثامنمبن ++ نا الوليد:رشيدبن ++داود  −٩٤٢

 , يا رسول اهللا:قلت:  ذي األصابع اخلزاعي قال)٣(عن أبيه, عن عمران
بيت املقدس «: أرأيت إن ابتلينا بالبقاء بعدك, فأين تأمرنا أن أنزل? قال

تبارك وتعاىل يرزقك ذرية خيتلفون إىل ذلك املسجد يغدون إليه اهللا ++لعل
 .)٤(»ويروحون

 . عطاء بيت املقدس)٥(ل أبيلذلك نز: قال عثامن
شابور بن ++حممد[صالح الدمشقي عن بن ++ صفوانه روا)٦(]:[

 .سودة++بن أبي++زياد: عمران++ وأبي, وزاد بني عثامن)٧(]وضمرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)١(
 . خطأ»بن«): م(يف  )٢(
 نا الوليد: رشيدبن ++حدثنا داود«: هكذا) ف(, وجاء اإلسناد يف )م( ضبب عليها يف )٣(

 .»عطاء, وخالفه عن عمران ذي األصابعبن ++مسلم, عن عثامنبن ا
هو الصواب; ألن احلافظ ابن حجر ) م(ما يف و» وخالفه«ولعله ضبب فوق كلمة 

مسلم, بن ++رواه الوليد: قال البغوي«: فقال) ٤٠٨/ ٢(» اإلصابة«نقل عن البغوي يف 
 .ها. »عطاء, عن أبيه, عن عمران ذي األصابعبن ++عن عثامن

 . به,مسلمبن ++ الوليدمن طريق) ٤٢٤/ ٧ (»الطبقات«أخرجه ابن سعد يف  )٤(
 .كذا» أبو«): م( يف )٥(
 ).م( يف ما بني املعقوفني ليس+)٦(
 ألن −وما سيأيت يؤكده–وهو خطأ » شعيب, عن شابور وضمرةبن ++حممد«): م( يف )٧(

صالح بن ++شابور, والناظر يف ترمجة صفوانبن ++شعيببن ++شابور هو حممدبن ++حممد
بن ++ربيعة, وحممدبن ++جيد أنه يروي عن ضمرة) ١٩٢/ ١٣(» هتذيب الكامل«من 

 .شابوربن ++شعيب
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شعيب وضمرة, بن ++ نا حممد: نا صفوان:منصوربن ++أمحد  −٩٤٣
عمران, عن ++ أبي, عن)٢(]سودة++بن أبي++زياد[عطاء, عن بن ++ عثامن)١(عن

 .)٣( عن النبي  نحوه,ذي األصابع رجل من أصحاب النبي 

ّذو الغر −٣٤٥  )*(ةُ
كان من : معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++عباس  −٩٤٤

 .ذو الغرة: النبي  رجل يقال له أصحاب
نا : أيوب واللفظ البن عرفة قالبن ++عرفة وزيادبن ++احلسن  −٩٤٥
 ,اهللا++بن عبد++اهللا++ عبدمحيد التيمي, عن عبيدة الضبي, عنبن ++عبيدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا»بن«): ف(يف  )١(
 .»سودةبن ++إسحاقبن ++زياد«): ف( يف )٢(
,  به,شعيب وضمرةبن ++من طريق حممد) ١٨١/ ٧(» رشح السنة«أخرجه املصنف يف  )٣(

/ ٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٣٨/ ٤(» الكبري«وأخرجه الطرباين يف 
 . به,من طريق حممد شعيب) ١١٩ /٣(» الكامل«, وابن عدي يف )٣٣٨

ّالغرة*) (  ). ١٤/ ٧(» اإلكامل«انظر . بضم الغني املعجمة وتشديد الراء: ُ
ذو الغرة «: )٤١٤/ ٢( »اإلصابة«اختلف يف اسمه ونسبته, قال احلافظ يف و

وذكر » اهللا يف زيادات املسند والبغوي وابن السكن++ عبد روى, اهلاللي:اجلهني ويقال
يصح يشء من ++ ال:بن السكناقال  «: يعيش, ثم قال: تسمية ذي الغرةاحلديث وفيه

 .ه ا.»طرقه
» معرفة الصحابة«, و)٥٧٥/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو

 ).٤٧٠/ ٢(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)١٠٣٣/ ٢(ألبي نعيم 
 إن : قيل:نعيم++ أبوقال«: فقالفائدة ) ١٧٥/ ٢(» أسد الغابة«وذكر ابن األثري يف 

 قال بعض أهل :وقال ابن ماكوال ,الرباء كان يف وجهه بياض أو نحوه فسمي ذا الغرة
 ألن ; وهذا عندي فيه نظر, إن الرباء هو ذو الغرة سمي به لبياض كان يف وجهه:العلم

 .ه ا.»ايهنُا وال جا وال هالليالرباء مل يكن طائي
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عرض أعرابي : ليىل, عن ذي الغرة قال++بن أبي++الرمحن++ عبد)١(عن
تدركنا الصالة ونحن يف اهللا ++يا رسول:  وهو يسري فقالاهللا ++لرسول

فنتوضأ من :  قال»ال«: اهللا ++أعطان اإلبل, فنصلي فيها? فقال رسول
 الغنم? فقال ۩+)٢(فنصلي يف مرابض:  فقال»نعم«: ومها? قالحل

 .)٣(»ال«: فنتوضأ من حلومها? قال: , قال»نعم«: اهللا ++رسول
اهللا الرازي, ++بن عبد++اهللا++ عبدأرطاة, عنبن ++رواه احلجاج: )٤(]:[
 .)٥(ليىل, عن الرباء, عن النبي ++بن أبي++الرمحن++ عبدعن

بن ++ عن احلجاج,العوامبن ++نا عباد: ليذمعمر اهل++أبو )٦(ه −٩٤٦
وكان ثقة, وكان احلكم يأخذ −اهللا الرازي ++بن عبد++اهللا++ عبدأرطاة, عن

 عن )٧(]حضري أوبن ++عن أسيد [,ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبد عن−عنه
 .)٨(العازب, عن النبي  وذكر احلديثبن ++الرباء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا»بن«: )م(يف ) ١(
 .»مرابط«: )م(يف  )٢(

 ].م−أ/ ١٠٩: ق[  ۩  
» اآلحاد واملثاين«شيبة يف ++بن أبي++بكر++ وأبو,)٦٧/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

/ ١(» زوائد املسند«, واهليثمي يف )١٦٤(» املطالب العالية«, وابن حجر يف )٢٦٦٧(
 . به,لضبي, من طريق عبيدة ا)٢٣٣٥/ ٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤٨٦

 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٤(
 , وابن)٣٠٣/ ٤(» مسنده«, وأمحد يف )١١٢٨(» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف  )٥(

من طرق ) ٤٠٧/ ١(» مصنفه«, وعبدالرزاق يف )٣٨٤/ ١(» مصنفه«شيبة يف ++أبي
 . به,الرازياهللا ++عبدبن ++اهللا++ عبدعن

 .»حدثنا«: )ف(يف ) ٦(
 )م( سقط من )٧(
 .طرق هذا احلديث, فينظر) ١٤/ ٧(» إكامله« طرق األمري ابن ماكوال يف )٨(
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عازب كان يف وجهه بياض أو نحو ذلك بن ++وبلغني أن الرباء :[
 .)١(]رةغ ذا ال:ىّسمُفكان ي

 )*(يبِذو اللحية الك −٣٤٦
  نا يزيد:بن أسلم العدوي++ نا سهل:)١(بن حممد الذارع++ احلسني −٩٤٧
 يعمل َ فيم:قلت يا رسول اهللا: منصور, عن ذي اللحية الكالبي قال++بن أبي

ُستأنف أم يف أمر قد فٍالعاملون; يف أمر م ُيف أمر قد ف«: رغ منه? قالٍ  ,»رغ منهٍ
 .)٢(»لق لهُر لام خّيسُ مٌّلُاعملوا فك«: ? قالنففيم يعمل العاملون إذ: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ٢( »اإلصابة«مشهور بلقبه واختلفوا يف اسمه, حكى احلافظ ابن حجر اخلالف يف *) (

بن ا وقال . اسمه رشيح:يعقوببن ++ قال سعيد:ذو اللحية الكالبي«:  فقال)٤١٧
 .بن سفيان++ هو الضحاك:ال املفضل الغالبي وق. وحكاه البغوي,بن عامر++ رشيح:قانع

 ومل .بن كالب++بكر++بن أبي++بن كعب++بن عوف++بن عامر++ ذو اللحية رشيح:بن الكلبياوقال 
 .ثم ذكر حديثه املذكور هنا» يصفه بغري ذلك

 »اجلرح والتعديل«, و)٢٦٦−٢٦٥/ ٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف
» الثقات«, و)٤٦: ص(للرتمذي » تسمية الصحابة«, و)٤٤٨/ ٣(حاتم ++البن أبي

البن » معرفة الصحابة«, و)٣٤١/ ١(البن قانع » املعجم«, و)١٢٠/ ٣(حبان ++البن
البن » االستيعاب«, و)١٠٣٢/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥٧٨/ ٢(منده 
 ).١٧٧/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٧٥/ ٢(الرب ++عبد

 »معجم الصحابة«توسعنا يف الكالم يف اسمه ونسبه يف تعليقنا عىل ترمجته من وقد 
 .فانظره) ٤٠٧(البن قانع 

 بفتح الذال املشددة املنقوطة والراء املهملة بعد األلف ويف آخرها العني املهملة, هكذا )١(
 .احممد حتتهبن ++وترجم للحسني) ٧/ ٦(» األنساب«قيد ابن السمعاين هذه النسبة يف 

 .بتقديم األلف عىل الراء, وهو خطأ» الذارع«): م(ووقعت هذه النسبة يف 
نعيم يف ++, وأبو)٢٣٧/ ٤(» الكبري«, والطرباين يف )٦٧/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(

بن ++من طريق يزيد) ٧١٣/ ٢(» زاوئد املسند«, واهليثمي يف )٣٤٤/ ٧(» معرفة الصحابة«
 .»رجاله ثقات«): ٤٠٠/ ٧(» جممع الزوائد«مي يف وقال اهليث,  به,منصور++أبي
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 .)١(]احلديث[ غري هذا )١(]الكالبي[وال أعلم لذي اللحية : )١(]:[

 )*(ذو اليدين −٣٤٧
 :بن سليامن السعدي++ نا معدي:بن بحر++ نا علي:بن زهري++ أمحد −٩٤٨

 ,يا أبتاه: ُمطري, ومطري حارض يصدقه بمقالته قالبن ++)٢(حدثني شعيث
 صىل اهللا ++ن رسولإ: أخربتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب, فقال

  .)٣( ثم ذكر احلديث...م إحدى صاليت العشى, وهي صالة العرصهب
 .زهري++ أبوكذا قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)١(

ْاخلرباق, : , وقد اختلفوا يف اسمه وإن كان األكثر عىل تسميته»الصحيحني«حديثه يف (*)  ِ
فتح «وهل جيمع بينه وبني ذي الشاملني? الراجح التفريق بينهام, كام قال احلافظ يف 

 وذهب األكثر إىل , بني ذي اليدين وذي الشاملنيةالصواب التفرق«: )١٠٠/ ٣( »الباري
 − وآخره قاف ة وسكون الراء بعدها موحدةبكرس املعجم −باق ِْر اخل:أن اسم ذي اليدين

فقام إليه رجل يقال « :بن حصني عند مسلم ولفظه++وقع يف حديث عمران++ا عىل ماًاعتامد
 .)٧٢٠/ ٤(, )٤٢٠/ ٢( »اإلصابة«ًع أيضا وراج. » وكان يف يده طول, اخلرباق:له

» معرفة الصحابة«, و)٥٦٨/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
 البن» االستيعاب«, و)١٦٧/ ٣(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٢٩/ ٢(ألبي نعيم 

 ).١٧٩/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٧٥/ ٢(الرب ++عبد
 ).٥٩/ ٥(» اإلكامل«ث, انظر  آخره ثاء معجمة بثال)٢(
, والطرباين يف )٣٦٦/ ٢(» الكربى«البيهقي يف و, )٧٧/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

 . به,سليامنبن ++عن معد) ١٢٠/ ٣(» الكامل«ابن عدي يف و, )٢٣٣/ ٤(» الكبري«
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 .)١(]علم له غري هذا وال أ:[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا»ال أعلم غريه«: )م(بني املعقوفني بد منه يف ++ ما)١(
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 )*(ذو الزوائد −٣٤٨
 )١(]ُمطريبن ++سليامن[ نا :عامربن ++ نا هشام:إسحاقبن ++حممد  −٩٤٩

: سمعت رج يقول:  عن أبيه أنه حدثه قال,من أهل وادي القرى
إذا «: ر الناس وهناهم, ثم قالَمَ يف حجة الوداع أاهللا ++سمعت رسول

, »وهُعَا, فدًشُر أو كان ُ, وعاد العطاء قريش امللك فيام بينها)٢(قتقاحت
 .)٣(اهللا ++ذو الزوائد صاحب رسول: ن هذا? قالواَم: فقيل: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .املتقدم» ذي األصابع«يف اجلمع بينه وبني صحابي اختلفوا *) (

 عداده ,ذو الزوائد اجلهني له صحبة«): ١٧٤/ ٢(» أسد الغابة«قال ابن األثري يف 
 ,قدم ذكرهتإنه ذو األصابع امل: قيل«: , ثم ذكر حديثه املذكور هنا ثم قال»يف املدنيني
: وقيل فيه , وهذا سكن املدينة, ألن ذا األصابع سكن بيت املقدس;وال يصح

 .ه ا.»الزوائد++أبو
 , ذكره الرتمذي يف الصحابة:ذو الزوائد اجلهني«): ٤١٣/ ٢(» اإلصابة«وقال احلافظ يف 

 .ها. » وزعم الطرباين أنه ذو األصابع املتقدم وعندي أنه غريهد,الزوائ++ أبو:ويقال فيه
» بةمعرفة الصحا«, و)٥٦٦/ ٢ (البن منده» معرفة الصحابة«: رتمجتهلانظر و
 »التاريخ الكبري«, و)٤٦٩/ ٢(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)١٠٣٣/ ٢(نعيم ++ألبي

» الثقات«, و)٤٤٨/ ٣(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«, و)٢٦٥/ ٣(للبخاري 
 ).٥٢٨/ ٨(» هتذيب الكامل«, و)١١٩/ ٣(البن حبان 

» مطربن ++سليامن«+ناسخ بـوهو خطأ, ولعله التبس عىل ال» سليامن«): ف (,)م( كذا يف )١(
كام يف ترمجته من » ُمطريبن ++ُسليم«: والصواب أنه. مطربن ++النيسابوري أخو قتادة

, ووقع يف املطبوع من )١٧٤/ ٢(» أسد الغابة«, و)٣٤٧/ ١١(» هتذيب الكامل«
 .خطأ» مطني«): ٤١٣/ ٢(» اإلصابة«

وهو الصواب; ألن » جتاحفت«): ١٧٤/ ٢(» أسد الغابة« ووقع يف ,)ف (,)م( كذا يف )٢(
جتاحف القوم يف : يقال«: فقال) ٢٤١/ ١(» النهاية«ابن األثري أورد هذا احلديث يف 

 .ها. »ًإذا تناول بعضهم بعضا بالسيوف, يريد إذا تقاتلوا عىل امللك: القتال
» الكبري«, والطرباين يف )٣٥٩/ ٦(» الكربى«, والبيهقي يف )٢٩٥٩(داود ++ أبوأخرجه )٣(

 .»حتاققت«:بدال من» جتاحفت«: ولفظه,  به,عامربن ++من طريق هشام) ٢٣٨/ ٤(
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 .وال أعلم له غريه: )١(]:[

 )*(ناتَرَذو ق −٣٤٩
معاوية بن ++حييىبن ++ي حممدث :اخلريبيهارون بن ++حممد  −٩٥٠

العزيز, عن ++بن عبد++ن سعيدالرمحن, ع++بن عبد++ن نا عثام:الكلبي احلراين
: قرنات من بعده? قالذا يا :  قالاهللا ++ رسولّويفُلام ت: ذي قرنات قال
 ,ُعمر: قرن من حديد; يعني: ن بعده? قالَفم: بكر قيل++ أبا:األمني, يعني

الوضاح : فمن بعده? قال: عثامن قيل: يعني: ُفمن بعد عمر? قال: قيل
 .)٣(عاويةم: , يعني)٢(األزهر املنصور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليست يف )١(

َقرنات«و). م(هذه الرتمجة برمتها سقطت من (*)  َ  ).٤١٥/ ٢(» اإلصابة«هكذا يف : بفتحات» َ
اختلف يف صحبته, روى عنه «): ٥٨١/ ٢(» معرفة الصحابة«وقال ابن منده يف 

 .»ًا مقطوعاًميرسة حرفبن ++يونس
 قال ,احلمريي –بفتحات  −ذو قرنات «: )٤١٥/ ٢(» اإلصابة«وقال احلافظ يف 

كذا قال  »أزذبن ++جابر قرنات يذ«وفرق بينه وبني »  يقال إن له صحبة:يونس بنا
 .ًعساكر متعقبا اخلطيب يف اجلمع بينهام ابن

 »أسد الغابة«, و)٣٦٥/ ١٧(, )٢٥٢/ ١(البن عساكر» تاريخ دمشق«: انظر ترمجته يف
 .)١٧٦/ ٢(البن األثري 

: فمن بعده? قال: يعني عثامن, قيل−األزهر: قال«: »اإلصابة«, ويف )ف( كذا يف )٢(
 .»الوضاح املنصور

بدال » قربات« ووقع عنده ,من طريق املصنف» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٣(
:  ووقع عنده, املصنفمن طريق) ٤١٥/ ٢(» اإلصابة«, وابن حجر يف »قرنات«من 

 , الوضاح املنصور: قال? فمن بعده: قيل, عثامن: يعني,األزهر:  قال?فمن بعده: قيل«
 .» معاوية:يعني
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الرمحن وهو ضعيف احلديث, وال أحسب ++بن عبد++وهذا احلديث رواه عثامن
العزيز أدرك ذا قرنات, وال أحسب ذا قرنات سمع من النبي ++بن عبد++سعيد

 . واهللا أعلم,ً شيئا

 )*(عمرو++ عبد)١(ذو الشمال بن −٣٥٠
صالح, عن ليث, ++ أبو نا:هزنجويبن ++امللك++بن عبد++حممد  −٩٥١

 سلمة++ وأبوأخربين ابن املسيب: عن يونس, عن ابن شهاب قال
هريرة ++ أبانأ )٢(عتبةبن ++اهللا++بن عبد++۩الرمحن, وعبيد اهللا++بن عبد++بكر++وأبو
امها, دالظهر أو العرص فسلم يف ركعتني من إح: اهللا ++صىل رسول: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .خطأ» أبو«): م( يف )١(
» ذي اليدين«و» ذي والشاملني« وإنام اختلفوا يف اجلمع بني ,مل خيتلفوا يف صحبته*) (

 .  سيأيت بيانه من كالم ابن األثرياملتقدم ترمجته, والراجح أهنام اثنان, كام
 »الثقات«, وابن حبان يف )٤٤٧/ ٣(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++ُفجمع بينهام ابن أبي

 : ويقال,ذو اليدين«: وقال )١٦٧/ ٣( »الطبقات«, وابن سعد يف )٣٠١, ٢٧٢/ ٣(
بن ++سليم بن++غبشانبن ++عمروبن ++نضلةبن ++عمرو++بن عبد++ عمري:ذو الشاملني واسمه

 وكان يعمل ,حممد++ أبا ويكنى,خزاعةبن ++عامربن ++عمروبن ++حارثةبن ++ىصأفبن ++مالك
 .ه ا.»ا فقيل ذو اليدينًبيديه مجيع

وهذا ليس بذي اليدين الذي «:  وقال)٣٤٢/ ١(» أسد الغابة«ّوفرق بينهام ابن األثري يف 
 ,هريرة++السهو يف الصالة شهده أبو و, ألن ذا الشاملني قتل ببدر;ذكر يف السهو يف الصالة

وكذا . ها. »اهللا تعاىل++ ويرد الكالم عليه يف ذي اليدين إن شاء,وكان إسالمه بعد بدر بسنني
 . )٧٢٠/ ٤(, )٤١٤/ ٢(» اإلصابة«, و)٩٧/ ٣(» فتح الباري«قال احلافظ يف 

» معرفة الصحابة«, و)٥٧٠/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
 ).٥٢/ ٢(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)١٠٣٠/ ٢(ألبي نعيم 

 ].م−ب/ ١٠٩: ق[  ۩  
 . جلدهنسبة» عتبةبن ++عبيد اهللا«): م( يف )٢(
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 حليف بني نضلة اخلزاعي, وهوبن ++عمرو++بن عبد++فقال له ذو الشاملني
مل «: اهللا ++أقرصت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا? قال رسول: زهرة

قد كان بعض ذلك يا ف : قال ذو الشاملني»!تقرص الصالةأنس ومل 
 »أصدق ذو اليدين?«:  عىل الناس فقالاهللا ++ رسولفأقبلاهللا ++رسول
ن أأحد منهم  الصالة, ومل حيدثني ّاهللا, فقام فأتم++رسول++نعم يا: قالوا
 سجد سجدتني وهو جالس يف تلك الصالة, وذلك فيام اهللا ++رسول

 . حتى استيقناهللا ++نوا رسولّقنرى واهللا أعلم من أجل أن الناس ي
أخربين :  عن الزهري قال,روى هذا احلديث األوزاعي: )١(]:[

 اهللا++اهللا أن رسول++بن عبد++)٢(الرمحن, وعبيد اهللا++بن عبد++سلمة++ابن املسيب, وأبو
أعلم أسنده ++ وال.هريرة++ أبا:ساق احلديث, ومل يذكرو ...من ركعتنيسلم  
 .هريرة غري ليث, عن يونس, عن الزهري++ أبيعن

 )*(جادينِذو الب −٣٥١
ّمغفبن ++اهللا++ عبدعمبن ++اهللا ذو البجادين++ عبدإنه: يقال َ  ل املزينُ
 .عوام حالبن ++ نا عباد:جدي  −٩٥٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليست يف  )١(
 . كذا»عبد اهللا«): م(يف  )٢(
َبجاد بموحدة مكسورة :)١٩/ ٩( »توضيح املشتبه«يف الدين قيده ابن نارص *) ( وكذا . ِ

 ).١٤٠٩/ ٤(البن حجر »  املنتبهتبصري«يف 
 سحيمبن ++عفيفبن ++هنم++بن عبد++عبد اهللا «)١٦٠/ ٤( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 

وهو  العزي فغريه النبي ++ عبد كان اسمه: يقال.سعد املزينبن ++ثعلبةبن ++عديبن ا
البن » الغابةأسد «: انظر ترمجته يفو .ه ا.»هنم املزين++بن عبد++مغفلبن ++اهللا++ عبدعم

 ).٢٣/ ٣(البن حبان » الثقات«, و)١٨/ ٢(األثري 
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 −)٢(ًمجيعا– احلراين )١(سلمةبن ++ نا حممد:رشيدبن ++داود  −٩٥٣
كان : احلارث التيمي قالبن ++إبراهيمبن ++إسحاق, عن حممدبن ++عن حممد

وكان ينفق عليه, ويكفله, فأراد : رجل من مزينة يف حجر عم له, قال
يك, ن أسلمت ألنزعن منك كل يشء صنعته إلئل: اإلسالم, فقال له عمه

ًفانتزع منه كل يشء صنعه إليه حتى إزارا : فأبى إال أن يسلم, قال: قال
 هلا )٣(ٍفقامت إىل بجاد: ًفانطلق جمردا إىل أمه, قال: ًورداء كانا عليه, قال

 فقطعته باثنتني, فاتزر بأحدمها, وارتدى باآلخر, −فوأو ص–من شعر 
 إذا صىل اهللا ++وكان رسول: ثم أتى النبي  فصىل معه الصبح, قال

 »من أنت?«: فرآه فقال:  ونظر يف وجوههم, قال۩الصبح تفقد الناس
 بل أنت«: اهللا ++فقال رسول: قال ,وكان اسمه العزى++ عبدقال, أناف

اهللا ++فكان يكون مع رسول:  قال»لزمنا وكن معناااهللا ذو البجادين; ++عبد
واالستغفار, والتحميد, وكان إذا قام جهر بالدعاء, :  يف حجره, قال

 فإنه أحد ;دعه«:  هو? فقال)٤(ٍاءُمرَأ! يا رسول اهللا: ُوالتمجيد, فقال عمر
 فامت; اهللا ++وك خرج مع رسولَبَ تةفلام كان يف غزو:  قال»األواهني

 : فإذا أنا بنار لي يف ناحية العسكر, فقلت:مسعودبن ++اهللا++ عبدفقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨٩/ ٢٥(» هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف » مسلمة«:  إىل)م( تصحفت يف )١(
, والناظر يف تراجم رواته يعلم أنه هكذا عىل الصواب, )م( هكذا جاء اإلسناد يف )٢(

سلمة بن ++نا حممد: رشيدبن ++اودنا د: العوامبن ++نا عباد: حدثني جدي«): ف(وجاء يف 
 .كذا, ولعله سبق نظر من الناسخ, واهللا أعلم» ...ًاحلراين مجيعا

ُالكساء, ومجعه بجد, انظر : كذا; والبجاد» يف بجاد«): م( يف )٣(  ).٩٦/ ١(البن األثري » النهاية«ُ
 ].م−أ/ ١١٠: ق[  ۩  

» أسد الغابة« يف الرواية, كام يف وهو املوافق لام) م(, واملثبت من »أمرائي«): ف( يف )٤(
 .وغريه) ٢٢٨/ ٣(
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ُبكر وعمر ليس ++ وأبياهللا ++ا أنا برسولفانطلقت, فإذ: هذا? قال++ما
 يف القرب اهللا ++وإذا ذو البجادين قد مات, ورسول: , قال)١(معهم رابع
:  ثم قاله لشقاهللا ++فأضجعه رسول:  قال»َّا إلي أخاكامَيِّلَد«: وهو يقول

ا ً اللهم إين أمسيت عنه راضي,ا فارض عنهًاللهم إين أمسيت عنه راضي«
 .»ا فارض عنهًنه, اللهم إين أمسيت عنه راضيفارض ع

 .يا ليتني كنت مكانه يف حفرته: دقال ابن مسعو
 .)٢( جدي حديثهذا لفظ

 نا :)٣(يمزااملنذر احلبن ++ نا إبراهيم:سعد++بن أبي++اهللا++ عبد −٩٥٤
اهللا املزين, عن أبيه, عن ++بن عبد++حدثني كثري: )٤(علي الرافعيبن ++إبراهيم
هلك يف غزوة تبوك من جوف الليل : ي البجادين قالذاهللا ++د عبجده عن

 »َّأدنيا إلي أخاكام«:  يف حفرته, وقال ألبي بكر وعمراهللا ++فنزل رسول
  فقال»ٍاللهم إين راض عنه«: قاليف حلده  اهللا ++فلام وضعه رسول

 .)٥( أين صاحب احلفرةُتْدِدَ لو:بكر++أبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»رابعهم«): م( يف )١(
ثنا : بن احلسن قال++بن أمحد++حممد: من طريق) ٤٦/ ٢(» دالئل النبوة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٢(

−اهللا ذا البجادين ++ أن عبد:بن عمر++ثنا حممد: بن الفرج قال++ثنا احلسني: بن اجلهم قال++احلسن
من طريق ) ١٦٢/ ٤(» اإلصابة«يف , وأخرجه احلافظ فذكر القصة...اً كان يتيم−ينةمن مز
رواه البغوي بطوله من «: وقال احلافظ بعد إيراده هلذا احلديث. بن إبراهيم التيمي به++حممد

 .ها. »ًهذا الوجه, ورجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا, وهو كذلك يف السرية النبوية
خويلد, فهو حزامي, انظر ترمجته من بن ++خطأ, وهو من ولد حزام» ياخلزاع«): م( يف )٣(

 .وغريه) ٢٠٧/ ٢(» هتذيب الكامل«
 )٤٨/ ٦(البن السمعاين » األنساب«خطأ, انظر » الرافقي«): ف( يف )٤(
 وذكره . به,عبداهللا املزينبن ++من طريق كثري) ٩١١١(» األوسط«أخرجه الطرباين يف  )٥(

 .» وكثري ضعيف,»األوسط«رواه الطرباين يف «: وقال) ١٥٩/ ٣ (»املجمع«اهليثمي يف 
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: إبراهيم الفاريسبن ++ نا إسحاق:)١(سعد++بن أبي++اهللا++ عبد −٩٥٥
اهللا ++ عبدوائل, عن++ أبيالصلت, عن األعمش, عنبن ++حدثني جدي سعد

اهللا ++ عبد يف غزوة تبوك وهو يف قرباهللا ++واهللا لكأين أسمع رسول: قال
, وهو يقول۩بكر وعمر++ وأبوجادينبذي ال , »َّأدنيا إلي أخاكام«:  

, ووليا فأخذه من قبل القبل ة حتى أسنده يف حلده, ثم خرج النبي 
اللهم إين «: ًالعمل; فلام فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يده يقول

, فواهللا لقد رأيتني ولقد »رض عنهاا فًأمسيت عنه راضي , وكان ذلك لي
 .)٢( أين مكانهُتْدِدَ سنة, ولوة بخمس عرشهأسلمت قبل

 )*(ذو الشهادت −٣٥٢
جعفر بن ++احلميد++بن عبد++ سمعت سعد: قالزهريبن ++أحد  −٩٥٦
 اهللا ++ثابت من بني خطمة من األوس, جعل رسولبن ++خزيمة: يقول

 .شهادته شهادة رجلني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . خطأ»سعيد«): م(يف  )١(
 ].م−ب/ ١١٠: ق[  ۩  

, )٤١٤/ ١١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٥١٥(» مسنده«أخرجه البزار يف  )٢(
جممع «وقال اهليثمي يف .  به,من طريق األعمش) ١٢٢/ ١(» حلية األولياء«ويف 

 .» وهو مرتوك,أمحد العرزميبن ++رواه البزار عن شيخه عباد«): ٦١٧/ ٩(» الزوائد
نعيم ++ألبي» معرفة الصحابة«, و)٤٩٢/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يف(*) 

/ ٢(الرب ++عبد البن» االستيعاب«, و)٣٧٨/ ٤(البن سعد » الطبقات«, و)٩١٣/ ٢(
» هتذيب الكامل«, و)٢٧٩/ ٢(» اإلصابة«, )١٣٤/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٤٨

)٢٤٣/ ٨.( 
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, وهو ذو الشهادتني, )٢(هِالفاكبن ++ثابتبن ++ خزيمة:)١(سعدبن ++قال حممد
 .امرةع++ أبا:كان خزيمة يكنى: عمربن ++وقال حممد: )٣(قال ابن سعد

 بن إسحاق,++بن جماهد, عن حممد++ نا علي:بن محيد الرازي++ حممد −٩٥٧
قال : ثابت ذا الشهادتني قالبن ++أن خزيمة: الرمحن++بن عبد++عن حممد
 .)٤(»ًتقتل عامرا الفئة الباغية«: اهللا ++رسول

<†}ah^eð]†Ö]<h^e<Ùæ_æ<HÙ]„Ö]<J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٣٧٨/ ٤(» طبقاته« يف )١(
 )٢٧٨/ ٢(» اإلصابة« بالفاء وكرس الكاف, انظر )٢(
 )٣٨١/ ٤(» طبقاته« يف )٣(
, )٤١٤/ ١١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٥١٥(» مسنده«أخرجه البزار يف  )٤(

جممع «وقال اهليثمي يف .  به,من طريق األعمش) ١٢٢/ ١(» حلية األولياء«ويف 
 .» وهو مرتوك,أمحد العرزميبن ++رواه البزار عن شيخه عباد«): ٦١٧/ ٩(» الزوائد

, )٤٤٨/ ٣(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢١٤/ ٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف 
 :طريقمن ) ٤٦/ ٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٨٥/ ٤(» الكبري«والطرباين يف 

 .ثابتبن ++خزيمةبن ++عامرةبن ++ عن حممد,معرش++أبي
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ه الاء  ابتدالن عن روىن َم  راء ا
ن البدري الزرقيبن ++مالكبن ++رافعبن ++رفاعة −٣٥٣  )*(العج

  نا محاد:الفضلبن ++)١(مر نا عا:العزيز++بن عبد++علي: عمي  −٩٥٨
 :بن رافع األنصاري قال++بن رفاعة++بن سعيد, عن معاذ++ حييى)٢( نا:بن زيدا

 .ً ومل يشهد بدرا,)٣(]العقبة وكان رافع من أصحاب[ا, كان رفاعة بدري
 أنا معمر, :الرزاق++ عبد نا:هزنجويبن ++امللك++بن عبد++حممد  −٩٥٩
بن ++رافعبن ++رفاعة: عثامن, عن ابني جابر, عن جابر قالبن ++)٤(رامَعن ح
 أول ,مالكبن ++ رافع:هًن النقباء من بني زريق; شهد بدرا, وأبوممالك 

 .نصاراأل من أسلم من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++بن العجالن++بن مالك++بن رافع++رفاعة«: )٢٠٣/ ٩( »هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
بن  ابن رافع وخالد++ أخو مالك,معاذ املدين++بن زريق األنصاري الزرقي أبو++بن عامر++عمرو
 .ها. »بن رافع++ وكان من النقباء وأخوه مالك,أبوه هو وا مع النبي ً شهد بدر,رافع

» معرفة الصحابة«, و)٦٢٦/ ٢(البن منده » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف
» االستيعاب«, و)٢٥٧/ ٥) (٥٩٦/ ٣(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٨٢/ ٢(نعيم ++ألبي

 ).٤٨٩/ ٢(» إلصابةا«, و)٢٢٥/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤٩٧/ ٢(الرب ++البن عبد
 ).١٧/ ٥(» معجمه الكبري«أخرجه الطرباين يف وهو تصحيف, » عاصم«): ف(يف  )١(
 .»عن«): م( يف )٢(
 ).١٧/ ٥(, وهو املوافق لرواية الطرباين )ف(, واملثبت من »وكان رافع شهد العقبة«): م( يف )٣(
) ٢٨٢/ ٣(» اجلرح«م يف , والصواب بالراء املهملة, وهو مرتج»حزام«: بالزاي) م( يف )٤(

 .وغريه
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كان :  حدثني الليث قال:صالح++ أبو أنا:إسحاقبن ++حممد  −٩٦٠
 ابن ثامنني سنة كان قد لقي أراه: قالمن األنصار,  رفاعة الزرقي شيخ

  قبل ذلك فأسلم, فلام رجع إىل املدينة كرس أصنامهم ۩اهللا++رسول
 .وأظهر إسالمه قبل البيعة

بن ++إدريس, عن حممدبن ++اهللا++ عبد نا:شيبة++بن أبي++عثامن  −٩٦١
بن ++حبيبة, عن عبيد++بن أبي++حبيب, عن معمر++ن أبيب++إسحاق, عن يزيد

 اخلطاب بن ++ُإين جلالس عن يمني عمر: رافع, عن أبيه قالبن ++رفاعة
ُثابت يفتي الناس يف بن ++ هذا زيد,يا أمري املؤمنني: إذ جاء رجل, فقال
فجاء زيد, فقال له :  علي به, قالفأعجل: ة برأيه قالبالغسل من اجلنا

واهللا يا أمري :  فقال!د بلغ من أمرك أن تفتي الناس برأيك?لق: عمر
ًي, ولكني سمعت من أعاممي شيئا فقلت به, يأفتيهم برأ++ ما,املؤمنني

بن ++كعب, ورفاعةبن ++أيوب, وأبي++ أبيمن: ومن أي أعاممك? قال: قال
قد كنا : قلت: يقول هذا الفتى? قال++ ما:رافع; فالتفت إلي عمر فقال

اهللا ++أفسألتم رسول: نغتسل, قال++ ال)١( ثماهللا ++ عهد رسولنفعله عىل
: فجمع الناس, قال: الناس; قالب ّال, قال علي: قلت:  عن ذلك? قال

بن ++كان من علي++ مايكون إال من الامء; إال++ الأن الامء: فق الناساتف
ان فقد خلتاإذا جاوز اخلتان : جبل فإهنام قاالبن ++ومعاذ طالب ++أبي

أحد ++ ال إنه,يا أمري املؤمنني: قال ثم إن عليا : وجب الغسل, قال
: فأرسل إىل حفصة: أزواجه, قالمن  اهللا ++أعلم هبذا من أمر رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].م−أ/ ١١١: ق[  ۩  

 .)ف(ليست يف ) ١(
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إذا جاوز اخلتان اخلتان : علم لي; ثم أرسل إىل عائشة فقالت++ ال:فقالت
 ٍأحد فعله ثمُلئن أخربت ب: , فقال ُفتحطم عمر: وجب الغسل, قال

 رجل َّفسار: ثم أفاضوا يف ذكر العزل, قال: يغتسل ألهنكنه عقوبة, قال++ال
, فقال له عمر فقال : يا أمري املؤمنني قال: الذي قال لك? قال++ ما:ُرج

فقال : دة الصغرى, قالءوفقال تلك املو: عزمت عليك لتخربين, قال
يا أمري املؤمنني ليس : لتقول? فقا++ مااحلسن++ أبايا: ٍّلعلي عمر 

: ارات السبع, فقال له عمرّ عىل التّدة حتى مترءوتكون مو++ الكذلك إهنا
(ô‰s﴿:  السبع? قال۩اراتّتوما ال s9uρ $ oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ﴾)١( 

Ο¢﴿: , إىل قوله]١٢: املؤمنون[ èO çµ≈ tΡù' t±Σ r& $ ¸)ù= yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª! $# ß⎯ |¡ôm r& 
t⎦⎫É)Î=≈ sƒ ø:  .]١٤: املؤمنون[ )٢(﴾#$
 .سعيد حبن ++ نا حييى:إبراهيمبن ++يعقوب  −٩٦٢
 :خالد األمحر++ أبوحيانبن ++ نا سليامن:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٩٦٣

 جالد, وقال ابنبن ++حييىبن ++حدثني علي: ًنا مجيعا عن ابن عجالن قال
−عن أبيه, عن عمه : ًاال مجيعاق ,خالدبن ++حييىبن ++ عن علي:شيبة++أبي

 اهللا ++كنا مع رسول:  قال−سعيدبن ++ا ولفظ احلديث ليحيىوكان بدري
 اهللا ++يف املسجد فدخل رجل فصىل يف ناحية املسجد, فجعل رسول

 »ارجع فصل فإنك مل تصل«:  فصىل ثم جاء فسلم, فرد عليه وقال,يرمقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].م−ب/ ١١١: ق[  ۩  
 .كذا» من ماء مهني«): م( يف )١(
» غاية املقتصد يف زوائد املسند«, واهليثمي يف )١١٥/ ٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

 »ملطالب العاليةا«, وابن حجر يف )٤٠٩/ ٤(» مشكل اآلثار«, والطحاوي يف )٥٣٥/ ١(
 . به,إسحاقبن ++من طريق حممد) ٢٥٥/ ١(
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والذي : أو يف الثالثة–ا, فقال له يف الثانية ًففعل ذلك مرتني أو ثالث: قال
إذا أردت أن «: بعثك باحلق لقد أجهدت نفيس, فعلمني وأرين فقال له

تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك, ثم استقبل القبلة, ثم كرب, ثم اقرأ ثم 
ًاركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تطمئن رافعا, ثم اسجد حتى  ً

ت ذلك فقد متت صالتك, وما نقصت من  فإذا فعل,قمثم ًئن ساجدا متط
 .)١(»ذلك نقصت من صالتك

بن ++عمرو, عن عليبن ++وقد روى هذا احلديث حممد: )٢(][
 .رافعبن ++خالد, عن رفاعةبن ++حييى
بن عمرو, عن ++نا حممد: بن عباد++نا عباد: بن سلم++ علي[ −٩٦٤
أن رج : اوكان بدري )٢(]بن رافع++بن خالد, عن رفاعة++بن حييى++علي

 .)٣( وذكر احلديث...  جالسوالنبيدخل املسجد فصىل 
اهللا ++ عبد, عن)٥(القطان[ نا داود :)٤(هشام البزاربن ++خلف  −٩٦٥
رفاعة األنصاري ثم بن ++عبيدبن ++)٢(]خثيم, عن إسامعيلبن ++ عثامن)٦(أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من طريق حييى) ٣٤٠/ ٤(» مسنده«, وأمحد يف )٥٩/ ٣(» املجتبى«أخرجه النسائي يف ) ١(

 . عن عمه, عن أبيه,خالدبن ا
 .)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٢(
 ).١٩٣/ ٢(» املجتبى«, والنسائي يف )٣٠٢(أخرجه الرتمذي  )٣(
 )٢٩٩/ ٨(» التهذيب«, وانظره يف »التقريب«ره راء, كام يف  آخ)٤(
 الرمحن العطار++بن عبد++وهو داود» العطار«خطأ, والصواب » القطان«): م( كذا يف )٥(

بن ++خلف: خثيم, ويروي عنهبن ++عثامنبن ++اهللا++ عبد:سليامن املكي, يروي عن++أبو
 .)٤١٤−٤١٣/ ٨(» هتذيب الكامل«هشام البزار, انظر 

 .كام سبق» بن«, والصواب )م( كذا يف )٦(
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 ّلى إىل املصاهللا ++ عن جده رفاعة أنه خرج مع رسول,الزرقي, عن أبيه
, فاستجابوا له »يا معرش التجار«: فنادى فوجد الناس يتبايعون ,باملدينة

−بعثون يوم القيامة ُإن التجار ي«: ورفعوا إليه أعناقهم وأبصارهم, فقال
ّ فجارا إال من ات−:قال )١(ًفاَلَأحسب خ  .)٢(» وصدقّقى وبرً

د سعد, عن يزي ۩ نا ليث بن:إسحاقبن ++ نا حييى: جدي −٩٦٦
رفاعة, عن +بن++, عن عبيد)٣(ةّيحي++بن أبي++حبيب, عن معمر++بن أبيا

 طإن الرجل إذا خال: بن ثابت أنه كان يقص فيقول يف قصصه++زيد
بن ثابت ++فلم ينزل فال غسل عليه, فقام رجل من عند زيد )٤(]املرأة[

اذهب : فأخربه, فقال عمر  للرجل بن اخلطاب ++فأتى عمر
 أنت ,)٥(يا عدو اهللا: ًفأيت به لتكون عليه شهيدا فلام جاء قال له عمر

 ابتدعته++ واهللا ما,يا أمري املؤمنني:  فقال زيد, علم)٦( الناس يعنيّالذي يضل
بن ++أبي: قالوأي عمومتك? : من قبل نفيس وإنام أخربين به أعاممي قال

: رفاعة له ال فق−ورفاعة يومئذ عند عمر−أيوب, ورفاعة ++كعب, وأبو
  اهللا++ورسول: اهللا  قال++كنا نفعله عىل عهد رسول: أمري املؤمنني++يا

 ,يا أمري املؤمنني: طالب ++بن أبي++لم لي, فقال له عليِع++ال: يعلم? قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هشام راوي احلديثبن ++ أي خلف)١(
من طريق ) ٢٥٣٨(, والدارمي )٢١٤٦(, وابن ماجه )١٢١٠(أخرجه الرتمذي  )٢(

 . به,خثيمبن ++عثامن
 ].م−أ/ ١١٢: ق[  ۩  

 ).٣٠٢/ ٢٨(» هتذيب الكامل« كام يف ترمجته من −ًأيضا–» حبيبة++ أبيابن«:  ويقال فيه)٣(
 .)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٤(
 .»يا عدو نفسه«): ٤٢/ ٥(» معجم الطرباين«ويف , )ف(وغري واضحة يف , )م( كذا يف )٥(
 .»بغري«: والصواب كام رواية الطرباين, )ف(وغري واضحة يف , )م( كذا يف )٦(
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يا أمري املؤمنني هذا األمر : بن جبل++يصلح, وقال معاذ++هذا األمر ال
 .)١(يصلح++ال

َسليم, عن أبيبن ++ نا حييى:دسعيبن ++سويد  −٩٦٧  خثيم, عن )٢(ُ
:  قالاهللا ++عبيد أنه أخربه, عن أبيه, عن رفاعة أن رسولبن ++إسامعيل

 ,يا رسول اهللا:  فجمعهم, ثم دخل عليه فقال» امجع لي قومك,يا عمر«
 »بل أخرج إليهم«: قد مجعت قومي فأدخلهم عليك أم خترج إليهم? قال

لقد جاء يف قريش وحي, : املهاجرون فقالوافسمعت األنصار بذلك و
بني : اهللا ++ رسول)٣( فقال,يقال هلم++ مافحرضوا فالناظر واملستمع

نعم حلفاؤنا وأبناء :  قالوا»هل فيكم من غريكم?«: أظهرهم فقال
حلفاؤنا منا وموالينا منا, وأبناء إخواننا منا, أنتم «: إخواننا, وموالينا قال
, فإن كنتم أولئك فذاك; وإال ن يوم القيامة املتقوتسمعون إن أوليائي

األثقال فأعرض بفأبرصوا أال يأيت الناس باألعامل يوم القيامة, وتأتون 
 ۩ من بغاهم,ً إن قريشا أهل أمانة,أهيا الناس«:  ثم نادى فقال,»عنكم
 .)٥(قوهلا ثالث مراتي, »ملنخريهاهللا ++ّه أكب)٤(العواثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الكبري«الطرباين يف , و)٣٧٣/ ١(» إحتاف اخلرية املهرة«منيع كام يف بن ++أخرجه أمحد )١(

 . به,سعدبن ++من طريق ليث) ٤٢/ ٥(
بن ++اهللا++ عبد, وهو منسوب جلده, وإال فهو,»ابن خثيم«: , والصواب)م( كذا يف )٢(

 )٢٧٩/ ١٥(» التهذيب«خثيم, من رجال بن ++عثامن
 .»فقام«: , ولعل الصواب)ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ٣(

 ].م−ب/ ١١٢: ق[  ۩  
 األسد فيها ليقع ُتحفر حفرة هو: وقيلِهي املكان الوعث اخلَشن; ألنه يعثر فيه,  )٤(

 ).٣٩٧/ ٣(» النهاية«. ُفيصاد وغريه
 . به,خيثمبن ++ عثامنمن طريق) ٨٢/ ٤(» املستدرك«كم يف أخرجه احلا )٥(



 ٣٦٣ ثايناملجلد ال  

 بن عثامن++اهللا++بن املفضل, عن عبد++ نا برش:)١(بن اهليصم++ نعيم −٩٦٨
رافع الزرقي, عن بن ++رفاعةبن ++عبيدبن ++حدثني إسامعيل: م قاليخثبن ا

 إىل املصىل فوجد الناس اهللا ++أبيه, عن جده رفاعة أنه خرج مع رسول
فاستجابوا لرسول  ورفعوا :  قال»جارتيا معرش ال«: يتبايعون فنادى
ّجارا إال من اتُبعثون يوم القيامة فُجار يتإن ال«: ه فقالأبصارهم إلي قى, ً

 .)٢(» وصدقّوبر
بن ++نا زيد: حممد القطان قاالبن ++شيبة وأمحد++بن أبي++بكر++ أبو −٩٦٩

بن ++رفاعةبن ++حدثني معاذ: هارون املزين األنصاريبن ++ نا هشام:احلباب
م اغفر لألنصار ولذراري الله«: اهللا ++قال رسول: رافع, عن أبيه قال

 .)٣(»اري زرارهيم, وملواليهم, وجلرياهنمراألنصار, ولذ
بن ++الواحد++ عبد نا:معاوية الفزاريبن ++ نا مروان: جدي −٩٧٠

لام :  عن أبيه قال−عبيد اهللا وأ–اهللا ++ عبد: رفاعة الزرقي)٤(أيمن, عن ابن
ثني ُأاستووا حتى «: اهللا ++حد وانرصف املرشكون, قال رسولُكان يوم أ
 ,)٥(]اللهم لك احلمد كله[«: ً, فصاروا وراءه صفوفا, قال»عىل ربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمعطي++ لام أعطيت, والَ لام قبضت, وال مانعَ لام بسطت, وال باسطَقابض++ال
 ).٢٣٣/ ٧(» لسان امليزان« له نسخة مجعها البغوي من حديثه, انظر )١(
 ).٩٦٥(ه يف رواية رقم تقدم خترجي++)٢(
بكر ++ وأبو,)٤١/ ٥(» الكبري«, والطرباين يف )٧٢٨٣(» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف  )٣(

 . به,هارون املزينبن ++من طريق هشام) ١٦٧٠(» اآلحاد واملثاين«الشيباين يف 
 .»رفاعةبن ++عبيد«): ٤٧/ ٥(» معجمه«, وعند الطرباين يف »أبي«): ف( يف )٤(
 ).ف(كام يف » احلمد كله«: »معجم الطرباين«, ويف »احلمد هللا «):م( يف )٥(
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 لام َبعدُم++ ملن هديت; والَّ ملن أضللت, وال مضلَلام منعت, وال هادي
بسط علينا من بركاتك, ومن ا  اللهم,ب لام باعدتّقرُقربت, وال م

حيول وال ++ الرمحتك, ومن رزقك, اللهم إين أسألك النعيم املقيم الذي
واألمن يوم اخلوف, اللهم : يلةَ اللهم إين أسألك التقوى يوم الع,يزول

ب إلينا اإليامن ّاللهم حب ,منعتنا++ ماّأعطيتنا ومن رش++ ماّعائذ بك من رش
 واجعلنا من , والفسوق والعصيانَلينا الكفره إِّروزينه يف قلوبنا, وَك
 , بالصاحلني غري خزايا وال نادمني۩نا مسلمني وأحلقناّالراشدين, اللهم توف

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك, واجعل 
 .)١(»ّ احلقَ اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب, إله,عليهم رجسك وعذابك

 اهللا++ عبد)٢(بكري, عنبن ++اهللا++بن عبد++ا حييى ن:بشاربن ++حممد  −٩٧١
 )٣(سعيد, عن رفاعة بنبن ++غزية, عن حييىبن ++حدثني عامرة: هليعةبن ا

اهللا ++إن جربيل  قال لرسول: يقول++ أبيسمعت: مالك قالبن ++رافع
ومن شهد : هم أفاضلنا قال جربيل «: كيف أهل بدر فيكم? قال: 

 .)٤(»ا هم أفاضلناًمن املالئكة بدر
 .  وقد روى رفاعة عن النبي  أحاديث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].م−أ/ ١١٣: ق[  ۩  

, )١٥٦/ ٦(» السنن الكربى«, والنسائي يف )٤٢٤/ ٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
 . به,معاوية الفزاريبن ++ مروانمن طريق) ٤٧/ ٥(» الكبري«اين يف والطرب

 .»حدثني«): م( يف )٢(
 .»عن«): م( يف )٣(
/ ٥(» الكبري«, والطرباين يف  سفيانمن طريق) ٧٢٢٤(» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف +)٤(

 . بن سعيد به++ كالمها عن حييىبن غزية++من طريق عامرة) ١٣١(» األوسط«, ويف )١٧



 ٣٦٥ ثايناملجلد ال  

 )*(ربيثيبن ++ رفاعة)١(ثةْمِأبو ر −٣٥٤
 بلغني أن اسم: قال أبي: حنبل قالبن ++أمحدبن ++ صالح −٩٧٢
 .)٢(يثربيبن ++رفاعة: مثةِر++أبي
عمري, بن ++امللك++ عبد نا:حازمبن ++ نا جرير:فروخبن ++شيبان  −٩٧٣

 )٣(قدمت املدينة ومل أكن رأيت النبي: مثة قالِر++بن لقيط, عن أبي++دن إياع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١١٢: ص(البن طاهر اهلندي » املغني«: انظر» بكرس الراء, وسكون امليم, وبمثلثة «)١(
 ).١١٤/ ١(» تبصري املنتبه«و

أوله ياء معجمة باثنتني من حتتها وبعدها «: )٥٢٢/ ١( »اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف *) (
 . »ثاء معجمة بثالث

َرمثة++ أبيووقع خالف يف اسم َ ْ أبو «: )٨٧/ ١٢( »هتذيب التهذيب« يف احلافظقال : ِ
بن  ااعةاسمه رف: التيمي, تيم الرباب, قيل: التميمي, ويقال: رمثة البلوي, ويقال

: يثربي, وقيلبن ++عامرة: ابن عوف, وقيل: رفاعة, وقيلبن ++يثربي: يثربي, وقيل
وعنه  روى عن النبي  .خشخاش: حبان, وقيلبن ++حبيب: وهب, وقيلبن ++حبان
 رمثة التيمي وبني++ أبيالرب بني++ عبدق ابنّفر: قلت .منقذ++بن أبي++لقيط وثابتبن ++إياد
 .ه ا.»ذكر أن البلوي سكن مرص ومات بإفريقية ف,رمثة البلوي++أبي
» معرفة الصحابة«, و)٦٣٨/ ٢ (البن منده» معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يفو
 البن» االستيعاب«, و)٥١/ ٦(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٨٣/ ٢(نعيم ++ألبي
 ,)١٤١/ ٧(» اإلصابة«, و)٢٣٤/ ٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٥٠١/ ٢(الرب ++عبد
األسامء «, و)٣٠٣(ملسلم » الطبقات«, و)٣٢١/ ٣(للبخاري » التاريخ الكبري«و

, وحكى اخلالف يف )٤٨: ص(للرتمذي » تسمية الصحابة«, و)٩٤: ص(» والكنى
 ). ٢٨١٢(عقب احلديث » اجلامع«اسمه يف 
 .ًيشبه حاشية, ولكنها غري واضحة متاما++ما) ف( يوجد بجوار هذه الرتمجة يف :تنبيه

 ).٩٤: ص(» األسامي والكنى« انظر )٢(
 .»رسول اهللا«: )ف(يف ) ٣(
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اهللا ++هذا واهللا رسول: بني فقلت ال, أخرضان)١( فخرج وعليه بردان,
 إين ,يا رسول اهللا: , فقلتاهللا ++يبة لرسولَ; فجعل ابني يرتعد ه

خيفى ++ ماواهللاًكان طبيبا, وإنا أهل بيت أطباء, ++ أبيرجل طبيب, وإن
علينا من اجلسد عرق وال عصب; فأرين هذه التي عىل كتفك, فإن كانت 

من «:  ثم قال»اهللا ++يبها إالبال ط«: يتها فقالو ثم دا, قطعتها)٢(عةْلِس
إين :  فقلت»بنك هذا?ا«:  الكعبة, فقالّابني ورب:  قلت»هذا معك?

 .)٣(»ني عليهجيني عليك, وال جت++ الابنك هذا«: أشهد به, فقال
بن ++ري, عن إيادم ع)٤(امللك بن++ عبدأنا:  نا هشيم:جدي  −٩٧٤

أتيت النبي  ومعي ابن لي, : مثة التميمي قالِر++ أبوأخربين: لقيط قال
ال جيني عليك وال جتني «:  قاله,نعم, أشهد ب:  قلت»ابنك?«: فقال
 .)٥(, ورأيت الشيب أمحر»عليه
وهم هشيم, إنام : يقول++ أبيسمعت: قالأمحد بن ++اهللا++ عبد −٩٧٥
 .رمثة التيمي, وليس هو من تيم قريش++ أبو۩هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ثوبان«): م( يف )١(
ُ هي غدة تظهر بني اجللد واللحم, إذا غمزت باليد حتركت)٢( البن األثري » النهاية«انظر . ُّ

)٣٨٩/ ٢.( 
, واحلاكم يف )٥٩٩٥(» صحيحه«, وابن حبان يف )٢٢٧/ ٢(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٣(

 . به,بن لقيط++من طريق إياد) ٢٧٩/ ٢٢(» الكبري«, والطرباين يف )٤٦١/ ٢(» دركاملست«
 .خطأ» عن«): م( يف )٤(
 . به,من طريق هشيم) ٢٢٧/ ٢(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٥(

 ].م−ب/ ١١٣: ق[  ۩  



 ٣٦٧ ثايناملجلد ال  

لقيط, بن ++جامع, عن إيادبن ++روى هذا احلديث غيالن: )١(]:[
 .ه لفظ يف وزاد,رمثة++ أبيعن

سفيان ++ أبوحييىبن ++حدثنا سعيد: أيوب قالبن ++به زياد  −٩٧٦
لقيط, بن ++جامع, عن إيادبن ++محزة, عن غيالنبن ++ نا الضحاك:احلمريي

م, وكان شعره َتَاء والكّ كان خيضب باحلناهللا ++ أن رسول:رمثة++ أبيعن
 .)٢(بيهِنكَيبلغ كتفيه أو م

بن ++ نا صدقة:هيم التسرتياإبربن ++نا يزيد: فروخبن ++شيبان  −٩٧٧
بن ++بابة: ذا قال شيبانمثة, كِر++ أبيمنقذ, عنبن ++)٣(عمران, عن بابة++أبي
 .منقذ
بن ++بابة: بن حنبل أن شيبان قال هلم++بن أمحد++اهللا++ عبد −٩٧٨
انطلقت :  قال)٥(]رمثة++عن أبي[بن منقذ ++ثابت أو بابة:  شك فقال)٤(منقذ
فقال لي :  فلام كنا ببعض الطريق لقيناه قال: قالاهللا ++إىل رسول++ وأبيأنا
 اهللا ++وكنت أحسب أن رسول:  قالاهللا ++ل هذا رسو,يا بني: أبي
اء, عليه بردان ّمن احلن)٦(ردعرة هبا ْفَفإذا رجل له و: يشبه الناس, قال++ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليست يف )١(
 ن طريقم) ٦٤٠٠(» شعب اإليامن«, والبيهقي يف )١٦٣/ ٤(» مسنده«يف أخرجه أمحد ) ٢(

 . به,حييىبن ++سفيان احلمريي سعيد++أبي
 ).١٧٧/ ١(» اإلكامل«انظر . »بباء معجمة بواحدة قبل األلف وبعدها «)٣(
 .»منقذتم«: كأهنا) م(يف ) ٤(
 ).ف(من ) ٥(
ْالردع: )٥٢٥٤( »تاج العروس«الفيض يف ++ قال أبو)٦( ِأثر اخلَلوق والطيب يف اجلسد وكذلك : َّ َ ِ ِّ ِ ُ ُ َ َ

ِأثر احل  ). ١٨٥٦٦(» معجم الطرباين الكبري«و ) ١١٤١ح(» اآلحاد واملثاين« وانظر ها. ّناءُ
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ن هذا َم«: فقال ألبي: ساقيه, قال)١(نظر إىل بلدأفكأين : أخرضان; قال
ف ِل حلَاهللا ++فضحك رسول: , قال)٢( حقاواهللا ابني:  قال»معك?
قال :  قال»جيني عليك, وال جتني عليه++ الصدقت أما إن ابنك هذا«: قال++أبي

 .]١٨: فاطر[ )٣(﴾&Ÿωuρ â‘Ì“s? ×οu‘Î—#uρ u‘ø—Íρ 2”t÷zé﴿: اهللا ++وتال رسول
بن ++ نا عبيد اهللا:عديبن ++ نا زكريا:علي اجلوزجاينبن ++حممد  −٩٧٩

: مثة قالِر++بي أ عن,لقيطبن ++عمري, عن إيادبن ++امللك++ عبدعمرو, عن
 وعليه ثوبان أخرضان, وقد عاله الشيب فغريه بيشء اهللا ++أتيت رسول

 .)٤(اءِّنمن احل
ًمثة عن النبي  مسندا غري هذا, وهو ِوال أعلم ألبي ر: )٥(]:[

 .من مجاعة وجوه
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»بريق«): ١٨٥٧٥ح(» معجم الطرباين الكبري«ويف ) ف(وغري واضحة يف ) م( كذا يف )١(
 .»حقا «:ليس فيها لفظة) ٢٢٧/ ٢(» املسند«, والرواية يف )م (من )٢(
 .)٢٨٢/ ٢٢(» الكبري«, والطرباين يف )٢٢٧/ ٢(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(
 من طريق) ٢٥٣/ ٢٢(» الكبري«, والطرباين يف )٦٦٤/ ٢(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف ) ٤(

 . به,عمريبن ++عبدامللك
 ).م( ليست يف )٥(
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ه −٣٥٥  )*(رفاعة ا
 .القرظي: ويقال
 نا :مسلمبن ++حدثنا عفان: الحممد الزعفراين قبن ++احلسن  −٩٨٠
 عن رفاعة ,جعدةبن ++دينار, عن حييىبن ++سلمة, عن عمروبن ++محاد

‰ô﴿نزلت هذه اآلية يف عرشة أنا أحدهم :  قال۩اجلهني s)s9 uρ $ uΖ ù= ¢¹ uρ ãΝßγ s9 
tΑ öθ s)ø9$# öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ã©. x‹tG tƒ﴾)٥١: القصص[ )١[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فجمع بينهام ابن منده . »سموألبن ++ورفاعة«و» رفاعة اجلهني«اختلف يف اجلمع بني *) (

 ). ٦٣١/ ٢(» معرفة الصحابة«يف 
 وبه ,سموألبن ++قيل هو رفاعة«:  قائ)٤٩٤/ ٢( »اإلصابة«وتعقبه احلافظ يف 

وإنه كان ,  إنه كان من سبي قريظة: ولكن قال الباوردي وابن السكن,بن مندهاجزم 
 .ه ا.»بن سموأل واهللا أعلماهو وعطية صبيني وعىل هذا فهو غري 

ًوفرق بينهام أيضا  رفاعة «: لـ)١٠٧٩/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم فرتجم يف ++ أبوّ
, ثم ترجم بعده مبارشة »حتى تذوقي عسيلته«: وذكر فيه حديث» ابن سموأل القرظي

 .ثم ذكر احلديث الذي ذكره املصنف» بن قرظة القرظي++رفاعة«+: لـ) ١٠٨٠/ ٢(
أخرجه ابن : موسى++قال أبو«): ٢٢٨/ ٢(» أسد الغابة«وكذا قال ابن األثري يف 

البن » االستيعاب« وانظر .ها. » وفرق الطرباين وغريه بينهام,لأبن سمو++يف رفاعة منده
 ).٥٠٠/ ٢ (الرب++عبد

 :حاتم++ أبو قال:قرظة القرظيبن ++رفاعة«: )٤٩٤/ ٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 .وذكر احلديث الذي ذكره املصنف» له رؤية

ملغلطاى » ف فيهم من الصحابةاإلنابة يف معرفة املختل«ولذلك أدخله مغلطاى يف 
 . فانظره)٢١٧/ ١(

 ].م−أ/ ١١٤: ق[  ۩  
من ) ٤٩٤/ ٢(» اإلصابة«, وابن حجر يف )٥٣/ ٥(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(

 . به,ديناربن ++طريق عمرو
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هني غري هذا احلديث, وال أدري له وال أعلم لرفاعة اجل: )١(]:[
 .صحبة أم ال

ه)٢(رابةَعبن ++رفاعة −٣٥٦  )*( ا
بن ++ نا هشام الدستوائي, عن حييى:هارونبن ++ نا يزيد:جدي  −٩٨١
  عن رفاعة اجلهني,بن يسار++ميمونة, عن عطاء++بن أبي++كثري, عن هالل++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م( ليست يف )١(
ويقال فيه , )١٩٤٨(» التقريب«. »بفتح املهملة وبموحدة« قيده احلافظ ابن حجر )٢(

 ).٢٠٧/ ٩(» هتذيبه«بالدال, واألول أصح; قاله املزي يف » فرادة«: ًأيضا
 .ه ا.»أسلم وصحب النبي «: )٣٥٣/ ٤( »الطبقات«قال ابن سعد يف *) (

 , اجلهني:أن نسبته املشهورة) ٥٠١/ ٢( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدذكر ابنو
بن ++أسلمبن ++سودبن ++ليث بن++زيدبن ++سعدبن ++ من بني عذرة:العذري«ًويقال أيضا 

 .ه ا.» وهو باجلهني أشهر وجهينة أخو عذرة, اجلهني:قضاعة ويقال فيهبن ++احلاف
 أخطأ ًاحديثالتابعي, وسبب ذلك أن » أبي خزامة«الرب بينه وبني ++ عبدّثم فرق ابن

بن ++الرمحن++ وعبدعيينة وابن يونس رواه++ ماوالصواب ,شهاب ابن عن هيورا فيه
 :قال أنه أبيه عن − سعدبن ++احلارث بني أحد − خزامة++ أبيعن ,الزهري عن ,إسحاق

 التابعني من هذا خزامة وأبو«: قالثم . احلديث »نسرتقيها ىًقُر أرأيت ,اهللا رسول يا«
 .ها .»اجد فيه خمتلف حديثه أن عىل

نية يف  وأعاده ثا»أبي خزامة«كناه بـ ) ٢٣١/ ٢( »أسد الغابة«ولكن ابن األثري يف 
 .التابعي» أبي خزامة«الرب من التفريق بينه وبني ++ عبدقاله ابن++ ماوذكر فيه: الكنى

 بناحكى «:  من كناه بأبي خزامة فقال)٤٩٣/ ٢( »اإلصابة«فتعقب احلافظ يف 
. » ويظهر أنه وهم وأهنا كنية الذي بعده,خزامة++ أبابن منده أنه يكنىاحاتم وتبعه ++أبي

  وقال,خياط يف الصحابةبن ++ آخر ذكره خليفة:عرادة العذري بن++رفاعة «:يعني
عرادة بن ++ اسمه رفاعة: يقال,سعد هذيمبن ++خزامة أحد بني احلارث++ أبو:حاتم++أبو

 .»وروى عنه ابنه حكاه العسكري
/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٦٣٠/ ٢(» معرفة الصحابة« :رتمجتهلانظر و
١٠٧٦.( 
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أو كنا يف −اتنا ز غزاة, فلام بلغنا رأسَ يف غاهللا ++كنا مع رسول: قال
 فيأذن هلم فخطبنا اهللا ++ جعل رجال يستأذنون رسول−بعض الطريق

اهللا ++ الشجرة التي تلي رسولّ يكون شقٍ رجالُما بال«:  فقالاهللا ++رسول
ًمن القوم عند ذلك إال باكيا,  َرُ فلم ي» أبغض إليهم من الشق اآلخر

أذنك بعد هذا لسفيه, فقال  إن الذي يست,يا رسول اهللا: فقال رجل
وعدين ربي  أن يدخل اجلنة من أمتي «:  ثم قال,ً خريااهللا ++رسول

يدخلوها حتى ++ الين ألرجو أنإًسبعني ألفا بغري حساب وال عذاب, و
مساكن يف اجلنة; ومن   أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكمتتبوءوا

ّنا هبا ثم سدقمستياهللا ++رسولًوأن حممدا اهللا ++إله إال++ المات يشهد أن د إال ً
 .)٢(» اجلنة)١(سلك يف
 , عن حييى, عن هالل)٣(أنا هشام: هارونبن ++ نا يزيد:جدي  −٩٨٢

يسار, عن رفاعة اجلهني, عن النبي  بن ++ميمونة, عن عطاء++بن أبيا
 :تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا فيقولاهللا ++إذا ذهب ثلثا الليل, ينزل«: قال
َأسأل عن عبادي أحدا غريي; م++ال ن ذا الذي يدعوين فأستجيب له; من ذا ً

ن ذا الذي َم:  فأغفر له)٤(ينالذي يستغفر ن ذاَ; متالذي يسألني فأعطي
 .)٥(» الصبحَ فأكشفها حتى ينفجراءيستكشف الرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من  )١(
من ) ٢١٢(» صحيحه« وابن حبان يف ,)١٦/ ٤(» مسنده«احلديث أخرجه أمحد يف +)٢(

 . به,ميمونة++بن أبي++طريق هالل
 .كذا» هشم«): م( يف )٣(
 . كذا»يستغفر لي«: )م(يف ) ٤(
, والطرباين يف )٢١٢(» صحيحه«, وابن حبان يف )١٦/ ٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٥(

 . به,ميمونة++بن أبي++لمن طريق هال) ٥١/ ٥(» الكبري«
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الصمد, عن هشام ++ وعبدداود++ أبو نا:اهللا++بن عبد++هارون  −٩٨٣
 .۩ً مثل احلديثني عن يزيد, عن هشام مجيعابإسناده عن النبي 

بن ++ وقد رواه األوزاعي, عن حييى:)١(]حممدبن ++اهللا++ عبد:[
 .دهّكثري وجو++أبي

إسامعيل احللبي, عن األوزاعي بن ++ نا مبرش:أيوببن ++زياد  −٩٨٤
ن ب++حدثني عطاء: ميمونة++بن أبي++حدثني هالل: حدثني حييى قال: قال
 اهللا ++حرضنا مع رسول: ابة اجلهني قالرَعبن ++حدثني رفاعة: يسار

 .)٢(وذكر احلديث
 كثري حديث++بن أبي++ميمونة الذي روى عنه حييى++بن أبي++ فهالل:

 .أنسبن ++أسامة روى عنه مالكبن ++رفاعة هذا هو هالل
أنس, بن ++كحدثني مال: اهللا الزبريي++بن عبد++ بذلك مصعب −٩٨٥

احلكم, عن النبي بن ++ُيسار, عن عمربن ++أسامة, عن عطاءبن ++عن هالل
 .عرابة اجلهنيبن ++ً حديثا غري حديث رفاعة

 أعلم+بن عرابة كان يسكن املدينة, وال++ وأحسب أن رفاعة)١(]:[
 .)٣( احلديثنيروى عن النبي  غري هذين

 .)١(]عليبن ++ سامه هالل;سليامنبن ++فليح مونةمي++ أبيبن[وروى عن هالل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].م−ب/ ١١٤: ق[  ۩  
 ).م( ليست يف )١(
 . به,من طريق األوزاعي) ٣١١/ ١(» الرشيعة«أخرجه اآلجري يف  )٢(
 .)ف(من ) ٣(
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نذر++بن عبد++ رفاعة:)١(أبو لبابة −٣٥٧ وسبن ++ا  )*(ا
 .سكن املدينة

حدثني أبي, عن :  األموي)٢(]بن سعيد[حييى بن ++سعيد  −٩٨٦
بن ++مالكبن ++زيدبن ++ًن شهد بدرا من بني أميةَإسحاق فيمبن ++حممد
 .)٣(بن زيد++املنذر++بن عبد++رفاعة: عوفبن ++عمروبن ++عوف
 .ح [:يقول++ أبيسمعت:  قال)٤(]بن حنبل[أمحد بن ++صالح  −٩٨٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدار املنقوطة الدالة عىل هناية الرتمجة, ظنا منه أن » أبو لبابة«: بعد قوله) م( وضع يف )١(

 . واهللا أعلم»عرابةبن ++رفاعة«: ة السابقةداخل يف الرتمج» أبو لبابة«: قوله
 . صحابي مشهور بكنيته خمتلف يف اسمه*) (

» معرفة الصحابة«, و)٦٢٨/ ٢ (البن منده» معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يف
 البن» االستيعاب«, و)٤٥٦/ ٣(البن سعد » الطبقات«, و)١٠٧٣/ ٢(نعيم  ألبي
 ).٣٤٨/ ٧(» اإلصابة«, )٢٣٠/ ٢(ن األثري الب» أسد الغابة« و,)٥٠٠/ ٢(الرب ++عبد

 ).م( ليست يف )٢(
 .وغريه) ٢٣٠/ ٢(» أسد الغابة«كام يف » زيد«: , والصواب»يزيد«): م(يف  )٣(

 )٣١٢/ ١(وقال يف » اإلصابة«وذكره احلافظ ابن حجر يف عدة مواضع من كتابه 
 ,ألنصاري خمتلف يف اسمهاملنذر ا++بن عبد++أبو لبابة«:  وقال)٣٤٩/ ٧(وأعاده يف الكنى 

األسود عن ++ أبووكذا قال −بمعجمة وزن عظيم  − اسمه بشري :عقبةبن ++قال موسى
 وكذا قال , اسمه رفاعة:بن إسحاقا وقال , باملهملة أوله ثم حتتانية ثانية: وقيل,عروة

 :)٤٩٢/ ٢(ونسبه يف . » وذكر صاحب الكشاف وغريه أن اسمه مروان,بن نمري وغريها
 .»أمية األنصاري األويسبن ++زيدبن ++زنرببن ++رفاعةبن ++املنذر++بن عبد++ةرفاع«

 رفاعةبن ++املنذر++بن عبد++رفاعة«ّنعيم فرق بينه وبني ++ أبا أن)٥٤٠/ ٢(يف  ثم ذكر
 .»موسى++وهو الصواب ونبه عليه أبو«: زنرب, وقالبدل دينار  فيه »بن دينار األنصاريا

 )٢٨: ص(له » مي والكنىاألسا«, وانظر )ف( من )٤(
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 :)١(]حنبل يقولبن ++سمعت أمحد: زهري قالبن ++أمحد  −٩٨٨
 .املنذر++بن عبد++ رفاعة:لبابة++أبو

 نا سفيان, عن الزهري, عن سامل, عن :يونسبن ++رسيج  −٩٨٩
فإهنام , )٣(واألبرت ُّالطفيتني )٢(قتلوا احليات وذوا«: قال النبي : أبيه قال

ها حتى َّ كلِاهللا يقتل احليات++ عبد وكان»َلبطان احلَِسقُيطمسان البرص, وي
إنه قد هنى عن قتل : طارد حية, فقالُاخلطاب يبن ++لبابة أو زيد++ أبوأبرصه

 .)٤(ذوات البيوت
أخربين : مرُعبن ++ نا عبيد اهللا:سعيدبن ++ نا حييى:خيثمة++ أبو −٩٩٠

 .)٥(اهللا  هنى عن قتل احليات++لبابة خيرب ابن عمر أن رسول++نافع, سمع أبا
سعيد القطان هبذا احلديث عن عبيد اهللا, عن نافع, بن ++هكذا حدث حييى

 )٧(عناهللا ++ سعيد, عن عبيد۩ بن حييى)٦(لبابة وحدث به غري++ أباسمعت: قال
 .بابةل++ أبينافع, عن ابن عمر, عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)١(
اقتلوا «): ٣٠/ ٥(» الكبري«ّوهي اجلادة, ويف الرواية عند الطرباين يف » وذا«): ف( يف )٢(

َّحيةوهي . »احليات, اقتلوا ذا الطفيتني َّيشبهان أسوادان ّخطان هلا َ لسان « باخلُوصتني ُ
 )٢٩٢/ ٣(» العرب

َّحية هي )٣( َالذنب قصرية خبيثة ينةل َ  ).١٠/ ١٥(» لسان العرب«. َّ
 . به, الزهريمن طريق) ٤١٤١(م , ومسل)٣٠٥٤(أخرجه البخاري  )٤(
 . به,عمربن ++من طريق عبيداهللا) ٢٢٣٣(أخرجه مسلم  )٥(
 .»عن«): ف( يف )٦(

 ].م−أ/ ١١٥: ق[  ۩  
 .»بن«): ف( تصحف يف )٧(
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بن ++عبيد اهللا: ضمرة قال++ أبو نا:موسى الفرويبن ++هارون [ −٩٩١
 األنصاري أن )٢(]لبابة++ أبيعمر, عنبن ++ نافع, عن عبيد اهللا)١(]... [عمر

 .)٣( هنى عن قتل احليات التي تكون يف البيوتاهللا ++رسول
  ومل يذكرورواه الثوري, عن عبيد اهللا, عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي 

 .لبابة++أبا
بن ++خالد حدثنا: املكي )٤(مرسة++بن أبي++بن أمحد++اهللا++عبدبه   −٩٩٢
 .عن ابن عمر, عن النبي   عن سفيان, عن عبيد اهللا, عن نافعحييى,

 .سعيد, عن عبيد اهللابن ++يث حييىدنحو ح[ورواه أيوب, عن نافع 
زيد, عن أيوب, عن  بن++ نا محاد:إبراهيم املوصليبن ++أمحد  −٩٩٣
لبابة أن ++ أبوخربهأأن ابن عمر كان يقتل احليات كلها حتى  )٥ (]نافع

 .)٦( هنى عن قتل احليات التي تكون يف البيوتاهللا ++رسول
: الورد قالبن ++اجلبار++ عبد نا:)٧( النريسمحادبن ++األعىل++ عبد −٩٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصار ) ف(ألنه من عادته يف » ثي«: ها, ولعل)ف( صيغة التحديث كشطت من )١(

 .كام سيأيت) م(صيغ التحديث; والفقرة كلها ساقطة من 
 ).م(ليس يف بني املعقوفني ++ ما)٢(
 . به,عمربن ++من طريق عبيداهللا) ٢٢٣٣(أخرجه مسلم  )٣(

 وأخرجه .لبابة ++ أبي عن,من طريق نافع) ١٧٥٩(» املوطأ«أخرجه مالك يف 
 .لبابة++ أبي عن, عن ابن عمر,من طريق نافع) ٥٦٣٩(» صحيحه«ابن حبان يف 

 .وغريه) ٦٣٣−٦٣٢/ ١٢(» السري«كذا, وانظره يف » ميرسة«): م( يف )٤(
 ).م( ليس يف )٥(
 . به,من طريق أيوب) ٣٢/ ٥(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٦(
 .)ف(من ) ٧(
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 بينام أنا واقف:  قال)١(يزيد++بن أبي++مليكة, عن عبيد اهللا++ أبيسمعت ابن
لبابة, فاتبعناه حتى ++ أبو بناّالسائب إذ مر++بن أبي++السائببن ++اهللا++وعبد

 احلال ّ البيت, رثّ املتاع, رثّ فإذا رجل رث,دخل بيته واستأذنا فأذن لنا
ًمرحبا مرحبا جتار َك: من أنتم? فانتسبنا إليه, فقال: قال بة, َس جتار َك,بةَسً
 » بالقرآنَّليس منا من مل يتغن«: اهللا  يقول++سمعت رسول: ته يقولمعفس

:  الصوت? قالنحممد أرأيت إن مل يكن حس++ أبايا: مليكة++ أبيفقلت البن
 .)٢(استطاع++ ماحيسنه

 بن الورد,++اجلبار++عبد: األعىل يف حديثه++هكذا قال عبد: )٣(][
 .لبابة++ أبي, عن)٤(يزيد++أبيبن ++مليكة, عن عبيد اهللا++ أبيبناعن 
  نا:)٦( الدمشقيصفوانبن ++)٥(رةَسَ نا ي:هانئبن ++إبراهيم و −٩٩٥
هنيك ++بن أبي++)٧(اهللا++ عبدمليكة, عن++ أبيالورد, عن ابنبن ++اجلبار++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ) ٣٤/ ٥(»  الطرباينمعجم«واحلديث يف , )ف(وغري واضحة يف , )م( هكذا يف )١(

: مليكة يقول++ أبيسمعت ابن: الورد قالبن ++اجلبار++ عبدثنا: محادبن ++األعىل++ عبدطريق
 .هنيك++بن أبي++سمعت عبيد اهللا

» اآلحاد واملثاين«بكر الشيباين يف ++ أبو و,)٣٤/ ٥(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(
 . به,من طريق عبداألعىل) ١٩٠٣(

 ).م(ني املعقوفني ليس يف ب++ ما)٣(
 :محادبن ++األعىل++ عبدمن طريق) ٣٤/ ٥(» معجم الطرباين«, واحلديث يف )م( هكذا يف )٤(

 .هنيك++بن أبي++سمعت عبيد اهللا: مليكة يقول++سمعت ابن أبي: بن الورد قال++اجلبار++عبد
» اإلكامل«نظر ا. »أوله ياء مفتوحة معجمة باثنتني من حتتها, وسني مهملة مفتوحة «)٥(

)٤٢٥/ ٧.( 
 .)ف(من ) ٦(
ًمصغرا, وكالمها صواب, » عبيد اهللا«): ٣٤/ ٥(» معجم الطرباين«, ويف )م( هكذا يف )٧(

 ).٢٢٩/ ١٦(» هتذيب الكامل«انظر ترمجته من 
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 . فذكر احلديث, وأسنده هكذا, وهو الصواب...لبابة++دخلنا عىل أبي: قال
 .يكهن++أبيبن ++اهللا++عبيد: وقد قيل

نصاري++رافع −٣٥٨ ِبن خديج ا َ)*( 
 .)١(] [ت هباسكن الكوفة, ثم رجع إىل املدينة فام

بن ++خديجبن ++رافع: )٢(سعدبن ++ رأيت يف كتاب حممد:)١(][
 .احلارث األنصاريبن ++حارثةبن ++جشمبن ++زيدبن ++عديبن ++رافع

 .)٣(بن اخلزرج++ن من بني عامربن سنا++بن مسعود++حليمة بنت عروة: وأمه
ًشهد رافع أحدا ُ , وكان له اهللا ++ واخلندق واملشاهد كلها مع رسول۩ٌ

, ولرافع عقب كثري خديجبن ++رفاعة: أخ يقال له ٌ صحب النبي  ِ َ ِ َ
 .باملدينة وبغداد

َعريفاهللا, وكان ++عبد++ أبا:َوكان رافع يكنى: قال ِ  .ِ قومه)٤(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٢٣٢/ ٢(» أسد الغابة«, وابن األثري يف )٢٩٩/ ٣(» التاريخ الكبري«ترمجه البخاري يف (*) 
هتذيب «, و)٤٩٥/ ١(» اإلصابة«, واحلافظ يف )٤٧٩/ ٢(» االستيعاب«يف وابن عبدالرب 

 .وما بعدها) ٢٢/ ٩(» الكامل
 ).ف(من ) ١(
 »اإلصابة«, واملوضع الذي فيه ذكر أمه مل نقف عليه, وانظر )٢٥٦/ ٥( »الطبقات الكربى«) ٢(

)٤٣٦/ ٢(. 
 »اإلصابة«, وانظر »بقات الكربىالط«املوضع الذي فيه ذكر أمه مل نقف عليه يف املطبوع من ) ٣(

)٤٣٦/ ٢.( 
 .]م−ب/ ١١٤: ق[  ۩  

ِالعريف) ٤( ّالقيم هو: َ َّويتعرف أمورهم يلي الناس من عةاماجل أو القبيلة بأمور َ  منه ُاألمري َ
 ).٤٤٢/ ٣(» النهاية يف غريب احلديث«. َأحوالهم
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 َنا شعبة, عن عمرو: مرزوقبن ++نا عمرو: هريزبن ++)١(أمحد  −٩٩٦

ّابن مرة, عن أبي  سعيد اخلدري أنه قال ملروان يف حديث++البخرتي, عن أبي++ُ
َخديج, بن ++رافع:  يعني–افة قومه َرِهذا خيشى أن ينزعه عن ع: ذكره

 .)٢(]هِ قومَيفِرَوكان ع[
اء, سلمة, عن خالد احلذبن ++حدثني محاد: اجلعدبن ++ علي −٩٩٧

 .)٣(ِاهللا  هنى عن كراء األرض++أن ر سول: بن خديج++عن جماهد, عن رافع
نا سفيان, : )٤(]الرمحن++بن عبد++سعيد [اهللا املخزومي++عبيد أبو  −٩٩٨
بن خديج ++بن رفاعة, عن رافع++بن سعيد, عن أبيه, عن عباية++)٥ (مرُعن ع
بن أمية ++َبن حرب وصفوان++سفيان++ُاهللا  يوم حنني أبا++أعطى رسول: قال

َوعيينة ْ َ َبن حصن واألقرع++ُ بن ++ مائة من اإلبل, وأعطى عباس,بن حابس مائة++ِ
 .مرداس دون ذلك

 :مرداسبن ++فقال عباس: سعيد يف هذا احلديثبن ++ُقال عمر
ِل نهبـَأجتع ْ ْي ونهب العبيدـَ َن عيينــ     بي  َ ْ َ  رعــــة واألقــــُ

ْ     يفوقان مرداس يف املجمع  ابسـ وال ح)٦(وما كان بدر ِ ُ َ)٧( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذا» إبراهيم«): ف(يف ) ١(
 ).ف(ليس يف ) ٢(
 .)٣٣٤٥(» مسنده«اجلعد يف ن ب++يأخرجه عل )٣(
 ).ف(من ) ٤(
 .)٣٦٦/ ٢١( »هتذيب الكامل«وانظر ترمجته يف   وهو تصحيف,,»َعمرو«: )م(يف +)٥(
 »اإلصابة«, و)١٦٨/ ٣( »أسد الغابة« ويف ,)ف( واملوضوع غري واضح يف ,)م(كذا يف ) ٦(

 .»وما كان حصن وال حابس«: )٦٣٤/ ٣(
 .»جممع«: »اإلصابة«و » األسد«يف ) ٧(
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َيرفع++ اليوم ال)١(]ومن ختفض     [  وما كنت دون امرئ منهام ْ ُ 
 .)٣(أعطاهم++  بمثل ما)٢(فأمر له النبي

ُزنبوربن ++ حممد −٩٩٩ ْ بن ++حازم, عن يزيد++ أبيبننا ا:  املكي)٤(ُ
بن ++عمروبن ++اهللا++عبد حممد, عنبن ++بكر++ أبي عن−يعني اهلادي−اهللا ++عبد

إن «:  ذكر مكة ثم قالاهللا ++َخديج أنه سمع رسولبن ++عثامن, عن رافع
 .)٦(املدينة:  يعني»اهيبني البت++ ما)٥(م مكة, وإين حرمتّإبراهيم  حر

ْزنجويهبن  ا −١٠٠٠ ُ ْ بن +مهدي, عن محادبن نا ا: حنبلبن ++نا أمحد: َ
ِأن النبي  قبله هو : عمربن  ا, عن۩اهللا, عن نافع  عبيدزيد, عن َ
 .)٧(َخديج يوم اخلندق, ومها ابنا مخس عرشة سنةبن ++ورافع
بن زيد, عن ++نا محاد:  مسددنا: بن إسحاق++ إسامعيل −١٠٠١
 .ُعمر مثلهبن  عن نافع, عن ااهللا,++عبيد
روى هذا احلديث مجاعة عن عبيد اهللا, عن نافع, عن ابن : )٨(][
 .»ًرافعا«:  فيهمر, ومل يذكرواُع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ومن تضع«: )١٦٨/ ٣( »أسد الغابة«, ويف )ف(, واملوضوع غري واضح يف )م(هكذا يف ) ١(
 .»رسول اهللا«): ف(يف ) ٢(
 .سفيان به: من طريق) ١٠٦٠(أخرجه مسلم  )٣(
 .)١٩٠/ ٤( »اإلكامل«الضبط من ) ٤(
 »أحرم«): ف(يف ) ٥(
 . بهادعبداهللا اهلبن ++يزيد: من طريق) ٢٤٣٣(أخرجه مسلم  )٦(

 .]م−أ/ ١١٥: ق[  ۩  
 من طريق محاد) ١٥٠(» السنة«, واملروزي يف )٢٢/ ٩(» الكربى«أخرجه البيهقي يف  )٧(

 . به,زيدبن ا
 ).ف(من ) ٨(
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 .سعيد حبن ++نا حييى: إبراهيمبن ++ يعقوب −١٠٠٢
 .مسهر حبن ++نا علي: سعيدبن ++ سويد )١(قال −١٠٠٣
بن ++الرحيم++ وعبدإدريسبن نا ا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −١٠٠٤

 .سليامن ح
 .نمري حبن نا ا: مسلمبن ++ علي −١٠٠٥
 .نا إسحاق األزرق, عن سفيان ح: سطيبن وزير الوا++ حممد −١٠٠٦
أنا ابن جريج : ُبكر البرساينبن ++نا حممد: مسلمبن ++ علي −١٠٠٧

ُأن النبي  عرضه يوم أحد : ُعمربن اهللا, عن نافع, عن ا  عبيدكلهم عن
مخس بن  جيزه, وعرضه يوم اخلندق وهو ا)١(أربع عرشة فلمبن وهو ا

 .)٢(عرشة فأجازه
بن ++رافع«, وال أعلم ذكر فيه »خديجبن ++رافع«: م فيهومل يذكر أحد منه[

 .)٣(]زيدبن ++محاد:  غري»خديج
ُزنجويهبن  ا)٤( −١٠٠٨ ْ ّنا معلى: َ َ : العزيز++بن عبد++ُنا سكني: أسدبن ++ُ

ُعمر بن خديج أتينا ابن ++لام تويف رافع: عطاء قالنا : عقيلبن ++نا حوشب
وج أو نؤخره ونؤذن به الناس, نرى أن نعجل اخلر: فأخربناه ذلك, فقلنا

 .بل أخروه وآذنوا به الناس: قال
ّوتويف رافع سنة ثالث وسبعني باملدينة: زنجويهبن قال ا ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»مل«): م(يف ) ١(
 . به,اهللا عبيدمن طريق ) ١٨٦٨(, ومسلم )٤٠٩٧(أخرجه البخاري  )٢(
 !كذا» بن سلمة++وهم فيه محاد: القاسم++أبوقال «): ف(بني املعقوفني بد منه يف ++ ما)٣(
 .»حدثنا«): ف(يف ) ٤(
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ْبن عمر, عن ابن اهلرير++اهللا++ُبن عمر, عن عبد++وقال حممد َ ُ  اهللا , عن عبيد)١(ُ
 .تويف رافع يف أول سنة أربع وسبعني; وهو ابن ست وثامنني: بن رافع قالا

ّتويف رافع يف أول : بكري قالبن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد[ −١٠٠٩ ُ
 .)٢(]ست وثامننيبن سنة أربع وسبعني, وهو ا

ّتويف رافع: بكري قالبن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد −١٠١٠ بن ++ُ
 .)٣(خديج سنة ثالث وسبعني

: مرزوق العقيلي قالبن ++َنا عمرو: نا حجاج:  عمي)٤( −١٠١١
 −وهي امرأة رافع−رافع, عن جدته بن ++احلميد++عبد )٥(]يى بنحي[ سمعت

 .ًأن رافعا مات يف خالفة معاوية
  معمر, عن حييى)٧(نا: ۩الرزاق++ عبد)٦(أنا: حنبلبن ++ أمحد −١٠١٢

يزيد, عن بن ++قارظ, عن السائببن ++اهللا++بن عبد++كثري, عن إبراهيم++بن أبيا
 .)٨(»أفطر احلاجم واملحجوم«:  اهللا++قال رسول: خديج قالبن ++رافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »التاريخ الكبري«:, وانظر لرتمجته)١٤٧/ ٩( البن نارص الدين »التوضيح«: انظر لضبطه+)١(

 .)٣٠٨/ ٣( »لسان امليزان«, و)٣٢٤/ ٣(
 ).ف(بني املعقوفني سقط من ++ ما)٢(
 .)٢٤٠/ ٤( »معجمه الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
 .»وحدثني«): ف(يف ) ٤(
 ).٣٥٨/ ٢(» تعجيل املنفعة«, وانظر ترمجته يف )ف(من ) ٥(
 ).نا(يف ) ٦(

 .]م−ب/ ١١٥: ق[  ۩  
 .»أنا«): ف(يف ) ٧(
 »صحيحه«, وابن حبان يف )٤٦٥/ ٣( »مسنده«, وأمحد يف )٧٧٤(أخرجه الرتمذي  )٨(

 . من طريق معمر, به)٣٥٣٥(
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بن ++نا رفاعة: حممدبن ++نا يعقوب: منصور املروزيبن ++ أمحد −١٠١٣
ْاهلرير َ حدثني جدي, عن أبيه : َخديج قالبن ++رافعبن ++الرمحن++بن عبد++ُ
إين أريد : ً وهو يريد بدرا, فقلتاهللا ++جئت أنا واخلطمي إىل رسول: قال

ستصغرك أإين «:  يقبض يده ويقولاهللا ++لأن أخرج معك, فجعل رسو
: قلت. »ستبقيكأتصنع إذا لقيت القوم? وإين أريد أن ++ ماوال أدري

ً, إين أرمي من رمى; فردين فلم أشهد بدرا)١(نعم َّ َ َ)٢(. 
 نا: شيبة قاال++بن أبي++بكر++ وأبومزاحم++بن أبي++ منصور −١٠١٤

َخديج بن ++ب, عن رافعاملسيبن ++األحوص, عن طارق, عن سعيد++أبو
أيام رجل «: , وقال)٤( واملزابنة)٣(عن املحاقلة اهللا ++هنى رسول: قال

 .)٦(»ً اكرتى أرضا بذهب أو فضة)٥(رض فهو يزرعها, ورجلأكانت له 
: ميرسة قالبن ++امللك++ عبدنا شعبة, عن: اجلعدبن ++ علي −١٠١٥

 اهللا ++سولخرج ر: خديج قالبن ++ًسمعت جماهدا حيدث, عن رافع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أتعلم«: للطرباين» املعجم الكبري«, ويف )ف(ضحة يف , وغري وا)م(هكذا يف ) ١(
 .بن حممد, به++من طريق يعقوب) ٢٤٠/ ٤ (»الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(
ْباحلنطة األرض ِاْكتراء هي )٣( ُوالرب كالثلث معلوم نصيب عىل املُزارعة هي :وقيل. ِ  عُّ

ْبيع هي: وقيل. ونحومها ِسنبله يف الطعام َ ُ ْ ِّبالبر ُ ِإدراكه قبل الزرع بيع :وقيل .ُ  َّوإنام .ْ
ِنهي ٍجنس من كانا إذا فيه جيوز وال ,ِاملَكيل من ألهنا عنها ُ ْمثال َّإال واحد ْ ًويد بمثل ِ  اَ
َيدرى++ الجمهول وهذا. َبيد ْ  ).١٠١٦/ ١(» النهاية«. ثرأك امهيأ ُ

 ).٤٥٢/ ٣(» النهاية«. هي بيع الثمر يف رءوس النخل بالتمر) ٤(
 .»أو رجل«: )ف( يف) ٥(
من ) ٢٢٧٦(, وابن ماجه )٣٨٩٠( »املجتبى«, والنسائي يف )٣٤٠٠(داود ++أخرجه أبو )٦(

 .بن عبدالرمحن, به++طريق طارق



 ٣٨٣ ثايناملجلد ال  
ُفنهانا عن أمر كان لنا نافعا, وأمر رسول ْ  خري لنا, فام هنانا عنه اهللا ++ً

ْمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليذرها«: قال َ َ ِ ْ ٌ َ«)١(. 
سلمة, عن خالد احلذاء, عن بن ++نا محاد: اجلعدبن ++ علي −١٠١٦

 .)٣( األرض)٢( هنى عن كرياهللا ++خديج أن رسولبن ++جماهد, عن رافع
: مرسوقبن ++سعيدبن ++نا مبارك: َعمرو الضبيبن ++ داود)٤( −١٠١٧
 :رفاعة, عن أبيه, عن جده أنه قالبن ++مرسوق, عن عبايةبن ++نا سعيد

ًمعنا مدىًإنا نرجو أن نلقى العدو غدا, وليس  ,اهللارسول ++يا  فنذبح )٥(ُ
ْ أرنأوأعجل «: ? فقال)٦(َبالقصب ِ َأنهر++انظر ما«: ثم قال »)٧(َ َ ْ  الدم )٨(َ

ُفكل, ليس السن والظفر, وأحدثكم عن ذلك ُّ ّ ّ ْ ّأما السن: ُ ٌفعظم, وأما  ۩ّ
َالظفر فمدى احلبشة ُ ُ ُّ«)٩(. 

 محاد, )١١(أنا:  العييش)١٠(]بن حفص[++بن حممد ++ عبيد اهللا −١٠١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١( »مسنده«, وأمحد يف )٣٨٦٤( »املجتبى«, والنسائي يف )١٣٨٤(أخرجه الرتمذي  )١(
 .»الصحيحني«واحلديث أصله يف .  من طريق جماهد, به)٢٨٦

 .»كراء«: )م(يف  )٢(
 .)٣٣٤٥( »مسنده«بن اجلعد يف ++أخرجه علي )٣(
 .»أخربنا«: )ف(يف ) ٤(
فرةمجع) ٥(  ).٦٥٢/ ٤(» النهاية«. ْ مدية, وهي السكني والشَّ
ِالقصب من العظام) ٦( َ ّكل عظم أجوف, فيه مخ, واحدته: َ ُ َ َقصبة: ّ  ).١١٠/ ٤(» النهاية«. َ
» النهاية«. عجل لئال تقتلها خنقا أو أدم احلز وال تفرتا أو خف وأً أهلكها ذبح:معناه )٧(

)٨٦/ ١.( 
 ).٢٣٨/ ٥(» النهاية«. أسال: أي) ٨(

 .]م−أ/ ١١٦: ق[  ۩  
 .بن رافع, به++ من طريق عباية)١٩٦٨(, ومسلم )٢٥٠٧(أخرجه البخاري  )٩(
 .)١٤٧/ ١٩( »هتذيب الكامل«, وانظر ترمجته يف )ف(ليس يف ) ١٠(
 .»نا«: )ف(يف ) ١١(



  ثايناملجلد ال ٣٨٤

أن : يجبن خد++بن رفاعة, عن جده رافع++اهللا++سليم, عن عبد++بن أبي++عن ليث
ً قسم مغنما بذي احلليفةاهللا ++رسول , فأعطى من الغنم يومئذ عرشين )١(َ

ِشاة, والقدور تفور قبل أن يقسم املغنم, فأمر هبا رسول  .ُ فأكفيتاهللا ++ْ
َّعتاب++بن أبي++ حممد −١٠١٩ َبكر األعين وإبراهيم++ أبوَ هانئ بن ++ْ
أسلم, عن بن ++داود, عن زيد++ي أبنا شعبة, عن: إياس++بن أبي++نا آدم: قاال

 )٢(أسفروا«:  أنه قالخديج, عن النبي بن ++لبيد, عن رافعبن ++حممود
 .)٣(»بالفجر; فإنه أعظم لألجر

 .أسلمبن ++داود, عن زيد++ أبيروى هذا احلديث آدم, عن شعبة, عن
 .يعرف++وأبو داود جمهول ال

نا : زهريبن ++د من حديث أمح)٤(بإسناد[وقد رواه بقية, عن شعبة 
أسلم, بن ++نا داود البرصي, عن زيد:  قال)٥(]نا بقية, عن شعبة: احلوطي

 . مثله, عن النبي )٦(]خديجبن [لبيد, عن رافع بن ++عن حممود
بن ++ُعمربن ++إسحاق, عن عاصمبن ++وحدثنا شعبة, عن حممد: قال[

 .)٦(] مثلهلبيد, عن رافع, عن النبي بن ++قتادة, عن حممود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم «. هي قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة, ومنها ميقات أهل املدينة) ١(
 ).٢٩٥/ ٢(» البلدان

 ).٩٤١/ ٢(» النهاية«. إذا انكشف وأضاء: أسفر الصبح) ٢(
/ ٤( »مسنده«, وأمحد يف )٥٤٨( »املجتبى«, والنسائي يف )١٥٤(أخرجه الرتمذي  )٣(

 .د, بهبن لبي++ من طريق حممد)١٤٢
 .واهللا أعلم» بإسنادي«: , ولعل الصواب)م(كذا يف ) ٤(
 .النظر بسبب انتقال )ف(بني املعقوفني سقط من ++ ما)٥(
 .)ف(ليست يف ) ٦(
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بن ++إسامعيل املؤدب, عن هارون++ أبونا: عرفةبن ++ احلسن −١٠٢٠
: اهللا ++قال رسول: رافع قال: خديج, عن جدهبن ++رافعبن ++الرمحن++عبد

ْيا بالل, نور بالفجر قدر ما« َيبرص القوم مواقع نبلهم++ّ ُ«)١(. 
 نا: يزيد املقرئبن ++اهللا++ عبدحدثنا: حممد املروزيبن ++ زهري −١٠٢١
 .شعيب حبن ++َنا عمرو: هليعةبن ++اهللا++عبد

نا : إبراهيمبن ++نا حسان: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −١٠٢٢
: شعيب قالبن ++َرباح أنه سمع عمرو++بن أبي++نا عطاء: )٢(عطيةبن ++عطية

ًحممد, إن ناسا ++أبا++ يا:املسيب إذ جاءه رجل فقالبن ++كنت عند سعيد
فغضب : قال. خال األعامل++ارك وتعاىل كل يشء ماتباهللا ++ّقدر: يقولون

ّسعيد غضبا مل أره غضب مثله حتى هم بالقيام, ثم قال فعلوها : ۩ً
فعلوها, وحيهم لو يعلمون; أما إين قد سمعت فيهم بحديث كفاهم به 

بن ++حدثني رافع: رمحك اهللا? قال−حممد ++أبا++ ياوما ذاك: فقلت. رشا
سيكون يف أمتي قوم يكفرون باهللا «:  قالي األنصاري, عن النبَخديج 

رسول اهللا? ++ يايقولون كيف: قلت: قال. »يشعرون++وبالقرآن, وهم ال
ّيقرون«: قال َ ببعض القدر, ويكفرون ببعضه)٣(ُ  يقولون: قلت: قال. »َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .إسامعيل املؤدب, به++ من طريق أبو)٢٢٧/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(
 .)٢٢: ص( لألزدي »َمن وافق اسمه اسم أبيه«انظر +)٢(

يعرف, وأتى ++بن عطية, عن عطاء, ال++عطية«: )٨٠/ ٣( »امليزان«حلافظ الذهبي يف وقال ا
 . هبذا اخلرب الذي عندنا)١٧٦−١٧٥/ ٥( »اللسان«, وأتى احلافظ يف »بخرب موضوع طويل

 .]م−ب/ ١١٦: ق[  ۩  
 »معجمه الكبري«, وهو املوافق لرواية الطرباين يف )ف(, واملثبت من »يؤمنون«: )م(يف ) ٣(

)٢٤٥/ ٤(. 



  ثايناملجلد ال ٣٨٦

ّاخلري من اهللا, والشر من إبليس, : يقولون«: ماذا? قالاهللا ++رسول++يا ون ّقرُيّ
; فيكفرون باهللا وبالقرآن بعد اإليامن واملعرفة, )١( اهللا ++ابعىل ذلك كت

ُفام تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء; ثم يكون املسخ فيمسخ أولئك 
َّقردة وخنازير, ثم يكون اخلسف, وقل  من ينجو منه, املؤمن يومئذ )٢(َ

تى  حاهللا ++ثم بكى رسول »ُّ غمه− شديدأو قال−َقليل فرحه, كثري 
رمحة هلم «: هذا البكاء? فقال++ مااهللا++رسول++ يا:بكينا لبكائه, فقيل

َاألشقياء; ألن منهم املجتهد, ومنهم املتعبد مع أهنم ليسوا بأول من سبق 
َإىل هذا القول, وضاق بحمله ذرعا, إن عامة من هلك من بني إرسائيل  ً

أن «: ? قال)٣(قدرفام اإليامن بال ,اهللارسول ++ يا:قيل. »بالتكذيب بالقدر
 خلقهام قبل اهللا ++تؤمن باهللا وحده, وتؤمن باجلنة والنار, وتعلم أن

 للجنة, ومن شاء )٤(, فجعل من شاء منهم)٤(اخللق, ثم خلق اخللق هلام
. »)٥(منهم للنار عدل منه, فكل يعمل لام قد فرغ, وصائر لام خلق له

 .)٥(ورسولهاهللا ++صدق: فقلت
  .هليعةبن عن املقرئ, عن ا, )٦(هذا لفظ زهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو املوافق و) ف(من , واملثبت »اهللا ++يفرتون عىل كتاب«: )م(جاءت العبارة يف  )١(

 .)٢٤٦/ ٤(لرواية الطرباين 
 .»أقل«): م(يف ) ٢(
 ).ف(من ) ٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(
 .بن إبراهيم, به++ من طريق حسان)٢٤٥/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(
 ., واحلديث حديث زهري»أبي«: أداة الكنية )ف(زاد قبله يف ) ٦(



 ٣٨٧ ثايناملجلد ال  

: بن حفص قال++بكر++نا شعبة, عن أبي: بن اجلعد++ علي −١٠٢٣
إن امليت : ُخديج حيدث عن عمر قالبن ++ُعمر يف جنازة رافع ابنسمعت 

 .)١(ّيعذب يف قربه ببكاء احلي
بن ++نا سعيد: ُمرضبن ++نا غسان: ُعمر الباهليبن ++ حممد)٢( −١٠٢٤

 َخديج, ويف القوم ابنبن ++جنازة رافع ۩خرجت: لنرضة قا++ أبييزيد, عن
َعمر, فخرج نسوة يرصخن; فقال ابن  –وحيكن: أو−ويلكن : ُعمر ُ

 .)٣(اهللا ++طاقة له بعذاب++اسكتن; فإنه شيخ كبري ال
برش, ++ أبيعن نا شعبة: جعفربن ++نا حممد: بشاربن ++ حممد −١٠٢٥

َخديج بني بن ++زة رافعُعمر يف جنا كان ابن: ماهك قالبن ++عن يوسف
 .)٤(إن امليت يعذب ببكاء احلي: قائمتي الرسير حيمل فقال

 .يعذب ببكاء احلي++إن امليت ال: عباس فقال ابن
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٥٦٨( »مسنده«بن اجلعد يف ++أخرجه علي )١(
 .»حدثني«: )ف(يف ) ٢(

 .]م−أ/ ١١٧: ق[  ۩  
 .)٤٣٦/ ٢( »اإلصابة«, وابن حجر يف )٢٤٠/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(
 .)٢٠/ ٤( »الكربى«أخرجه البيهقي يف  )٤(



  ثايناملجلد ال ٣٨٨

نصاري++رافع: أبو سعيد −٣٥٩ على ا  )*(بن ا
 .سكن الشام

حدثني : نمري يقول سمعت ابن: إسحاق قالبن ++ حممد)١( −١٠٢٦
 .املعىلبن ++رافع: سعيد++ أبيرجل من ولده, أن اسم

ّنا حرمي: مسلمبن ++ علي −١٠٢٧ َ : عامرة قالبن ++حفصبن ++َ
ْأخربين خبيب: حدثني شعبة قال َ سمعت : الرمحن قال++بن عبد++)٢(ُ

ّكنت أصلي فمر : املعىل قالبن ++سعيد++ أبيعاصم حيدث, عنبن ++حفص
 )٤(فقال:  النبي  فناداين, فلم آته حتى فرغت من صاليت, قال)٣(بي

 اهللا ++أمل يقل«: كنت أصلي, قال: قلت »ما منعك أن تأتني إذ دعوتك?«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, »املعىلبن ++أوسبن ++أبو سعيد«: , وقيل»أوسبن ++رافع«: لاختلف يف اسمه; فقي*) (
 .»املعىلبن ++نفيعبن ++احلارث«: , ويقال»املعىلبن ++أوسبن ++احلارث«: ويقال

املعىل بن ++َمن قال هو رافع«: )١٦٧٠−١٦٦٩/ ٤( »االستيعاب«ُعمر يف ++ أبووقال
ّاملعىل قتل ببدر, وأصحبن ++فقد أخطأ; ألن رافع :  يف اسمه−واهللا أعلم–ل قي++ ماُ

 .ها. »...نفيعبن ++احلارث
 »املعرفة«, و)٣٤/ ٣٣: ص( للبخاري »التاريخ الكبري«وانظر ترمجته يف الكنى من 

/ ٣٣( »هتذيب الكامل«, و)١٤٣−١٤٢/ ٦( »أسد الغابة«, و)١٠٥٤/ ٢(ألبي نعيم 
٣٥٠−٣٤٨.( 

 .»احدثن«: )ف( يف )١(
 باحلاء املهملة, وهكذا وقع يف )م(, ويف )ف( يف  مطموس»خبيب«: احلرف األول من) ٢(

 ,)٣٧٨٥( »سنن ابن ماجه«, و)٢١١/ ٤( »مسند أمحد«بعض مصادر ختريج احلديث كـ
 .)٣٠١/ ٢( »اإلكامل« كام يف ولكن الصواب أنه باملعجمة, )٣٥٠/ ١(والدارمي 

 .كذا» فناداين«): ف(يف ) ٣(
 ).ف(من ) ٤(



 ٣٨٩ ثايناملجلد ال  

﴿(#θç7ŠÉftGó™$# ¬! ÉΑθß™§=Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$tãyŠ﴾ ]أال أعلمك أعظم سورة يف  ]٢٤: األنفال
: فذهب خيرج, فذّكرته فقال: قال »القرآن قبل أن خترج من املسجد?

﴿ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾)١(. 
 .عاصمبن ++حفص: داود يف إسناده++ أبوزاد

 .سعيد عن النبي  غري هذا احلديث++ أبووقد روى

 )*(ِبن سنان++رافع −٣٦٠
 .جعفر األنصاريبن ++احلميد++ عبدجد

 غراب, عنبن ++نا علي: صالح األزديبن ++الرمحن++ عبد −١٠٢٨
بن ++ه رافعحدثنا أبي, عن جد أبي: جعفر األنصاري قالبن ++احلميد++عبد

سنان أنه أسلم, وأبت امرأته أن تسلم, وكان له منها ابنة شبيهة 
ضعاها بينكام, ثم «:  فقال له, فخاصمها إىل النبي )٢(بالفطيمة
فاملت إىل  »اللهم اهدها«: ففعال, فاملت إىل أمها, فقال النبي  »ادعواها

 .)٣(أبيها فأخذها
 .سنان غري هذابن ++عوال أعلم لراف :)٤(][

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ريق شعبة, بهمن ط )٤٧٠٣(أخرجه البخاري  )١(
, )٤٣٨/ ٢(» اإلصابة«, )١٩٢/ ٢(» أسد الغابة«, )٦١/ ٢(» االستيعاب«: انظر*) (

 ).٢٨/ ٩(» هتذيب الكامل«, و)١٠٥١/ ٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«
هو املوافق لام أخرجه الدارقطني يف و) ف(من  كذا, واملثبت »شيبه بالفطمية«: )م( يف )٢(

 .ف, به عن املصن)٤٣/ ٤( »سننه«
 ., بهاألزدي صالحبن ++الرمحن++ من طريق عبد)٤٣/ ٤( »سننه«أخرجه الدارقطني يف  )٣(
 .)ف( من) ٤(



  ثايناملجلد ال ٣٩٠

ِبن مكيث++رافع[  −٣٦١ َ)*( 
ِمكيث اجلهنيبن ++۩أخو جندب َ[)١( 

ُزنجويهبن ++بكر++ أبو −١٠٢٩ ْ  معمر, عن عثامن )٢(نا: الرزاق++ عبدنا: َ
ِمكيث, عن رافعبن ++ُزفر, عن بعض بني رافعبن ا ِمكيث بن ++َ وكان من −َ

:  قال−أو أن النبي − يقول  أنه سمع النبي −أصحاب الشجرة
ّحسن املَلكة نامء, وسوء اخللق شؤم, والبر زيادة يف العمر, والصدقة تدفع « ِ ُ ُ ٌ َ ِ َ ْ ُ

 .)٤(» السوء)٣(ِميتة
 ُجندب: بن معني يقول++سمعت حييى: بن حممد قال++)٥( عباس −١٠٣٠

ِمكيث أخو رافعبن ا ِمكيثبن ++َ َ)٦(. 
ِمكيثبن ++رافع: )٧(سعدبن ++وقال حممد يربوع بن ++جرادبن ++َعمروبن ++َ

ِّمن جهينة, شهد احلديبية, وبايع حتت الشجرة بيعة الرضوان وبعثه 
 . عىل صدقات جهينة, وكان له دار باملدينةاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من ها. »بفتح امليم, وكرس الكاف, وسكون الياء, وبعدها ثاء معجمة بثالث«*) (

 .)٢٨٥/ ٧( »اإلكامل«
 .]م−ب/ ١١٧: ق[  ۩  

 .مصحح عليه, غري أنه ليس بواضح باحلاشية, و)ف(ملحق يف بني املعقوفني ++ ما)١(
 .»ناأ«: )ف(يف ) ٢(
 . كذا»مينلة«: )ف(, ويف )١٧/ ٥( »معجم الطرباين الكبري«, و)م(هكذا يف ) ٣(
 »مسنده«يعىل يف ++, وأبو)١٧/ ٥( »الكبري«, والطرباين يف )٥١٦٢(داود ++أخرجه أبو )٤(

 .به من طريق معمر, )١٣١/ ١١( »مصنفه«, وعبدالرزاق يف )١٥٤٤(
حممد الدوري بن ++ وهو عباس)ف( واملثبت من ,, وهو تصحيف»عياش«: )م(يف ) ٥(

 .راوي التاريخ عن ابن معني
 .)٢١/ ٣( »تاريخ الدوري«انظر ) ٦(
 .)٣٤٥/ ٤( »الطبقات الكربى« انظر )٧(



 ٣٩١ ثايناملجلد ال  

ِمكيث غري هذا, وقد روى ابن بن ++وال أعلم لرافع: )١(][ َ
 .املبارك عن معمر بعض هذا احلديث

نا ابن : شقيقبن ++احلسنبن ++نا علي: اهللا++بن عبد++ هارون −١٠٣١
مكيث, عن بن ++ُزفر, عن بعض بني رافعبن ++املبارك, عن معمر, عن عثامن

ُسوء اخلُلق شؤم«: اهللا ++قال رسول: رافع قال ُ«)٢(. 

 )*(ُّبن رفاعة الزرقي++رافع −٣٦٢
 .القاسم حبن ++نا هاشم: خيثمة++ أبو −١٠٣٢
بن ++نا عكرمة: حذيفة قاال++و أبنا: حممد القايضبن ++ أمحد −١٠٣٣

رفاعة بن ++جاء رافع: الرمحن القريش قال++بن عبد++حدثني طارق: عامر قال
 اليوم عن يشء كان اهللا ++لقد هنانا رسول: إىل جملس األنصار, فقال

ٌمن كانت له أرض «:  األرض قال)٣(ِيرفق بنا يف معايشنا, هنانا عن كراء َ
ْفليزرعها, أو ليزرعها  ِ ْ ُ ْأخاه, أو ليدعهاَ ْوهنانا عن َكسب احلجام, وأمرنا  ,»َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(
ر انظ, وشقيق, بهبن ++ من طريق احلسن)٨٠١٩( »شعب اإليامن«أخرجه البيهقي يف +)٢(

 مع )٣٠٢/ ٣ (بخاريلل »تاريخ الكبريال«, و)٢٥٦−٢٥٥/ ٣( »تاريخ الدوري«
 .) بتحقيقنا−٢٠٨٤( »أطراف الغرائب واألفراد«

ال تصح صحبته «: الرب++ ابن عبد, وقال)٢٣٠/ ٢(» االستيعاب«انظر ترمجته يف *) (
أسد «: ا, وانظر أيض»واحلديث املروي عنه يف كسب احلجام يف إسناده غلط واهللا أعلم

 ).٢٦/ ٩(» هتذيب الكامل«, و )٤٣٧/ ٢(» اإلصابة«و, )٢٣٤/ ٢(» الغابة
 .»كري«: )ف(يف ) ٣(



  ثايناملجلد ال ٣٩٢

َ, وهنانا عن كسب األمة, إال ما)١(نواضحناأن نطعمه   .)٢(عملت بيدها++َ
 .واللفظ ألبي خيثمة

: احلسن املخزومي قالبن ++نا حممد: اهللا++بن عبد++ هارون)٣( −١٠٣٤
, أن )٤(زرقيرفاعة البن ++احلارث, عن أبيه, عن رافعبن ++اهللا++ عبدحدثني
 السامء الدنيا )٥(يف أوالي ۩تبارك وتعاىلاهللا ++ينزل«:  قالاهللا ++رسول

ُلثلث الليل اآلخر  ُ أو ربعه –ُ  .»)٦(من يسألني أعطه:  فيقول–ُ
احلارث الذي روى عن أبيه, عن رفاعة بن ++اهللا++ وعبد:

احلسن وغريه, ن ب++, وهو مديني روى عنه حممد)٧(اخلطمي: الزرقي هو
 . أحاديث مناكريوقد روى عن أبيه, عن جابر, عن النبي 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٣/ ٥(» النهاية«.  ناضح, وهو البعري أو الثور أو احلامر الذي يستقى عليه الامءمجع) ١(
) ٣٤٢٨(داود ++ أبوهو الصواب املوافق لام أخرجهو )م(, واملثبت من »بيدهيا«: )ف(يف ) ٢(

 .القاسم, بهبن ++من طريق هاشم
 .)ف( من )٣(
 .)ف(ليست يف ) ٤(

 .]م−أ/ ١١٨: ق[  ۩  
 .)ف(, وضبب فوق األلف الثانية من هذه الكلمة يف )م(كذا يف  )٥(
 .»أعطيه«: )م(يف ) ٦(
 .»اخلطمي... عبد اهللا«:  مكتوب بخط مغاير)ف(بحذاء هذه الكلمة من هامش ) ٧(



 ٣٩٣ ثايناملجلد ال  

ن, أبو++بن مالك++رافع −٣٦٣  )*(بن رافع++رفاعة++بن العج
 .سكن املدينة, وروى عن النبي 

بن ++نا سعيد: بن حممد قاال++بن إسحاق وزهري++ حممد −١٠٣٥
بن ++د, عن سعيديزيبن ++, عن خالد)١(]سعدبن [ نا الليث :رشحبيل

: ِرفاعة, عن رافع قالبن ++بيدُ عأمية األنصاري, عن++ أبيهالل, عن++أبي
ِ وعندهم قدر تفور بلحم, فأعجبتني اهللا ++ًدخلت يوما عىل رسول

, فاشتكيت عنها سنة, ثم إين ذكرت )٢(فازدردهتاشحمة, فأخذهتا 
 ثم مسح بطني, ,»إنه كان فيها أنفس سبعة أنايس«:  فقالاهللا ++لرسول

 .)٣(اشتكيت بطني حتى الساعة++فألقيتهاخرضاء, فوالذي بعثه باحلق, ما
رشحبيل بن ++صالح, عن ليث خالف سعيد++ أبورواه :)٤(][

 .يف إسناده
ُزنجويه  ابن −١٠٣٦ ْ بن ++حدثني خالد: نا الليث قال: صالح++ أبونا: َ

: رافع, عن أبيه قالبن ++ عبيدعنأمية, ++ أبيهالل, عن++ أبيزيد, عن ابن
 . وذكر نحوه احلديثاهللا ++ًدخلت يوما عىل رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلصابة«و, )١٩٧/ ٢(» أسد الغابة« و,)٢٢٧/ ٢(» االستيعاب «انظر ترمجته يف*) (

 ).١٠٤١/ ٢(» معرفة الصحابة«, و)٤٤٤/ ٢(
 .)ف(ليس يف ) ١(
 ).٣٦٤/ ١ (»القاموس املحيط«. فبلعتها: أي) ٢(
 . من طريق الليث, به)٢٨٢/ ٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(
 .)م(ليست يف ) ٤(



  ثايناملجلد ال ٣٩٤

 )*(َبن عمرو الغفاري++رافع −٣٦٤
 .َعمرو, سكن البرصةبن ++أخو احلكم

 .املغرية حبن ++نا سليامن: ّفروخبن ++ شيبان −١٠٣٧
بن ++نا سليامن: أسامة++ أبونا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبووثي[ −١٠٣٨
 الصامت, عنبن ++اهللا++ عبد عن−هالل ابن: يعني− نا محيد :)١(]املغرية
 أو سيكون بعدي –إن بعدي من أمتي «: اهللا ++قال رسول: ذر قال++أبي

ُيجاوز حالقيمهم, خيرجون من الدين ++ٌ قوم يقرءون القرآن ال–من أمتي 
ِيعودون فيه, هم شرار اخللق ++كام خيرج السهم من الرمية, ثم ال

 .)٢(»واخلليقة
بن ++َعمرو الغفاري أخا احلكم بن++فلقيت رافع: الصامت فقال ابن

ذر كذا وكذا? فذكرت ++ أبيمن ۩حديث سمعته++ما: َعمرو الغفاري قلت
 .اهللا ++وأنا سمعته من رسول: له هذا احلديث, فقال

نا : نا املعتمر: إبراهيم قاالبن ++أيوب ويعقوببن ++ زياد −١٠٣٩
بن ++رافع++ أبي)٣(حدثني جدي, عن عم: اري قالاحلكم الغف++أبي ابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد « و,)٢٢٩/ ٢(» االستيعاب«, )٣٠٢/ ٣( »ريخ الكبريالتا«انظر ترمجته يف *) (

 ).٢٨/ ٩(» هتذيب الكامل«, و)٤٤٢−٤٤١/ ٢(» اإلصابة«و, )١٩٤/ ٢(» الغابة
 .)م( يف بني املعقوفني++ ما)١(
 أسامة,++ من طريق أبي)٥٥٣/ ٧( »مصنفه«شيبة يف ++, وابن أبي)١٧٠(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

 .به
 .]م−ب/ ١١٨: ق[  ۩  

 .وافق لام يف مصادر ختريج احلديثوهو امل) ف(من , واملثبت »عمي«: )م(يف  )٣(



 ٣٩٥ ثايناملجلد ال  

:  فقيل لهكنت وأنا غالم أرمي نخل األنصار; فأتى النبي : َعمرو قال
 آكل: قلت »يا غالم, ترمي النخل?«: إن ها هنا غالم يرمي النخل, فقال

اللهم «: ومسح برأسه وقال »يسقط++ْفال ترم, وُكل ما«: رسول اهللا, قال++يا
 .)١(»أشبع بطنه

: معني, قال لي معتمربن ++قال حييى: زهري قالبن ++ أمحد)٢( −١٠٤٠
 .)٣(الكبري++ عبد:احلكم++ أبيابن: ِمسكنيبن ++قال سالم

زني++رافع −٣٦٥  )*(َبن عمرو ا
 .سكن البرصة, وروى عن النبي 

: سعيدبن ++نا حييى:  القواريري)٤ (َعمروبن ++اهللا  عبيد −١٠٤١
ّحدثنا المْشمعل قال ِ ُ بن +حدثني رافع: سليم املزين قالبن ++َ حدثني عمرو:ْ
الشجرة «:  وأنا وصيف يقولسمعت النبي : عمرو املزين, قال
 .)٥(»والعجوة من اجلنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من )٣١/ ٥( »مسنده«, وأمحد يف )٢٢٩٩(, وابن ماجه )٢٦٢٢(داود ++أخرجه أبو )١(

 .بن سليامن, به++طريق معتمر
 .»حدثنا«: )ف(يف ) ٢(
 .)٣٣٣/ ٤( »تاريخ الدوري«+)٣(

» أسد الغابة« و,)٢٢٨/ ٢(» االستيعاب«, و)٣٠٢/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 
 ).٣٢−٣١/ ٩(» هتذيب الكامل«, و)٤٤٢/ ٢(» اإلصابة«و, )١٩٥−١٩٤/ ٢(

هتذيب « بضم العني, انظره يف »ُعمر«: , والصواب»حممد«: )ف(, ويف )م(كذا يف ) ٤(
 ., وسيأيت بعده عىل الصواب)١٣١−١٣٠/ ١٩( »الكامل

 من طريق حييى )١٨/ ٥( »الكبري«, والطرباين يف )٣١/ ٥( »دهمسن«أخرجه أمحد يف  )٥(
 .ابن سعيد, به



  ثايناملجلد ال ٣٩٦

مهدي بن ++الرمحن++ عبدنا: ُعمر القواريريبن ++اهللا  عبيد −١٠٤٢
 .)٢(» من اجلنة)١(الصخرةالشجرة و«: بإسناده نحوه, إال أنه قال

عامر بن ++نا هالل: عبيدبن ++نا يعىل: اهللا++بن عبد++ون هار −١٠٤٣
إين يوم حجة الوداع مخايس أو : َعمرو املزين قالبن ++املزين, عن رافع
 وهو عىل اهللا ++ حتى انتهى بي إىل رسول)٣(بيدي++ أبيسدايس, فأخذ

ى أقف عند , وهو خيطب الناس, فتخللت الرجال حت)٤(شهباءبغلة له 
ّ فأدخل يدي بني النعل والقدم, فإنه يخيل إلي أين أجد ركاب البغلة, ُ ِ ْ ُ

ّالساعة برد قدمه عىل كفي َ ْ َ)٥(. 
عامر, عن بن ++معاوية الرضير, عن هالل++ أبوورواه :)٣(][

 .)٦(َعمروبن ++رافع:  ومل يذكرأبيه, عن النبي 
 .معاوية++ أبي به جدي, عن

* * *  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧/ ٣(» النهاية«.  يريد صخرة بيت املقدس)١(
من طريق ) ٢٢٦/ ٤ (»املستدرك«, واحلاكم يف )٣١/ ٥( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(

 .املشمعل, به
 .)م( ليست يف )٣(
 ).٤٩٧/ ١(» وسيطاملعجم ال«. أي بيضاء هبا شعر أسود) ٤(
 .)٤٤٣/ ٢( »الكربى«أخرجه النسائي يف  )٥(
 . كذا»ُعمر«: )م(يف ) ٦(



 ٣٩٧ ثايناملجلد ال  

 )*(لMائيَبن عمرو ا++رافع −٣٦٦
 –َعمرو بن ++عمرية, وهو رافعبن ++رافع, وهو رافع++بن أبي++وهو رافع

 .ًأيضا
سعد, بن ++۩بن أيوب, عن إبراهيم++ عن أمحد−أو غريه− عمي  −١٠٤٤

بن عمرية الطائي فيام يزعم طيئ الذي كلمه الذئب, ++رافع: عن ابن إسحاق
 .)٣(ق بالنبي  يرعاها, فدعاه الذئب إىل اللحو)٢( له)١(وهو يف ضأن

 نا األعمش,: معاوية++نا أبو: )٢(]بن حرب++زهري[خيثمة ++ أبو −١٠٤٥
 رافع الطائي++بن أبي++بن شهاب, عن رافع++بن ميرسة, عن طارق++عن سليامن

بن ++َعمرو اهللا ++لام كانت غزوة ذات السالسل استعمل رسول: قال
 ّفمروا بنا: ال ق)٤(][ُبكر وعمر ++العاص عىل جيش فيهم أبو

 ألخترين لنفيس رجال أصحبه, فتخريت: فنفرنا معهم, فقلتفاستنفرونا, 
, وكان عليه كساء فدكي++أبا َبكر  , فكان حيله عليه إذا ركب, )٥(َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد « و,)٢٢٨/ ٢(» االستيعاب«, و)٣٠٣−٣٠٢/ ٣( »التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 

 .)١٩−٧/ ١٨( »تاريخ دمشق«, و)٤٤١−٤٤٠/ ٢( »اإلصابة«, و)١٩٥/ ٢( »الغابة
 »ثالث عرشة«:  ُكتب)م( اليرسى من أعىل هذه الصفحة من يف اجلهة, ]م−أ/ ١١٩: ق[  ۩  

 .ولعلها جتزئة الناسخ
 ).٥٣٢/ ١(» املعجم الوسيط«. هو ذو الصوف من الغنم )١(
  ).م(ليست يف +)٢(
 ,)١٤٣/ ١( »االستيعاب«, وابن عبدالرب يف )٢٣٥( »دالئل النبوة«أخرجه األصبهاين يف ) ٣(

 . من طريق ابن إسحاق, به)١٥/ ١٨( »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
 ).ف(من ) ٤(
َ أي منسوب إىل فدك, موضع قرب املدينة)٥(  .)٤١٢/ ٢(» اللباب يف هتذيب األنساب«. َ



  ثايناملجلد ال ٣٩٨

بكر إن لي ++أبا++ يا:َقضينا غزاتنا رجعنا فقلت وألبسه أنا وهو إذا نزل, فلام
 كلام شئت, فعلمني ماعليك حقا, ولست أستطيع أن آيت املدينة 

:  لي لفعلت)١(نعم, ولو مل تقل: تبارك وتعاىل به, فقالاهللا ++ينفعني
ِّترشك به شيئا, وأقم الصالة املكتوبة, وأد الزكاة املفروضة, ++ الاهللا++اعبد ً

ْوصم رمضان ّوحج البيت,وال تأمرن عىل رجلني, قلت ,۩ُ ّ أما هذا فقد : ُ
 رجلني; وإنام يصيب الناس الرشف تأمرن عىل++ ال:قولكعرفته, ولكن 

استجهدتني فجهدت لك; إن : بكر ++ أبوقالواخلري باإلمارات, 
ّالناس دخلوا يف اإلسالم طوعا وكرها, فهم عواذ ُ تعاىل وجريان اهللا, اهللا ++ًً

ً منهم أحدا, فإنام خيفر ربه تبارك وتعاىل, إن )٢(ِومن خيفراهللا ++فهم يف ذمة
ً عضله غضبا )٤(ً فيظل ناتئا−أو بعريه− جاره )٣(]ليؤخذ بشوهية[أحدكم 

اهللا ++فانرصفنا إىل ديارنا, وقبض رسول: قال. جلاره, واهللا من وراء جاره
صاحبي الذي : بكر  فقلت++ أبا, فبلغني أن الناس قد استخلفوا

فأتيت املدينة, : ّهناين عن اإلمارات ثم تأمر عىل الناس آلتينه, قال
بكر, هنيتني عن اإلمارة ثم ++أبا++ يا: حتى لقيته, قلت له)٥(فتعرضت

فلم : ارتدت العرب, ومل يدعني أصحابي, قال: فقال! ّتأمرت عىل الناس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ., واملثبت أوفق للسياق»يقل«: )ف(يف ) ١(
 .]م−ب/ ١١٩: ق[  ۩  

 .)٥٢/ ٢( البن األثري »النهاية«أجرته وحفظته, انظر : خفرت الرجل) ٢(
 .»تؤخذ شوهية« :)م(يف ) ٣(
 ). ٦٧/ ١ (»القاموس املحيط«. أي انترب وانتفخ وارتفع:  نتأ)٤(
 .»فتعرضنا«: )م(يف ) ٥(



 ٣٩٩ ثايناملجلد ال  

 .)٢(] [)١(ّيزل يعتذر إلي حتى عذرته
عيسى, عن األعمش, عن بن ++نا حييى: شجاعبن ++ الوليد −١٠٤٦
رافع الطائي ++ أبيبن++شهاب, عن رافعبن ++ميرسة, عن طارقبن ++سليامن
ّأتأمر عىل رجلني, وقد ++أمرتني أن ال: بكر  فقلت++ أباصحبت: قال

ِوليت أمر  قبض والناس حديث اهللا ++إن رسول:  هذه األمة, قال)٣(َ
 .عهد بجاهلية, فخشيت عليهم أن يرتدوا فيختلفوا

ميرسة, بن ++نا األعمش, عن سليامن: نا وكيع: خيثمة++ أبو −١٠٤٧
بكر ++ أبارافقت: رافع الطائي قال++بن أبي++شهاب, عن رافعبن ++رقعن طا

ُّيف غزوة ذات السالسل وعليه كساء له فدكي حيله عليه إذا ركب, ونلبسه  َ َ
 .)٤(أنا وهو إذا نزلنا

َمعمر الـمقعد++نا أبو: بن حممد القايض++ أمحد −١٠٤٨ ْ  نا: )٥(ُ
 سليامن األحول, عن )٦(جحادة, عن طلحة, عنبن ++نا حممد: الوارث++عبد

ِوكان لصا يف اجلاهلية, كان : قال−شهاب, عن رافع الطائي بن ++طارق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤١٣/ ٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢١/ ٥(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(
 . به,شهاببن ++من طريق طارق

 ).ف(من ) ٢(
 .)م( ليست يف )٣(
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٤٤٢/ ٤( »اآلحاد واملثاين«باين يف بكر الشي++أخرجه أبو) ٤(

 .بن ميرسة, به++ من طريق سليامن)٤١٣/ ٧(
 بضم امليم, وسكون القاف, وفتح العني, وهي نسبة ملن أقعد وعجز عن اخلروج وهو) ٥(

 .)٤٤٨/ ١١( »األنساب«انظر . َعمروبن ++اهللا++عبد
 .كذا »بن«: )ف(يف ) ٦(



  ثايناملجلد ال ٤٠٠

يعمد إىل بيض النعام, فيجعل فيه الامء فيدفنه يف املفاوز, فلام أسلم كان 
ّاللهم وفق : لام كانت غزوة السالسل قلت:  قال−هو الدليل للمسلمني

ّلي رفيقا صاحلًا, فوفق لي ُ  فقال لي: قال. فذكر احلديث... بكر ++ أبوً
ًدخلوا يف اإلسالم طوعا وكرها, فهم دعاة اهللا,  ۩إن الناس: بكر++أبو ً

ّوعواذ  .ً, ويف ذمة اهللا, فمن ظلم منهم أحدا, فإنام خيفر اهللاهللا ++ُ
فإن استطعت أن : فزاد فيه فذكرت هذا احلديث ملجاهد: قال طلحة

 .كذابخفرته فافعل اهللا ++يطلبك++ال
جحادة, عن طلحة, عن سليامن األحول,  الوارث, عن ابن++ عبدقال

 .عن طارق
 .ميرسة ليس هو عن سليامن األحولبن ++ سليامن)١(واحلديث عن

ميرسة األمحيس كويف روى عنه األعمش, ليس هو سليامن بن ++وسليامن
نجيح, روى عنه ++ أبياألحول; ألن سليامن األحول مكي, وهو خال ابن

 .)٢(جريج وغريمها يينة وابنع ابن
عامرة, عن بن ++إسحاق هذا احلديث, عن احلسنبن ++وقد روى حممد

ًثابت, عن طارق وزاد فيه كالما كثريا++بن أبي++حبيب ً. 
ُبن زنجويه++امللك++بن عبد++ حممد −١٠٤٩ ْ  :بن يوسف الفريابي++نا حممد: َ

بن ++ عن رافعشهاب,بن ++مهاجر, عن طارقبن ++نا إرسائيل, عن إبراهيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/ ١٢٠: ق[  ۩  
 . كذا»عىل«: )ف(يف  )١(
 .)٩/ ١٨( »تاريخ دمشق«انظر ) ٢(



 ٤٠١ ثايناملجلد ال  

  لام بعث نبيه اهللا ++إن: بكر  قال له++ أباأن: الطائي)١(َعمرو
َدخل الناس يف اإلسالم فمنهم من دخل فيه فهداه اهللا, ومنهم من أكرهه 

َّ عواذ اهللا, وجريان)٢(السيف, وكلهم  .)٣(اهللا ++ِيف خفارةاهللا ++ُ
 هذا احلديث عن قيسًمهاجر شيئا من بن ++روى رشيك, عن إبراهيم

 .)٤ (شهاببن ++عن طارق: حازم, ومل يقل++بن أبيا
نا : أبان الوراقبن ++نا إسامعيل: حممد املروزيبن ++شهاب  −١٠٥٠

َبن عمرو ++حازم, عن رافع++بن أبي++بن مهاجر, عن قيس++رشيك, عن إبراهيم
, وهو عىل املنرب, وهو يقول++ أباشهدت: الطائي قال ِمن ول: بكر  ي َ

ْبهلةفعليه اهللا ++ فلم يقم فيهم بكتابمن أمر أمة حممد   . اهللاَ
 .يعني لعنة اهللا: قال رشيك

 )*(رافع مو سعد −٣٦٧
 .سكن املدينة, وروى عن النبي 

 .)٥(إسامعيل ومل يذكر احلديثبن ++رأيته يف كتاب حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بضم العني خطأ»ُعمر«: )م(يف ) ١(
 .»فكلهم«: )م(يف ) ٢(
 . من طريق إرسائيل, به)٢١/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(
 . كذا»شهاب++بن أبي++طارق«: )ف(يف ) ٤(
 ,)١٩٢/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٤٤٩−٤٤٨/ ٢( »اإلصابة«ترمجه احلافظ يف *) (

 ).١٠٦١/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 رافع,++ثم أورد له حديثا هو من مسند أبي. ها. »ذكره البخاري يف تارخيه«: نعيم++ قال أبو)٥(

 .واهللا أعلم



  ثايناملجلد ال ٤٠٢

نصاري++ُرويفع −٣٦٨  )*(بن ثابت ا
 .سكن مرص, وروى عن النبي  أحاديث

حدثني : بن فضالة قال++نا املفضل: بن محاد++األعىل++ عبد −١٠٥١
ْ, عن شييم۩عياش ابن عباس َبن بيتان, عن جده شيبان قال++)١(َ ْ  استخلف: َ

ثابت األنصاري عىل أسفل األرض, فرسنا معه بن ++ُخملد رويفعبن ++مسلمة
ْحتى إذا كان بني علقامء ك, أو  رشي)٣( ودوم−ًعلقاما: يريد أن يقول− )٢(َ

 .كوم رشيك: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعيم,++ي ألب)١٠٦٢/ ٢( »معرفة الصحابة«, و)٤٥٢ ( ملسلم»الطبقات«انظر ترمجته يف (*) 
−٢٣٩/ ٢( »أسد الغابة«, و)٥٠١/ ٢( »اإلصابة«, و)٥٠٤/ ٢( »االستيعاب«و

 .)٢٥٤/ ٩( »هتذيب الكامل«, و )٢٤٠
 ,)٢٨٦: ص( البن حزم » السريةعجوام«: وله من األحاديث ثامنية أحاديث, كام يف

 هذا وقد توسعنا يف ذكر مصادر ترمجته يف ,)٣٧٠: ص( البن اجلوزي »التلقيح«و
 ).٢٤٧(البن قانع » معجم الصحابة«قنا عىل ترمجته من تعلي

 .]م−ب/ ١٢٠: ق[  ۩  
 وفتح الياء التي تليها املعجمة باثنتني من حتتها, –بضمها :  ويقال–بكرس الشني « )١(

 .)٤٠/ ٥( »اإلكامل« من ها. »وسكون األخرى التي تليها
اسم موضع يف أسفل : ودة بفتح أوله, وسكون ثانيه ثم قاف وبعدها ميم, وألف ممد)٢(

ِعلقام فقلب: مرص, وقالوا  .)٥٦٣, ١٦٥/ ٤( »معجم البلدان«. ُ
داود يف ++ وأبو,)١٠٨/ ٤( »املسند«, ويف الرواية عند أمحد يف »دوم«: )م(, )ف(كذا يف ) ٣(

 . بال تردد»كوم رشيك«: )٣٦( »سننه«
ضم, وأصله بفتح أوله, ويروي بال: كوم«: )٥٦٣/ ٤( »معجمه«وقال ياقوت يف 

ُوهو اسم ملواضع بمرص تضاف إىل أرباهبا أو إىل يشء عرفت به ... الرمل املرشف
ْكوم علقام; ويقال:... منها موضع يف أسفل مرص له ذكر يف حديث : كوم علقامء: َ

بن ++العاص أنفذ فيه رشيكبن ++َقرب اإلسكندرية, كان عمرو: رويفع; وكوم رشيك
 .ها. »...غطيفيحرز البن ++يغوث++بن عبد++سمي



 ٤٠٣ ثايناملجلد ال  

 أخيه عىل أن )١(ِ يأخذ نضوكان أحدنا يف زمان النبي : قال رويفع
ِّ النصال )٢(]ليصري إىل أحدمها[غنم, حتى إن كان ++ُيشاطره نصف ما

 .والريش, ويصري لآلخر القدح
: األعىل عبدقال− »يا رويفع لعلك«: اهللا ++وقال رسول: قال رويفع

− فأخرب أنه من عقد كذا )٣(احلياة بعدي −هو++أدري ما++انقطع علي يشء ما
أو استنجى بعظم, أو رجيع  −ًوذكر شيئا− )٤(]ّأو تقلد كذا [−ًوذكر شيئا

 .)٥(» مما أنزل عىل حممد أو, دابة, إنه بريء من حممد 
هليعة, عن  نا ابن: مسلم بن++نا الوليد: الوليد القريش++ أبو −١٠٥٢
ْ شييمعباس, عنبن ++عياش َ َبيتان, عن رويفعبن ++ُ ْ  ثابت أن النبي بن ++َ
ًمن عقد حليته, أو تعلق وترا; فإن حممدا «: قال ً ّ َ  .)٦(» منه بريءَ

ْخالد الوهبيبن ++نا أمحد: هارون احلربيبن ++ حممد −١٠٥٣ نا حممد : َ
ِمرزوق مولى لتجيب++ أبيحبيب, عن++بن أبي++إسحاق, عن يزيدبن ا ُ ً)٧( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعري نضو, وناقة نضو, ونضوة, : البعري املهزول, يقال: النضو ها هنا«: قال اخلطابي) ١(

 .)٢٦/ ١( »معامل السنن« من ها. »ّوهو الذي أنضاه العمل, وهزله الكد واجلهد
 ).ف(, واملثبت م »ليصري ألحدمها«: )م( يف )٢(
داود ++ أبيخالد اهلمداين عندبن ++ رواية يزيدمحاد, ويفبن ++األعىل++ عبدهكذا يف رواية) ٣(

 . »يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي«: )٣٦(
 ).ف(, واملثبت م  كذا»أو لعلك«: )م( بدهلا يف )٤(
 .بن عباس, به++ من طريق عياش)١٠٨/ ٤( »مسنده«, وأمحد يف )٣٦(داود ++أخرجه أبو) ٥(
 )٥٠٦٧( »املجتبى«, والنسائي يف )٣٦(داود ++, وأبو)١٠٨/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٦(

 .بن عباس, به++من طريق عياش
 ).ف(, واملثبت م  كذا»موىل بتجيب«: )م( يف )٧(



  ثايناملجلد ال ٤٠٤

ثابت بن ++غزونا املغرب وعلينا رويفع: دثني حنش الصنعاين قالح: قال
ْجربة: األنصاري, فافتتحنا قرية يقال هلا ً, فقام فينا رويفع خطيبا )١(َ

 )٢(, قام فينا يوم خيرباهللا ++أقوم فيكم إال بام سمعت رسول++إين ال: فقال
ًال يأت ثيبا من من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ف«:  فقال)٣(حني افتتحناها ّ َ

َّومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر, فال يبيعن [َّالسبي حتى يستربئها, 
دابة  ّبن, ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يرك)٤(]ًمغنما حتى يقسم

َّ ردها فيه, ومن كان يؤمن باهللا واليوم )٥(املسلمني حتى إذا أعجفهامن يفء 
 .)٦(»ّملسلمني حتى إذا أخلقه رده فيهًاآلخر فال يلبس ثوبا من يفء ا

بن ++نا حممد: زائدة++بن أبي++زكريابن ++نا حييى:  جدي −١٠٥٤
ِمرزوق موىل تجيب ++ أبي, عن۩حبيب++بن أبي++إسحاق, عن يزيد بطن −ُ

ْمن كندة  اهللا ++كنت مع رسول: ثابت األنصاري قالبن ++ عن رويفع−ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالفتح ثم السكون, والباء «: )١٣٨/ ٢( »معجم البلدان«قال ياقوت احلموي يف ) ١(
ش قرية باملغرب هلا ذكر كثري يف كتاب الفتوح ويف حديث حن... موحدة خفيفة 

ِوقد روي فيها جربة بكرس اجليم وقيل هي جزيرة «: فذكر احلديث ثم قال»  ...غزونا
 .ها.»باملغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها الرببر

 .»يوم حنني«: اختلفت مصادر ختريج احلديث فبعضها يقول كام ها هنا وبعضها يقول) ٢(
 .»افتتحها«: )ف(يف ) ٣(
 . ولعله بسبب انتقال النظر,)م( يفس بني املعقوفني لي++ ما)٤(
 ).٤٠٨/ ٣ (»النهاية«. أي أهزهلا) ٥(
بن إسحاق, ++حممد  من طريق)٢١٥٨(داود ++ وأبو,)١٠٨/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٦(

 .به
 .]م−أ/ ١٢١: ق[  ۩  
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 حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم ال«: ًحني افتتح خيرب فقام خطيبا فقال
ًاآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه, وال يبتاع مغنما حتى يقسم, وال يلبس 
ّثوبا من يفء املسلمني حتى إذا أخلقه رده, وال يركب دابة من يفء املسلمني  ً

 .)١(»حتى إذا أعجفها ردها
 .»حنًشا«: زائدة, نقص من إسناده++ أبي به ابن)٢(َّهكذا حدث
 ,»حنًشا«: ًأيضا−بن معاوية, عن ابن إسحاق, نقص منه ++ زهريّوحدث به

 .وزاد يف إسناده رجال آخر
إسحاق, بن ++نا زهري, عن حممد: برشبن ++نا احلسن:  عمي −١٠٥٥

مرزوق موىل ++ أبيجعفر, عنبن ++)٣( اهللا وعبيدحبيب++بن أبي++عن يزيد
 .فذكر احلديث... افتتح رويفع قرية يف املغرب: ُتجيب قال

جعفر, بن ++)٣(اهللاعبيد : جعفر فقال++بن أبي++اهللا  عبيد)٤(وأحسبه أراد
 .حنًشا: بالشك, وأثبت فيه[إسحاق  املبارك, عن ابن ورواه ابن
 نا ابن املبارك, عن ابن: بن الربيع++نا احلسني:  عمي −١٠٥٦
 عن: أو قال− )٦(حبيب, عن فالن اجليشاين++بن أبي++ عن يزيد,)٥(]إسحاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .به, زائدة++بن أبي++زكريابن ++حييى, من طريق )١٠٨/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
 .)م( يست يف ل)٢(
» هتذيب الكامل«انظر و ,)ف( والصواب كام أثبتناه من ً مكربا,»عبد اهللا«: )م( يف )٣(

)١٨/ ١٩.( 
 .)ف( يف ت ليس)٤(
 ., وهو انتقال نظر)ف( ليست يف )٥(
الطبقات «وافق لام يف , وهو امل)ف(من , واملثبت »اخليشاين«:  باخلاء املعجمة)م(يف ) ٦(

 . ألبي نعيم)١٠٦٦/ ٢(» عرفة الصحابةم«, و)١١٥/ ٢(» الكربى
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وذكر ... شهدت رويفع:  عن حنش قال−ُرزوق موىل تجيبم++أبي
 .)١(احلديث
حدثني : يزيد قالبن ++اهللا++ عبدنا: اهللا++بن عبد++ هارون −١٠٥٧

نعيم بن ++, عن زياد)٢(هبرية السبائيبن ++اهللا++عبد حدثني: هليعة قال ابن
 أن النبي ثابت األنصاريبن ++رشيح, عن رويفعبن ++ عن وفاءاحلرضمي

ّاللهم صل عىل حممد, وأنزله املقعد املقرب عندك يوم : من قال«: ال ق ّ
 .)٣(»القيامة, شفعت له

سلمي,++ربيعة −٣٦٩  )*(الغفاري: ويقال بن كعب ا
 . حديثنيسكن املدينة, وروى عن النبي 

ْنا هقل: بن موسى++احلكم: صالح++ أبو −١٠٥٨ : بن زياد قال++)٤(ِ
 حدثني: كثري, قال++بن أبي++حدثني حييى:  األوزاعي, قالسمعت

َكنت أبيت مع : كعب األسلمي قالبن ++أخربين ربيعة: سلمة, قال++أبو
ْسل«:  فآتيه بوضوءه وحاجته, فقال ليالنبي  أسألك :  فقلت,»َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »السري«إسحاق الفزراري يف ++ وأبو,)٤٢٦/ ٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )١(

 .)١١٥/ ٢( »الطبقات«, وابن سعد يف )٢٢٣/ ١(
  كام يف بفتح السني املهملة, والباء املنقوطة من حتتهابنقطة واحدة وفتحها)م(هكذا يف ) ٢(

 . خطأ»الشيباين«: )ف(, وجاءت يف )٢٣/ ٧( »األنساب«
, )٤٢٨/ ٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢٥/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(

 . به, ابن هليعة من طريق)٦٨٤( »السنة«عاصم يف ++ أبيوابن
 »اإلصابة«, واحلافظ يف »أرى له صحبة«: , وقال)٢٨٠/ ٣( »التاريخ«ترمجه البخاري يف (*) 

 .)١٤٠−١٣٩/ ٩( »هتذيب الكامل«, وانظر)٢١٦/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٤٧٤/ ٢(
 .)٧٣١٤( »التقريب«بكرس أوله وسكون القاف ثم الم, انظر ) ٤(
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: هو ذاك, قال: قلت: )١(قال »َأوغري ذلك?«: مرافقتك يف اجلنة, فقال
ّفأعني عىل نفسك بكثرة السجود« ِ«)٢(+۩. 

: بن سليامن الضبعي++نا جعفر: ُبن عمر القواريري++ عبيد اهللا −١٠٥٩
ًبكر أرضا, وربيعة ++ أبااهللا ++أقطع رسول: عمران اجلوين قال++ أبونا

كان ++ ماربيعة++, ولك يا)٣(ًكان شيخا++ مابكر لك++أبا++يا« :فقال: الغفاري قال
 نخلة أصلها فوقعت بينهام:  يقتسامن األرض, قال)٤(فجاءا: ; قال»بعال

أنا أحق هبا : بكر ++ أبويف أرض هذا, وفرعها يف أرض هذا, فقال
حتى تكلام فيها :  أنا أحق هبا منك قال)٥(بل: وقال ربيعة: منك, قال
فبلغ ذلك قومه فغضبوا, : بكر  فنال من ربيعة, قال++ أبوفغضب

 من )٧(الشتم صاحبنا, ون:  يقولون)٦(ربيعة فيهم وهم يتذمرونفقام : قال
 هذا: بكر  فرآه ربيعة, فلام رآه قال لقومه++ أبو إذ جاءصاحبنا,

بكر الصديق  قد جاء وثاين اثنني, وذو شيبة املسلمني, فإن ++أبو
, فإين أخشى أن )٨(]بينه وبني ذاك[رضبني أو شتمني فال حيولن أحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(ليست يف ) ١(
 .بن موسى, به++ من طريق احلكم)٤٨٩(أخرجه مسلم  )٢(

 .]م−ب/ ١٢١: ق[  ۩  
 .»سجا«): ف(يف ) ٣(
 . باإلفراد»فجاء«: )ف(يف ) ٤(
 ).م( يف  ليست)٥(
 .»يتندمون«: )ف(يف ) ٦(
 . كذا»وقال«: )م(يف ) ٧(
 .وهو املوافق ملصادر التخريج) ف(, واملثبت من »بيني وبني ذلك«: )م(يف ) ٨(
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 غضب لغضبه, فياهللا ++حتولوا بينه وبني ذلك فيغضب; فيغضب رسول
 . ربيعة)١( فيهلكاهللا تبارك وتعاىل لغضب نبيه 

َّربيعة سبني ++ يا:كان منه, فقال++ًبكر  نادما عىل ما++ أبوفجاء: قال ُ
ّكنت ألسبك?++بكر, ما++أبا++ يالكاهللا ++يغفر: قال[َكام سببتك,   فقال: قال! ُ

اهللا ++ل إىل رسو)٣(, أو ألشكونك)٢(]واهللا لتسبني كام سببتك: بكر++أبو
 , فقالاهللا ++فاجتمعا عند رسول: كنت ألسبك, قال++ما: , قال

ّسبني كام سببتك, : ٌّكان مني إىل ربيعة سب, فقلت له: بكر ++أبو ُ
 »بكر ++ أبابنتس++ربيعة, ال++ ياأجل«: اهللا ++فأبى, فقال له رسول

 .)٤(ًبكر  باكيا++ أبوفوىل
 )٦( باملدينةبن كعب يلزم النبي ++ مل يزل ربيعة:)٥(ُبن عمر++وقال حممد

 عىل بريد من )٧(ً فخرج من املدينة فنزل ببئراُويغزو معه حتى قبض 
 .َّاملدينة من بالد أسلم, وبقي إىل زمان احلَرة سنة ثالث وستني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»فتهلك«: )ف(يف ) ١(
 ., وهو انتقال نظر)م(من  بني املعقوفني سقط++ ما)٢(
 .»وإال شكوتك«: )م(يف ) ٣(
 املبارك:  من طريق)٥٨/ ٥( »الكبري«, والطرباين يف )٥٨/ ٤( »مسنده«د يف أخرجه أمح) ٤(

 .عمرو اجلوين, به++ابن فضالة, عن أبي
 .)٣١٣/ ٤( البن سعد »الطبقات الكربى«انظر قوله يف ) ٥(
 .)م( ليست يف )٦(
ْيين«: »طبقات ابن سعد«, ويف املطبوع من »ًبئرا«: )ف(يف ) ٧(  وهو الصواب لام يف »َ

ْيين«: )٥١٩/ ٥( »معجم البلدان« ناحية من أعراض املدينة عىل بريد منها, وهي : َ
 .ها. »...خزاعةبن ++منازل أسلم
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بن ++ يزيد)٢(حدثنا: قاالاهللا ++عبدبن ++خيثمة وهارون++ أبو)١( −١٠٦٠
كعب بن ++عمران اجلوين, عن ربيعة++ أبو)٣(نا: فضالةبن ++كأنا مبار: هارون

أال  يا ربيعة«: قال لي ذات يوم:  فقال۩ −وكان خيدم النبي −األسلمي 
َّتزوج? َ  يشء;أحب أن يشغلني عن خدمتك ++, مااهللارسول ++ يا:قلت:  قال»َ
: قال »أال تزوج?: يا ربيعة«: فسكت, فلام كان بعد ذلك قال لي: قال
أحب أن يشغلني عن خدمتك يشء, وما عندي ++, مااهللارسول ++ يا:تقل
 أعلم بام عندي مني, اهللا ++رسول: فقلت بعد: أعطي املرأة, قال++ما

: فقال لي: , قال)٤(يدعوين إىل التزويج, لئن دعاين هذه املرة ألجيبنه
املرأة, أعطي ++عندي ما++ مااهللا++رسول++ يا:قلت: قال »ربيعة أال تزوج?++يا«

 يأمركم اهللا ++إن رسول:  هلم)٥(انطلق إىل آل فالن, فقل«: فقال لي: قال
ً, ومرحبا اهللا ++ًمرحبا برسول: قالوا, »أن تزوجوين فتاتكم فالنة

أتيتك من اهللا ++رسول++ يا: فقلتاهللا ++ّبرسوله, فزوجوين, فأتيت رسول
أعطي صداقي? فقال ++ّخري أهل بيت, ضيفوين وزوجوين, فمن أين لي ما

يا بريدة, امجعوا لربيعة يف صداقه وزن «:  لربيدة األسلمياهللا ++رسول
فجمعوها فأعطوين, فأتيتهم هبا فقبلوها, فأتيت : قال »نواة من ذهب

ِأولم? ++قد قبلوا مني, فمن أين لي مااهللا ++رسول++ يا:, فقلتاهللا ++رسول ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أخربنا«: )ف(يف ) ١(
 .»نا«: )ف(يف  )٢(
 .»ناأ«: )ف(يف ) ٣(

 .]م−أ/ ١٢٢: ق[  ۩  
 .»ألجبته«: )م(يف ) ٤(
 .»فقلت«: )م(يف ) ٥(
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 »يا بريدة امجعوا لربيعة يف ثمن كبش«: )١(]اهللا ++رسول[فقال : قال
فلتدفع إليك : انطلق إىل عائشة, فقل هلا«: , وقال لي)١(فجمعوا لي: قال
ّفأتيتها فدفعت إلي, فانطلقت بالكبش : قال »عندها من الشعري++ما

ْأما الشعري فنحن نكفيكه, وأما الكبش فمر : , فقالوا لي)١(والشعري ُ
 خبز وحلم, )١(, فأصبح واهللا عندناأصحابك فليذبحوه; وعملوا الشعري

ًبكر أرضا, وربيعة أرضا, فاختلفا يف ++ أبا أقطعاهللا ++ثم إن رسول ً
ْعذق , )٣(هو يف أريض, فتنازعنا: بكر++ أبوهو يف أريض, وقال:  فقلت)٢(َ
قل كام قلت لك, : كلمة عرفتها فندم, فأخذين, فقال ليبكر  ++ أبوفقال
 ۩اهللا ++ًإذا آيت رسول: أقول لك كام قلت لي; قال++ال واهللا++ ال:قلت: قال

ربيعة هو ++ يا: وتبعته, فجاء قومي يتبعوين فقالوااهللا ++فجاء رسول
ُّفالتفت إليهم !  فيشكواهللا ++ يأيت رسول)١(الذي قال لك, وهو الذي

َأتدرون من هذا? هذا الصديق وذو شيبة املسلمني, ارجعوا أال : فقال
ِ فرياكم فيظن أنكم إنام جئتم لتعينوايلتفت  عليه فيغضب, فيأيت )٤ (ُ
إين :  فقالاهللا ++فأتى رسول:  فيخربه فيهلك ربيعة, قالاهللا ++رسول

قلت له, فأبى, فقال ++قلت لربيعة كلمة كرهتها فقلت له يقول لي مثل ما
ّلك والصديق? ماربيعة++يا«: اهللا ++رسول أقول له كام ++واهللا ال++ال: قلت »ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليست يف ) ١(
 »النهاية«. العرجون بام فيه من الشامريخ: نخلة, وهو املراد هنا, وبالكرسال: بالفتح) ٢(

 .)٤٢٦/ ٣(البن األثري 
 .»فتنازعا«: )م(يف ) ٣(

 .]م−ب/ ١٢٢: ق[  ۩  
 .»لتبغوا«: )م(يف ) ٤(



 ٤١١ ثايناملجلد ال  

اهللا لك ++يغفر: تقل له كام قال لك, ولكن قل++أجل, ال«: قال لي, قال
 .)١(»بكر++أبا++يا

 )*(بن عامر++ربيعة −٣٧٠
 .ً حديثاروى عن النبي 

بن ++نا املبارك, عن حييى: احلميد احلامين++بن عبد++ حييى −١٠٦١
ِأل«:  يقولسمعت النبي : عامر قالبن ++حسان, عن ربيعة  بياذا )٢(ُّظواَ
 .)٣(»اجلالل واإلكرام

 .وال أعلم له غريه :)٤(][

 )*(ربيعة السعدي −٣٧١
حدثني : بن يعىل قال++بن أبان, عن عطية++إسامعيل عن بلغين −١٠٦٢
هريرة, عن الضحاك البناين, عن ربيعة ++ابن يزيد من ولد أبي الرمحن++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١٢٦٩( »مسنده«داود الطياليس يف ++, وأبو)٥٨/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(

 .بن فضالة, به++ من طريق املبارك)٥٨ /٥( »الكبري«والطرباين يف 
 واحلافظ يف −وأتى له بحديث الرتمجة– )٢٨٠/ ٣( »تارخيه«ترمجه البخاري يف *) (

/ ١٨( »تاريخ دمشق«, و)٢١٣/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٤٦٨/ ٢( »اإلصابة«
 .)١٢٠−١١٩/ ٩( »هتذيب الكامل«انظر, و)٦٩−٦٦

ُ أي الزموه, واثبتوا عليه و)٢( ُ  ). ٥٠٠/ ٤(» النهاية«. ّأكثروا من قوله والتلفظ به يف دعائكمْ
 . به,حسانبن ++ عن حييى)١٧٧/ ٤( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(
 .)ف( من )٤(

 ., ثم أورد له هذا احلديث»ذكره البغوي«:  وقال)٤٧٨/ ٢( »اإلصابة«ترمجه احلافظ يف (*) 
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 بأبي جهل, أو )١(اإلسالم اللهم أعز«: اهللا ++قال رسول :السعدي قال
 .)٢(»بن اخلطاب+ُبعمر

 )*(بن خلف القرشي++بن أمية++ربيعة −٣٧٢
: جريربن ++نا وهب: املقدام العجليبن ++األشعث أمحد++ أبو −١٠٦٣
 .نا أبي
حازم, عن بن ++نا جرير: عقيلبن ++ عبيدوحدثنا: األشعث++ أبو قال
 قسم اهللا ++رسولإن : عباس قال ابن: وقال عطاء: إسحاق قالبن ++حممد

وقاص ++بن أبي++ً غنما, فأصاب سعد−يعني يف حجته يومئذ−يف أصحابه 
بن ++ بعرفة أمر ربيعةاهللا ++ًتيسا فذبحه عن نفسه, فلام وقف رسول

ارصخ, «: اهللا ++خلف فقام حتت يدي ناقته, فقال له رسولبن ++أمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»الدين«: )ف(يف ) ١(
 .من طريق املصنف) ٤٧٨/ ٢ (»صابةاإل«ذكره ابن حجر يف  )٢(

/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٥٢٠/ ٢( »اإلصابة«من ترمجه احلافظ يف القسم الرابع (*) 
َكل من ذكره يف الصحابة, ومنهم البغوي, وقال يف ابن حجر  وانتقد احلافظ ,)٢٠٩

 وذكره مجاعة يف الصحابة منهم البغوي من أجل«): ٥٢٥/ ١(» تعجيل املنفعة«
 ولكن عرض . يف أهل املدينةّعدُ ي: وذكره مسلم يف الطبقات فقال,شهوده حجة الوداع

شيبة بن ++خرج يعقوبأ و, فسقط وصفه بالصحبة;له الشقاء بعد ذلك فامت عىل الكفر
عرب الناس أبكر الصديق كان ++ أبانأ :حاطببن ++عبدالرمحنبن ++بسند قوي عن حييى

ىل أرض إنه خرج من أرض خمصبة أ عليه مناما فيه ّقصأمية فبن ++ جاءه ربيعة,للرؤيا
 فرشب اخلمر يف : قال.ىل الكفرإن صدقت رؤياك فتخرج من اإليامن إ : فقال.جمدبة

  .ر عند قيرص حتى مات هنالكّىل الروم فتنصإ فطلبه فهرب ,زمن عمر
ىل إب ربيعة يف اخلمر ّن عمر غرأ : عن الزهري, عن معمر,خرج عبدالرزاقأو
 .رّ فغضب فلحق بقيرص فتنص,خيرب



 ٤١٣ ثايناملجلد ال  

:  البلد احلرام, ثم قال:قالوا » أي بلد هذا?)١(أهيا الناس هل تدرون++يا
 قد اهللا ++إن«: احلج األكرب, فقال: قالوا »يوم هذا? ۩ أي)٢(هل تدرون«

حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا, وكحرمة بلدكم هذا, 
 حجه, وقال حني وقف اهللا ++, فقىض رسول»وكحرمة يومكم هذا

َعىل قزحوقف ; وقال حني »ّهذا املوقف,وكل عرفة موقف«: بعرفة ُ)٣( :
 .)٤(»ّهذا املوقف,وكل مزدلفة موقف«

 .وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا :)٥(][

 )*(ربيعة −٣٧٣
 .رجل من قريش, سكن الكوفة

بن +احلميد, عن عطاء++بن عبد++نا جرير: شيبة++بن أبي++ عثامن −١٠٦٤
 يف اهللا ++ولرأيت رس: رجل من قريش قال: السائب, عن ابن ربيعة, عن أبيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ارصخ أتدرون«: )ف(يف ) ١(
 .»تدرونأ«: )ف(يف ) ٢(

 .]م−أ/ ١٢٣: ق[  ۩  
ٍكان موقف قريش يف اجلاهلية, وهو القرن الذي يقف اإلمام عنده باملزدلفة) ٣( معجم «. َ

 ).٣٤١/ ٤ (»البلدان
 . من طريق جرير, به)١٧٢/ ١١( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٤(
 .)ف( من )٥(

عبدالرب  , وابن)٢١٦/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٤٧٨/ ٢( »اإلصابة«ترمجه احلافظ يف (*) 
 ).١٠٩٧/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٧٣/ ٢(» االستيعاب«يف 

بالتصغري : واختلف يف ضبطه, فقيل كاجلادة, وقيل«: وقال احلافظ ابن حجر يف ضبطه
 .ها. »والتثقيل
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ًاجلاهلية واقفا بعرفات مع املرشكني; ثم رأيته يف اإلسالم واقفا يف ً)١( 
 .)٢(تبارك وتعاىل وفقه لذلكاهللا ++موقفه ذلك, فعلمت أن

 .وليس هبذا اإلسناد فيام أعلم غري هذا :)٣(][

ارث++ربيعة −٣٧٤ Mلب++بن عبد++بن ا  )*(ا
 .سكن املدينة

املطلب, ++بن عبد++احلارثبن ++ربيعة: قال الزبري: ال عمي ق −١٠٦٥
, وتويف يف خالفة عمر  بعد أخويه  ُكان أسن من العباس عمه  ّ ُ

 .املطلب++بن عبد++سفيان ابني احلارث++ وأبينوفل
بن ++نا حممد: زريعبن ++نا يزيد: ُعمر القواريريبن ++اهللا  عبيد −١٠٦٦

 َّنوفل حدثه, عنبن ++اهللا++بن عبد++دحدثني الزهري, أن حمم: إسحاق قال
اجتمع العباس وربيعة يف املسجد : احلارث قالبن ++ربيعةبن ++املطلب++عبد
يمنعنا أن نبعث ++ما: مع أبي, والفضل مع أبيه, فقال أحدمها لآلخر وأنا

 فيبعثهام إىل بعض هذه األعامل التي اهللا ++هذين الفتايني إىل رسول
طالب  ++بن أبي++فبينام مها كذلك إذ أقبل علييبعث عليها الناس, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(ن م) ١(
 )١٠٩٧/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٦٤/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 .من طريق جرير, به
 .)م( ليست يف )٣(
−٤٦١/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٢٨٤−٢٨٣/ ٣( »التاريخ«ترمجه البخاري يف *) (

 ,)٦٩/ ٢(» تيعاباالس«, وابن عبدالرب يف )٢٠٩/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٤٦٢
 .)١٠٩/ ٩( »هتذيب الكامل«, وانظر )١٠٨٥/ ٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو



 ٤١٥ ثايناملجلد ال  

فال تفعال, فواهللا : يريد الشيخان? فأخرباه بالذي عزما, قال++ما: فقال
نفسنا عليك ++علي نفاسة علينا, فواهللا ما++ ياتقول هذا: هو بفاعل, قاال++ما

 بام هو أعظم من ذلك من صهره, وصحبته ومكانك اهللا ++من رسول
 إن :۩ فقلنااهللا ++فذهبنا إىل رسول: ذاك بي, قال++واهللا ماف: منه, قال

 إليك لتستعملنا عىل بعض هذه األعامل التي تستعمل )١(أبوانا قد بعثانا
ما أنا بفاعل, إنام هذه الصدقات أوساخ الناس, «: عليها الناس, فقال

ِ, ولكن ادعوا لي محميةٍحتل ملحمد وال آلل حممد ++وإهنا ال ْ ْجزء بن ++)٢(َ َ
ْفدعونامها له,  »احلارثبن ++سفيان++ أبا وادعوا لي−عىل اخلمسوكان − َ َ

: قد فعلت, وقال: , قال»املطلب ابنتك++ عبدّسفيان زوج++ أبايا«: فقال
ِمحمية, زوج الفضل ابنتك++يا« ْ : رسول اهللا, قال++ ياقد فعلت: , قال»َ
ِمحمية, أصدق عن هذين الغالمني مما عندك++يا« ْ ِ ْ َ«)٣(. 

 . غري هذااحلارث, عن النبي بن ++وقد روى ربيعة :)٤(][
بن ++نا الوليد: الرمحن++بن عبد++الوليد القريش أمحد++ أبو −١٠٦٧

بن ++اهللا++ عبدعقبة, عنبن ++أخربين املغرية القريش, عن موسى: مسلم قال
ن إذا ركع يف  أنه كااهللا ++احلارث, عن رسولبن ++الفضل, عن ربيعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/ ١٢٣: ق[  ۩  

 .»بعثنا«: )ف(يف ) ١(
 .)٤٤/ ٦( »اإلصابة«انظر . بفتح أوله, وسكون ثانيه, وكرس ثالثه, ثم حتتانية مفتوحة+)٢(

 )٨٩/ ٢( »اإلكامل« من ها. »ةبفتح اجليم, وسكون الزاي, وبعدها مهز«: »جزء«و
 .»جزو«): ف(ووقع اسمه يف 

 . من طريق الزهري, به)١٠٧٢(أخرجه مسلم  )٣(
 ).م(ليست يف ) ٤(
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ربي, اهللا ++اللهم لك ركعت, وبك آمنت, ولك أسلمت,«: الصالة قال
وبرصي وحلمي ودمي وعظمي وعصبي وخمي, وما خشع لك سمعي 

ملن محده, اهللا ++سمع«: , وإذا رفع قال» هللا رب العاملني به قدامي)١(استقلت
, فإذا »اللهم لك احلمد ملء السموات واألرض وما شئت من يشء بعد

اللهم لك سجدت, وبك آمنت, ولك أسلمت, وأنت ربي, «: سجد قال
أحسن اهللا ++ّسجد وجهي للذي خلقه وصوره, وشق سمعه وبرصه, تبارك

 .)٢(»اخلالقني
تم اجلزء السابع, واحلمد هللا رب العاملني, وصلواته ترتى عىل سيدنا [

 .حممد خاتم النبيني
الفرد سنة سبع عرشة الثالث والعرشين من رجب : وذلك يوم الثالثاء

وستامئة بدار احلديث بدمشق, واحلمد هللا وسالم عىل عباده الذين 
 .)٣(]اصطفى

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»أسلفت«: )ف(يف ) ١(
 .بن عقبة, به++ من طريق موسى)١٠٨٧/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو )٢(
 ).ف(بني املعقوفني من ++ ما)٣(



 ٤١٧ ثايناملجلد ال  

زء الثامن[  ا
 من كتاب

ع++معجم الصحابة رضي«  »اهللا عنهم أ

 تصنيف
مد++اهللا++عبد: أبي القاسم  العزيز البغوي ++بن عبد++بن 

مدبن++عبيد اهللا: عبد اهللا++رواية أبي مد بن++   بن 
ي عنه++دان   )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(وفني من بني املعق++ ما)١(
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ن الرحيم++بسم[  اهللا الر
مد رسوله الكريم وعلى أهله وصحبه++وصلى  )١(]اهللا على سيدنا 

َبن عباد++ربيعة −٣٧٥  )*( الديلي)٢(ِ
 .سكن املدينة

 الزناد, عن أبيه, عن ربيعة++نا ابن أبي: َبن عمرو الضبي++ داود −١٠٦٨
َبن عباد الا برص −اهللا ++رأيت رسول:  قال−وكان جاهليا فأسلم−ديلي ِ

 »اهللا تفلحوا++إله إال++ال: يا أهيا الناس قولوا«:  بسوق ذي املجاز يقول−عيني
ِّويدخل فجاجها, والناس متقصفون ً عليه, فام رأيت أحدا يقول شيئا; )٣(َ ً

إال أن  » تفلحوااهللا++إله إال++ ال:يا أهيا الناس قولوا«: يسكت يقول++ الوهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف(من ) ١(
 .)٦١/ ٦( »اإلكامل« من ها. »بكرس العني, وفتح الباء وختفيفها«) ٢(

ويقال يف أبيه بالفتح والتثقيل, واألول «: )٤٦٩/ ٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 .ها. »الصواب, قاله ابن معني وغريه

َّوال يصح عباد«: وقال اإلمام البخاري يف التثقيل  .)٢٨٠/ ٣( »لتاريخا« من ها. »َ
 .)٢١٣/ ٢( »أسد الغابة« بضم املهملة, انظر »ُعباد«: −ًأيضا−ويقال فيه 

, )٢١٣/ ٢(» األسد«, وابن األثري يف )٢٨٠/ ٣( »تارخيه«ترمجه اإلمام البخاري يف *) (
, )١٠٩٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٧٢/ ٢(» االستيعاب«وابن عبدالرب يف 
 مع العلم أن بقية ترمجته ساقطة من ,)٦٨/ ١٨( »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 

 .»تاريخ دمشق«مطبوعة 
ْمن القصف )٣( ِ الكسر والدفع الشديد لفرط الزحاموهو ,َ ْ َ ْ َّ ْ  ).١١٥/ ٤(البن األثري » النهاية«. َ
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ّإنه صابئ كذاب, : ۩ يقول)٢(َ ويضء الوجه ذا غديرتني)١ (وراءه رجال أحول
, وهو )٣(]املطلب++بن عبد [اهللا++بن عبد++هذا حممد: َمن هذا? فقالوا: فقلت

: هلب, قلت++هذا عمه أبو: َمن هذا الذي يكذبه? قالوا: يذكر النبوة, قلت
 القربة; )٤(واهللا إين يومئذ ألعقل, إين ألزفر++ ال:ًإنك كنت يومئذ صغريا, قال

 .)٥(حيملها: يعني
 بن سلمة++نا سعيد: الشوارب قال++بن أبي++امللك++بن عبد++ حممد −١٠٦٩

َعباد يقولبن ++املنكدر أنه سمع ربيعةبن ++نا حممد: احلسام++ أبي)٦(بنا ِ :
هياجر إىل ً يطوف عىل الناس بمنى يف منازهلم قبل أن اهللا ++رأيت رسول
تعاىل يأمركم أن تعبدوه وال ترشكوا اهللا ++يا أهيا الناس, إن«: املدينة يقول

 إن هذا يأمركم أن ترتكوا ,أهيا الناس++ يا:ووراءه رجل يقول: قال »ًبه شيئا
 .)٧(هلب++ أبو:َمن هذا? فقيل: , فسألتكمئباآدين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ ٣(» املسند«وافق لرواية اإلمام أمحد يف , وهو امل)م(, من , واملثبت)ف(يف ليست ) ١(

 .ن داود بهع) ٤٩٢
 ).٦٤٥/ ٢ (»املعجم الوسيط«. غدائر: أي ضفريتني, واجلمع) ٢(

 .]م−أ/ ١٢٤: ق[  ۩  
 .)ف(بني املعقوفني من ++ ما)٣(
َزفر, وازدفر«: )٣٠٤/ ٢( البن األثري »النهاية«يف ) ٤( َ ْإذا محل, والزفر: َ  .ها. »القربة: ِّ
, )٦١/ ١( »املستدرك«م يف , واحلاك)٤٩٢/ ٣( »مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف  )٥(

 .الزناد, عن أبيه, به++ من طريق ابن أبي)٤٦٩/ ٢( »اإلصابة«واحلافظ يف 
 »التهذيب«احلسام العدوي من رجال ++بن أبي++بن سلمة++ خطأ, وهو سعيد»عن«): م(يف ) ٦(

)٤٧٧/ ١٠.( 
الطرباين , و)٦١/ ١( »املستدرك«واحلديث أخرجه احلاكم يف , كذا»أبي هلب«): م(يف ) ٧(

 .احلسام, به++ من طريق ابن أبي)١٤٨٧( »األوسط«يف 



 ٤٢١ ثايناملجلد ال  

نا : حدثني أبي: )١(بن سعيد القريش++حييىبن ++ سعيد −١٠٧٠
َعباد بن ++اهللا, عن ربيعة++بن عبد++حدثني حسني: إسحاق قالبن ++حممد ِ−

بن ++أسلم, عن ربيعةبن ++ وعمن حدثه, عن زيد−كذا قال األموي
غالم, ++ أبيالرمحن, واهللا إين ألذكره يطوف عىل املنازل بمنى, وأنا مع++عبد

 اهللا ++ووراءه رجل حسن الوجه, أحول, ذو غديرتني, كلام وقف رسول
 »ً أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا)٢( يأمركماهللا ++إن«: عىل قوم يقول

إن هذا يدعوكم إىل أن تفارقوا دين آبائكم وأن : فيقول الذي خلفه
ُأقيش بن ++تسلخوا من أعناقكم الالت والعزى; وحلفاؤكم من بني مالك

َمن : فقلت ألبي: قال جاء به من البدعة والضاللة++من أعناقكم إىل ما
 .)٣(املطلب++بن عبد++العزى++ عبدهلب++ أبوهذا عمه: هذا? قال

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثبتناه + والصواب ما, كذا»نا سعيد القريش: حييى األمويبن ++حدثني سعيد«: )ف(يف  )١(

 ).١٠٤/ ١١(» هتذيب الكامل«, وانظر ترمجته يف )م(من 
 .»أمركم«): م(يف ) ٢(
 .عيد بهعن س) ٤٩٣/ ٣(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف +)٣(



  ثايناملجلد ال ٤٢٢

ُرشي −٣٧٦  )*(بن الغاز++ جد هشام)١(ربيعة ا
ّ, ويشك يف سامعه دمشق, حيدث عن النبي )٢(وكان يسكن ُ)٣(. 

أنا ابن هليعة, عن احلارث : األسود++نا أبو: بن إسحاق++ حممد −١٠٧١
ّ, عن علي)٤(ابن يزيد اهللا ++قيل لرسول: ن رباح, عن ربيعة اجلريش قالب++)٥(ُ

َ أي سور القرآن أفضل? فقال: ِ أي آي القرآن أفضل? : , قيل»البقرة«: ّ
 .)٦(»آية الكريس«: قال

حافظوا عىل «:  قالاهللا ++أن رسول: )٧( قالاجلُريش ۩ عنوبإسناده −١٠٧٢
َّوخري أعاملكم الصالة, وتحفظوا من األرض فإهن, )٨(الوضوء َ ا أمكم, َ

 .)٩(»وليس فيها أحد يعمل فيها خريا وال رشا إال وهي خمربة به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف( ليست يف )١(
, )٤٧٢−٤٧١/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٢٨١/ ٣( »تارخيه«ترمجه اإلمام البخاري يف (*) 

 .)١٣٨−١٣٧/ ٩( »هتذيب الكامل«, وانظر )٢١٥/ ٢( »أسد الغابة«وابن األثري يف 
 .»ينزل«): م(يف ) ٢(
 . عن املصنف)٤٧١/ ٢( »اإلصابة«احلافظ يف نقل هذا القول ) ٣(
 »هتذيب الكامل«يزيد احلرضمي, انظر بن ++ وهو حتريف, وهو احلارث»سعيد«: )ف(يف ) ٤(

)٣٠٨−٣٠٧/ ٥(. 
 .)٢٥٠/ ٦( »اإلكامل« بضم العني وفتح الالم كام يف )٥(
 .»معجمه« إىل إخراج البغوي هلذا احلديث يف )٤٧٢/ ٢( »اإلصابة«أشار احلافظ يف ) ٦(

 .]م−ب/ ١٢٤: ق[  ۩  
 .)ف(من ) ٧(
 .)٦٥/ ٥( »معجم الطرباين«, و)٢١٥/ ٢( »أسد الغابة«, وانظر »الصالة«: )ف(يف ) ٨(
 )١٠٦٩/ ٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٦٥/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٩(

 .من طريق ابن هليعة, به
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: الفضيل قالبن ++نا قتادة: بحربن ++نا علي: زهريبن ++ أمحد −١٠٧٣

سمعت : الغاز حيدث عن أبيه, عن جده ربيعة قالبن ++سمعت هشام
 :قالوا »يكون يف آخر أمتي اخلسف والقذف واملسخ«:  يقولاهللا ++رسول

َبم َالقيناتباختاذهم «: قال! رسول اهللا?++ ياِ ْ  .)٢(» ورشهبم اخلمور,)١(َ
 .)٣(]ً سامعا غري هذينوقد روى ربيعة عن النبي  :[
 :إسامعيلبن  ++)٣( ]حممد[ويف كتاب  :)٣( ] [

ارث++ربيعة −٣٧٧  بن نوفل++بن ا
 .)٥(ً له حديثا)٤(سكن املدينة, ومل أجد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْالقينة, واملراد هنا: مجع) ١(  ).٢٢٨/ ٤(» النهاية «.اجلارية املغنية: َ
 .بن بحر, به++ من طريق علي)٢٧٩/ ٣( »الكبري«خرجه الطرباين يف أ )٢(
 ).م ( يفبني املعقوفني ليس++ ما)٣(
 .»أناومل أجد «: )ف(يف +)٤(
ذكره البغوي يف الصحابة, وكان سكن املدينة, «: )٤٦٢/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف ) ٥(

 .ًإسامعيل, ومل أر له حديثابن ++رأيته يف كتاب حممد
 من طريق »مسنده«سفيان يف بن ++ قد أورد حديثه احلسن):أي احلافظ( قلت
 قال :نوفل قالبن ++احلارثبن ++ عن ربيعة,الفضلبن ++اهللا++ عبد عن,عقبةبن ++موسى
احلديث و ,» اللهم لك ركعت وبك آمنت:إذا ركع أحدكم فليقل« :اهللا ++رسول
 ويف )املطلب++بن عبد++احلارثبن ++ةربيع: يعني (نعيم يف ترمجة الذي قبله++ أبوأخرجه

 فإن ,املطلب++بن عبد++احلارثبن ++ فإن كان نوفل,نوفلبن ++احلارثبن ++سياقه عن ربيعة
 .ها. »احلارث رؤيةبن ++ألبيه وجده صحبة وألخيه عبداهللا



  ثايناملجلد ال ٤٢٤

نصاري  −٣٧٨  )*(  ينسب–ربيع ا
 بن عمري, عن ربيع األنصاري++امللك++نا جرير, عن عبد:  جدي −١٠٧٤
َالقتل شهادة, والنفساء يقتلها ولدها «: اهللا ++قال رسول: قال ٍبجمعُّ ْ ُ)١( 

َشهادة, والغرق, واحلَرق, والبطن,  َ , واهلدم, والطاعون )٣(ْ اجلَنب)٢(وذاتَ
 .)٤(»شهادة

 .وال أعلم روى غريه :

زاعي++ربيع −٣٧٩  )*(بن زياد ا
نا زهري, : برش قاالبن ++يونس واحلسنبن ++نا أمحد:  عمي −١٠٧٥

َّكرز احلارثي حدثه أنه سمع ++ أبا)٥(]أن وبرة[األودي اهللا ++عبدبن ++عن داود
إذا هو بغالم من قريش   يسرياهللا ++بينام رسول: زياد يقولبن ++ربيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد « وابن األثري يف −الزرقي: وزاد يف نسبته− )٤٥٩/ ٢( »اإلصابة«ترمجه احلافظ يف *) (

 .)٢٠٥/ ٢( »ةالغاب
أي متوت ويف بطنها ولد, أي ماتت مع يشء جمموع فيها غري منفصل عنها من محل أو ) ١(

 ).٨١١/ ١(» النهاية«. بكارة
 »معجمه الكبري«, وهو املوافق لرواية الطرباين يف )م(, واملثبت من »وذوات«): ف(يف ) ٢(

)٦٨/ ٥.( 
ُذات )٣( َالدبيلة هي: ْاجلَنب َ ْ َ ّوالدمل ُّ  ٍداخل إىل وتنفجر ْنباجل باطن يف تظهر التي لكبريةا ُّ

 .)٨١٩/ ١(» النهاية«. صاحبها َيسلم ّوقلام
, وأخرجه »معجمه« للبغوي يف )٤٥٩/ ٢( »اإلصابة«ُعزا هذا احلديث احلافظ يف ) ٤(

 .من طريق جرير به) ٦٨/ ٥(» املعجم الكبري«الطرباين يف 
, )٤٥٨/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٢٨٨−٢٨٧/ ٣( »تارخيه«ترمجه البخاري يف *) (

 .)٨٢−٨٠/ ٩( »هتذيب الكامل«انظر , و)٢٠٧/ ٢( »أسد الغابة«وابن األثري يف 
 .كذا »أبو وبرة«): م(يف ) ٥(



 ٤٢٥ ثايناملجلد ال  

 »أليس ذلك فالن?«: اهللا ++شاب معتزل من الطريق يسري, فقال رسول
 :فقال »ما بالك اعتزلت الطريق?«: فقال »فادعوه«: بىل, قال: قالوا
 )١(فال تعتزله, فوالذي نفس حممد بيده«: قال. كرهت الغبار ,اهللارسول ++يا

 .)٣(» اجلنة)٢(يرةِرَلذإنه 
 )٤(زياد صحبة أم ال?بن ++وال أدري لربيع :

ي++بن عبد++)٥(ُركانة −٣٨٠ ا  )*(يزيد ا
 .سكن املدينة, روى عن النبي 

يزيد الذي صارع ++بن عبد++ركانة: قال الزبري:  عمي قال −١٠٧٦
ّ, تويف باملدينة يف أولالنبي   .خالفة معاوية ُ

بن ++ املطلب۩بن++بن هاشم++يزيد++بن عبد++ُركانة: بن سعد++وقال حممد
 .يزيد, وليس هو من بني هاشم جد النبي ++أبا: بن قيص, يكنى++مناف++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »«): ف(زاد يف ) ١(
 ).٣٩٤/ ٢(» النهاية «. نوع من الطيب)٢(
, وابن )٦٩/ ٥( »الكبري«, والطرباين يف )٢٥٣/ ٥( »الكربى«أخرجه النسائي يف  )٣(

 . من طريق زهري, به)٢٠٩/ ٤( »مصنفه«شيبة يف ++أبي
, )٨٢/ ٩(» هتذيب الكامل«انظر . هذا القول عن املصنف املزي, وابن حجر نينقل احلافظ )٤(

 ).٤٥٨/ ٢(» اإلصابة«و 
 .)١٩٥٥( »التقريب«انظر  قيده .بضم أوله, وختفيف الكاف )٥(

, )٤٩٧/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٣٣٨−٣٣٧/ ٣( »تارخيه«ترمجه البخاري يف (*) 
هتذيب « وغريهم من كتب الصحابة, وانظر )٢٣٦/ ٢( »األسد«وابن األثري يف 

 .)٢٢١/ ٩( »الكامل
 .]م−أ/ ١٢٥: ق[  ۩  



  ثايناملجلد ال ٤٢٦

 احلسن العسقالين,++بن ربيعة, عن أبي++نا حممد: بن رشيد++ داود −١٠٧٧
 فرصعه ُبن ركانة أن ركانة صارع النبي ++)٢(حممد++)١(جعفر++ أبيعن

ا وبني املرشكني بينن++ُفرق ما«:  يقولوسمعت النبي : , قالالنبي 
 .)٣(»القالنسُالعامئم عىل 

 أويس,++نا أبو: بن سوار++نا شبابة: )٤(بن الصباح البزار++ احلسن −١٠٧٨
−يزيد ++بن عبد++ُركانة, عن جده ركانةبن ++يزيدبن ++اهللا++بن عبد++عن حممد

ُ يف غنيمة ألبي طالب كنت أنا والنبي :  قال−ّوكان من أشد الناس
 »هل لك أن تصارعني?«: رأى; إذ قال لي ذات يوم++ل مانرعاها يف أو

 »عىل شاة من الغنم«: عىل ماذا? قال:  فقلت,»أنا«: قال! أنت: فقلت له
: قلت »هل لك يف الثانية?«: فصارعته, فرصعني فأخذ مني شاة, ثم قال

نعم, فصارعته, فصارعني وأخذ مني شاة, فجعلت ألتفت هل يراين 
وأنا ّ علي, )٥(يراين بعض الرعاة فيجرتئ++ال: قلت »مالك?«: إنسان, فقال

 »?)٦(]ولك شاة[هل لك يف الرصاع الثالثة «: يف قومي من أشدهم, قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة حلق, ويف اهلامش قدر كلمة غري واضحة )ف( من النسخة »جعفر«فوق كلمة ) ١(
 .»حممد«:  ولعلهالنا

:  حاشية بخط مغاير جاء فيها)ف( أسفل هذا اللحق يف النسخة −اًأيض−وُكتب 
 .»حديث فضل العاممة«

 ).ف(ليس يف ) ٢(
 .احلسن العسقالين, به++ من طريق أبي)١٧٨٤(, والرتمذي )٤٠٧٨(داود ++أخرجه أبو )٣(
هو الصواب املوافق لام يف , و)ف(من  واملثبت ,, وهو تصحيف»البزاز«: )م( يف )٤(

 .)١٨٤/ ٢( للسمعاين »األنساب«
 .»فيجرتءون«): م(يف ) ٥(
 .)م( يف ليس) ٦(



 ٤٢٧ ثايناملجلد ال  

ًنعم, فصارعته, فرصعني وأخذ شاة, فقعدت كئيبا حزينا: قلت ً)١( ,
 من )٢(يزيد وقد أعطيت ثالثة++ عبدإىل إين أرجع: فقلت »مالك?«: فقال

 »هل لك يف الرابعة?«: كنت أظن أين أشد قريش, فقالأين : غنمه, والثانية
 .»ّأما قولك يف الغنم, فإين أردها عليك«: , فقال)٣(بعد ثالث++ال: فقلت

ّفردها علي فلم يلبث أن ظهر أمره, فأتيته فأسلمت, وكان مما هداين اهللا ++ّ
 . أن علمت أنه مل يرصعني يومئذ بقوته, ومل يرصعني إال بقوة غريه

نا وكيع, عن : بن احلسن الصفار++نا علي: بن زهري++ أمحد −١٠٧٩
ركانة, عن أبيه بن ++, عن يزيد)٤(صفوانبن ++أنس, عن سلمةبن  امالك
ُإن لكل دين خلقا, وأن خلق هذا الدين احلياء« قال النبي : قال ًُ«. 

حديث : معني يقولبن ++سمعت حييى: زهري قالبن ++ أمحد −١٠٨٠
 .س فيه عن أبيهلي ۩ركانة هذا مرسل

 بن سعيد,++)٦( حازم, عن الزبري)٥(نا جرير بن: نرص التامر++ أبو −١٠٨١
ركانة, عن أبيه, عن جده أنه طلق امرأته عىل بن ++عليبن ++اهللا++ عبدعن

واحدة, : قال »ما أردت هبا?«: اهللا ++, فقال له رسولاهللا ++عهد رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًحزينا كئيبا«:  بتقديم وتأخري)م(يف ) ١( ً«. 
 .»ًثالثا«): م(يف ) ٢(
 .)ف( من) ٣(
 ).٢٩٠/ ١١( »هتذيب الكامل« بالراء, وهو تصحيف, انظر »بن صفران++سلمة«): م(يف ) ٤(

 .]م−ب/ ١٢٥: ق[  ۩  
 . كذا»عن«): م(يف ) ٥(
هتذيب « من كام يف ترمجته, واملثبت هو الصواب »أبي«:  أداة الكنية)م(زاد قبله يف ) ٦(

 .)٣٠٥−٣٠٤/ ٩( »الكامل
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 .)١(»ردتأ++هو ما«: اهللا? قال: قال »آهللا«: قال
 حازم, عن )٢(نا جرير بن: نرص قال++ أبوهكذا حدثنا به :

 .)٤(ركانة, عن أبيه, عن جدهبن ++)٣(عليبن ++اهللا++ عبدبن سعيد, عن++الزبري

بن ++نا جرير: الربيع الزهراين قاال++ وأبوفروخبن ++ به شيبان −١٠٨٢
 عيد اهلاشمي, عنسبن ++حدثنا الزبري: حديثه حازم قال شيبان يف

 .ركانة, عن أبيه, عن جده حبن ++يزيدبن ++عليبن ++اهللا++عبد
بن ++حازم, عن الزبريبن ++حدثنا جرير: الربيع قال++ أبو −١٠٨٣

ركانة, عن أبيه, عن جده بن ++يزيدبن ++عليبن ++اهللا++ عبدحدثنا: سعيد قال
واحدة, : , قال»?ما أردت هبا«:  قالأنه طلق امرأته البتة, فأتى النبي 

 .»أردت++فهو ما«: قال »اهللا«:  قال,»آهللا«: قال
بن سعيد ++وقد روى هذا احلديث ابن املبارك, عن الزبري :

 :مرس
: املباركبن ++اهللا++ عبدنا: نا مسدد: حممد القايضبن ++ به أمحد −١٠٨٤
بن ++ أن ركانة)٥(]ركانةبن [علي بن ++اهللا++ عبدسعيد, عنبن ++نا الزبري

 .)٦(وذكر احلديث... يزيد طلق امرأته البتة, فأتى النبي ++عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١١٧٧(, والرتمذي )٢٢٠٦(داود ++أخرجه أبو )١(
 . كذا»عن«): م(يف ) ٢(
 .عالمة حاشية وال يوجد شيئ باهلامش) م(فوقها يف ) ٣(
 !»عبد اهللا«: )ف(زاد يف ) ٤(
 .)م(ليست يف ) ٥(
 . به,سعيدبن ++ من طريق الزبري)٢٠٥١(, وابن ماجه )٢٢٠٨(داود ++ أبوأخرجه )٦(
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 . غري هذينوقد روى ركانة عن النبي  :

َرباح −٣٨١  )*(بن ربيع++َ
 .أخو حنظلة الكاتب

الزناد, عن ++بن أبي++الرمحن++ عبدنا: مزاحم++بن أبي++ منصور −١٠٨٥
َّأبيه, عن مرقع َ َ عن رباح−أخي حنظلة−يفي صبن ++)١(ُ الربيع جده بن ++َ

الوليد, فأتينا بن ++ يف غزوة, وعىل املقدمة خالدخرجنا مع النبي : قال
 »ما كانت هذه تقاتل«:  قالعىل امرأة مقتولة, فلام نظر إليها النبي 

ًتقتل ذرية وال عسيفا++ال: ًاحلق خالدا فقل له«: فأمر رج فقال ِ َ)٢(«. 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باملوحدة, وقال يف هناية »رباح« حتت باب )٣١٤/ ٣( »تارخيه«ترمجه البخاري يف *) (

 .ها. »رياح, ومل يثبت: وقال بعضهم«: الرتمجة
اء املوحدة, وقيل بالياء حتتها بالب: رباح«: )٢٠٢/ ٢( »األسد«وقال ابن األثري يف 
 ).٤١/ ٩(» هتذيب الكامل«وانظر . ها. »نقطتان, واألول أكثر

 .)٢٣٥/ ٧( »اإلكامل«بقاف مشددة, انظر ) ١(
, واحلديث أخرجه عبدالرزاق يف )٢٣٦/ ٣( البن األثري »النهاية«  كام يفًأي أجريا) ٢(

 .)٧٥/ ٥( »الكبري«, والطرباين يف )١٣٢/ ٦( »مصنفه«
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ِلرسيما −٣٨٢ ُّ)*( 
َأهل هجر, روى عن النبي  ۩وكان من  .ً حديثاَ
سليامن, عن بن ++الرحيم++ عبدنا: شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبو −١٠٨٦
ِالرسيم  غسان, عن ابنبن ++احلارث التيمي, عن حييىبن ++حييى وكان من −ُّ

كم, انتبذوا فيام بدا ل«:  قالأن النبي   عن أبيه−ًأهل هجر, وكان فقيها
 .)١(»ومن شاء أوكى وعاءه عىل إثم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح الراء, وكرس السني, وسكون «: )٦٦−٦٥/ ٤( »اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف *) (

 . باملثناة الفوقية»الرستم«: )ف(ووقع اسمه يف , ها. »الياء املعجمة باثنتني من حتتها
 −هكذا بضم أوله−ُرسيم العبدي «: )٧٠١/ ٢( البن نقطة »تكملة اإلكامل«ويف 

ً هكذا وجدته مضبوطا يف »معجم الصحابة«يف من أهل هجر, وقد ذكره البغوي 
أمحد الساجي, وذكره األمري يف كتابه بفتح الراء وكرس السني بن ++ بخط مؤمتن»معجمه«

, و احلافظ يف )٨٥/ ٢(» االستيعاب«ابن عبدالرب يف : وقد ترمجه. ها. »واهللا أعلم
 ).٤٨٤/ ٢(» اإلصابة«

 .]م−أ/ ١٢٦: ق[  ۩  
 )١٦٨٩( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٧٧/ ٥( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

 .شيبة, به++بن أبي++بكر++من طريق أبي
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ْرزين −٣٨٣ ِ  )*(بن أنس++)١(َ
 .ً حديثاسكن البادية, وروى عن النبي 

نا : عوفبن ++نا فهد: منصور املروزي قاالبن ++ عمي وأمحد −١٠٨٧
بن ++رزين: )٣(حدثني أبي, عن جدي: مطرف السلمي قالبن ++)٢(نايل

ِبالدثينة بئر ولنا: لام ظهر اإلسالم قال: أنس قال ِخفنا أن يغلبنا : , قال)٤(َّ
لنا بئر اهللا ++رسول++ يا: فقلتاهللا ++فأتيت رسول: عليها من حولنا, قال

ِبالدثينة, وقد خفنا أن يغلبنا عليها من حولنا, قال : ًفكتب لنا كتابا: َّ
فلهم بئرهم إن : ; أما بعداهللالرمحن الرحيم, من حممد رسول اهللا ++بسم«

ُادقا, وهلم رداههمكان ص ِ ة َهْدَّبالر: قال الرمادي يعني− »ً إن كان صادقا)٥(ً
: ًفام قاضينا به أحدا من قضاة املدينة إال قضوا لنا به, قال:  قال−احلوبة

 .)٦( كاف, واو, نون: الذي كتبه لنا كانوكتاب النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٠٩٤/ ٢( للدارقطني »املؤتلف واملختلف«براء وزاي, بوزن عظيم, انظر ) ١(
 »معرفة الصحابة«, و)٥٠٧/ ٣( »اجلرح«, و)١٣٠/ ٣( »الثقات«انظر ترمجته يف *) (

, )٢٢١/ ٢( »أسد الغاية«, و)٥٠٦/ ٢( »االستيعاب«, و)١١٢٢/ ٢(نعيم ++ألبي
 وقد توسعنا يف ذكر مصادر ترمجته )٤٨٣/ ٢( »اإلصابة«, و)١٨٢/ ١( »التجريد«و

 .)٢٤٤( البن قانع »معجم الصحابة«والكالم عىل صحبته يف تعليقنا عىل 
 . وغريه)٢٢٦٠/ ٤( للدارقطني »املؤتلف«بنون وألف وياء مكسورة آخر احلروف, انظر ) ٢(
وافق لام يف , وهو امل)ف( أثبتناه من++والصواب ما كذا, »جدي عن رزين«: )م( يف )٣(

 .مصادر ختريج احلديث
َ ناحية قرب عدن)٤(  ).٤٤٠/ ٢(» معجم البلدان«. َ
ْالردهة«: )٢١٦/ ٢( البن األثري »النهاية« يف )٥(  .ها. »النقرة يف اجلبل يستنقع فيها الامء: َّ
» كان«أن لفظة واهللا أعلم  املقصود ومصادر ختريج احلديث, و,)ف(, )م(هكذا يف  )٦(

 = .»كون«: كتبت يف كتاب النبي  إليهم
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 .)١(وال أعلم له غري هذا احلديث :

ة++لك أبوبن ما++)٢(ُرشيد −٣٨٤ ِعم َ)*( 
 .سكن الكوفة

بن ++نا معروف: يونس قاالبن ++نعيم وأمحد++ أبونا: عمي  −١٠٨٨
حفصة بنت طلق سنة : حدثتني امرأة من احلي يقال هلا: قال واصل

ِعمرية++ أبوحدثنا: تسعني, قالت وهو : قال معروف−مالك بن ++رشيد: َ
ًوما, فجاء رجل بطبق  يًكنا جلوسا عند النبي :  قال−جدي أو جد أبي
فقدمها : [صدقة, قال: قال »ما هذا, أصدقة أم هدية?«: من متر, فقال له

 بني يديه, وأخذ الصبي مترة فجعلها يف )٤(, وحسني يتعفر)٣(]إىل القوم
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »االستيعاب«, وابن عبدالرب يف )٧٥/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف واحلديث 

/ ٢( »اإلصابة«, وابن حجر يف )٣٦٣/ ١( »أسد الغابة«, وابن األثري يف )١٥٠/ ١(
بن ++تفرد به فهد«: »األفراد«وقال الدارقطني يف ,  به,عوفبن ++ من طريق فهد)٤٨٣

» أطراف الغرائب واألفراد« من ها.»بن مطرف عن أبيه عن جده رزين++نائلعوف عن 
 ).  بتحقيقنا−٢٠٨٨ (البن طاهر

  .»هغري«): ف(يف ) ١(
 ).١٠٦٦/ ٢(للدراقطني » املؤتلف«ًبضم أوله مصغرا, انظر ) ٢(
, )٥٠٦/ ٣(» اجلرح«حاتم يف ++ أبي, وابن)٣٣٤/ ٣(» تارخيه«ترمجه البخاري يف *) (

, واحلافظ يف )١١١٨/ ٢(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٤٥/ ٦(» الطبقات«سعد يف  وابن
وقد توسعنا يف ذكر ) ٢٢٢/ ٢(» األسد«, وابن األثري يف )٤٨٧−٤٨٦/ ٢(» اإلصابة«

 ).٢٤٦(البن قانع » معجم الصحابة«مصادر ترمجته يف تعليقنا عىل 
 »مسنده«هو املوافق لرواية اإلمام أمحد يف و ,)م( من , واملثبت»فقذفها للقوم«: )ف( يف )٣(

)٤٨٩/ ٣(. 
 .»معفر«): م(يف ) ٤(
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ّ فأدخل إصبعه يف يف الصبي, فقذف هبا ثم اهللا ++ِفيه, فنظر إليه رسول
ُإنا آل حممد ال«: قال  .۩)١(»دقةحتل لنا الص++ّ

ِحدثني أنه جعل يدخل إصبعه يف فيه : قال معروف: يونس زاد ابن
ِويقول هكذا, ثم حيرك رأسه يمينا وشام ويكره أن يوجعه, ووصفه  ُ ً

 .ّيونس وحرك رأسه ابن
 .مالك غري هذا فيام أعلمبن ++ومل حيدث رشيد :

 )*(رشيد الفارسي, مو ب معاوية: اهللا++أبو عبد −٣٨٥
 .ً حديثاسكن املدينة, وروى عن النبي 

ٍبن إسامعيل الطالقاين سنة مخس وعرشين ومائتني ++ إسحاق −١٠٨٩
: حبيبة قال++بن أبي++إسامعيلبن ++نا إبراهيم: خملدبن ++نا خالد: إمالء

احلصني, عن الفاريس موىل بني بن ++ثابت وداودبن ++الرمحن++ عبدحدثني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٢٩٧/ ٣( »رشح معاين اآلثار«, والطحاوي يف )٤٨٩/ ٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
 )٣٩٠/ ١( »الطبقات«, وابن سعد يف )٢٧٣٦( »يناآلحاد واملثا«عاصم يف ++وابن أبي

 .بن واصل, به++من طريق معروف
 .]م−ب/ ١٢٦: ق[  ۩  

, )٤١٦/ ٩(» اجلرح«حاتم يف ++ أبي, وابن)٣٣٤/ ٣(» تارخيه«ترمجه البخاري يف *) (
, )١١١٩/ ٢(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٧٦/ ٢(» االستيعاب«عبدالرب يف  وابن

قال «:  وقال,)٢٢٢/ ٢(» األسد«, وابن األثري يف )٤٨٥/ ٢(» بةاإلصا«واحلافظ يف 
 .»تثبت له صحبة++ال: نعيم++ وأبوابن منده
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خذها وأنا :  فقال)٢(]ُأحد: يعني−يوم [ أنه رضب رج: )١(معاوية
األنصاري, : ما منعك أن تقول«: اهللا ++الغالم الفاريس, فقال رسول

 .)٣(»وأنت منهم, إن موىل القوم منهم
رضب رشيد الفاريس رج عىل رأسه, وعليه : ُبن عمر++وقال حممد

َاملغفر ْ اهللا ++ّفتبسم رسولخذها وأنا الغالم األنصاري, :  ففلق هامته, وقال)٤(ِ
 .)٥( وال ولد لهاهللا ++ّكناه رسول »اهللا++عبد++أبا++أحسنت يا«:  وقال

صري −٣٨٦  )*(َركب ا
 .سكن الشام ومرص

بن املقدام ++بن عياش, عن مطعم++بلغني عن إسامعيل : −١٠٩٠
ُطوبى «: اهللا ++قال رسول: عن نصيح, عن ركب املرصي قالالصنعاين, 

 َلَرسيرته, وكرمت عالنيته, وعز  يف نفسه, وطاب كسبه, وصلحتّملن ذل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق لام يف صدر الرتمجة امل , وهو)م( من  كذا, واملثبت»موىل ربيعةالفارس «): ف(يف ) ١(
 .عن خالد به) ٣٩٥/ ١٤(» املصنف«شيبة يف ++ أبيولرواية ابن

 ).م( يف فني ليسبني املعقو++ ما)٢(
/ ٨( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣٦٨/ ٧( »مصنفه«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي )٣(

 .بن إسامعيل, به++ من طريق إبراهيم)٧٢
املعجم «. مغافر :معواجل ,القلنسوة حتت لبسُي ,الرأس رْدَق عىل الدروع من نسجُي++ ما هو)٤(

  ).٦٥٦/ ٢(» الوسيط
 ,)٣٦٤/ ١( »أسد الغابة«, وابن األثري يف )١٤٧/ ١( »االستيعاب«رب يف ذكره ابن عبدال) ٥(

 .)٤٨٥/ ٢( »اإلصابة«وابن حجر يف 
/ ٢(» االستيعاب«الرب يف ++ عبد, وابن)٣٣٩−٣٣٨/ ٣( »تارخيه«ترمجه البخاري يف *) (

, وابن )٤٩٨/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )١١٢٩/ ٢(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٨٧
 .)٢٣٧/ ٢( »أسد الغابة«ري يف األث
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ُعن الناس رشه, طوبى ِ ملن عمل بعلمه, وأنفق الفضل من ماله, وأمسك)١(ّ َ 
 .)٢(»الفضل من قوله

 )٣( أم ال?وال أدري أسمع من النبي  :
 :إسامعيل ويف كتاب ابن :)٤(] [

 )*(ُرومان −٣٨٧
 .ً حديثاالشام, روى عن النبي سكن 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٣٧/ ٢( »األسد«, وهو املوافق لرواية ابن األثري يف )ف(, واملثبت من »وطوبى«: )م(يف ) ١(
 للبغوي وغريه, واحلديث أخرجه )٤٩٨/ ٢( »اإلصابة«هذا احلديث عزاه احلافظ يف ) ٢(

 »الكربى«, ويف )٣٣٨٨( »شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٧١/ ٥( »الكبري«الطرباين يف 
/ ٢( »فوائده«, ومتام يف )٢٧٨٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١٨٢/ ٤(

 .بن عياش, به++ من طريق إسامعيل)٣٥٠/ ٥٨( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف)٢٣٣
 )٤٩٨/ ٢(» اإلصابة«نقل هذا القول عن الصنف احلافظ يف ) ٣(
 ).م( ليست يف )٤(
رعية السحيمي «:  هكذا)ف(الصواب, وجاءت هذه الرتمجة يف  وهو )م(هكذا يف *) (

 تأيت ترمجته بعد التالية, »رعية السحيمي« فدخلت للناسخ ترمجة يف ترمجة, و»رومان
 .ولعله انتقال نظر من ناسخ النسخة, وما سيأيت من نقل احلافظ يدل عىل ذلك

, سكن الشام, ُرومان«: )٥٠٠/ ٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف ترمجة رومان من 
, حكاه وأظنه  البغوي, عن البخاري ومل يذكر حديثه, القاسم++ أبوروى عن النبي 

 .ها. »...بعجةبن ++رومان
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 :قال
 عوسجة++ورماح أبو −٣٨٨

 .ً حديثا ومل يذكرهسكن الكوفة, وروى عن النبي 

َرعية −٣٨٩ ْ  )*(ُّ السحيمي)١(ِ
 الفرغاين, عن ۩اهللا++بن عبد++)٢(نا صبيح: بن زهري++ أمحد −١٠٩١

 إسحاق, عن++ أبييعني الفزاري, عن سفيان الثوري, عنإسحاق ++أبي
َجاء رعية إىل النبي: َعمرو الشيباين قال++أبي ْ َأغري عىل ولدي :  فقال ِ ِ ُ

ِأما الامل فقد اقتسم, وأما الولد فاذهب معه«: اهللا ++ومالي, فقال رسول ُ 
َبالل, فإن عرف ولده فادفعه إليه++يا تعرفه? : فذهب فأراه إياه, فقال[, »َ

 .)٣( ]نعم, فدفعه إليه: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكرس « )٥٩: ص( −ًأيضا–الغني ++ وعبد,)١٠٦٩/ ٢( »املؤتلف« قيده الدارقطني يف )١(
الطربي  وضبطه ,»الراء, وسكون العني املهملة, وفتح الياء املخففة آخر احلروف

َّرعية«بالتصغري والتثقيل  َ   البن نارص الدين»التوضيح«, و»مؤتلف الدارقطني« كام يف »ُ
)٢٠٨/ ٤(. 

 يف هذا املوضع, بل تقدم عنده قبل ترمجة )ف( ليس يف »رعية السحيمي«: قوله*) (
 .ّ, وهذا خطأ كام سبق وبينا ذلك»رومان«

َورعية ْ / ٢( »املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)١٣١/ ٢( »الثقات«ترمجه ابن حبان يف : ِ
 »األسد«, وابن األثري يف )٥٠٧−٥٠٦/ ٢( »االستيعاب«الرب يف ++, وابن عبد)١١٢٨

 .)٤٨٧/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٢٢٣/ ٢(
 .»صبح«: هي أقرب إىل) ف(يف ) ٢(

 .]م−أ/ ١٢٧: ق[  ۩  
سع يف تعليقنا عىل , واحلديث قد تكلمنا عليه بتو)م(يف بني املعقوفني ليس ++ ما)٣(

 .)٤٨٣( البن قانع »معجم الصحابة«
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 )*(بن حبيش++راشد −٣٩٠
ّ, ويشك يف سامعهسكن الشام, روى عن النبي  ُ)١(. 

نا : بكربن ++نا حممد: حدثني أبي: أمحد قالبن ++اهللا++ عبد −١٠٩٢
 يسار, عنبن ++ عن قتادة, عن مسلم−عروبة++ أبيابن: يعني−سعيد 

 دخل عىل اهللا ++حبيش أن رسولبن ++األشعث الصنعاين, عن راشد++أبي
َتعلمون من «: اهللا ++وده يف مرضه فقال رسولالصامت يعبن ++عبادة

َّفأرم »ِالشهيد من أمتي? ساندوين, : الصامتبن ++ به القوم, فقال عبادة)٢(َ
إن «: اهللا ++الصابر املحتسب, فقال رسولاهللا ++رسول++ يا:فأسندوه, فقال

َغرق اهللا شهادة, والطاعون شهادة, وال++القتل يف سبيل: ًشهداء أمتي إذا لقليل َ
ِشهادة, والبطن شهادة, والنفساء جيرها ولدها بسرره َ َّ ْ  .» إىل اجلنة)٣(َ

 .)٥(»واحلرق والسيل«:  بيت املقدس)٤(العوام سادن++وزاد فيها أبو: قال
نا قتادة, عن صاحب له, عن : نا مهام: الصمد++ عبدوحدثنا: قال أمحد

 أتاه يعوده يف اهللا ++الصامت أن رسولبن ++حبيش, عن عبادةبن ++راشد
 .)٥(فذكر احلديث... مرضه

ð]†Ö]<h^e<†}aJ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٤٣٣/ ٢( »اإلصابة«: , وانظر)٢٩٣/ ٣( »تارخيه«ترمجه اإلمام البخاري يف التابعني من (*) 
 .)١٨٧/ ٢( »أسد الغابة«و

 .»اإلصابة« احلافظ يف عن املصنفنقله ) ١(
 . )٦٤٦/ ٢(البن األثري » النهاية«. سكتوا ومل جييبوا:  أي)٢(
 ).٤٢٧/ ١(» املعجم الوسيط«. ُيقطع من رسة املولود بعد الوالدة++ ما: هو)٣(
 ).٩٠٠/ ٢( البن األثري »النهاية«. أي خادم) ٤(
 .)٤٨٩/ ٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٥(
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 باب الزاي
ه الزاي  من روى عن الن  ابتداء ا

ْزبير −٣٩١ َ  )*(َّبن العوام ++ُ

خالد احلراين, عن بن ++َنا عمرو: منصور املروزيبن ++ أمحد −١٠٩٣
 )١(.الزبري حبن ++األسود, عن عروة++ أبيهليعة, عن ابن

فليح, عن موسى بن ++نا حممد: موسى الفرويبن ++ هارون −١٠٩٤
 .عقبة, عن الزهري حبن ا

: إسحاق قالوابن ++نا حممد: حدثني أبي: األموي قال  ابن −١٠٩٥
َّالعزى++بن عبد++ًبدرا من بني أسد ۩فيمن شهد العوام بن ++الزبري: ُقيصبن ++ُ

 .)٢(العزى++بن عبد++أسدبن ++ُخويلدبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١٨( »تاريخ دمشق«, و)١١٣١/ ٣( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«انظر ترمجته يف *) (
, وقد توسعنا يف الكالم عىل نسبه )٣٢٩−٣١٩/ ٩( »هتذيب الكامل«, و)٤٣٨−٣٣٢

 .)٢٤٨( البن قانع »معجم الصحابة«ومصادر ترمجته يف تعليقنا عىل ترمجته من 
, )٢٨٠: ص( البن حزم »جوامع السرية«  كام يفًهذا; وللزبري ثامنية وثالثون حديثا

 .)٦٧/ ١( »السري«, و)٣٦٦: ص( البن اجلوزي »تلقيح فهوم أهل األثر«و
 »املعرفة«  كام يف»ًالذي حفظ لنا عنه نحوا من عرشين بمراسيلها«: وقال الربقي

 .)١١٣١/ ٣ (ألبي نعيم
بن خالد احلراين, ++بن عمرو++عن حممد) ١١٨/ ١(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(

 .عن أبيه به
 .]م−ب/ ١٢٧: ق[  ۩  

 ).٦٨٠/ ١(» السرية«أورده ابن هشام يف ) ٢(
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 أخربين الليث, عن: بكري قالبن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد −١٠٩٦
 سنني, وكان )١(ثامن األسود أخربه عروة أن الزبري أسلم وهو ابن++أبي

 .)٢(اهللا++ عبديكنى بأبي
اهللا ++عبد++ أبيٌوهذا عندي وهم, والصحيح رأيته يف كتاب :

 :حنبلبن ++أمحد
: نا هشام قال: أسامة++بونا أ: نا أبي: بن أمحد++اهللا++ به عبد −١٠٩٧

, ومل يتخلف عن غزوة غزاها )٣(أسلم الزبري وهو ابن ست عرشة سنة
 .اهللا ++رسول
 سليامن++بن أبي++سمعت عثامن: نا سفيان قال: بن عباد++ حممد −١٠٩٨

 .)٤(وأنا غالم ويف ظهره شعر, وأنا أتعلق به++ أبيأذكر: حيدث عن عروة
بن ++الرمحن++غزية, عن عبد++حدثني أبو:  قالبن بكار++وذكر الزبري: )٥(قال
كان الزبري طوي ختط رجاله : بن عروة, عن أبيه قال++الزناد, عن هشام++أبي

ْ اخللقة)٦(األرض إذا ركب الدابة; أشعر ربام أخذت بشعر كتفه, متودف ِ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ثامين«): م (يف) ١(
 .بن بكري به++من طريق حييى) ١٢٢/ ١(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
 .بن اإلمام أمحد به++اهللا++عن عبد) ١٢١/ ١(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
 ).١٠٧/ ٢(» الطبقات الكربى«انظر  )٤(
 ).م(ليست يف ) ٥(
  باملعجمة,»متوذف«: )٣٤٦/ ١٨( »تاريخ دمشق«من , ويف املطبوع »ًمتودفا«): ف(يف ) ٦(

ُّوالتوذف«): ٣٧٥/ ٥(» النهاية«قال ابن األثري يف . ولعلها الصواب ُ مقاربة اخلطو :َّ
ُوالتبختر يف امل  .» اإلرساع:يش وقيلّ
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بن ++اهللا++عبد++ أبيحدثني: الزبريي قالاهللا ++عبدبن ++ مصعب −١٠٩٩
ّالزبري ينقزين++كان أبي: بن عروة, عن أبيه قال++ممصعب, عن هشا  : ويقول)١(ُ

 مبارك من ولد الصديق عتيق     )٢(يـــن آل أبــض مــــأبي
  )٣(يقـيِرّـذ لأا ـه كمّـذأل

−بن يعقوب, عن سالمة ++حدثني عتيق: بن بكار, قال++ الزبري −١١٠٠
وكانت سالمة امرأة : قال−بن الزبري ++اهللا++بن عبد++موالة عائشة بنت عامر

 :بن عروة تقول له[++أرسلتني عائشة بنت عامر إىل هشام :  قالت−صدق
 حيدثون عنه وال حيدث عنه الزبري? فقال اهللا ++ألصحاب رسول++ما

عناين ذلك فسألت : بن الزبري قال++اهللا++أخربين عبد: قال++أخربين أبي: )٤(]هشام
 خالتك اهللا ++ك, وعند رسولبني, كانت عندي أم++يا: فقال++عنه أبي

حبيبة بنت ++أم: قد علمت, وعمتي++ ماعائشة, وبيني وبينه من الرحم والقرابة
: مناف, وجديت++بن عبد++ وهب)٥(آمنة بنت: أسد جدته, وأمي عمته, وأمه

 خويلد عمتي, ولقد )٥(خدجية بنت: مناف, وزوجته++بن عبد++ُهالة بنت أهيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّأي يرقصني) ١(  ).٩٤٦/ ٢ (»املعجم الوسيط«. ُ
 )٣٤٦/ ١٨( »تاريخ دمشق«ية , وهو املوافق لروا)ف(, واملثبت من »بني«): م(يف ) ٢(

 :»تاريخ دمشق«ولكن يف 
 عتيق++مبارك من ولد الصديق أزهر من آل أبي

 ّألـده كمـا ألـد ريقـي
 ).٤٢٢/ ٤(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٣(
 . واهللا أعلم, بسبب انتقال نظر الناسخ)م(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٤(
 .»ابنة«): ف(يف ) ٥(
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 ّمن قال علي«: نال أحد, ولكني سمعته يقول++ ماصحابته أفضل ۩مننلت 
 .)١(فال أحب أن أحدث عنه »ّمل أقل تبوأ مقعده من النار++ما

بن عروة, عن أبيه, ++نا هشام: معاوية++نا أبو: خيثمة++ أبو)٢( −١١٠١
 أبويه يوم اهللا ++مجع لي رسول: بن الزبري, عن الزبري قال++اهللا++عن عبد

 .)٣(ُأحد
بن عروة, ++بن سليامن, عن هشام++نا عبدة: شيبة++بن أبي++ عثامن −١١٠٢
 : مثله, وقالبن عروة, عن ابن الزبري, عن الزبري, عن النبي ++اهللا++عن عبد

 .)٤(»بأبي وأمي«
 مصعببن ++َنا عمرو: هالل++ أبونا: نا عارم: زنجويه  ابن −١١٠٣

 )٥(ثنتي عرشة سنة  وهو ابناهللا ++ُقاتل الزبري مع رسول: الزبري قالبن +ا
 .)٦(»ها هنا بأبي وأمي, ها هنا بأبي وأمي«: فكان حيمل عىل القوم فيقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/ ١٢٨: ق[  ۩  

/ ١٨( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٣٢٥/ ٩( »هتذيب الكامل«أخرجه املزي يف  )١(
بن ++للزبري) ٢٠٠/ ١(» الفتح«بن بكار, به, وعزاه احلافظ يف ++ من طريق الزبري)٣٣٥

 .»النسب«بكار يف كتاب 
 .»أخربنا«): ف(يف ) ٢(
يعىل يف ++, وأبو)١٢٦٧( »فضائل الصحابة«, ويف )١٦٤/ ١( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

 .معاوية, به++ من طريق أبي)٥٨/ ٦( »الكربى«, والنسائي يف )٦٧٢( »مسنده«
, والنسائي يف )٦٩٤٨( »صحيحه«, وابن حبان يف )٣٧٤٣(أخرجه الرتمذي  )٤(

 .»من يوم أحد«: بد» يوم قريظة«: وفيه.  من طريق عبدة, به)٥٨/ ٦( »الكربى«
 .وله سبع عرشة سنة): ٤٥/ ١(» الءسري أعالم النب«يف ) ٥(
 . من طريق عارم, به)٣٨٢/ ١٨( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٦(
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ِمسهربن ++نا علي: بن سعيد++ سويد −١١٠٤ ْ : , عن هشام, عن أبيه قالُ
 .اهللا عنهم++ومال إلبل أغناين: ُفقلت لعمر: كان يقال للزبري هناك بنوك, قال

اهللا, عن ++بن عبد++ا خالدن: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −١١٠٥
قلت : الزبري, عن أبيه قالبن ++اهللا++بن عبد++بيان, عن عروة, عن عامر

 كام حيدث عنه أصحابه? اهللا ++يمنعك أن حتدث عن رسول++ما: للزبري
: ولكني سمعته يقول[َأما واهللا لقد كانت لي منه منزلة ووجه, : فقال

ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده« ُ  .)١(]» من النارَّ
مهدي, عن شعبة, عن بن ++الرمحن++ عبدنا: خيثمة++ أبو −١١٠٦
الزبري حيدث عن أبيه بن ++اهللا++بن عبد++سمعت عامر: شداد قالبن ++جامع
 كام حيدث عنه فالن اهللا ++حتدث عن رسول++ المالك: قلت ألبي: قال

 سمعته فارقته منذ أسلمت, ولكني سمعت منه كلمة++ما: وفالن? قال
ًمن كذب علي متعمدا«: يقول ّ  .)٣(» فليتبوأ مقعده من النار)٢(َ
الزناد, ++بن أبي++الرمحن++ عبدنا: سليامن األسديبن ++ حممد −١١٠٧

 كان رجل من أصحاب النبي : عروة, عن أبيه قالبن ++عن هشام
اهللا ++; قال رسولاهللا ++قال رسول: [ ۩اهللا++قال رسول: حيدث يقول

:  عامة جملسه, والزبري ساكت فلام انقضت مقالته, قال الزبري)٤(]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعىل يف ++, وأبو)٣٦٥١(داود ++, واحلديث أخرجه أبو)م( يف بني املعقوفني تكرر++ ما)١(
 . من طريق خالد, به)٦٧٤( »مسنده«

 .)ف( ليست يف )٢(
 . من طريق شعبة, به)٣٦(, وابن ماجه )١٦٥/ ١( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٣(

 .]م−ب/ ١٢٨: ق[  ۩  
 . مرة واحدة)م( من ويف; ثالث مرات, )ف(كذا يف ) ٤(



 ٤٤٣ ثايناملجلد ال  

إنك لشاهد اهللا ++عبد++أبا++ ياواهللا: ً من هذا شيئا, قالاهللا ++قال رسول++ما
 قبل أن جتيء, قال رجل اهللا ++أجل إنام قال رسول: هلذا املجلس, قال
ي يمنعني أن كذا وكذا, فجئت وهو يف ذلك, فهذا الذ: من أهل الكتاب
 .)١(اهللا ++أحدث عن رسول

 . شعبة ح)٢(نا: اجلعدبن ++ علي −١١٠٨
 عن إسامعيل, عن −ًمجيعا–معاوية بن ++نا مروان:  جدي −١١٠٩

 من َله خبيئةَمن استطاع منكم أن تكون : سمعت الزبري يقول: قيس قال
 .)٣(ٍعمل صالحٍ فليفعل

رجاء ++ أبيشهب, عناأل++ أبونا: )٤(]ّفروخبن ++[ شيبان  −١١١٠
ّ أخف الناس )٤(أصحاب حممد ++ يالي أراكم++ما: قال رجل للزبري: قال

 .)٥(َنبادر الوسواس: ًصالة? قال
أن الزبري أوىص : معاوية, عن هشام, عن أبيه++ أبونا: جدي  −١١١١

ًبالثلث, ومل يدع دينارا وال درمها ً)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١٨( »تاريخ دمشق« سياق الرواية غري مفهوم لنا, واحلديث أخرجه ابن عساكر يف )١(
 .»اهللا عبد++يا أبا«: بدال من» اهللا++يا عبد«:بن سليامن, به, وفيه++ من طريق حممد)٣٣٧

 .»ناأ«: )ف( يف )٢(
 من )٣٩٢/ ١( »الزهد«, وابن املبارك يف )٦٨٢( »مسنده«بن اجلعد يف ++أخرجه علي )٣(

 .بن قيس, به++طريق إسامعيل
 ).ف (من) ٤(
 .األشهب, به++ من طريق أبي)٢١٦/ ١١( »مشكل اآلثار«أخرجه الطحاوي يف  )٥(
 ).٦٥/ ١(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٦(



  ثايناملجلد ال ٤٤٤

ُقتل الزبري يوم : لبكري قابن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد −١١١٢
 .)١(ُاجلمل يف جامدى سنة ست وثالثني

مسهر, عن هشام, عن أبيه بن ++نا علي: سعيدبن ++ سويد −١١١٣
دخل عىل :  قال−وال أخاله يتهم علينا−احلكم بن ++أخربين مروان: قال

: استخلف, فقال عثامن: احلكم فقالبن ++احلارث: عثامن رجل أحسبه قال
والذي : نعم, قال: الزبري? قال: لعلهم قالوا: النعم, ق: وقالوا? قال

 اهللا ++علمت, وإن كان ألحبهم إىل رسول++نفيس بيده إنه خلريهم ما
 .)٢(ثالث مرار

عروة, عن بن ++زيد, عن هشامبن ++نا محاد: هشامبن ++ خلف −١١١٤
حيدثنا أنه لام كان يوم اهللا ++عبدبن ++أشهد عىل جابر: كيسان قالبن ++وهب
 »ُأال رجل يأتيني بخرب قريظة?«: ندق اشتد األمر فقال النبي اخل

 )٣(أال رجل يأتيني بخرب«: فانطلق الزبري فجاء باخلرب, ثم اشتد األمر فقال
أال إن «: , فانطلق الزبري فقال, يعني النبي », فيجيئنا بخربهمُقريظة

ًحواريالكل نبي  ِ ّ, وأن الزبري حواري)٤(َ ِ َ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٣/ ١(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 .بن مسهر, به++ من طريق علي)٣٧١٧(أخرجه البخاري  )٢(
 .»باخلرب«): ف(يف ) ٣(
 ).١٠٧٩/ ١(» النهاية «.الصاحب والنارص: احلواري) ٤(
 .)٢٤١٥(, ومسلم )٢٨٤٦(أخرجه البخاري  )٥(



 ٤٤٥ ثايناملجلد ال  

بن ++اهللا++ عبد)١(نع ۩زيد, عن هشامبن ++نا محاد: لف خ[ −١١١٥
ًإن لكل نبي حواريا, والزبري «:  قالاهللا ++إن رسول: الزبري قال
ّحواري ِ َ  .)٣(»عمتي  وابن)٢(]َ
 صالح, عن هشامبن ++صالح, عن عامربن ++نا علي:  الزبري −١١١٦

 إين قد حبست: ريبن الزب++اهللا++بن الزبري إىل عبد++كتب مصعب: بن عروة قالا
 كنت ألقتل أعرابيا++ ماصنعت++ مابئس: ابن جرموز قاتل الزبري, فكتب إليه

, فخرج إىل السواد فدفع )٤(من بني متيم بالزبري, خل سبيله, فخال سبيله
 .)٥(ًعىل نفسه رحا فقتل نفسه

بن ++نا محاد: حدثني أبي: حنبل قالبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبد −١١١٧
 .)٦(بضع وستني ُقتل الزبري وهو ابن: ام قالنا هش: أسامة
أربع  ُقتل الزبري وهو ابن: زهري, عن املدائني قالبن ++ أمحد −١١١٨
 .)٦(وستني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/ ١٢٩: ق[  ۩  

 . »أن«: , والصواب)ف( يف , وغري واضحة)م(كذا يف ) ١(
 .)م( يف بني املعقوفني تكرر++ ما)٢(
فضائل «بن حنبل يف ++, وأمحد)١٩٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي )٣(

 . من طريق هشام, به)٧٤٣( »السنة«بكر اخلالل يف ++, وأبو)١٢٦٣( »الصحابة
 .»فخاله«): م(يف ) ٤(
 هيول كان لام احلياة كره قد وكان«: , وقال عقبه)٦٥−٦٤/ ١(» السري«أورده الذهبي يف ) ٥(

 .»منامه يف ويرى عليه
 ).١٢١/ ١(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٦(



  ثايناملجلد ال ٤٤٦

ُستني, أو إحدى وستني سنة, وقتل يوم اجلمل يف مجادى  ابن:  ويقال
 .اآلخرة 
 أخربين الليث, عن: بكري قالبن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد −١١١٩
كنت وأنا غالم ربام أخذت بشعر منكبي الزبري : ألسود, قال عروةا++أبي

 .خيضب++ال: يغري, يعني++, وكان ال)١(
 .عياش حبن ++بكر++ أبونا: زنبور املكيبن ++ حممد −١١٢٠
 عن −ًمجيعا−األحوص ++ أبونا: شيبة++بن أبي++ عثامن −١١٢١

ّعاصم, عن زر قال ّ على علي فقال جرموز قاتل الزبري يستأذن جاء ابن: ِ ِ َ ََ
َلكل نبي حواري, وأن «:  يقولاهللا ++ليدخل النار, سمعت رسول: ّعلي

 .)٢(»ّحواري الزبري
بن احلارث ++اهللا++نا عبد: )٣(اهللا++عبد++بن حنبل أبو++ أمحد −١١٢٢

بن +, عن أبيه, عن عروة)٥(اهللا يعني ابن إنسان++عبدبن ++اهللا++ عبد)٤(نا: املخزومي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من ) ١(
يعىل يف ++ من طريق املصنف, وأبو)٣٧٢/ ١٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٢(

 استأذن:  قالتموسى أم عن ,مغرية عن ,جرير ,عنزهري من طريق )٥٩٤( »مسنده«
 .فذكرته.. .

) ٤٤١/ ١(» هتذيب الكامل«, قال املزي يف »بن حنبل++بن حممد++اهللا أمحد++أبو عبد«): م(يف ) ٣(
 .»عنه حدث من آخر وهو«:  أمحدبعد ذكر املصنف فيمن روى عن اإلمام

 .»ناأ«): ف(يف ) ٤(
بن ++اهللا++ عبدويف ترمجة, ناة التحتية باملث»إيسان«: )م(, ويف »إنسان«: )ف(هكذا يف ) ٥(

املزي يف الرواة الذين احلافظ ذكر  )٣٩٤/ ١٤( »هتذيب الكامل«احلارث املخزومي من 
إن «:  بالنون يف أوله, وقال»إنسانبن ++اهللا++بن عبد++عبد اهللا«: يروي عنهم املخزومي

 .ها. »ًكان حمفوظا



 ٤٤٧ ثايناملجلد ال  

ّ من ليةاهللا ++أقبلنا مع رسول:  الزبري قالالزبري, عن  حتى إذا كنا عند )١(ِ
ً يف طرف القرن األسود حذوها فاستقبل نخبااهللا ++السدرة وقف رسول ِ َ)٢( 

إن صيد «:  ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال−يعني واديا−ببرصه 
ّ حرم حمرم هللا)٤(هَضاهِ وع)٣(وج َ وحصاره وذلك قبل نزوله الطائف  »َ

 .۩)٥(ثقيف
. بن احلارث++اهللا ++ّوال أعلم حدث هبذا احلديث غري عبد :)٦(

 .بن حنبل واحلميدي++به عنه أمحد حدث
 . أحاديث صاحلةوقد روى الزبري عن النبي 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهللا ++ّن نواحي الطائف مر به رسولمبكرس الالم وتشديد الياء التحتية, موضع  )١(

 .)٣٥/ ٥( »معجم البلدان«. ُحني انرصافه من حنني يريد الطائف
 .)٣١٨/ ٥( »معجم البلدان«. واد بالطائفبالفتح ثم الكرس,  )٢(
 .)٣٣٢/ ٥ (»النهاية«. هو اسم جامع حلصوهنا: , وقيلفموضع بناحية الطائ) ٣(
ِعضة أو عضاهة:  الواحدة. كل شجر عظيم له شوك)٤(   ).٤٩٦/ ٣(» النهاية«. َِ
ّبن إنسان وقد توسعنا ++بن عبداهللا++وهذا احلديث معدود من مناكري عبداهللا» ًثقيفا«: )م(يف ) ٥(

 ).٤٨٧(البن طاهر املقديس » أطراف الغرائب واألفراد«يف بيان ذلك يف تلعيقنا عىل 
 .]م−ب/ ١٢٩: ق[  ۩  

 .»قال القاسم«): م(يف ) ٦(



  ثايناملجلد ال ٤٤٨

 )*(اهللا ++بن حارثة الكل مو رسول++زيد: أبو أسامة −٣٩٢
ُقتل يوم مؤتة سنة سبع, يرو ْ ُ   .ى عنه أحاديثُ

فليح, عن بن ++نا حممد: موسى الفروي املدينيبن ++ هارون −١١٢٣
بن ++زيد: اهللا ++ًعقبة, عن الزهري فيمن شهد بدرا مع رسولبن ++موسى
 .)١(حارثة
 :إسحاق نا ابن: حدثني أبي: بن سعيد قال++بن حييى++ سعيد −١١٢٤

بن ++العزى++بن عبد++كعببن ++رشاحيلبن ++حارثةبن ++زيد: ًفيمن شهد بدرا
 .)٢(عليه ورسوله اهللا ++امرئ القيس, أنعمبن ++يزيد

يف بعض  أخربين مصعب قال زيد: زهري قالبن ++ أمحد −١١٢٥
 وهو من )٣(ّ منةاهللا ++ًأول من أسلم, أصابت زيدا من رسول: الرواية

حزام من سوق بن ++سبايا العرب من كلب يف بيت منهم اشرتاه حكيم
 أكرب اهللا ++, وكان رسولاهللا ++ اشرتاه خلدجية فوهبته لرسولحباشة,

 وطاف به بمكة عىل حلق قريش اهللا ++منه بعرش سنني, فتبناه رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٦٠٩( »الطبقات«ترمجه اإلمام مسلم يف ) *(
/ ١٩( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )١١٣٥/ ٣( »املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)١٩٦
 .)٣٥/ ١٠( »هتذيب الكامل«, وانظر )٣٤٢

 »حالتلقي«, و)٢٩١: ص( »جوامع السرية«أربعة فقط, انظر : وله من األحاديث
 .)٢٥٧( البن قانع »معجم الصحابة« مع تعليقنا عىل ترمجته من )٣٧٣: ص(

 .من طريق ابن فليح به) ٨٣/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 ).٧٨/ ٢(» السرية«أورده ابن هشام يف ) ٢(
 .»ملة«:  كأهنا)ف(يف ) ٣(



 ٤٤٩ ثايناملجلد ال  

ًهذا ابني وارثا موروثا«: يشهدهم يقول ً«)١(. 
بن ++نا عقيل: هليعة نا ابن: طلحة اجلحدريبن ++ كامل −١١٢٦

حارثة, بن ++زيدبن ++الزبري, عن أسامةبن ++شهاب, عن عروة خالد, عن ابن
أن جربل  أتاه يف أول : حارثة, عن النبي بن ++عن أبيه زيد

أوحي إليه, فأراه الوضوء والصالة, فلام فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ++ما
َماء فنضح هبا فرجه َ)٢(. 

ُعمرة القضاء : عائشة يقول سمعت ابن: زنجويه قال  ابن −١١٢٧
 .تح مكة سنة ثامن, ومؤتة فيام بني هذينسنة سبع, وف
 .حارثةبن ++وفيها استشهد زيد: زنجويه قال ابن

 .جريج ح حممد, عن ابنبن ++نا حجاج: حممدبن ++ احلسن −١١٢٨
 .املختار حبن ++العزيز++ عبد۩نا: أسدبن ++نا معلي:  عمي −١١٢٩
بن +نا وهيب كلهم عن موسى: نا عفان: إسحاقبن ++ حممد −١١٣٠
حارثة بن ++ُعمر, عن زيدبن ++اهللا++ عبدَّحدثه عناهللا ++عبدبن ++ة أن ساملعقب

öΝèδθ﴿: حممد حتى نزلتبن كنا ندعوه إال زيد ا++ما: ُعمر قال أن ابن ãã÷Š$# 
öΝÎγ Í← !$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø% r& y‰ΖÏã «!$#﴾)٥: األحزاب[ )٣[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, و) ٨٣/ ٥(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(  »االستيعاب«ذكره ابن عبدالرب يف مطو

)١٦١/ ١(. 
, وابن )٢٨٣( »مسنده«بن محيد يف ++, وعبد)١١١/ ١( »سننه«أخرجه الدارقطني يف  )٢(

 .بن خالد, به++ من طريق عقيل)٢٥٨( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 .]م−أ/ ١٣٠: ق[  ۩  

, )٤٧٨٢(, واحلديث أخرجه البخاري )م( ليس يف ﴾#$!» uθèδ äÝ|¡ø%r& y‰ΖÏã﴿: قوله تعاىل) ٣(
 .بن عقبة, به++ من طريق موسى)٢٤٢٥(ومسلم 
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فع, عن عقبة, عن نابن ++املبارك, عن موسى ورواه ابن :
 .املختار جريج ووهيب وابن ُعمر خالف رواية ابن ابن

بن +اهللا++ عبدنا: شقيقبن ++احلسنبن ++نا علي: مسلمبن ++ علي −١١٣١
كنا ندعوه ++ما: ُعمر قال عقبة, عن نافع, عن ابنبن ++املبارك, عن موسى

 .]٥: األحزاب[ ﴾öΝèδθãã÷Š$# öΝÎγÍ←!$t/Kψ﴿: حممد حتى نزلتبن إال زيد ا
نا يونس : بن بكري++نا يونس: بن صالح األزدي++الرمحن++ عبد −١١٣٢

 ,اهللارسول ++ يا:حارثة أنه قالبن ++َعمرو, عن أبيه, عن الرباء, عن زيدبن ا
 .)١(آخيت بيني وبني محزة

بكري, عن يونس بن ++أعلم رواه غري يونس++وهذا احلديث ال :
بن ++َعمرو: إسحاق++ أبيحاق, واسمإس++بن أبي++َعمرو, وهو يونسبن ا

 .السبيعيعبداهللا 
نا حجاج : البكائياهللا ++عبدبن ++حدثنا زياد: أيوببن ++ زياد −١١٣٣

 اهللا ++كان رسول: عباس قال أرطاة, عن احلكم, عن مقسم, عن ابنبن ا
قد كان . ابنة أخي: آخى بني محزة وزيد, فذكر يف قصة ابنة محزة قال زيد

 .)٢( آخى بيني وبني أبيهااهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والبزار يف )٧٢١٠( »مسنده«يعىل يف ++, وأبو)١٤١/ ٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(
 .بن بكري, به++ من طريق يونس)١٣٣٣( »مسنده«

وذكره . هللا البكائي, بهبن عبدا++ من طريق زياد)٨٦/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٢(
بن أرطاة, وهو ++ويف إسناده احلجاج«:  وقال)٣١٣/ ٨( »جممع الزوائد«اهليثمي يف 

 .»مدلس, وبقية رجاله رجال الصحيح
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بن ++فروة ويزيد++ أبونا: نا زياد البكائي: أيوببن ++ زياد −١١٣٤
محزة أخي, قد كان : قال زيد: ليىل قال++بن أبي++الرمحن++ عبدزياد, عن++أبي

 . آخى بيني وبينهاهللا ++رسول
سلمة, بن ++نا حممد: البغوي َعمرو++ أبوَعمروبن ++ اخلليل −١١٣٥
بن ++قسيط, عن حممدبن ++اهللا++بن عبد++إسحاق, عن يزيدبن ++مدعن حم
حارثة, فقال بن ++اجتمع علي وجعفر وزيد: زيد, عن أبيه قالبن ++أسامة
بل أنا أحبكم إىل : , فقال جعفراهللا ++أنا أحبكم إىل رسول: علي

: ; فقالوااهللا ++ أنا أحبكم إىل رسول)١(بل: , فقال زيداهللا ++رسول
فاستأذنوا عىل : ۩ حتى نسأله, قال أسامةاهللا ++انطلق بنا إىل رسول

فخرجت, ثم  »َاخرج انظر من هؤالء?«:  وأنا عنده فقالاهللا ++رسول
: ّهذا علي وجعفر وزيد يستأذنون, قال ,اهللارسول ++ يا:رجعت فقلت

اس َرسول اهللا, جئناك نسألك من أحب الن++يا: فقالوافدخلوا,  »ائذن هلم«
: رسول اهللا, إنام نسألك عن الرجال, قال++يا: قالوا »فاطمة«: إليك? قال

ْجعفر فخلقك كخلقي, وأنت مني ومن شجريت, وأما أنت ++أما أنت يا« َْ َ
َعلي فختني وأبو++يا ّزيد فمني وإلي وأحب ++ولدي, ومني وإلي, وأما أنت يا++ّ ّ

 .)٢(»ّالقوم إلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ف( ليست يف )١(
 .]م−ب/ ١٣٠: ق[  ۩  

 من طريق )٢٣٩/ ٣( »املستدرك«, واحلاكم يف )٢٠٤/ ٥( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(
رواه «:  وقال)٤٤٧/ ٩( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . , بهبن إسحاق++حممد

 .»الرتمذي باختصار, ورواه أمحد بإسناد حسن
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سلمة بن ++نا خالد: زيدبن ++ادنا مح: الربيع الزهراين++ أبو −١١٣٦
زيد,  منزله فتلقته ابنة اهللا ++لام جاء قتل زيد أتى رسول: املخزومي, قال

− )١( حتى انتحباهللا ++فبكى رسول: فأجهشت يف وجهه بالبكاء, قال
شوق «: هذا? فقال++ مااهللا++رسول++ يا: فقيل−هاه هاه: وحكاه خالد فقال
 .)٢(»احلبيب إىل حبيبه

 نا: مسلمبن ++نا الوليد: أمحد الواسطيبن ++نا سليامن:  عمي −١١٣٧
بن ++الزبري, عن أسامةبن ++األسود, عن عروة++ أبيهليعة, عنبن ++اهللا++عبد

برش املشائني يف «: اهللا ++قال لي رسول: حارثة قالبن ++زيد, عن زيد
َالظلم إىل املساجد بنور ساطع يوم القيامة ُّ«)٣(. 

طهامن, عن جابر, بن ++نا إبراهيم: مهام الدالل++ أبو نا: عمي −١١٣٨
تصدقت : حارثة قالبن ++رشحبيل, عن زيدبن ++ هزيل)٤(عن عامر, عن

بفرس لي عىل رجل, فرأيت ابنتها تباع يف السوق, فأردت أن أبتاعها, 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٩٠٥/ ٢ (»املعجم الوسيط «أشد البكاء: النحب) ١(
, )٤٦/ ٣( »الطبقات«, وابن سعد يف )١٣٩/ ١( »اإلخوان«الدنيا يف ++أخرجه ابن أبي )٢(

 .بن زيد, به++ من طريق محاد)٢٩٩/ ١( »تاريخ اإلسالم«والذهبي يف 
مسند «, والقضاعي يف )٤٥٨١( »األوسط«, و)٨٦/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٣(

جممع «وذكره اهليثمي يف . بن أمحد الواسطي, به++ من طريق سليامن)٧٥٤( »الشهاب
عة, وهو هلي  وفيه ابن»الكبري« و»األوسط«رواه الطرباين يف «:وقال) ١٤٧/ ٥ (»الزوائد

 .»خمتلف يف االحتجاج به
رشحبيل, انظر بن ++ وهو خطأ; وعامر هو الشعبي, يروي عن هزيل»بن«: )ف(يف ) ٤(

 .)١٧٣−١٧٢/ ٣٠( »هتذيب الكامل«
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 .)١( عن ذلك, فنهاين عن ذلكاهللا ++فسألت رسول
  . غري هذاارثة عن النبي حبن ++وقد روى زيد :

 )*(بن نفيل العدوي++َبن عمرو++زيد −٣٩٣
 ., وقد آمن بالنبي تويف قبل مبعث النبي 

حدثني أبي, عن : األموي)٢(]سعيدبن [حييى بن ++ سعيد −١١٣٩
بن ++اهللا++بن عبد++العزى++بن عبد++نفيلبن ++َعمروبن ++زيد: إسحاق ابن
 .عبكبن ++عديبن ++)٣(َرزاحبن ++قرط

بن ++عباد, عن حممدبن ++حدثنا عباد: يونسبن ++۩ رسيج −١١٤٠
 عن −حاطب ابن: يعني−الرمحن ++بن عبد++سلمة وحييى++)٤( أبيَعمرو, عن

 .زيد, عن أبيه حبن ++أسامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكره اهليثمي . مهام الدالل, به++ من طريق أبي)٨٨/ ٥( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  )١(
 ).١٩٨/ ٤ (»جممع الزوائد«يف 

, وغريمها )٢٩٥/ ٢( »األسد«, وابن األثري يف )٦١٣/ ٢( »اإلصابة«حلافظ يف ترمجه ا*) (
 .)٤٩٣/ ١٩( »تاريخ دمشق«من كتب الصحابة, وانظر 

ذكره البغوي وابن منده وغريمها يف الصحابة وفيه نظر; ألنه مات «: وقال احلافظ
 .ها. »...قبل البعثة بخمس سنني

 ).ف( من) ٢(
/ ٤( »اإلكامل«وافق لام يف امل , وهو)م( من , واملثبت»رباحبن ++«): ف(زاد بعده يف ) ٣(

 .)٤٩٤−٤٩٣/ ١٩( »تاريخ دمشق«, و)٤٦
 .]م−أ/ ١٣١: ق[  ۩  

 ).م(صحح فوقها يف ) ٤(
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 )٢(حدثني: أسامة++ أبونا:  اجلوهري)١(سعيدبن ++ إبراهيم −١١٤١
حاطب, عن بن ++رمحنال++بن عبد++سلمة وحييى++ أبيَعمرو, عنبن ++حممد
دخل لفظ حديث أحدمها يف حديث –حارثة بن ++زيد, عن زيدبن ++أسامة
 وهو مرديف إىل نصب من هذه اهللا ++خرج رسول:  قال−اآلخر

 حتى إذا نضجت )٣(األنصاب, فذبحنا له شاة ثم صنعناها يف اإلرلة
مرديف  يسري وهو اهللا ++استخرجتها فجعلتها يف سفرتنا, ثم أقبل رسول
بن ++ الوادي لقيه زيد)٤(يف يوم حار من أيام مكة, حتى إذا كنا بأعىل

اهللا ++ّنفيل, فحيا أحدمها اآلخر حتية اجلاهلية, فقال له رسولبن ++َعمرو
ِلي أرى قومك قد شنفوا++عم ما يا ابن«:  أما واهللا إن : قال » لك?)٥(َ

 عىل ضاللة,  كانت لي فيهم, ولكني أراهم)٦(لغري نائرةذلك مني 
حتى قدمت عىل أحبار يثرب فوجدهتم فخرجت أبتغي هذا الدين 

هذا بالدين الذي أبتغي, ++ما:  به, فقلتاهللا تبارك وتعاىل ويرشكون++يعبدون
تعاىل اهللا ++ فوجدهتم يعبدون)٧(فخرجت حتى قدمت عىل أحبار أيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْسعد«): ف(يف ) ١(  . خطأ, وقد سبق.»َ
 ).ف(سقطت من  )٢(
: )٥٠٩−٥٠٨/ ١٩( »تاريخ دمشق«, ويف الرواية عند ابن عساكر يف )م(, )ف(كذا يف ) ٣(

:  بعد ذكره هلذا احلديث)٤٢/ ١( البن األثري »النهاية« من »أرت«ويف مادة , »َاإلرة«
 .»اإلرة هي النار نفسها: وقيل... ُحفرة توقد فيها النار: َاإلرة«

 .»عىل«): م(يف ) ٤(
 :أي أبغضوك, يقال: شنفوا لك«: )٥٠٥/ ٢( البن األثري »النهاية«, ويف »سبقوا«): م(يف ) ٥(

 .ها. »ًشنفه له شنفا إذا أبغضه
 .)٢٦٥/ ٥ (»النهاية«.  أي فتنة حادثة وعداوة)٦(
 »تاريخ دمشق«, وهو املوافق لرواية )م(, واملثبت من »أيلة« مكان »فدك«: )ف(يف ) ٧(

) ٢٩٢/ ١(» معجم البلدان«. , وأيله مدينة عىل ساحل بحر القلزم)٥٠٩/ ١٩(
 ).البحر األمحر حاليا(
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 )١(الذي أبتغي, فخرجت حتى قدمتهذا بالدين ++ما: ويرشكون به, فقلت

َعىل أحبار فدك هذا ++ما: اهللا  ويرشكون به, فقلت++ فوجدهتم يعبدون)٢(َ
بالدين الذي أبتغي, فخرجت حتى أتيت أحبار اجلزيرة فوجدهتم 

 )٣( ]هذا بالدين الذي أبتغي++ما: فقلت[عز وجل ويرشكون به اهللا ++يعبدون
تعاىل اهللا ++ الشام فوجدهتم يعبدون)٤(فخرجت حتى أتيت أحبار

 عن دين )٦(إنك تسأل: )٥(ويرشكون به, فقال لي حرب من أحبار الشام
 )٧(ًجل ثناؤه به اليوم إال راهبا باحلرية, فخرجتاهللا ++ًنعلم أحدا يعبد++ما

َإن كل من رأيت : حتى قدمت عليه, فأخربته بالذي خرجت له, فقال لي
ودين مالئكته, وقد خرج يف اهللا ++يف ضالل, إنك لتسأل عن دين

وقد طلع نجمه يدعوا :  يف حديثه)٩(زاد رسيج−, أو هو خارج )٨(ضكأر
نبيا بعد,  ۩ّإليه, فارجع فصدقه, واتبعه وآمن به, فرجعت فلم أحيس

 البعري الذي كان حتته, ثم قدمنا له السفرة التي فيها اهللا ++فأناخ رسول
: فقالهذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا, : فقلنا »ما هذا?«: الشاة فقال

ثم تفرقنا, وكان صنامن من نحاس يقال  »ًآكل شيئا ذبح لغري اهللا++إين ال«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أقدم «):ف(يف ) ١(
 ., وفدك موضع شامل املدينة بني خيرب وتبوك»أيلة«): ف(يف ) ٢(
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف ++ ما)٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(
 .»املرشكني«): ف(يف ) ٥(
 .»لتسأل«): م(يف ) ٦(
 .»فوجدت«: )ف(يف ) ٧(
 .»أرضكم«): م(يف ) ٨(
 .كذا»رشيح«): م(يف ) ٩(

 .]م−ب/ ١٣١: ق[  ۩  
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اهللا ++ يتمسح هبام املرشكون إذا طافوا, فطاف رسول)١(إيساف ونائلة: ألحدمها

, »ال متسه«: اهللا ++ وطفت معه, فلام مررت مسحته, فقال رسول
, فمسحته فقال يقول++ّألمسنه حتى أنظر ما: فطفنا, فقلت يف نفيس

فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب : , فقال زيد»ُأمل تنه«: اهللا ++رسول
اهللا تبارك وتعاىل بالذي أكرمه وأنزل عليه ++ًاستلم صنما حتى أكرمه++ما

 .الكتاب
اهللا ++نفيل قبل أن يبعث, فقال رسولبن ++َعمروبن ++ومات زيد: قال
 .)٢(»يأيت يوم القيامة أمة وحده«: ۩

جمالد, عن الشعبي, عن بن ++نا إسامعيل: يونسبن ++ رسيج −١١٤٢
يبعث يوم «: َعمرو, فقالبن ++ عن زيداهللا ++سئل رسول: جابر قال

 .)٣(»القيامة أمة وحده, بيني وبني عيسى 
بن ++حدثني الضحاك: اهللا الزبريي, قال++بن عبد++ مصعب −١١٤٣
نا : الزناد قال++بن أبي++الرمحن++ن عبد, ع)٤(]بن عثامن++بن الضحاك[++عثامن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بجوار هذين االسمني, ولعله تكرار هلام واهللا أعلم)ف(د حاشية هبامش توج) ١(

 .]ف−ب/ ٩٧: ق[  ۩  
, وابن )٢٣٨/ ٣( »املستدرك«, واحلاكم يف )٥٤/ ٥( »الكربى«أخرجه النسائي يف  )٢(

 .)٣٤٥/ ١٩( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٢٥٧( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

 )٧٧٠( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢٠٤٧( »مسنده« يف يعىل++أخرجه أبو )٣(
 ,يعىل++ أبورواه«:  وقال)٦٩٢/ ٩( »املجمع«وذكره اهليثمي يف . من طريق جمالد, به

 .»الصحيح رجال رجاله وبقية ,جمالد حديث من مدح مما وهذا ,جمالد وفيه
 .»التهذيب«بن عثامن احلزامي من رجال ++بن الضحاك++بن عثامن++, وهو الضحاك)م(ليست يف ) ٤(



 ٤٥٧ ثايناملجلد ال  

 :َبن عمرو++قال زيد: بكر قالت++بن عروة, عن أبيه, عن أسامء ابنة أبي++هشام
ـــت اجلـــن واجل ِعزل ـــَّ ـــصبوران عنـــيَن ـــد ال ـــل اجلل ـــذلك يفع ك

ـــزى أ ـــال الع ـــف ـــادي ـــرن وال ابنتيه ـــسم أدي ـــي ط ـــنمي بن وال ص
 صــغري)١( حلمــيالنــا يف الــدهر إذاًوال غنمــــا أديــــن وكــــان ربــــ

ـــــدا أم ـــــا واح ـــــف ربأًأرب مت األمـــــورّأديـــــن إذا تقـــــسّل
ــــــأن ــــــم ب ــــــىاهللا+أمل تعل ـــورأفن ـــأهنم الفج ـــان ش ـــا ك رج

ــ بــــرب قــــوم)٢( آخــــرينىقــــبوأ ــنهموفريب ــصغري)٣( م ــل ال  الطف
ـــ ـــرء يعث ـــا امل ـــرُوبين ـــاث ـــرتوًاب يوم ـــام ي ـــريّك ـــض املط )٤(ح الع

 :نوفلبن ++فقال ورقة: قال
ــامرشــ ــن عمــرو وإن ــاَدت وأنعمــت اب ــار حامي ــن الن ــورا م ــت تن )٥(ًجتنب

ــالبــــدينك ربــــا لــــيس رب كمثلــــه ــان اجلب ــك جن ــا)٦(وترك ــام هي  ك
ـــة ـــا خموف ـــت أرض ـــول إذا أهبط ّتظهـــر علـــي األعاديـــا++حنانيـــك الًأق ِ ْ ُ
ــاءهم ــت رج ــن كان ــك إن اجل وأنــــت إهلــــي ربنــــا ورجائيــــاحناني
ـــــه ـــــرء رمحـــــة رب ـــــدركن امل وإن كــان حتــت األرض ســبعني واديــالت
ــــستجيب وال أرى ــــرب ي ــــن ل ُأدي ِأديــن ملــن الّ َيــسمع الــدهر داعيــا++َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إذ حكمي«: )٥١٤/ ١٩( »تاريخ دمشق«, ويف )م(, و)ف(هكذا يف ) ١(
 .»اآلخرين«): ف(يف ) ٢(
 .»فيهم«): ف(يف ) ٣(
 .»الغصن النضري«: »تاريخ دمشق«, ويف )م(, و)ف(هكذا يف ) ٤(
 ].م−أ/ ١٣٢: ق[) ٥(
 .»اخلبال«: »تاريخ دمشق« , ويف»البيوت«: )م(, ويف )ف(هكذا يف ) ٦(



  ثايناملجلد ال ٤٥٨
)٢(داعياباسمك  أكثرتقد  )١(َتباركتةَيعــــِيت يف كــــل بّأقــــول إذا صــــل

عروة, بن ++مسهر, عن هشامبن ++نا علي: سعيدبن ++ سويد −١١٤٤
َعمرو يف اجلاهلية بن ++معت زيدس: بكر قالت++ أبيعن أبيه, عن أسامء بنت

واهللا الذي ++معرش قريش, ال++ يا:وهو مسند ظهره إىل الكعبة وهو يقول
أصبح اليوم عىل ظهر األرض عىل دين إبراهيم غريي, ++إله إال هو, ما++ال

 .)٣(أنا عىل دين إبراهيم 
قطن, عن بن ++حدثني سعيد: حييى األمويبن ++ سعيد −١١٤٥
 عن أمه أسامء أهنا , عروة أخربه)٤(أن: الرمحن, عن الزهري++عبدبن ++عثامن
َ, وهو مسند ظهره إىل الكعبة يقول)٥(رةَوْزوإين حلَ ربام رأيته +:قالت ٌ: 

غريي, وأقام اهللا ++يف مجيع العرب أحد يعبد++معرش قريش, أقسم باهللا ما++يا
َبمكة يؤذى يف  )٦(.اهللا ++ُ
أن ساملًا : الرمحن, عن الزهري++ عبدبن++بن قطن, عن عثام ن++قال سعيد

:  عن زيد, وقاالاهللا ++بن زيد سأال رسول++ُحدثه عن أبيه أن عمر وسعيد
 .»نعم, فاستغفروا له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة«: أنستغفر له? قال

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»تبارك«): م(يف ) ١(
 . من طريق البغوي به)٥١٥−٥١٤/ ١٩( »تارخيه«هذه الرواية أخرجها ابن عساكر يف ) ٢(
 . من طريق هشام, به)٣٨٢٨(أخرجه البخاري بنحوه  )٣(
 .»عن«): م(يف ) ٤(
ّ احلَزور واحلَزور)٥( ََ  .)٩٥٢/ ١ (»النهاية«. هو الذي قارب البلوغ: ْ
 .بن قطن, به++ من طريق سعيد)٥٠٦/ ١٩( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٦(



 ٤٥٩ ثايناملجلد ال  

Mاببن ++زيد −٣٩٤  )*(بن نفيل++ا
 .ُعمر بن, روى عنه ااخلطاب, روى عن النبي بن ++ُأخو عمر
بن ++ُ أخو عمر,بن اخلطاب++زيد: )١(عبيد قال++ عمي, عن أبي −١١٤٦
بن ++قرطبن ++اهللا++بن عبد++رباحبن ++)١(]العزى++ عبدبن[نفيل بن  ااخلطاب
 .)٢(كعب, قتل يوم الياممةبن ++عديبن ++رزاح
بن ++نا سفيان, عن الزهري, عن سامل: بن يونس++ رسيح −١١٤٧
َّعمر يقتل احليات كلها حتى أبرصهبن ++اهللا++بد عكان: قالاهللا ++عبد ِ ُ 
إنه قد هني عن قتل ذوات : اخلطاب يطارد حية فقاالبن ++وزيد ۩لبابة++أبو

 .)٣(البيوت
بن حممد الزهري ++يعقوب حدثنا: مرسة املكي++بن أبي++اهللا++ عبد −١١٤٨

 .)٤(ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢( »اإلصابة«, واحلافظ يف )١١٤١/ ٣( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوترمجه*) (
/ ٢( »أسد الغابة«, وابن األثري يف )٥٥٠/ ٢( »االستيعاب«الرب يف ++ عبد, وابن)٦٠٤
 البن »معجم الصحابة«مع تعليقنا عىل , )٦٥/ ١٠( »هتذيب الكامل«, وانظر )٢٢٨
 .)٢٥٢(قانع 

 ).ف(ليست يف ) ١(
 ).٨٠/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

 .]م−ب/ ١٣٢: ق[  ۩  
, واحلديث سبق  به, الزهريمن طريق) ٤١٤١(م , ومسل)٣٠٥٤(أخرجه البخاري  )٣(

 ).٩٨٩(برقم 
 ).م(ليست يف ) ٤(



  ثايناملجلد ال ٤٦٠

: يعني−إسامعيل بن ++نا إبراهيم: إسامعيلبن ++ حاتم)١( −١١٤٩
حدثني : اهللا, عن أبيه قال++بن عبد++ عن الزهري, عن سامل−جممع ابن
 هنى عن قتل اهللا ++املنذر أن رسول++بن عبد++لبابة++ وأبواخلطاببن ++زيد

 )٢(.احليات: ذوات البيوت, يعني
ُاخلطاب مسندا غري هذا, وقتل زيدبن ++وال أعلم لزيد : بن ++ً

 .بكر ++ أبيخالفةّاخلطاب يف الردة يف 

نصاري++زيد: أبو Iلحة −٣٩٥  )*(بن سهل ا
عفان بن ++[سكن املدينة, ومات سنة أربع وثالثني, وصىل عليه عثامن 

 .سبعني سنة  وهو ابن)٣(]
: أويس قال++نا ابن أبي: بن زنجويه++امللك++بن عبد++ حممد −١١٥٠

اسم : طلحة++يبن أب++اهللا++بن عبد++ عن إسحاق−يف حديثه−++حدثني أبي
 .)٤(بن األسود++بن سهل++زيد: طلحة++أبي

 .بن سهل++طلحة زيد++أبو: بن بكار يقول++وسمعت بكر: قال ابن زنجويه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متصل مع الذي قبله وكأنه إسناد ,»احدثن«: )م( يف )١(
 .بن إسامعيل به++من طريق حاتم) ٨١/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
/ ٣(عاصم ++ أبي البن»اآلحاد واملثاين«, و)٢٠( لإلمام مسلم »الطبقات«: انظر لرتمجته*) (

 مع )٧٥/ ١٠( »هتذيب الكامل«, وانظر )١١٤٤/ ٣( ألبي نعيم »املعرفة«, و)٤٤٤
 .)٢٦٠( البن قانع »معجم الصحابة«تعليقنا عىل ترمجته من 

 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٣(
تاريخ «: انظر. , وومهه ابن عساكر واحلافظ ابن حجر»زيدبن ++سهل«: وقيل يف اسمه) ٤(

 .)٦٠٧/ ٢( »اإلصابة«, و)٣٩٤−٣٩٣, ٣٩١/ ١٩( »دمشق
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بن ++فليح, عن موسى  ابن)١(نا: موسى الفرويبن ++ هارون −١١٥١

 .عقبة, عن الزهري ح
إسحاق قاال  نا ابن: أبي حدثنا: حييى األمويبن ++ سعيد −١١٥٢

 .)٢(سهلبن ++طلحة زيد++ أبو:اهللا ++ًد بدرا مع رسولفيمن شه
 بن عدي++بن زيد مناة++َبن عمرو++)٣(بن حرام++ابن األسود: زاد ابن إسحاق

 .النجاربن ++مالكبن ++َعمروبن ا
الرزاق, عن معمر, عن الزهري ++ عبدنا: موسىبن ++ احلكم −١١٥٣
: طلحة++ أبوأخربين: س قالعبا أن ابناهللا ++عبدبن ++اهللا  عبيدأخربين: قال
 .اهللا ++ًسهل, وكان قد شهد بدرا مع رسولبن ++زيد

سلمة, عن ثابت, عن أنس بن ++نا محاد: خالدبن ++ هدبة −١١٥٤
 )٥(.طلحة++ وأبيعبيدة++ أبي آخى بني أن النبي )٤(]مالكبن ++[

نا ثابت, عن : سليامنبن ++نا جعفر: الربيع الزهراين++ أبو −١١٥٥
: فقالت أم سليم: طلحة أم سليم قال++ أبوخطب: مالك قالبن ++أنس
ّمثلك يرد, ولكن ال++ما ُ  ۩حيل لي أن أتزوجك; أنا مسلمة وأنت كافر, فإن++ُ

 .)٦(فأسلم, فتزوجها: أسألك غريه, قال++تسلم فذلك مهري ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)م( ليست يف )١(
 .من طريق ابن إسحاق به) ٩٠/ ٥(» املعجم الكبري«ين يف أخرجه الطربا )٢(
 »معجم الصحابة«هو الصواب, وانظر , و)ف(من  باملعجمة, واملثبت »حزام«): م(يف ) ٣(

 ). بتحقيقنا−٢٦٠(البن قانع 
 ).م( يف بني املعقوفني ليس++ ما)٤(
 .بن خالد, به++ من طريق هدبة)٦٨٢٦( »مسنده«أخرجه البزار يف  )٥(

 .]م−أ/ ١٣٣: ق[    ۩
 .بن سليامن, به++ من طريق جعفر)١١٤/ ٦( »املجتبى«أخرجه النسائي يف  )٦(
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 .)١(اإلسالم: فام سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم: قال ثابت
بن ++عيينة, عن عليبن ++نا سفيان: محادبن ++األعىل++ عبد −١١٥٦

 )٢(جيش نثلطلحة إذا كان يف ++ أبوكان: مالك قالبن ++زيد, عن أنس
نفيس لنفسك الفداء, ووجهي لوجهك الوقاء, : كنانته بني يديه, وقال

 .)٣(»طلحة يف اجليش خري من فئة++ أبيصوت«: اهللا ++وقال رسول: قال
 كان: أنا شعبة, عن ثابت, عن أنس قال: عداجلبن ++ علي −١١٥٧

 من أجل الغزو, فلام قبض يكاد يصوم عىل عهد النبي ++طلحة ال++أبو
 .)٤(ً مل أره مفطرا إال يوم أضحى أو يوم فطرالنبي 
زريع, عن سعيد, عن بن ++نا يزيد: محادبن ++األعىل++ عبد −١١٥٨

 اهللا ++َّلام صبح رسول: طلحة قال++ أبيمالك, عنبن ++قتادة, عن أنس
 وغدوا إىل حروثهم وأراضيهم, فلام رأوا )٥(يهمِساحَأخذوا مخيرب, وقد 

نكصوا : وهو قول يزيد− قال −اجليش: يعني− معه اخلميس اهللا ++نبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريق البغوي به)٤٠١−٤٠٠/ ١٩( »تارخيه«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
: ومعنى نثل. »نثر«: وغريه) ٢٦١/ ٣(» املسند«, و عند اإلمام أمحد يف »فتل«: )م( يف )٢(

 ).٣٩/ ٥(» النهاية«. السهامفيها من ++ ماأي استخرج
 )١٢٠٢( »مسنده«, واحلميدي يف )٣٠٩/ ٧( »احللية«نعيم يف ++أخرجه هبذا اللفظ أبو )٣(

, واحلاكم يف )١١١/ ٣( »مسنده«ًوأخرجه خمترصا أمحد يف . من طريق سفيان, به
 . من طريق سفيان, به)٣٩٩١( »مسنده«يعىل يف ++, وأبو)٣٩٧/ ٣( »املستدرك«

بن ++, وأخرجه علي من طريق البغوي به)٤١٩/ ١٩( »تارخيه« ابن عساكر يف أخرجه) ٤(
 من )٢٤٢٤( »سننه«بن منصور يف ++, وأخرجه سعيد)١٣٦١( »مسنده«اجلعد يف 

 .طريق شعبة, به
ْمجع مسحاة, وهي املجرفة احلديد: ِاملساحي) ٥( ِ  .)٨٨٢/ ٢ (»النهاية«. ِْ
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أكرب خربت خيرب, إنا إذا نزلنا اهللا ++اهللا أكرب,«: اهللا ++مدبرين, وقال نبي
 .)١( »رينبساحة قوم فساء صباح املنذ

نا ثابت البناين, عن : زاذانبن ++نا عامرة: ّفروخبن ++ شيبان −١١٥٩
عمري, وكان النبي ++ أبا:ُيكنى طلحة كان له ابن++ أباأن: مالكبن ++أنس

َالنغريفعل ++ عمري ما)٢(أبا«:  يقول طلحة غائب ++فمرض وأبو: قال, »)٣(ُّ
سلته وكفنته وحنطته فغ:  أم سليمفقامتيف بعض حيطانه, فهلك الصبي, 

طلحة حتى أكون أنا ++ أبايكون أحد خيرب++ال: ًوسحبت عليه ثوبا, وقالت
وهو صائم, فتطيبت وتصنعت له,  )٥(طلحة كا++ أبو أخربه, فجاء)٤(التي
: َّتعش فقد فرغ, قال:  قالتعمري?++فعل أبو++ ما:بعشائه, فقالاءته وج

 :ن أهله, فقالتيصيب الرجل م++ ما)٦(]وأصاب منها[فتعشى 
أصحاهبا  ۩عارية فطلبها طلحة, أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت++أبا++يا

عمري, ++ أبافاحتسب: بل يؤدوهنا عليهم, قالت: أيؤدوهنا أم حيبسوهنا? قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو )١١٦٧(زهري اآليت برقم بن ++أمحدحديث ) ف(عقب هذا احلديث يف النسخة  )١(
 »الكبري«, والطرباين يف )٢٨/ ٤( »مسنده«, وهذا احلديث أخرجه أمحد يف مكرر عنده

:  وقال)٢١٧/ ٦( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف.  من طريق قتادة, به)٩٧/ ٥(
 .»رواه أمحد والطرباين بأسانيد, ورجال أمحد رجال الصحيح«

) ٣٣٩٨(» يعىل++ أبيمسند«, واحلديث بدوهنا كام يف »يا«: أداة النداء) ف(زاد قبله يف ) ٢(
 .عن شيبان به

ُتصغري النغر, وهو طائر يشبه العصفور أمحر املنقار, واجلمع) ٣( ْ ْنغران: ُّ  .)١٩٠/ ٥ (»النهاية«. ِ
 »الذي«): ف(يف ) ٤(
ًأي متعبا) ٥(  .)٧٩٦/ ٢ (»املعجم الوسيط«. ُ
 .)م( كرره يف )٦(
 .]م−ب/ ١٣٣: ق[۩    
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:  حتى أخربه بخرب أم سليم, فقالفانطلق كام هو إىل النبي : قال
حتى إذا وضعته اهللا ++ت بعبدفحمل: قال »لكام يف غابر ليلتكاماهللا ++بارك«

َأنس اذهب هبذا الصبي وهذا املكتل++يا: وكان يوم السابع قالت أم سليم ْ ِ)١( 
 حتى يكون هو الذي حينكه ويسميه, وفيه يشء من عجوة إىل النبي 

ّ فمد النبي  رجليه وأضجعه يف حجره, فأخذ فأتيت النبي : قال
, )٣(هاُظّالصبي يتلمّ يف الصبي, فجعل  وجمها يف)٢(النبي  مترة فالكها

ّأبت األنصار إال حب التمر«: فقال النبي  َّ ِ َ«)٤(. 
جدعان  ننا سفيان, عن اب: )٥(بن ميمون اخلياط املكي++ حممد −١١٦٠

 اهللا ++طلحة جيثو بني يدي رسول++ أبوكان: مالك قالبن ++سمعه من أنس
اهللا ++ الوقاء, وعليك سالمنفيس لنفسك الفداء, ووجهي لوجهك: ويقول

 .)٦(غري مودع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًالزنبيل الكبري, كأن فيه ُكتال من التمر, أي قطعا جمتمعة: , واملكتل»املكيل«): ف(يف ) ١( ِ َ ّ. 

 ).٢٥٨/ ٤(» النهاية«
 .»فأكلها«): م(يف ) ٢(
ِيدير أي )٣( ْالتمر أثر َّيتتبع ُويحركه ِفيه يف سانهل ُ  .)٥٥٣/ ٤ (»النهاية«. َّ
, )٣٣٩٨( »مسنده«يعىل يف ++, وأبو)٧١٨٨( »هصحيح«أخرجه ابن حبان يف  )٤(

 . به,زاذانبن ++عامرة من طريق )٤٣١/ ٨( »الطبقات«سعد يف  وابن
, وانظر ترمجته )م( من أثبتناه++ ما, والصواب»حدثنا ميمون احلناط املكي«: )ف(يف ) ٥(

 .)٥٣٩/ ٢٦( »هتذيب الكامل«يف 
بن زيد, عن ++ ابن عيينة, عن علي من طريق)٣٩٨٣( »مسنده«يعىل يف ++أخرجه أبو )٦(

 .أنس 
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بن سلمة, ++نا محاد: )١(بن غياث املربدي++الواحد++بحر عبد++ أبو −١١٦١
 ﴾s9 (#θä9$oΨs? §É9ø9$# 4©®Lym (#θà)ÏΖè? $£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB⎯﴿: لام نزلت: عن ثابت, عن أنس قال

 من أموالنا, أرى ربنا يسألنا ,اهللارسول ++ يا:طلحة++ أبو قال]٩٢: آل عمران[
 :اهللا ++ هللا, فقال رسول)٢(فإين أشهدك أين قد جعلت أريض التي بأرحيا

 .)٣(ثابتبن ++كعب وحسانبن ++ّبيُ أفجعلها بني »اجعلها يف قرابتك«
سلمة, عن ثابت, عن بن ++نا محاد: محادبن ++األعىل++ عبد −١١٦٢
َطلحة سرد الصوم بعد وفاة النبي ++ أباأن: أنس ِيفطر ++ًني عاما ال أربعَ ُ

 .)٥(سلمةبن ++ قول محاد)٤(إال يف الفطر واألضحى, أو مرض يف
نا املعتمر, عن محيد, عن أنس, : بن مسعدة السامي قال++ محيد −١١٦٣
كنت فيمن نزل عليه النعاس حتى سقط سيفي من : طلحة قال++ أبيعن

 .)٦(يدي غري مرة
نا حنبل, : )٧(هاشمبن ++السالم++ عبدنا: الربيع الزهراين++ أبو −١١٦٤

 يف غزاة, اهللا ++كنا مع رسول: طلحة قال++ أبيمالك, عنبن ++عن أنس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٦٦/ ١٨( »هتذيب الكامل«, وهو حتريف, وانظر ترمجته من »املرثدي«): ف(يف ) ١(
, وهي »...صوابه«:  غري واضحة وفوقها ضبة, وكتب يف احلاشية)ف(, ويف )م(هكذا يف ) ٢(

 .)٦٢٢/ ١( »دانمعجم البل« من »بريحا«انظر . أرض ألبي طلحة, واختلف يف تقييدها
 . من حديث أنس )٩٩٨(, ومسلم )١٤٦١(أخرجه البخاري  )٣(
 .»من«): م(يف ) ٤(
 .بن سلمة, به++ من طريق محاد)٤٢٠/ ١٩( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٥(
 .طلحة++ من طريق قتادة, عن أنس, عن أبي)٤٠٦٨(أخرجه البخاري  )٦(
 .)٤٧/ ٦( »اجلرح والتعديل«, وهو الصواب, وانظر )ف(, واملثبت من »هشام«: )م(يف ) ٧(
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, إياك )١(]يوم الدين[يا مالك «: فسمعته يقول: قال ۩فلقي العدو: قال
فلقد رأيت الرجال ترصع, ترضهبا املالئكة من : قال »أعبد وإياك أستعني

 .)٢(بني أيدهيا ومن خلفها
نا صالح املري, عن ثابت : مالك اخلوارزميبن ++ صالح −١١٦٥

: طلحة زوج أم سليم قال++ أبوحدثني: مالك قالبن ++البناين, عن أنس
ً فرأيت من بْشره وطالقته شيئا مل أره عىل مثل اهللا ++دخلت عىل رسول ِ ِ

أدري متى رأيتك عىل مثل هذه ++, مااهللارسول ++ يا:تلك احلال قط, فقلت
طلحة وقد خرج جربيل من عندي ++أبا++ ياوما يمنعني« :احلال قط, قال

ليس أحد من أمتك  تعاىل يبرشك أنهاهللا ++أن: ًآنفا, فأتاين ببشارة من ربي
 .)٣( »ًومالئكته عليه هبا عرشااهللا ++ّيصلي عليك صالة إال صلى

عيينة, عن بن ++)٤(نا عمران: أبانبن ++ُعمربن ++اهللا++ عبد −١١٦٦
 حدثني أنس: ليىل قال++بن أبي++الرمحن++ عبدالرمحن, عن++بن عبدحصني ا

ّ أتى بمدين من شعري −وكان عمه وزوج أمه−طلحة ++ أباأن: مالكبن ا ُ
فأتيت : , قالاهللا ++اذهب فادع رسول: فأمر هبام فصنعا, ثم قال

 اهللا ++فأقبل رسول: قال .»قوموا«:  فدعوته, فقال للقوماهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/ ١٣٤: ق[  ۩  
 ).ف( ليست يف )١(
طلحة ++ أبيروى هذا احلديث عنُال ي«: , وقال)٨١٦٣(» األوسط«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

 .»الربيع++ أبوإال هبذا اإلسناد تفرد به
 .نف به من طريق املص)١٠٠/ ٥( »الكبري«ُّأخرجه الطرباين يف +)٣(
عيينة بن ++ فهو عمران)ف(أثبتناه من ++ والصواب ماٌ وهو تصحيف,»ُعمر«): م(يف ) ٤(

 ).٣٤٦−٣٤٥/ ٢٢( »التهذيب«اهلاللي من رجال 
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أو −فعلت ++ما: طلحة, فقال++ أبيني يديه حتى دخلت عىلوأقبلت ب
 .»قوموا«:  فقال للقوماهللا ++قد دعوت رسول: قلت: صنعت? قال++ما
بىل, ولكن مل : عندنا? قلت++ علمت ماماَأو ,اهللافضحتنا برسول : قال

 إىل الباب اهللا ++ً شيئا, فلام انتهى رسولاهللا ++أستطع أن أقول لرسول
 فأكلوا ,»اطعموا«: ثم قال للقوماهللا ++عارش عرشة فتكلم بام شاءدخل 

حتى أكل منها ثامنون : حتى شبعوا, ثم خرجوا فدعا عرشة آخرين, قال
, وفضل ما  .)١(شبع منه أهل البيت++رج

زيد, : طلحة اسمه++ أبو:زهري, عن املدائني قالبن ++ أمحد −١١٦٧
, سبعني  مات سنة أربع وثالثني, وهو ابن سنة, صىل عليه عثامن 
ًوكان آدم شديد األدمة مربوعا ال َ ْ  .)٢(خيضب++ُ

 . أحاديث صاحلة عن النبي ۩وقد روى :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بن عبدالرمحن, به++ من طريق حصني)٢٣٢/ ٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )١(
 .)١١٦٥( عقب احلديث رقم )ف(هذا النص سبق التنبيه عىل تكراره يف ) ٢(

 .]م−ب/ ١٣٤: ق[  ۩  
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 :مد++أبو: خارجة, ويقال++أبو: ويقالأبو سعيد,  −٣٩٦
نصاري)١(]بن الضحاك[بن ثابت ++زيد  )*( ا

بن ++بن لوذان++بن زيد++بن الضحاك++بن ثابت++زيد: بن سعد++قال حممد
 بن عمرو++بن ثعلبة++بن النجار++بن مالك++)٣(]بن غنم[عوف ++عبدبن ++)٢(عمرو

 .)٤(بن النجار++بن عدي++بن رصمة++النوار بنت مالك: بن اخلررج, وأمها
 .ُالضحاك يوم بعاثبن ++وقتل ثابت
بن ++الرمحن++بن عبد++حممدبن ++حدثني إبراهيم: ُعمر الواقدي وقال ابن

قال : زرارة قالبن ++سعدبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++بن عبد++سعيد, عن حييى
ست سنني, وكانت قبل هجرة  ُكانت وقعة بعاث وأنا ابن: ثابتبن ++زيد

إحدى   املدينة وأنا ابناهللا ++ بخمس سنني, قدم رسولاهللا ++رسول
ِعرشة سنة, ومل أجز يف بدر, وال أحد, وأجزت يف اخل ُ ُ  .)٥(ندقَُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(ليست يف ) ١(

 لإلمام مسلم »الطبقات«, و)٨٥/ ٤(عاصم ++ البن أبي»اآلحاد واملثاين«انظر ترمجته يف (*) 
, )١١٥١/ ٣( ألبي نعيم »املعرفة«, و)٥٠: ص( للرتمذي »تسمية الصحابة«, و)٦٨(
هتذيب «, و)٥٩٢/ ٢( »اإلصابة«, و)٤٢٦/ ٢( »السري«, و)٢٩٥/ ١٩( »تاريخ دمشق«و

 .)٢٥٥( البن قانع »معجم الصحابة« مع تعليقنا عىل ترمجته من )٢٤/ ١٠( »الكامل
 .»ُعمر«): م(يف ) ٢(
 .)م(ليست يف ) ٣(
 .)٢٩٨/ ١٩( »تاريخ دمشق«انظر ) ٤(
 ).١٠٧/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٥(
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حدثنا الليث, عن : صالح++حدثنا أبو: بن زنجويه++ حممد −١١٦٨
 :اهللا املعافري++بن عبد++هالل, عن الضحاك++بن أبي++بن زيد, عن سعيد++خالد

: بن ثابت, فقال له++ُبن عمر لقي زيد++اهللا++بن حلي أخربه أن عبد++أن عامر
 .)١(سعيد++أبا++يا

بن ++زيد: يقول++ أبيسمعت: الق: )٢(]أمحدبن ++اهللا++ عبد[ −١١٦٩
 .)٣(سعيد++ أبو:خارجة, ويقال++ أبوثابت
الزناد, ++بن أبي++الرمحن++ عبدنا: َعمرو الضبي قالبن ++ داود −١١٧٠

 اهللا ++أيت بي إىل رسول: ثابت قالبن ++عن أبيه, عن خارجة, عن زيد
قد قرأ  [هذا غالم من بني النجار ,اهللارسول ++ يا:مقدمه املدينة, فقالوا

 اهللا ++فقرأت عىل رسول: أنزل عليك بضع عرشة سورة, قال )٤(]فيام
آمن ++, فإين واهللا ما)٥(ّيا زيد, تعلم لي كتاب هيود«: فأعجبه ذلك, وقال لي

فتعلمته, فام مىض إال نصف شهر حتى حذقته فكنت  .»هيود عىل كتابي
 .)٧(إليه قرأت له إليهم, فإذا كتبوا )٦( إذا كتباهللا ++أكتب لرسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠٧ −١٠٦/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف +)١(
 . من غري تصحيح)ف(ملحق هبامش بني املعقوفني ++ ما)٢(
 ).٤٢٨/ ٢(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٣(
 »تارخيه«وافق لام أخرجه ابن عساكر يف , وهو امل)ف(من , واملثبت »قد قرأها«: )م( يف )٤(

 . من طريق البغوي به)٣٠٢/ ١٩(
 .»اليهود«): ف(يف ) ٥(
 .»كتبت«): م(يف ) ٦(
 .الزناد, به++بن أبي++ من طريق عبدالرمحن)١٨٦/ ٥( »مسنده« أمحد يف أخرجه )٧(
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بن أنس, عن نافع, عن ++ مالك)١(أخربين: بن اجلعد++ علي −١١٧١
 )٢( يف بيع العرايااهللا ++رخص رسول: بن ثابت قال++ُعمر, عن زيد ابن
 .)٣(ِصهاَْبخر

بن عياش, عن ++ إسامعيل۩نا: مزاحم++بن أبي++ منصور −١١٧٢
بن ++الدرداء, عن زيد++ي أبحبيب, عنبن ++اهللا, عن ضمرة++بن عبد ابكر++أبي

 علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله كل اهللا ++أن رسول: ثابت
لبيك اللهم لبيك, لبيك وسعديك, واخلري يف : قل حني تصبح«: قال. يوم

قلت من قول, أو نذرت من نذر, أو ++يديك, ومنك وبك وإليك, اللهم ما
تشأ ++ شئت كان, وما الحلفت من حلف فمشيئتك بني يدي ذلك, وما

, وال حول وال قوة إال بك, إنك عىل كل يشء قدير, اللهم وما )٤(يكون++ال
َصليت من صالة فعىل من صليت, وما لعنت من لعنة فعىل من لعنت, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»أنا«): م(يف ) ١(
َنخل++ المن أن:  هي)٢( ْ ِدرُي َاحلاجة َذوي من له َ َالرطب كْ َ َنقد وال ُّ ْ َالرطب به َيشرتي بيده َ ُّ 

َنخل وال ,ِلعياله ْ ُيطعمهم له َ َفضل قد ويكون ,منه ِ  ِصاحب إىل ُفيجيء ,متر قوته من له َ
ِبعني :له فيقول النخل ْ َبخ نخلتني أو ةنخل ثمر ِ ِرصهاِ  الفاضل ذلك فيعطيه ,التمر من ْ
َالنخالت تلك بثمر التمر من ِليصيب َّ َفرخص ,الناس مع ُرطبها من ُ َّ  ُدون كان إذا فيه َ

ٍأوسق مخسة ُ  ).٤٥٢/ ٣(» النهاية «.ْ
َخرص )٣( ْوالكرمة النخلة َ ُيخرص َ ُ ْ ًخرص هاَ ْ َحزر إذا: اَ َ ًتمر ُّالرطب من عليها++ ماَ ْ  ومن ,اَ

/ ٢ (»النهاية«. ّبظن تقدير هو إنام ْاحلَزر ألن ;ّالظن: ْاخلَرص من فهو, اًبيبَز العنب
, )١٣٠٢(, والرتمذي )٢٩٢٤(» مسند ابن اجلعد«, واحلديث أخرجه املصنف يف )٦٢

 . من طريق نافع, به)١٨٢/ ٥( »مسنده«, وأمحد يف )٢٦٧/ ٧( »املجتبى«والنسائي يف 
 .]م−أ/ ١٣٥: ق[  ۩  

 .»يكن«): م(يف ) ٤(
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ً وليي يف الدنيا واآلخرة, توفني مسلما وأحلقني بالصاحلني, أسألك )١(أنت
 املامت, ولذة نظر يف وجهك, اللهم الرضا بعد القضاء, وبرد العيش بعد

ّوشوقا إىل لقائك من غري رضاء مرضة وال فتنة مضلة, أعوذ بك من أن  ُ ُّ ً
ّأظلم أو أظلم, أو أعتدي أو يعتدى علي, أو أكسب ُ ُ ً خطيئة, أو ذنبا )٢(َ

َتغفره, اللهم فاطر السموات واألرض, عالـم الغيب والشهادة ذا ++ال َ
يف هذه احلياة الدنيا, وأشهدك وكفى بك اجلالل واإلكرام إين أعهد إليك 

لك احلكم, [رشيك لك, ++إله إال أنت وحدك ال++ًشهيدا, أين أشهد أنه ال
ً وأنت عىل كل يشء قدير, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله, )٣(]ولك امللك

ريب فيها, وأنك ++وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق, والساعة آتية ال
َك إن تكلني إىل نفيس تكلني إىل ضيعة َتبعث من يف القبور, وأشهد أن
أثق إال برمحتك, فاغفر لي ذنبي كله; إنه ++وعورة وذنب وخطيئة, وأين ال

 .)٤(»يغفر الذنوب إال أنت, وتب علي إنك أنت التواب الرحيم++ال
لام : عامر قال++بن أبي++نا محاد, عن عامر: محادبن ++األعىل++ عبد −١١٧٣

 َهكذا ذهاب: عباس يف ظل قرص فقال  ابنثابت جلسنا إىلبن ++مات زيد
 .)٥(العلم, لقد دفن اليوم علم كثري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»إنك«): م(يف ) ١(
 .»أكتسب«): م(يف ) ٢(
 .»ولك احلمد«: )م(يف بني املعقوفني بدال منه ++ ما)٣(
 .)٢٠٩١( البن طاهر »أطراف الغرائب واألفراد«انظر تعليقنا عىل هذا احلديث يف ) ٤(
, وابن )١٠٨/ ٥( »الكبري«, والطرباين يف )٤٨٤/ ٣( »ركاملستد«أخرجه احلاكم يف  )٥(

بكر ++, وأبو)٢١١/ ٦( »الكربى«, والبيهقي يف )٤٥/ ٣( »مصنفه«شيبة يف ++أبي
 .بن سلمة, به++ من طريق محاد)٢٠٤٢( »اآلحاد واملثاين«الشيباين يف 
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مات : الزناد, عن أبيه قال++ أبيحدثني ابن: ُعمر الواقدي قال ابن
 .)١(ّثابت سنة مخس وأربعني, وصلى عليه مروانبن ++زيد

ست  سعيد, ومات وهو ابن++ أبا:وكان زيد يكنى: ُعمر قال ابن
إحدى عرشة, وقتل  املدينة وهو ابن ۩اهللا ++ رسولومخسني سنة, قدم

 .ُ وقعة بعاث)٢(الضحاك يومبن ++أبوه ثابت
بلغني أن : حنبل قالبن ++أمحداهللا ++عبد++ أبيهانئ, عن  ابن −١١٧٤
 .)٣(ثابت مات سنة إحدى أو اثنتني ومخسنيبن +زيد

, )٤(]عبيدبن ++[نا جرير, عن األعمش, عن ثابت :  جدي −١١٧٥
أحتسن الرسيانية? إنه «: اهللا ++قال لي رسول: ثابت قالبن ++يدعن ز

فتعلمتها يف سبعة عرش : قال .»فتعلمها«: ال, قال: قلت »تأتينا كتب
 .)٥(ًيوما

 شهاب, عن نا ابن: سعدبن ++نا إبراهيم: سعيدبن ++ سويد −١١٧٦
ل بكر مقتل أه++ أبوّأرسل إلي: ثابت قالبن ++السباق, عن زيدبن ++عبيد

نتهمك, قد كنت تكتب ++إنك غالم شاب عاقل ال: الياممة فقال لي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق الواقدي به) ١٠٩/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 .]م−ب/ ١٣٥: ق[    ۩

 .»يف«): م(يف ) ٢(
 ).١٠٩/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
 .)ف(ليست يف ) ٤(
 من )٤٧٧/ ٣( »املستدرك«, واحلاكم يف )٧١٣٦( »صحيحه«أخرجه ابن حبان يف  )٥(

 .طريق جرير, به
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من  فتتبع القرآن فامجعه, فتتبعت القرآن أمجعه اهللا ++الوحي لرسول
ُالعسب  .)٢( والرقاع وصدور الرجال)١(ُ
 .أنا يونس ح: ُعمر قالبن ++نا عثامن: خيثمة++ أبو −١١٧٧
أنا : اليامن قال++ أبو نا:هانئ قاالبن ++زنجويه وإبراهيم  ابن −١١٧٨

 .شعيب ح
شيبة ++بن أبي++بكر++بن إسامعيل الطالقاين وأبو++ إسحاق −١١٧٩
بن ++أنا إبراهيم: عونبن ++نا جعفر: ُعمر القريش قالوابن ++اهللا++وعبد

 .جممع حبن ++إسامعيل
 حدثني: حدثني الليث: صالح++نا أبو: بن منصور++ أمحد −١١٨٠
بن ++ عبيدشهاب, عن مسافر كلهم, عن ابنبن ++خالدبن ++الرمحن++عبد

 .سعدبن ++بكر, معنى حديث إبراهيم++ أبيثابت, عنبن ++السباق, عن زيد
السباق, عن بن ++ عبيدعيينة, عن الزهري, عن ورواه ابن :

ًإنك كنت شابا ثقفا تكتب : ُبكر وعمر++ أبوقال لي: ثابت قالبن ++زيد
 .وذكر احلديث...  اهللا++الوحي لرسول

 .عيينة من الزهري وليس هذا احلديث مما سمعه ابن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ العسيب وهو مجع )١( ٌجريدةَ  ُينبت مل الذيو ,ُخوصها ُيكَشط دقيقة ِمستقيمة النخل من َ
َالسعف من ُاخلُوص عليه  .)١٤٧/ ١ (»القاموس املحيط«. َّ

 من طريق ابن )٧٨ / ٥( »الكربى«, والنسائي يف )١٠/ ١( »مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(
 .شهاب, به
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نا : قاالاهللا ++عبدبن ++اهليثم القطان وإبراهيمبن ++الكريم++ عبد −١١٨١
ومل يسمعه سفيان من : بشار عيينة, قال ابن بشار, عن ابنبن ++إبراهيم

 .أنه مما دلس عن الزهري: الزهري, يعني
بن جعفر, ++اهللا++بن جعفر وعبد++وى هذا احلديث إسامعيلور :

ثابت بن ++زيد, عن زيدبن ++غزية, عن الزهري, عن خارجةبن ++عن عامرة
 اهللا ++ًأنت كاتب الوحي وكنت أمينا عند رسول: بكر قال له++ أباأن

 .)١(وذكر احلديث بطوله. وأنت عندنا كلنا أمني
 .نا إسامعيل: لرضيرُعمر ا++ أبوُعمربن ++ حفص −١١٨٢
−جعفر املديني بن ++اهللا++ عبد, عن)٣(رشيدبن ++ به داود)٢(و −١١٨٣
 )٤(زيد, عنبن ++غزية, عن ابن شهاب, عن خارجةبن ++ عن عامرة−مجيعا
 .ثابتبن ++زيد

زيد, عن بن ++غزية يف حديثه عن خارجةبن ++وهذا عندي وهم من عامرة
ووه عن الزهري, عن َكرهم رم ذّ ألن الثقات الذين تقد;ثابتبن ++زيد
 .)٥(ثابتبن ++السباق, عن زيدبن ++عبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٠/ ٥(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 . »نا «:)ف(يف  ٢)(
 . »أسيد«): ف(يف  ٣)(
 .  خطأ»نب «:)ف(يف  ٤)(
 . )١٨٧/ ١( للدارقطني »العلل«: انظر ٥)(
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زيد, عن بن ++سعد, عن الزهري, عن خارجةبن ++وقد روى إبراهيم
جعفر, عن بن ++ً عن النبي  كالما ليس هو يف حديث إسامعيل,أبيه
 .غزيةبن ++عامرة
زعم : بن سعد قال++نا إبراهيم: مزاحم++بن أبي++ منصوره −١١٨٤

: بن ثابت يقول++بن ثابت أخربه أنه سمع زيد++بن زيد++زهري أن خارجةال
فقدت آية من سورة األحزاب حني نسخنا املصحف, كنت أسمع النبي 

Α%y×﴿بن ثابت األنصاري ++ يقرؤها, فالتمسها فوجدهتا مع خزيمة Í̀‘ (#θè%y‰|¹ 
$tΒ (#ρß‰yγ≈tã ©!$# Ïµø‹n=tã﴾ ]هتا يف املصحففأحلقتها يف سور ]٢٣: األحزاب)١(. 

إسحاق, عن الرباء, ++ أبينا زهري, عن: اجلعد قالبن ++علي  −١١٨٥
 أو اللوح ,واةّ جييء بالكتف والد:ًادع لي زيدا وقل له«: عن النبي  قال

“ ω﴿: اكتب:  فقال,»واةّوالد Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰Ïè≈s) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#﴾] ٩٥ :النساء[ 
tβρ﴿: )٢(أحسبه قال ß‰Îγ≈ yf çRùQ$# uρرسول اهللا, ++يا:  فقال ابن أم مكتوم﴾ يف سبيل
çö﴿ : فنزلت قبل أن يربح,ٌبعيني رضر xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9$#﴾ ]٣(]٩٥ :النساء(. 

إسحاق, عن مرسوق ++أنا زهري, عن أبي: بن اجلعد قال++ علي −١١٨٦
 .)٤(بن ثابت++زيد: قدمت املدينة, فلقيت فيها من الراسخني يف العلم: قال

 نا شعبة, عن: جعفربن ++نا حممد: بشار بنداربن ++ حممد −١١٨٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بن سعد, به++من طريق إبراهيم) ٤٠٤٩( أخرجه البخاري ١)(
 . »واملهاجرون«: )ف(يف  زاد ٢)(
) ٢٥١١(» مسند ابن اجلعد«واحلديث يف . من طريق زهري, به) ٣٠١/ ٤( أخرجه أمحد ٣)(

ًسندا ومتنا ً . 
 ).٢٥١٤(» مسند ابن اجلعد« )٤(
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 فنزلت عىل ,قدمت املدينة: ًسمعت مرسوقا يقول: إسحاق قال++أبي

 .)١(ثابت من الراسخني يف العلمبن ++ فإذا زيد, ۩أصحاب رسول اهللا
 مغرية )٢(نا جرير بن: إبراهيم املروزي أو غريهبن ++ إسحاق −١١٨٨
أن : لقد علم املحفوظون من أصحاب حممد : ن عباسنا اب: قال
 .)٣(ثابت كان من الراسخني يف العلمبن ++زيد

ثنا سفيان, عن رزين, عن : نا قبيصة: إسحاقبن ++)٤( حممد −١١٨٩
أمتسك لي : ثابت فقالبن ++أمسك ابن عباس بركاب زيد: الشعبي قال

 .)٥(بالعلامءإنا هكذا نصنع :  قال!?اهللا ++وأنت ابن عم رسول
 :يعني−ذئب, عن رشحبيل ++ أبيأنا ابن: اجلعدبن ++ علي −١١٩٠

 فدخل ,ً فأخذ طائرا)٦(ثابت باألسوافبن ++كنت مع زيد:  قال−ابن سعد
ثم رضب يف قفاي :  فأخذ الطري فأرسله قال,واّزيد فدفعوه يف يدي وفر

 .?)٧(بتيهابني ال++ مامّ حراهللا ++ أمل تعلم أن رسول,أم لك++ ال:وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/ ١٦١: ق[ ۩   
 ).٣٦٠/ ٢(البن سعد » الطبقات الكربى«انظر ) ١(
 . »عن«: )ف(يف  ٢)(
 . من طريق املصنف, به) ٣٢٢/ ١٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٣)(
  ., وهو ابن إسحاق»حنبل«:  كذا يف النسخ اخلطية, والذي يف مصدر التخريج٤)(
بن إسحاق ++من طريق حنبل) ٦٥/ ٢(» لسنن الكربىاملدخل إىل ا« أخرجه البيهقي يف ٥)(

  .عن قبيصة, به
 صدقة موضع وهو ,البقيع بناحية بعينه موضع :وقيل املدينة حرم اسم:  األسواف٦)(

  ).١٩١/ ١(لياقوت » معجم البلدان «.املدينة حرم من وهو األنصاري ثابتبن ++زيد
ْألبستها قد التي السود احلجارة ُذات األرض وهي َّاحلَرة: َالالَّبة ٧)( َ , ٌالبات: ومجعها لكثرهتا ْ

َّحرتني بني++ ماواملدينة , واحلديث أخرجه أمحد )٥٦٠/ ٤(البن األثري » النهاية«. عظيمتني َ
ًسندا ومتنا) ٢٨١٤(» مسند ابن اجلعد«, واحلديث يف )١٨١/ ٥(» مسنده«يف  ً . 
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بن املبارك, عن معمر, ++اهللا++نا عبد: بن عمر القريش++اهللا++ عبد −١١٩١
ثابت, عن النبي بن ++عن ابن طاوس, عن أبيه, عن حجر املدري, عن زيد

 .)١(»العمرى جائزة«:  قال
بن ++حدثني عثامن: قال نا ابن وهب: )٢(بن نرص املرصي++ بحر  −١١٩٢

بن ++صالح, عن أبيه, عن زيد++بن أبي++عن سهيلبن حممد, ++احلكم, عن زهري
 .)٣(يف القضاء:  يعني»اليمني مع الشاهد الواحد«: اهللا ++ثابت, عن رسول

بن ++أنا خمرمة: وهببن ++اهللا++ عبدنا: عيسى املرصيبن ++ أمحد −١١٩٣
 :ثابت قالبن ++زيدبن ++مقسم, عن خارجةبن ++بكري, عن أبيه, عن عبيد اهللا

توفيت موالة لنا فلم نشعر هبا النبي  فخرج : بن ثابت++دقال لي زي
 ّكان احلر:  فقلت»فهال أخربمتوين هبا?«:  املقربة فرأى قربها فقالإىل
 .)٤( فقام فصىل عليها,اهللا++رسول++يا

ّعليبن ++نا موسى: مهديبن ++الرمحن++ عبدنا: خيثمة++ أبو −١١٩٤ َ ُ ,
كان اهللا ++:سأله رجل عن يشء قالثابت إذا بن ++كان زيد: عن أبيه قال

 .)٦(مّ وإال مل يتكل,م فيهّ تكل, نعم:)٥(فإن قال! ?هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريق ابن املبارك, به) ٣٧١٧( أخرجه النسائي ١)(
 ). ف(يف  ليست ٢)(
قال ) ٤٩٠٩) (١٥٠/ ٥(وأخرجه الطربانى  .عن بحر, به) ٦٠١٩(عوانة ++أخرجه أبو٣)(

ليس باملتقن, : حاتم++بن احلكم اجلذامى, قال أبو++فيه عثامن«): ٢٠٢/ ٤(اهليثمى 
  . عن ابن وهب, به,من طرق أخرى) ١٧٢/ ١٠(, والبيهقى »وبقية رجاله ثقات

 . )٦٧/ ١(» التاريخ الصغري«يف  أخرجه البخاري ٤)(
 . »قالوا«: )ف(يف  ٥)(
 واحلديث أخرجه. من طريق املصنف) ٣٢٩/ ١٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٦)(

ًسندا ومتنا) ٧٥(» العلم«خيثمة يف كتاب ++أبو ً.  
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العوام, عن الشيباين, عن الشعبي بن ++نا عباد: خيثمة++ أبو −١١٩٥
 وكان يقتبس ,اًمهم بعضهم بعضْلِ وزيد يشبه ع,اهللا++, وعبدكان عمر: قال

 .)١(بعضهم من بعض
الامجشون, عن  ۩+)٢(العزيز++ عبدأخربين: اجلعدبن ++ علي −١١٩٦
سئل سعد عن : سعد قالبن ++حممدبن ++كيسان, عن إسامعيلبن ++صالح
 .)٣(ثابتبن ++كنا نكرهه حتى أتانا زيد:  فقال,لْزَالع

بن ++محيد, عن األعمش, عن ثابتبن ++بيدةَنا ع:  جدي −١١٩٧
 أحلم يف )٤( وال,ثابتبن ++رأيت رجال أفكه يف بيته من زيد++ ما:عبيد قال

 .)٥(القوم إذا جلس معهم
نا ابن جدعان, عن سعيد : نا سفيان: عباد املكيبن ++ حممد −١١٩٨
. هكذا يذهب العلم: ثابتبن ++ زيدقرب عىل قائمقال ابن عباس وهو : قال

 وأنا أقول :قال ابن جدعان. هكذا يذهب: والذي قال هذا: قال سعيد
 .)٦(وسعيد هكذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق املصنف به, وأخرجه ) ٦٤/ ٣٢(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ١)(

ًسندا ومتنا) ٩٤(» العلم« يف كتاب خيثمة++أبو ً.  
 . »بن«: )ف(يف  زاد ٢)(

 .]م−أ/ ١٦١: ق[  ۩  
 . )٢٨٩٤( »سندامل«ابن اجلعد يف  أخرجه ٣)(
 .كذا» وأنا«): م( يف )٤(
من وجه آخر ) ٢٨٦(» األدب املفرد«واحلديث أخرجه البخاري يف . »بينهم«: )ف(يف  ٥)(

 . عن األعمش, به نحوه
 . من طريق املصنف, به) ٣٣٥/ ١٩(» تاريخ دمشق«ن عساكر يف  أخرجه اب٦)(
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بن عامر, عن ++نا سعيد: حدثني أبي: ال قزهريبن ++ أمحد −١١٩٩
بن ++كان إمام الناس عندنا بعد عمر: بن أنس قال++بن األسود, عن مالك++محيد

 .)١(ابن عمر : بن ثابت, وكان إمام الناس بعد زيد++زيد: اخلطاب

نصاري++ أبوأرقمبن ++زيد −٣٩٧  )*(عمرو ا
 . املشاهد وشهد مع علي ,سكن الكوفة

بن +أرقمبن ++زيد: »املسند« يف كتاب عمي مما سمعناه منه يف :
 .اخلزرجبن ++ثعلبةبن ++مالكبن ++النعامنبن ++قيسبن ++يزيد

حدثني أبي, عن ابن إسحاق : بن حييى األموي قال++ سعيد −١٢٠٠
: أرقم قالبن ++بكر, عن بعض قومه, عن زيد++بن أبي++اهللا++ عبدحدثني: قال

يف عىل حقيبة ِدْرُ فخرج بي معه إىل مؤتة م,رواحةبن ++هللاا لعبد اًكنت يتيم
 : )٢(رحله فقال ليلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــسرية أربـــع بعـــد احلـــساءإذا أدنيتنـــي ومحلـــت رحلـــي
 بإسناد البغوي وروى«): ٥٩٤/ ٢(» اإلصابة«بن ثابت من ++قال احلافظ يف أثناء ترمجة زيد) ١(

 أقطعه إال رجع فقلام سافر إذا ثابتبن ++زيد يستخلف عمر كان زيدبن ++خارجة عن صحيح
 . موجود باألصول اخلطية التي وقفنا عليهاوكام نرى هذا القول غري» نخل من حديقة

» اإلصابة«, و)٢/٢٧٦(» أسد الغابة«, و)٢/١٠٩(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)
, )١٠/٩(» هتذيب الكامل«, و)١/٢٢٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٥٨٩(

 .وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك
 ). ف( ليست يف ٢)(
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ــالك ذم ــم وخ ــشأنك أنع  وال أرجـــع إىل أهلـــي ورائـــي)١(ف

ـــون وغـــادروين  )٢(بأرض الروم مـشتهر الثـواءوجـــاء املؤمن
ــب ــسب قري ــل ذي ن  ن وانقطـــع اإلخـــاءإىل الـــرمحّوردك ك

ــك ــل+ الهنال ــقي بع ــالي س ــــــافله رواءْأب  وال نخــــــل أس
َّفخفقني بالدرة ,فلام سمعته يتمثل هبذه األبيات بكيت  : وقال)٣(ِّ

 وترجع بني ,الشهادة فأسرتيح من الدنيا وأهلهااهللا ++ك أن يرزقنيّيرض++ما
 .)٤(شعبتي رحلي

, عن شعبة, عن نا حييى: نا مسدد: إسحاقبن ++ إسامعيل −١٢٠١
 :أرقمبن ++قلنا لزيد: ليىل قال++بن أبي++الرمحن++ عبدعن, ۩مرةبن ++عمرو

 .)٥(عمرو++أبا+يا
, عن  نا شعبة:قطن++ أبواهليثمبن ++ نا عمرو: جدي −١٢٠٢
تسع :  قال?اهللا ++كم غزا رسول: أرقمبن ++سألت زيد: إسحاق قال++أبي

ِلعسريذو ا:  قال?غزا++ مافام أول:  قلت.عرشة ْأو ذو العسير− )٦(َ َ ُ)٧(− 
  .)٨( غزوةسبع عرشة: كم غزوت معه? قال: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »مد«): م( يف ١)(
 ). ١٤/١٢٥(» لسان العرب«.  أي طول املقام٢)(
ّ أي رضبني, والدرة٣)( ْسوط يرضب به: ِّ  ). ٢/١٣١(البن األثري » النهاية«. َّ
 . من طريق املصنف, به) ١٩/٢٥٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٤)(

 .]م−ب/١٣٧: ق[  ۩  
 ).٥/١٦٤(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٥(
 ). م(, والضبط من »العشري«): ف( يف ٦)(
ويف . »العسرية أو العشري«: , ويف رواية البخاري)م(, والضبط من »العشرية«): ف( يف ٧)(

 . »ذات العسري أو العشري«: رواية مسلم
) ١٢٥٤(, ومسلم )٣٩٤٩(واحلديث أخرجه البخاري . وهي يف رواية مسلم) ف( من ٨)(

 .من طريق شعبة, به
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بن ++نا يونس: قطن++ أبواهليثمبن ++ حدثنا عمرو: جدي −١٢٠٣
, فعادين ٌأصابني رمد: أرقم قالبن ++ عن زيد, عن أبيه,إسحاق++أبي

 كنت++ ما أرأيت لو كان عيناك لام هبام,يا زيد«:  فقالاهللا ++رسول
اهللا ++ن كنت تلقىإذ«:  قال.كنت أصرب وأحتسب: قلت:  قال»?اًصانع

 .)٢(»)١(ذنب لكتبارك وتعاىل وال 
 .أرقم عن النبي  أحاديث صاحلةبن ++ وقد روى زيد:

ن++ عبدأبو −٣٩٨ هبن ++ زيد:الر  )*(خالد ا
 . وكان يسكن املدينة,ُتويف سنة ثامن وستني

كان : بن بكري قال++نا حييى: صور املروزيمنبن ++ أمحد −١٢٠٤
 .)٣(عبد الرمحن++أبا: خالد يكنىبن ++زيد

خالد بن ++عبد الرمحن زيد++ أبومات: موسى قال++ أبو هارون −١٢٠٥
 .)٣(سنة ثامن وستني
َبن خالد اجلهني يكنى أبا++زيد: بن عمر الواقدي++وقال حممد ْ  .)٤(عبدالرمحن+ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أي أهنا يف نسخة) ن(, وفوقها حرف »عليك«): ف(حاشية  كتب يف ١)(
 .إسحاق, به نحوه++بن أبي++من طريق يونس) ٤/٣٧٥(أخرجه أمحد +) ٢(

» اإلصابة«, و)٢/٢٨٤(» أسد الغابة«, و)٢/١١٩(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)
  . هناك, وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية)١٠/٦٣(» هتذيب الكامل«, و)٢/٣٠٦(

وقال . »طلحة++ وأبوعبد الرمحن++ وأبوزرعة++ أبوخمتلف يف كنيته«: قال احلافظ
 .»اًا كثريًلف يف كنيته ويف وقت وفاته وسنه اختالفُاخت«: عبدالرب ابن

 ).٥/٢٢٧(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
 ).٤/٣٤٤(» الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف ) ٤(
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مات زيد : , عن أبيه قال زيد)١(أسامة بنأخربنا : عمربن ++وقال حممد
 ,)٢(]بن مروان [امللك++ عبدخالد باملدينة سنة ثامن وستني يف خالفةابن 

 .وهو ابن مخس وثامنني سنة
 ,تويف زيد بالكوفة يف آخر خالفة معاوية: عمربن ++وقال غري حممد

  .طلحة++ أباوكان يكنى
 . روى عن أبيه,نالرمح++ عبد:خالد ابن يقال لهبن ++وكان لزيد

بن الامجشون, عن ++العزيز++أخربين عبد: بن اجلعد قال++ علي −١٢٠٦
بن ++بن مسعود, عن زيد++بن عتبة++اهللا++بن عبد++بن كيسان, عن عبيد اهللا++صالح

فلام أصبحنا قال : قال. اهللا  باحلديبية++ُمطرنا مع رسول: خالد اجلهني قال
: قال. اهللا ورسوله أعلم:++قلنا:  قال» ربكم?تدرون ماذا قال«: اهللا ++رسول

ْمطرنا بنوء: فأما الذي يقول: أصبح اليوم من عبادي مؤمن وكافر: قال« َ)٣( 
اهللا وهذا ++هذه رمحة:  مؤمن بالكوكب, وأما الذي يقول۩كذا وكذا, فكافر بي

 .)٤(»رزق اهللا, فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب
 .خالد عن النبي  أحاديث صاحلةبن ++ وقد روى زيد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . , وهي تصحيف»نع«): م( يف )١(
 ).ف( من ٢)(
ْالنوء ٣)( ِللغروب مال َّالنجم: َّ ُ ٌأنواء: ج ُ َ ٌونوآن ْ ْالنجمِ ُسقوط أو ,ُ ِالفجر مع ِاملغرب يف َّ ْ َ 

ُوطلوع َآخر ُ ِيقابله َ  ). ١/٦٩(» القاموس املحيط«. ِاملرشق يف ساعته من ُ
 .]م−أ/١٣٨: ق[  ۩  

ريق مالك, عن ابن كيسان, به, مع من ط) ٧١(, ومسلم )٨٤٦( أخرجه البخاري ٤)(
 ). ٢٨٩٣(» مسند ابن اجلعد«تقديم وتأخري, واحلديث يف 
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 الامجشون, عن )١(العزيز++أخربين عبد: بن اجلعد قال++ علي −١٢٠٧
بن خالد اجلهني ++بن عتبة, عن زيد++اهللا++بن عبد++بن كيسان, عن عبيد اهللا++صالح
 .)٢(»ّإنه يؤذن للصالة«: ّاهللا  عن سب الديك وقال++هنى رسول: قال

َأبو عياش الزرقي −٣٩٩ ُّ 
 )*(صامتبن ++زيد:  ويقال,النعمانبن ++ زيد:هوا
 .  وروى عن النبي ,سكن املدينة

 .يقول, ح++ أبيسمعت: أمحد قالبن ++ صالح −١٢٠٨
: بن حنبل قال++اهللا أمحد++عبد++ أبي عن,زنجويهبن ++ حممد −١٢٠٩

 . )٣(النعامنبن ++ زيد:عياش الزرقي اسمه++أبو
 :عياش الزرقي اسمه++ أبو:سعدبن ++حممدويف كتاب : )٤(][
 .)٥(زريقبن ++عامربن ++خلدةبن ++زيدبن ++صامتبن ++معاويةبن ++عبيد

: يـال أبـق: الـر قـن نميـ ابنـ ع,اقـإسحن ـب++دـ حمم  −١٢١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »بن«): ف( زاد يف ١)(
» مسند ابن اجلعد«واحلديث يف . من طريق الامجشون, به) ٥١٠١(داود ++ أبو أخرجه٢)(

)٢٨٩٢ .( 
» اإلصابة«, و)٦/٢٢٠(» أسد الغابة«, و)٤/٢٧٩(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)

هتذيب «, و)٥/٢١٣(» املعجم الكبري للطرباين«و. »مشهور بكنيته«: , وقال)٧/٢٩٤(
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)٣٤/١٦٠(» الكامل

 ). ٢٩: ص(لإلمام أمحد » األسامي والكنى« انظر ٣)(
 ).ف(من ) ٤(
 . »... واسمه عبيد,عياش++بن أبي++النعامن«: حيث قال) ٥/٢٧٧(» الطبقات الكربى« انظر ٥)(
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 .)١(النعامن الزرقيبن ++ زيد:عياش++اسم أبي
  اسمه زيد:اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبيويف كتاب: )٢(][
 )٢( وبقي إىل زمان,صامتبن ++معاويةبن ++عبيد: ويقال: النعامن قالابن 

 .عياش++بن أبي++النعامن++ أبو وهو,معاوية
بن ++ عن محاد,موسىبن ++ نا احلسن:شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −١٢١١
اهللا ++قال رسول: عياش الزرقي قال++ أبي عن, عن أبيه, عن سهيل,سلمة
 له امللك وله ,رشيك له++ الوحدهاهللا ++إله إال++ ال:قال حني يصبحمن «: 
ْن كعدل رقبة من ولد إسامعيل وهو عىل كل يشء قدير, كا,احلمد عليه  [ِ
 , عنه عرش سيئات)٤(تّطُ وح, وكتب له هبا عرش حسنات,)٣(]السالم

وإذا ,)٥(ز من الشيطان حتى يميسْرِ وكان يف ح,فع له هبا عرش درجاتُور
 .)٦(»سى مثل ذلك حتى يصبحأم

 بإسناده − ابن سلمة:يعني− نا محاد : نا حجاج: عمي −١٢١٢
 :اهللا  فقال++ رسول−فيام يرى النائم−فرأى رجل :  قال:بنحوه وزاد فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال «: من طريق املصنف, به دون قوله) ١/٨٠(» األسامء املبهمة« أخرجه اخلطيب يف ١)(

 ).٥/٢١٣(» املعجم الكبري«, وانظر »أبي
 . »زمن«): ف( يف ٢)(
 ).ف(من ) ٣(
 . »وحط«): ف( يف ٤)(
 . »أمسى«): م(يف ٥)(
 ).٢٩٩٠٢(» املصنف«وهو يف . شيبة, به++ أبيعن ابن) ٣٨٦٧( أخرجه ابن ماجه ٦)(

 من طريق محاد ووهيب, عن سهيل, عن أبيه, عن ابن) ٥٠٧٧(داود ++ أبووأخرجه
 .نحوه... عياش++ أبيعن: وقال محاد. عائش++أبي
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صدق «: قال. عياش حدثنا عنك بكذا وكذا++ أبا إن,رسول اهللا+يا
 .)١(»عياش++أبو

 . النبي  غري هذا احلديثعياش عن++ أبووقد روى :

ْمربعبن ++زيد ۩ −٤٠٠ َ ْ نصاريِ  )*( ا
ابن : يقول++ أبيسمعت: حنبل قالبن ++أمحدبن ++ صالح −١٢١٣

 .)٢(]بن مربع األنصاري[ زيد :مربع اسمه
ابن : معني يقولبن ++سمعت حييى: زهري قالبن ++ أمحد[ −١٢١٤

 .)٣(]مربع اسمه زيد
 بن عباد وهارون++اقد وحممدبن يونس وعمرو الن++)٤( رسيج −١٢١٥

بن ++ عن عمرو,نا سفيان:  قال−واللفظ لعمرو−وابن املقرئ اهللا ++عبدبن ا
بن ++نا يزيد: أمية قالبن ++صفوانبن ++اهللا++بن عبد++سمعت عمرو: دينار قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجه الطرباين . داود السابق خترجيها++ أبيإسامعيل, عندبن ++ مثله يف رواية موسى١)(

 .زيز, بهعبدالعبن ++عن علي) ٥/٢١٧(
 .]م−ب/١٣٨: ق[  ۩  
» اإلصابة«, و)٣/٢٩٩(»  الغابةأسد«, و)٢/١٢٦(» االستيعاب«يف  انظر ترمجته (*)

., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٠/١٠٧(» هتذيب الكامل«, و)٢/٦٢٠(  
حتفة «جييء يف األحاديث غري مسمى, وقال يف +وقد ذكر احلافظ املزي أنه أكثر ما

ْابن مربع «: »افاألرش َ ْ  .»اهللا++ عبد: ويقال,زيد:  ويقال, واسمه يزيد−ِ
 ). ف(بني املعقوفني ليس يف + ما٢)(
) ٢/٦٠١(» غوامض األسامء املبهمة«وانظر , )ف( هذه الرواية ملحقة هبامش النسخة ٣)(

 .ًخيثمة, عن ابن معني واإلمام أمحد معا++ أبيفقد أخرجه من طريق
 ). ١٠/٢٢١(» هتذيب الكامل«, وهو تصحيف, وانظر »صالح«): ف( يف ٤)(
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اهللا ++ِ رسولُإين رسول: أتانا ابن مربع األنصاري فقال:  قال)١(شيبان
 فإنكم عىل إرث من إرث ; مشاعركم هذهكونوا عىل«:  إليكم يقول

 . )٢(»إبراهيم 
فإنكم عىل «: ا يباعده عمرو من املوقفًمكان: زاد ابن املقرئ يف حديثه

 .»إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السالم

نصاريبن ++زيد −٤٠١  )*(خارجة ا
 .ًا وروى عن النبي  حديث,سكن املدينة

بن حكيم, ++نا عثامن: حدثني أبي: بن حييى األموي قال++ سعيد −١٢١٦
بن طلحة أنه أخربه عن عبداحلميد ابن ++بن سلمة, عن موسى++عن خالد

عيسى, كيف بلغك يف ++أبا+يا: عبدالرمحن أنه دعاه فأجلسه عىل الرسير, ثم قال
? فقال++الصالة عىل رسول كيف الصالة : بن خارجة فقلت++سألت زيد: اهللا 

? فقا++عىل رسول ّصلوا علي «: اهللا  فقال++أنا سألت رسول: لاهللا 
 .)٣(»ّاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد: واجتهدوا يف الصالة, وقولوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣٢/١٦١(» هتذيب الكامل«, وهو تصحيف, وانظر »سنان«): م( يف ١)(
, وابن ماجه )٣٠١٤(, والنسائي )٨٨٣(, والرتمذي )١٩١٩(داود ++ أبو أخرجه٢)(

نعرفه + ال,حديث حسن صحيح«: من طرق عن سفيان, به, وقال الرتمذي) ٣٠١١(
مربع بن ++ يزيد: وابن مربع اسمه,ديناربن ++ث ابن عيينة عن عمروإال من حدي
 . » وإنام يعرف له هذا احلديث الواحد,األنصاري

» اإلصابة«, و)٣/٢٨٤(» أسد الغابة«, و)٢/١١٨(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)
 تكلم  وذكر البخاري وغريه أنه الذي,اً وشهد هو بدر,اًحدُشهد أبوه أ«: , وقال)٢/٦٠٣(

 .مع تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك) ١٠/٦٠(» هتذيب الكامل«, وانظر »بعد املوت
 . عن ابن األموي, به) ١٢٩٢( أخرجه النسائي ٣)(
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 .هكذا حدثنا ابن األموي هبذا احلديث, خلط يف إسناده: )١(][
: سلمة++حدثنا أبو: بن علي قاال++بن منصور وحممد++ به أمحد −١٢١٧

سلمة بن ++حدثني خالد: حكيم قالبن ++ عن عثامن,زيادبن ++الواحد++ عبدنا
طلحة عن الصالة عىل النبي بن ++احلميد يسأل موسى++ عبدسمعت: قال

 .)٢(وذكر احلديث. سألت النبي : ًسألت زيدا األنصاري فقال:  فقال
 عن ,حكيمبن ++ عن عثامن,يونسبن ++ ورواه عيسى:

 ,عيسى++أبا+ يا:۩طلحةبن ++احلميد سأل موسى++ عبد أن:سلمةبن ++خالد
? فقال ا ًأنا سألت زيد: )٣( خارجة:كيف بلغك الصالة عىل النبي 

 . وذكر احلديث,اهللا ++أنا سألت رسول: فقال زيد
 نا عيسى: بن جعفر الرقي++اهللا++نا عبد: الكريم القطان++ به عبد −١٢١٨

 .)٤(يونسبن ا
 زيدبن ++خارجةبن ++زيد: سعدبن ++ ورأيت يف كتاب حممد:)١(][
 ابن كعببن ++ثعلبةبن ++مالكبن ++امرئ القيسبن ++مالكبن ++زهري++بن أبيا

 ابن  وزيد,الربيع ألمهبن ++ وهو أخو سعد,اخلزرجبن ++احلارثبن ++اخلزرج
 .)٥(مات++ ما بعد: يعني,خارجة الذي سمع منه الكالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ف( من ١)(
 . زياد, بهبن ++من طريق عبدالواحد) ٥١٤٣(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ٢)(

 .]م−أ/١٣٩: ق[  ۩  
 . , وهو األوجه»موسى«: تني, ويف مصدر التخريج كذا يف النسخ٣)(
 . يونس, بهبن ++من طريق عيسى) ١/١٩٩( أخرجه أمحد ٤)(
 ). ٣/٥٢٤(» الطبقات الكربى« انظر ٥)(
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 )*(نصاريجارية ابن ++زيد −٤٠٢
 .سكن املدينة

 عن , نا ابن جريج: نا أبي:حييى األمويبن ++ سعيد −١٢١٩
سأل :  قال)٢(جاريةبن ++ عن زيد,)١(اهللا++بن عبد++ عن علي,كثريبن ++كثري

ها معي اليوم ّصل«:  فقال)٣(َوقت صالة الغداة عن اهللا ++رجل رسول
 , صالها حني طلع الفجر)٤(ةَفْح باجلُ بقاع نمرة فلام كان النبي ,»اًوغد

 ?اهللا ++ض رسولِبُأق: رها حتى قال الناسّحتى إذا كان بذي طوى أخ
 فصالها أمام الشمس, ثم أقبل اهللا ++لو صلينا فخرج رسول: فقالوا

لو فعلتم «: قال. لو صلينا: قلنا: قالوا. »ماذا قلتم?«: عىل الناس فقال
بني هاتني ++ ماالةّالص«: فقال ثم دعا الرجل السائل ,»أصابكم عذاب

 .)٥(»الصالتني
سلمة ++نا أبو: بن اجلنيد قاال++بن أمحد++بن حممد وحممد++ عباس −١٢٢٠
بن ++ عن عمر,جارية األنصاريبن ++زيدبن ++عبيد اهللابن ++ نا عثامن:اخلزاعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلصابة«, و)٢/٢٨٠(» أسد الغابة«, و)٢/١١٣(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)

 ).٣/١١٨٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٥٩٥(
: , وهو املوافق لام يف مصدر التخريج, ولعله)م(, واملثبت من »عبيد«): ف(يف  ١)(

 ). ٢١/٤٠(» هتذيب الكامل«املرتجم يف » البارقي«
 . , وهو تصحيف»خارجة«): ف( يف ٢)(
 ). ٤/٤٥٠(» رشح الزرقاين«.  أي الصبح٣)(
 ). ٢/١١١(» معجم البلدان«.  موضع بني مكة واملدينة٤)(
 وسمى صحابيه. بن حييى األموي, به++, عن سعيد)٧٢٠٩(» املسند«يعىل يف ++ أخرجه أبو٥)(

 .وهو تصحيف. حارثةبن ++زيد
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 اهللا  استصغر++أن رسول: بن جارية++زيد++حدثني أبي: بن جارية قال++زيد
 .)١( نفسه: يعني,جاريةبن ++زيد: ُوم أحد منهمًناسا ي

 .)٢(جارية فيام أعلم غري هذين احلديثنيبن ++ ومل يرو زيد:

نصاريبن ++زيد −٤٠٣ نصاريبن ++كعببن ++زيد:  ويقال,كعب ا  ,عجرة ا
 )*(زيدبن ++سعد:  ويقال,زيدبن ++كعب: ويقال

زيد بن ++ نا مجيل:معاوية++ أبوخازمبن ++ نا حممد: جدي −١٢٢١
ِبني غفار,  امرأة من اهللا ++ج رسولّتزو: كعب قالبن ++ عن زيد,۩الطائي

ًيعني برصا−ا ً بياض)٣(هاِحْشَفلام دخل هبا ووضعت ثياهبا رأى بك َ :  فقال−َ
 .)٤(»البيس ثيابك واحلقي بأهلك«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» املستدرك« وصححه احلاكم يف ,)٥/١٦٤( »عجم الكبريامل«الطرباين يف  أخرجه ١)(

 . سلمة, به++ أبيمن طريق) ٢٣٤٩(
 . ًثالثا) ٢/٥٩٥(» اإلصابة« وذكر له احلافظ يف ٢)(

, )٧/١٦١(» اجلرح والتعديل«, و)٧/٢٢٣(» التاريخ الكبري«: ترمجته يف انظر (*)
 ألنه ;يصح وال ,فيه خمتلف«: زيد, وقالبن ++حتت ترمجة سعد/) ٢(» االستيعاب«و

, )٢/٢٩٨(» أسد الغابة«, و»الطائي زيدبن ++سعد عن ,زيدبن ++مجيل بذكره انفرد
 نعيم ألبي» معرفة الصحابة«و, )٢/١٥٨(» تعجيل املنفعة«, و)٢/٦١٨(» اإلصابة«و
ًأيضا كام » زيدبن ++كعب«و» زيدبن ++سعد«, وقد ترجم له املصنف يف )٣/١١٨٩(

 .سيأيت
 .]م−ب/١٣٩: ق[  ۩  

ُالكْشح ٣)( ِالضلع ِإىل اخلارصة بني+ ما:َ َ ُلدن من وهو ,اخلَلف ِّ  »لسان العرب«. ْاملَتن ِإىل الرسة َ
)٢/٥٧١ .( 

ّمنيع جد املصنف, وأخرجه الطحاوي بن ++إىل أمحد) ٤/٣٩/٣١٣٢(» اإلحتاف« عزاه يف ٤)(
 = . »ابن عجرة«: معاوية به, وزاد يف نسبه++ أبيمن طريق) ٦٤٧(» رشح املشكل«يف 
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 عن ,زيدبن ++ عن مجيل, نا رجل:معاوية++ أبو نا: جدي −١٢٢٢
 .)١(ر هلا بالصداقَمَ أاهللا ++ أن رسول:كعببن ++زيد

: بن زيد قال++بن مالك, عن مجيل++نا القاسم: بن أيوب++ زياد −١٢٢٣
بن ++كعب:  يقال له−ذكر أنه كانت له صحبة−ا من األنصار ًصحبت شيخ

 تزوج امرأة من بني اهللا ++ حدثني أن رسول−كعببن ++أو زيد−زيد 
 ووضع ثوبه أبرص بكشحها , الفراش فلام دخل عليها وقعد عىل,غفار
 ,»ي إليك ثيابكّمُض«:  وأخذ عليه ثوبه وقال, عن الفراشفانحازا ًبياض

 .)٢(ًاومل يأخذ مما آتاها شيئ
 عن النبي , عن ابن عمر,ُ وقد روي هذا احلديث عن مجيل:

. 
 , عن ابن عمر, عن مجيل,غصنبن ++ نا القاسم: الوركاينه −١٢٢٤

 .)٣(ن النبي  نحوهع
 ,زيد يف اسم هذا الرجلبن ++ اختلف الرواة عن مجيل:

 .زيد ضعيف احلديث جدابن ++ومجيل
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن حديث رواه++ أبيوسألت«): ١/٤٢٣(» علل احلديث«حاتم ++ أبيقال ابن

 ن النبي أ: عجرةبن ++كعببن ++زيد, عن زيدبن ++معاوية الرضير, عن مجيل++أبو
ا, ًج امرأة من بني غفار, فلام دخلت عليه, ووضعت ثياهبا, رأى بكشحها بياضّتزو

كعب, ومنهم من بن ++هو زيد: قال أبي .»البيس ثيابك, واحلقي بأهلك«: فقال هلا
له صحبة? : قلت .ابن عجرة, ويدخل يف املسند: يقول+زيد واحد, البن ++كعب: يقول
 .»يدخل يف املسند: قال

 ). ٦٤٨(» املشكل« أخرجه الطحاوي يف ١)(
 . عن القاسم, به) ٣/٤٩٣( أخرجه أمحد ٢)(
 . عن املصنف, به) ٢/١٧١(» الكامل« أخرجه ابن عدي يف ٣)(
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بن ++ وأخربت عن حييى,أمحد عن أبيهبن ++اهللا++ عبد بذلك −١٢٢٥
 .)١(معني بمثل ذلك

ه −٤٠٤ نصاري يقال ا  )*(زيد: ابن جارية ا
 عن , نا سفيان:هشامبن ++ نا معاوية:يبةش++بن أبي++بكر++ أبو −١٢٢٦
قال :  عن ابن جارية األنصاري قال,الطفيل++ أبي عن,أعنيبن ++محران
 .)٢( النجايش: يعني» فصلوا عليه,إن أخاكم قد مات«: اهللا ++رسول

 َّ وال أعلم حدث هبذا احلديث غري الثوري, وال أحسب:)٣(][
 .هشامبن ++ويةرواه عن الثوري غري معا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيد هذا, وأن حديثه غري صحيح, بن ++ ذكر غري واحد أن مدار هذا احلديث عىل مجيل١)(

» الكامل«, و)٢/٢١٥(» بريالتاريخ الك«: وأنه مل يسمع من ابن عمر شيئا; انظر
 ). ١٣/١٥١(للدارقطني » العلل«, و)٢/١٧١(عدي  البن

, وقال »اًزيد: سامه بعض الرواة«): ١/١٠٤(» املؤتلف واملختلف« قال الدارقطني يف (*)
الطفيل عن ابن جارية األنصاري, ++ أبووروي«): ١/٢٣٢(» تبصري املنتبه«احلافظ يف 
ّ حديثا ومل يسمعن النبي  جارية صاحب الرتمجة بن ++زيد: , يعني»ه, فلعله زيد هذاً
 جارية ابن«): ١/٢٠٤(» تلقيح فهوم أهل األثر«وقال ابن اجلوزي يف . السابقة

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبووقد ذكر حديثه هذا. »اسمه يف خمتلف األنصاري
 .ًجارية أيضابن ++ حتت ترمجة زيد)٣/١١٨٠(

 ). ١٢٠٧٣(» املصنف«بة يف شي++ أبي أخرجه ابن٢)(
 ).ف(من ) ٣(



  ثايناملجلد ال ٤٩٢

 )*(زيدبن ++يسار++, أبواهللا ++زيد مو رسول −٤٠٥
 .)١(ً حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++)٢( نا حفص:سلمة++ أبو نا:علي اجلوزجاينبن ++ حممد −١٢٢٧
بن ++يساربن ++ بالل۩سمعت: مرة قالبن ++عمر++ أبي حدثني:)٣(عمر الطائي

 حدثني عن جدي أنه سمع :سمعت أبي:  قالاهللا ++زيد موىل رسول
إله إال هو احلي القيوم ++ الالذياهللا ++أستغفر: من قال«:  يقولاهللا ++رسول

 .)٤(»ّر له وإن كان فر من الزحفِفُ غ,وأتوب إليه
 . غري هذا احلديثاهللا ++ وال أعلم لزيد موىل رسول:)١(][

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اإلصابة«, و)٢/٢٧٨(» أسد الغابة«, و)١/١٦٧(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)
 :غريه وقال .باملوحدة بوال أبيه اسم أن موسى++ أبوذكر«: , وقال)٦٢٧, ٢/٥٩٢(

, »فأعتقه ثعلبة يبن غزوة يف  يالنب أصابه انوبي كان :هشام بنا وقال .زيد اسمه
 .مع تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك )١٠/١٢٢(» هتذيب الكامل«وانظر 

 ). ف( من ١)(
 ). ٧/٤١(» هتذيب الكامل«انظر ترمجته يف . , وهو خطأ»أبو«: أداة الكنية) م( زاد قبله يف ٢)(
 هتذيب«وانظر ترمجته يف  ,)ف(, وغري واضحة يف »تاريخ دمشق«, وكذا هي يف )م( من ٣)(

 . »الشني«: , ونسبه)٧/٤١(» الكامل
 .]م−أ/١٤٠: ق[  ۩  

 أخرجهومن طر يق املصنف, به, ) ٤/٢٦٥(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٤)(
: ُّالرتمذي قالسلمة, به, و++ أبي من طريق)٣٥٧٧ (يف ُّوالرتمذي, )١٥١٧ (داود++أبو

 . »الوجه هذا من إال نعرفه+ ال,غريب حديث هذا«
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ُّالبهزي −٤٠٦ ِ ْ ه بلغ أ,َ   )*(كعب السلمي البهزيبن ++زيد: ن ا
 عن ,سعيدبن ++أنا حييى:  نا هشيم ويزيد قاال: جدي −١٢٢٨
−سلمة الضمري بن ++ عن عمري,طلحةبن ++ عن عيسى,إبراهيمبن ++حممد

وقال −سمعت النبي  :  قال−سلمةبن ++عن عمري: قال هشيم يف حديثه
 اهللا ++أن رسول:  هبز عن رجل من,سلمةبن ++عن عمري يزيد يف حديثه

 :يلبث أن جاء رجل من هبز فقال فإذا هو بحامر عقري, فلم )١(بالعرج ّمر
 بكر++ أبااهللا ++ فأمر رسول, هذه رميتي فشأنكم هبا,)٢(اهللا ++رسول+يا

 فإذا هو )٣(ُثم سار حتى أتى عقبة أثاية ,»اقسمه بني الرفاق«:  فقال
 رجال من اهللا ++ فأمر رسول, فيه سهم يف ظل صخرة)٤(فِبظبي حاق

 .)٥(»يريبه أحد بيشء++, ال الرفاقّقف هاهنا حتى متر«: أصحابه فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسد «, و)٢/١٢٦(» االستيعاب«: انظر ترمجته يف, و»البزي«: إىل) م(ت يف  تصحف(*)
معجم « وسلمة,بن ++حتت ترمجة عمري) ٢/٦١٩(» اإلصابة«, و)٢/٢٩٧(» الغابة

هتذيب «, و)٣/١١٩٩(ألبي نعيم  »معرفة الصحابة«, و)٢٥٩(البن قانع » الصحابة
 .ية هناك, وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاش)١٠/١٠٣(» الكامل

 ). ٤/٩٨(» معجم البلدان«.  قرية جامعة يف واد من نواحي الطائف١)(
 ).ف(صيغة التصلية ليست يف ) ٢(
 مقياس: والفرسخ(ً موضع يف طريق اجلحفة بينه وبني املدينة مخسة وعرشون فرسخا ٣)(

 ). ٤/٩٨(» معجم البلدان«). أميال بثالثة يقدر الطول مقاييس من قديم
 ). ١/١٠١٤(البن األثري » النهاية«.  قد انحنى يف نومه أي نائم,٤)(
من ) ٢٨١٨(وأخرجه النسائي . عن هشيم ويزيد, به) ٣/٤١٨,٤٥٢( أخرجه أمحد ٥)(

» املوطأ«هارون, وهو يف بن ++سعيد, به نحو رواية يزيدبن ++طريق مالك, عن حييى
)٧٨٩.( 



  ثايناملجلد ال ٤٩٤

, والذي قال )٣(قال يزيد++ ما عىل)٢( واحلديث صحيح:)١(][
 .)٤(هشيم ليس هو بمحفوظ

 )*(اهللا++ عبد)٥(زيد أبو −٤٠٧
  عن,صالحبن ++اهللا++بن عبد++ عن صالح,فديك++ أبي ابنروى −١٢٢٩
اهللا ++وقف رسول: أحسبه قال:  عن جده زيد قال,اهللا++بن عبد++الرمحن++عبد

 ,ل عليكم يف يومكم هذاّتبارك وتعاىل تطواهللا ++إن«:  عشية عرفة فقال
 .)٦(»فوهب مسيئكم ملحسنكم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( من ١)(
 . إشارة إىل نسخة» خ«: وفوقها» يحالصح«: ويف احلاشية» الصحيح«): ف( يف ٢)(
 ). ف( ليست يف ٣)(
 ). ١٣/٢٨٧(للدارقطني » العلل« انظر ٤)(
 . »بن«): م( يف ٥)(

 ,)٢/٢٩٤(» أسد الغابة«, و)٣/١١٩٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«:  انظر ترمجته يف(*)
 .)٢/٦٢٥(» اإلصابة«و

 )٣٠٢٤(» معرفة الصحابة«عيم يف ن++وأخرجه أبو. للمصنف) ١٢٠٩٧(» الكنز« عزاه يف ٦)(
 . فديك, به++ أبيمن طريق ابن
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ه زياد ن ا    و
 )*(لبيد البياضيبن ++زياد −٤٠٨

 .وكان عامال عىل الصدقات
  عن موسى,فليحبن ++ نا حممد:موسى الفرويبن ++ارون ه −١٢٣٠

 .  عن الزهري ح,عقبةابن 
 عن ابن إسحاق قاال , عن أبيه,حييى األمويبن ++ سعيد −١٢٣١

 .لبيدبن ++زياد: ۩اًفيمن شهد بدر
 . بن بياضة األنصاري++بن أمية++بن عامر++بن سنان++ابن ثعلبة: زاد ابن إسحاق

بن ++صالح األزدي وعليبن ++الرمحن++ وعبدخيثمة++ أبو −١٢٣٢
بن ++وكيع, عن األعمش, عن ساملحدثنا : إسامعيل قالوابن ++مسلم وحممد

وذاك « :ا فقالً شيئاهللا ++ذكر رسول:  قال)١(لبيدبن ++اجلعد, عن زياد++أبي
 وكيف يذهب العلم ونحن ,رسول اهللا+ يا: فقالوا.»هاب العلمَعند أوان ذ

 ثكلتك أمك«: أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم? قالنقرأ القرآن ونقرئه 
 َ لبيد, أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة واإلنجيل)٢( أمابن+يا
 .)٣(»ينتفعون مما فيهام بيشء++ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلصابة«, و)٢/٢٧٣(» أسد الغابة«, و)٢/١٠٧(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)

 .مع تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك) ٩/٥٠٦(» هتذيب الكامل«, و)٢/٥٨٦(
 .]م−ب/١٤٠: ق[  ۩  

 .وهو تصحيف» كثري«): م(يف ) ١(
 ). م( ليست يف ٢)(
 .من طريق وكيع, به) ٤٠٤٨(ه ابن ماج و,)٢١٨, ٤/٦٠(أخرجه أمحد +٣)(



  ثايناملجلد ال ٤٩٦

 . نا غندر ح:عمربن ++ عبيد اهللا −١٢٣٣
 عن ,نا شعبة: داود قاال++ أبو نا:إبراهيمبن ++ أمحد −١٢٣٤
− عن ابن لبيد )١( حيدثاجلعد++بن أبي++سمعت سامل: المرة قبن ++عمرو

 .)٢( نحو حديث األعمشاهللا ++ عن رسول−رجل من األنصار
ّتويف رسول: عمربن ++قال حممدو: )١(]و[ بن ++ وزياداهللا ++ُ

  .)٣(لبيد عامله عىل صدقات حرضموت

ارث الصبن ++زياد −٤٠٩  )*(دائيُّا
الرمحن ++نا عبد: بن معاوية الفزاري++نا مروان: دبن رشي++ داود −١٢٣٥

 ,)٤(]نعيم احلرضميبن ++عن زياد[ اإلفريقي, −ابن أنعم: يعني−ابن زياد 
ق ّ يف سفر فتفراهللا ++أنه كان مع رسول: احلارث الصدائيبن ++عن زياد

 معه فأمرين فأذنت لصالة الغداة, فلام حلقه ُّتَبَثَو :قال عنه أصحابه,
داء ُ إن أخا ص,يا بالل«: اهللا ++ فقال رسول)٥(قيمُأراد بالل أن يالناس 

ّ ومن أذن فهو يقيم,ّأذن َ«)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من ) ١(
 .جعفر, بهبن ++من طريق حممد) ٤/٢١٩(, واإلمام أمحد )١٢٩٢( أخرجه الطياليس ٢)(
 ). ٣/٥٩٨(البن سعد » الطبقات الكربى« انظر ٣)(

» اإلصابة«, و)٢/٢٦٩(»  الغابةأسد«, و)٢/١٠٥(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)
 واحلارث : قال البخاري.حارثةبن ++ زياد: وقيل,بضم املهملة«: وقال) ٢/٥٨٢(

 .مع تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك) ٩/٤٤٥(» هتذيب الكامل«, وانظر »أصح
 ). ١٦( ترجم له املصنف ترمجة مستقلة تأيت برقم ٤)(
 . بب عليها, وض»الصالة«): ف( زاد بعدها يف ٥)(
 = ,)٥١٤(داود ++وأخرجه أبو. عن املصنف, به) ١١: ص(» فوائده«أخرجه ابن أخي ميمي يف ) ٦(
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 عن ,يونسبن ++ نا عيسى:صالح األزديبن ++الرمحن++ عبد −١٢٣٦
احلارث بن ++نعيم احلرضمي, عن زيادبن ++عبدالرمحن اإلفريقي, عن زياد

 فأخربت أنه قد بعث , اإلسالمأتيت النبي  فبايعته عىل: الصدائي قال
 اجليش وأنا لك بإسالمهم ّدُر:  فأتيته فقلت له,ا إىل قوميجيًش

 اهللا ++َ فأتى وفد منهم رسول,إليهم ۩ فكتبت, ففعل,وطاعتهم
: قال. » إنك ملطاع يف قومك,يا أخا صداء«:  فقال,بإسالمهم وطاعتهم

:  قلت»ّ نؤمرك عليهم?أفال«:  قال.اهم وهداهم وأحسن إليهمّقواهللا ++بل
 عليهم, وسألته من صدقاهتم ففعل, وكتب لي )١(بىل, فكتب لي بإمريت

 فأتاه أهل املنزل , يف بعض أسفاره فنزل منزالاهللا ++بذلك, وكان نبي
 بام كان بيننا وبني قومنا يف )٢(]إنه أخذنا: [ون عاملهم وقالواُكْشَي

 .فالتفت إىل أصحابه وأنا فيهمنعم, :  قالوا»وفعل?«: )٣( قال.اجلاهلية
 ثم أتاه رجل , فوقع ذلك يف نفيس.»ال خري يف اإلمارة لرجل مؤمن«: فقال

ًمن سأل الناس عن ظهر غنى«: فسأله, فقال  يف ٌ وداء, يف الرأسٌ فصداع,َ
 مل يرض تبارك وتعاىلاهللا ++إن«: فقال .فأعطني من الصدقات:  قال.»البطن

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال . من طريق عبدالرمحن اإلفريقي, به نحوه) ٧١٧(, وابن ماجه )١٩٩(والرتمذي 
 هو ضعيف عند :فريقي واإل.فريقيوحديث زياد إنام نعرفه من حديث اإل«: الرتمذي

أكتب حديث + ال: قال أمحد.سعيد القطان وغريهبن ++ حييى ضعفه;أهل احلديث
 . هو مقارب احلديث:ي أمره ويقولّعيل يقوإسامبن ++ ورأيت حممد: قال,فريقياإل

 .»ن فهو يقيمّ أن من أذ:والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم
 .]م−أ/١٤١: ق[  ۩  

 . »بإماريت«): م( يف ١)(
 . »يأخذنا«): ف( يف ٢)(
 .»قلت«): م(يف ) ٣(



  ثايناملجلد ال ٤٩٨

 ,أها ثامنية أجزاءّ فجز,ريه حتى حكم فيهايف الصدقات بحكم نبي وال غ
 من أول )١(اعتشى اهللا ++ثم إن نبي:  قال»كَّك حقُفإن كنت منها أعطيت

 فلزمته وجعل أصحابه ينقطعون حتى مل يبق معه منهم غريي, فلام ,الليل
 ثم , وتالحق أصحابه)٢(َّنت, ونزل فتربزّعاين أوان الصبح أمرين فأذ

صبه يف إناء ثم «:  قال.يكفيك++ القليل:  قلت»?ٌءمعك ما«: أقبل فقال
 فإذا بني كل إصبع من أصابعه عني تفور , فأتيته فوضع كفه فيه,»ائتني به
 لوال أن أستحي من ربي تبارك وتعاىل لسقينا ,يا أخا صداء«: فقال
اهللا ++ثم إن نبي .ّن أحبَ فاغرتف م»من أراد الامء:  يف أصحابيِ, نادأسقيناو

إن أخا صداء هو الذي «:  فأراد بالل أن يقيم فقال, إىل الصالة قام
 اهللا ++ فلام قىض رسول, فأقمت الصالة,» ومن أذن فهو يقيم,أذن

:  قلت»وما بدا لك?«: عفني قالأ:  فقلت)٣(صالته أتيته بصحيفته
من سأل الناس عن «:  وقلت,»ال خري يف اإلمارة ملؤمن«: سمعتك تقول

:  وقد سألتك وأنا غني فقال,» يف البطنٌ يف الرأس وداءٌ فصداع,ظهر غنى
 .»ني عىل رجلّلُفد«:  قال» وإن شئت فدع, فإن شئت فاقبل,۩هو ذاك«

ا إذا كان ً إن لنا بئر,رسول اهللا+ يا:فدللته عىل رجل من الوفد فقالوا له: قال
قنا ّ وإذا كان الصيف فني ماؤها فتفر,ا ماءها واجتمعنا عليهَنَعِالشتاء وس

ق وكل من حولنا لنا عدو, ّنستطيع اليوم أن نتفر++ ال وإنا,عىل ماء حولنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢/٦٠٣(» املعجم الوسيط«.  أي سار يف أول الليل١)(
 . »فربز«): م( يف ٢)(
 . »بصحيفة«): م( يف ٣)(

 .]م−ب/١٤١: ق[  ۩  



 ٤٩٩ ثايناملجلد ال  

 بسبع حصيات اهللا ++ فدعا نبي,ا ماؤهاَ أن يسعنتبارك وتعاىلاهللا ++فادع
 واذكروا اسم ,إذا أتيتموها فألقوا واحدة واحدة«: وحركهن يف يده وقال

 .)١( فام استطاعوا أن ينظروها من قعرها بعد,»اهللا
 . وقد روى سفيان الثوري بعض هذا احلديث عن اإلفريقي:

 عن , عن ابن أنعم, نا سفيان: نا وكيع:إسامعيلبن ++ حممد −١٢٣٧
 فقال ,ن فأراد بالل أن يقيمّأنه أذ: احلارثبن ++ عن زياد,نعيمبن ++زياد

 .)٢(»ن هو يقيمّإن الذي يؤذ«: اهللا ++رسول

 ,شعريعياض ابن ++زياد −٤١٠
 )*(عياض ليس فيه زياد: وقد قيل

نا : امللك الواسطي قاال++بن عبد++مسلم وحممدبن ++ علي −١٢٣٨
عياض بن ++ عن زياد, عن عامر, عن املغرية, أنا رشيك:هارونبن ++يزيد

 , يفعله قد رأيتكم تفعلونهاهللا ++كل يشء رأيت رسول: األشعري قال
  .)٣(دين يف العيّأراكم تقلسون++ الغري أين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق عبدالرمحن, به ) ٥٩٨(» بغية احلارث«كام يف » املسند« أخرجه احلارث يف ١)(

 . يق املصنف, بهمن طر) ٣٤/٣٤٦(» تاريخ دمشق«نحوه, وأخرجه ابن عساكر يف 
 . عن وكيع, به) ٤/١٦٩( أخرجه أمحد ٢)(

» اإلصابة«, و)٢/٢٧٣(» أسد الغابة«, و)٢/١٠٧(» االستيعاب«:  انظر ترمجته يف(*)
يصح له +خمتلف فيه, ال«: , وقال)٣/١٢١٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٦٤٢(

 .ته يف احلاشية هناكمع تتمة مصادر ترمج) ٢٢/٥٧١(» هتذيب الكامل«, وانظر »صحبة
من طريق املصنف, به, وأخرجه ) ٣/١٢١٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو أخرجه٣)(

 .من طريق يزيد, به) ٧/٢٠(» التاريخ الكبري«البخاري يف 



  ثايناملجلد ال ٥٠٠

 عن عامر , عن مغرية, نا رشيك:عمرو الضبيبن ++ داود −١٢٣٩
 فإنه ;ّأراهم يقلسون++ اللي++ ما: عياض األشعري يف يوم عيد فقالّمر: قال
 .)١(ةّنّالسمن 

 عن , عن الشعبي, عن مغرية, نا هشيم:أيوببن ++ زياد −١٢٤٠
بن ++ قال زياد, عن رشيك,عمروبن ++عياض األشعري مثل حديث داود

 .)٢(نعم:  فقال?ّفّ الرضب بالد:سئل هشيم عن التقليس: أيوب
 . وال أعلم له غري هذا:

 )*(زياد الغفاري  −٤١١
بن ++نا ابن هليعة, عن يزيد: نا قتيبة: بن زهري++حدثني أمحد −١٢٤١

وهو عىل املنرب −ًسمعت زيادا الغفاري :  نعيم قال۩عمرو, عن يزيد بن
ّمن تقرب إىل«: اهللا  يقول++ رسولسمعت:  يقول−بالفسطاط اهللا ++َ

ّ شربا تقرب إليه ذراعا, ومن تقرب إليهتعاىل َّ ً ّ ذراعا تقرب إليه)٣(ً ً)٤( 
ّباعا, ومن أقبل إليه ماشيا أقبل إليه مهروال, واهللا أعىل وأجل, واهللا أعىل  ً َ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه من طريق املصنف, به, و) ٤٧/٢٥٢(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ١)(

 . »فإنه من السنة«:  به غري قوله من وجه آخر عن رشيك,)١٣٠٢ (هابن ماج
 . من طريق املصنف, به) ٤٧/٥٢٥(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٢)(

» اإلصابة«و, )٢/٢٧٣(» أسد الغابة«و, )٢/١٠٨(» االستيعاب «:انظر ترمجته يف(*) 
 .)٣/١٢١١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٥٨٩(

 .]م−أ/١٤٢: ق[  ۩  
 . »تبارك وتعاىلاهللا ++إىل«): ف( يف ٣)(
 . »اهللا تعاىل إليه«): ف( بدهلا يف ٤)(



 ٥٠١ ثايناملجلد ال  

ّوأجل, واهللا أعىل وأجل ّ«)١(. 
 .فيام أعلم غري هذاومل يرو زياد الغفاري : 

ضرميبن ++زياد −٤١٢  )*(نعيم ا

بن ++, عن يزيد نا ابن هليعة: نا قتيبة:زهريبن ++ أمحد −١٢٤٢
نعيم بن ++ عن زياد,بردة++بن أبي++ عن املغرية,مرزوق++ أبي عن,حبيب++أبي

يف  )٢(اهللا تعاىل++أربع فرضهن«: اهللا ++قال رسول: احلرضمي قال
 ,الصالة: ًا حتى يأيت هبن مجيعاًغنني عنه شيئُ ي من أتى بثالث مل,اإلسالم
 .)٣(» وحج البيت, وصيام شهر رمضان,والزكاة

نعيم احلرضمي هذا هو الذي روى عنه بن ++ وال أدري زياد:
 . فإن كان هو ذاك فال أعرف له صحبة?اإلفريقي حديث زياد أم ال

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من طريق املصنف, وقد رواه )٣/١٢١١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو أخرجه١)(
 .ذر++ أبيعن قتيبة به, فجعله من مسند) ٥/١٥٥(اإلمام أمحد 

فريقي تابعي نعيم الذي روى عنه اإلبن ++زياد«: )٢/٥٨٨( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 .»باتفاق

 ).ف(من ) ٢(
من ) ٣/١٢١٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤/٢٠٠(» مسنده« أخرجه أمحد يف ٣)(

 ., بهبن هليعةا ثنا :سعيد قالبن ++قتيبةطريقه عن  
 ويف ,الكبري يف رواه أمحد والطرباين«): ١/١/٤٧( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»بن هليعةاتفرد به «: )٢/٥٨٨( »اإلصابة«ال احلافظ يف وق. »إسناده ابن هليعة
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 )*(عمروبن ++زه  −٤١٣
نا سليامن : بن زريع++نا يزيد: )١(بن عمر القواريري++ عبيد اهللا −١٢٤٣
 .ح عمروبن ++خمارق وزهريبن ++ عن قبيصة,عثامن++ أبي عن,التيمي
عثامن ++ أبي عن, عن سليامن التيمي, نا ابن علية: جدي −١٢٤٤
‘ö﴿لام نزلت : عمرو قاالبن ++خمارق وزهريبن ++ عن قبيصة,النهدي É‹Ρr& uρ 

y7 s? uÏ±tã š⎥⎫Î/ tø% F{$#﴾ ]جبل فعال )٢(أتى النبي  رضمة ]٢١٤ :الشعراء 
 إن مثلي , إين لكم نذير,مناف++ عبديا آل«:  ثم نادى,اًأعالها حجر

 فخيش أن يسبقه العدو ,ومثلكم كرجل رأى العدو فأراد أن ينذر أهله
 .واللفظ للقواريري. )٣(»صباحاه+ يا:فنادى

 . غري هذا)٤(مروعبن ++وال أجد لزهري: )١(][
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٢/٥٢٢(» االستيعاب«, و)٧/٨٠(البن سعد » الطبقات الكربى« : يفانظر ترمجته(*) 
, وانظر تتمة مصادر ترمجته يف )٩/٤١٠(» هتذيب الكامل«, و)٢/٥٧٧(» اإلصابة«و

 .احلاشية هناك
 ).ف( من ١)(
سكان الضاد املعجمة إ بفتح الراء و:ضمةّالر«): ٢٠٧ح(» رشح مسلم« قال النووي يف ٢)(

 , والرضمة واحدة الرضم. وغريه»املطالع« لغتان حكامها صاحب ,وبفتحها
 وقال . هي دون اهلضاب: وقيل. وهي صخور عظام بعضها فوق بعض:والرضام
 .» الرضمة حجارة جمتمعة ليست بثابتة يف االرض كأهنا منثورة:»العني«صاحب 

 , حدثنا التيمي:بن زريع++ حدثنا يزيد:كامل اجلحدري++حدثنا أبو) ٢٠٧(جه مسلم  أخر٣)(
 . فذكرهعمرو قاال,بن ++املخارق وزهريبن ++ عن قبيصة,عثامن++ أبيعن

  .»عمري«: إىل) م(تصحف يف ) ٤(



 ٥٠٣ ثايناملجلد ال  

yàÚ^nÖ]<ðˆ¢]<†}aH°¹^ÃÖ]<h…<<‚Û£]æ<H<î×Â<ïi<äi]ç×‘æ<

å‚fÂæ<äÖç‰…<‚Û¦H<gq…<àÚ<àè†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<‹éÛ¤]<Ýçè<

Ž‚e<íñ^Ûj‰æ<ì†Â<Äf‰<íß‰<†ËÖ]ÿÚłÿu<Ðÿ†^ã‰<]<±^Ãiw)١(J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(



  ثايناملجلد ال ٥٠٤
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زء التاسع من كتاب[   معجم الصحابة:ا
ع++رضي  اهللا عنهم أ

 تصنيف

 :أبي القاسم
 عبدالعزيز البغوي بن ++مدبن ++عبداهللا
مد++عبيد اهللا: عبد اهللا++رواية أبي مد++بن   بن++بن 

ه اهللا++دان ي عنه ر  )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
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ن الرحيم++بسم[  اهللا الر
مد رسوله الكريم, وعلى آله وصحبه وسلم++وصلى  )١(]اهللا على سيدنا 

 احلسن++بن خرية اخلطيب ببلنسية, وأبو++بن أمحد++علي: احلسن++ أبو[
أخربنا :  قاال)٢(بن املسلم املقرئ وطاهر املغربة++بن حاتم++املرتيض

ًسامعا, : قال املرتيض−الرمحن احلرضمي ++بن عبد++حممد: اهللا++عبد++أبو
 . ح−ًإذنا: ۩وقال اآلخر

 بن أمحد السلفي++بن حممد++محدأ: طاهر++وأنبأنا احلافظ أبو:  لنا املرتيضقال
 .ًإذنا ح

حممود الصويف بن ++هبة اهللابن ++يعقوب++بن أبي++ أبو القاسم
الصمد الكاملي ++بن عبد++هبة اهللابن ++احلسن علي++أخربنا أبو: ًسامعا قال

بن ++أمحدبن ++حممداهللا ++عبد++ أبوأخربنا:  وقال,ًطاهر السلفي إذنا++ وأبوًسامعا
  أخربنا: قال, قراءة: وقال اآلخر,ًإذنا:  قال ابن احلرضمي,م الرازيإبراهي
بن ++عبداهللا++ أبو أخربنا: قال,عيسى السعديبن ++أمحدبن ++الفضل حممد++أبو

بن ++بن حممد++اهللا++ عبدأبو القاسم  أخربنا: قال,محدانبن ++حممدبن ++حممد
 :)٣(]العزيز البغوي قال++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
 ).م(هكذا يمكن أن تقرأ يف  )٢(

 .]م−ب/١٤٢: ق[  ۩  
 ).م(بني املعقوفني من +ما) ٣(
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 )*(علقمةبن ++زه −٤١٤
 )١( نا:الوليد++ أبوامللك++بن عبد++ نا هشام:هانئبن ++ إبراهيم −١٢٤٥

: علقمة قالبن ++ عن زهري,لقيطبن ++ عن إياد,لقيطبن ++إيادبن ++عبيد اهللا
فكأن : ٍ يف ابن هلا مات قالاهللا ++إىل رسول جاءت امرأة من األنصار

ذ دخلت يف  قد مات لي ابنان من,رسول اهللا+ يا: قالت)٢(طوهاَبَالقوم غ
 دون النار )٣(رتقد احتظل«: اهللا ++ فقال رسول,اإلسالم سوى هذا

ًاحتظارا شديدا ً«)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١/٢٢٨(» اإلنابة«وقد أورد اخلالف يف صحبته مغلطاي يف . خمتلف يف صحبته(*) 
» كتاب الصحابة«نعيم يف ++ أبونسبه. علقمة++ أبيابن: علقمة وقيلبن ++زهري«: فقال
عمر, والباوردي, ++ وأبوًكره فيهم أيضا ابن منده,وذ... ًوالطرباين ثقفيا. ًبجليا

وذكره الصاغاين يف املختلف . تعرف له صحبة+ال: وقال الربقي. والعسكري, وغريهم
حيسب +, ثم ذكر كالم املصنف يف حاله, بأنه ال»ليست له صحبة: وقال البخاري. فيهم

 .أنه له صحبة
 .»بن«): م(تصحفت يف ) ١(
ُالغبطة ٢)( ْ َتت َأن ِ ِاملَغبوط حال مثل َّمنىَ  ,عنه ّتتحول َأن وال ,زواهلا ُتريد َأن غري من ْ

 ). ٧/٣٥٨(» لسان العرب «بحسد وليس
ِاالحتظار«: )١/٤٠٤( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف ٣)( ِفعل احلظار أراد : ْ ِ

ًلقد احتميت بحمى عظيم من النار َ ِّ يقيك حرها ويؤمنك دخوهلا,ْ ُ َّ ِ«. 
 »معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٥/٢٧٣( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٤(

بن ++جعفر: ًمجيعا من طريق) ٣/١٢٢٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٣٩(
 ., فذكرهعلقمةبن ++ عن زهري,ثنا إياد :لقيطبن ++إيادبن ++ ثنا عبيد اهللا:محيد قالوا

 رواه الطرباين يف الكبري بإسناد«): ٣/٥٦(» هيبالرتغيب والرت«قال املنذري يف 
رواه الطرباين يف «): ٣/٧(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . وبنحوه. »صحيح

 .» ورجاله رجال الصحيح,»الكبري«
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 غري أنه قد أدخل يف ,علقمة صحبةبن ++وال أحسب لزهري: 
 .املسند

 )*(عثمان الثقفيبن ++ زه −٤١٥
 .  نا هشام ح:الصمد++ عبد نا:اهللا++بن عبد++ هارون −١٢٤٦
 عن ,نا قتادة:  نا مهام قاال: نا حجاج:اهليثمبن ++اهللا++بد ع −١٢٤٧
قال − عن رجل أعور من ثقيف ,عثامن الثقفيبن ++اهللا++ عبد عن,احلسن
 عثامن فال أدريبن ++ إن مل يكن اسمه زهري,معروف: وكان يقال له: قتادة
 , والثاين معروف,الوليمة أول يوم حق«:  قالاهللا ++ أن رسول−اسمه++ما

 .)١(»والثالث سمعة ورياء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس :بن السكناقال «: )٢/٥٧٥(» اإلصابة«خمتلف يف صحبته, قال احلافظ يف (*) 
تعرف له + ال: وقال البخاري, ذكره فيهميلعبن ++ إال أن عمرو,بمعروف يف الصحابة

حاتم والرتمذي ++ وأبوخيثمة++ أبيبنا : وأثبت صحبته. ومل يصح إسناده,صحبة
ملغلطاي » اإلنابة يف معرفة املختلف فيهم من الصحابة«وكذا يف . »واألزدي وغريهم

)١/٢٢٨.( 
» تيعاباالس«و, )١٨٣, ٥٤: ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يف

, وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية )٩/٤٠٩(» هتذيب الكامل«, و)٢/٥٢٢(
 .هناك

والنسائي يف . مسلمبن ++ حدثنا عفان:املثنىبن ++ حدثنا حممد:)٣٧٤٥(داود ++ أبوأخرجه+١)(
أمحد  و.مسلمبن ++حدثنا عفان: املثنى قالبن ++ أخربنا حممد):٦٥٦١( »الكربى«
بن +الرمحن++ عبد حدثنا):٥/٣٧١(ويف . الصمد++ عبد حدثناه وفي. حدثنا هبز):٥/٢٨(

 .  أخربنا عفان):٢٠٦٥(والدارمي . مهدي
حدثنا مهام : قالوا) الرمحن++ وعبدالصمد,++ وعبدهبز,مسلم, وبن ++عفان(أربعتهم 

 = عن رجل أعور من ي,عثامن الثقفبن ++اهللا++ عبدحدثنا قتادة, عن احلسن, عن: قال
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 .عثامن غري هذابن ++ وال أعلم لزهري:

 )*(الشنوياهللا ++عبدبن ++زه −٤١٦
بن ++نا محاد: األشعث قاال++ وأبوإبراهيم املوصليبن ++ أمحد −١٢٤٨
رفع احلديث إىل النبي −اهللا ++عبدبن ++ عن زهري,عمران اجلوين++ أبي عن,زيد
يدفع القدم فهلك, فقد ++ ماليس حوله )١(ّوق إجارمن بات ف«:  قال−۩

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مل يكن اسمه −اًثنى عليه خريُوكان يقال له معروف, أي ي: ادةقال قت−ثقيف 
 .فذكره  قال, أن النبي :اسمه+عثامن, فال أدري مابن ++زهري
عن رجل من ثقيف  :)٥/٣٧١(عند اإلمام أمحد مهدي بن ++الرمحن++ عبديف روايةو

 .اًأعور, يقال له معروف, وأثنى عليه خري
: األعىل قال++بن عبد++ أخربنا حممد):٦٥٦٢( »لكربىا«النسائي يف مرس أخرجه و

 ., فذكرهاهللا ++قال رسول: حدثنا يونس, عن احلسن قال: حدثنا يزيد قال
داود ++ أبيله حديث يف الوليمة عند«: )٢/٥٧٥( »اإلصابة«قال احلافظ يف 
 تفرد«: , وقال»مل يصح إسناده: قال البخاري«: وقال» بأس به+والنسائي بسند ال

 .»عثامن الثقفيبن ++اهللا++ عبدبالرواية عنه
واختلف يف  .ةّبنون ومد )٥/١٦٥(» توضيح املشتبه«كذا قيده ابن نارص يف : الشنوئي(*) 

, )١/٢٢٧(» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«صحبته فذكره مغلطاي يف 
 »تقريب التهذيب«يف ًوترمجه أيضا . بأنه تابعي) ٢/٦٥٣(» اإلصابة«وجزم احلافظ يف 

 نزيل −بفتح اجليم واملوحدة−جبل ++بن أبي++اهللا++بن عبد++زهري«:  فقال)١/٢١٧(
 ,حاتم عن أبيه بأن حديثه مرسل++ أبيبنا وجزم , ذكره مجاعة يف الصحابة,البرصة

 .»بن حبان يف ثقات التابعنياوكذا ذكره 
البن حبان » الثقات«, و)٣/٤٢٦(للبخاري » التاريخ الكبري« :رتمجتهلانظر و

هتذيب «, و»صحابي«: وقال) ٣/١٢١(للذهبي » ميزان االعتدال«, و)٤/٢٦٤(
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)٩/٤٠٨(للمزي » الكامل

 .]م−ب/١٤٢: ق[  ۩  
ُاإلجار «: )١/٢٦( »لنهايةا« قال ابن األثري يف ١)( ُالسطح الذي ليس : بالكرس والتشديد−َّ ْ َّ

ْواليه ماَح َ ّيرد الساقط عنه+َ ُ َ«. 
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َبرئت منه الذمة, ومن ركب البحر عند ارجتاجه فهلك, فقد برئت منه  ّ ّ
 .)١(»الذمة
 .غري هذااهللا ++عبدبن ++وال أعلم لزهري: قال

سودبن ++ زاهر −٤١٧ سلمي++, أبوا َمجزأة ا ْ َ)*( 
بن ++عبدبن ++قيس بن++خملعبن ++األسودبن ++زاهر: )٢(سعدبن ++قال حممد

 .أفىصبن ++أسلمبن ++سالمانبن ++مالكبن ++خزيمةبن ++)٣(أنسبن ++دعبل
 وكان ,نزل زاهر الكوفة حني نزهلا املسلمون: عمربن ++وقال حممد: قال

 .ِاحلَمقبن ++ وكان من أصحاب عمرو,ًزاهر رشيفا بالكوفةبن ++ابنه جمزأة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++بكر++ وأبوقتادةبن ++نرص++ أبو أخربنا):٤/١٧٨(» شعب اإليامن« أخرجه البيهقي يف ١)(
 أنا :حييىبن ++ نا حييى:عليبن ++ نا إبراهيم:مطربن ++عمرو++ أبو أنا:إبراهيم الفاريس

 .»اهللا++بن عبد++زهري« من مسند. , بهزيدبن ++محاد
بن ++ حدثنا احلارث:قال موسى: )٣/٤٢٦(» التاريخ الكبري«خاري يف وأخرجه الب

كالمها .  الدستوائي:يعنى– ثنا هشام :ثنا أزهر: )٥/٧٩(» مسنده«وأمحد يف . عبيد
 :اهللا++بن عبد++زهريعن  ,عمران اجلوين++ أبي عن,)عبيد, وهشام الدستوائيبن ++احلارث(

ا ًرواه أمحد مرفوع«: )٨/١٨٦( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . حدثني رجل
 .» وكالمها رجاله رجال الصحيح,اًوموقوف

عمران ++ أبيزيد, عنبن ++يرويه محاد«): ١٣/٤٧٧(» العلل«قال الدارقطني يف 
اهللا ++عبدبن ++عمران, عن زهري++ أبيوغريه يرويه عن .اجلوين, عن جندب, عن النبي 

 .)٢/٦٥٣( »اإلصابة«م عىل احلديث يف وانظر باقي الكال. »وهو الصواب. اًموقوف
» الطبقات الكربى«انظر ترمجته يف و. خالف يف صحبته, وأنه ممن بايع حتت الشجرة+ال(*) 

هتذيب «, و)٢/٥٤٦(» اإلصابة«و, )٢/٥٠٩(» االستيعاب«و, )٤/٣١٩(البن سعد 
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)٩/٢٧٠(» الكامل

 ).٤/٣١٩(» الطبقات الكربى«, وانظر )ف(, واملثبت من »سعيد«: إىل) م(تصحفت يف ) ٢(
 . , وأشار يف حاشيتها أهنا وقعت هكذا يف نسخة)ف( صحح فوقها يف ٣)(
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 ,زاهربن ++ نا جمزأة:يك نا رش:احلميد احلامين++بن عبد++ حييى −١٢٤٩
 يوم اهللا ++نادى منادي رسول:  قال−وكان له صحبة− عن أبيه
َمن أصبح منكم صائما فليتم علي صومه, ومن كان أكل فال «: عاشوراء ً َّ ِ ُ

 .)١(»يأكل بقية يومه
 عن , عن إرسائيل, نا وكيع:األودياهللا ++عبدبن ++ عمرو −١٢٥٠
 أنه −وكان ممن بايع حتت الشجرة−  عن أبيه,زاهر األسلميبن ++جمزأة

 .)٣( فكرهه, ينقع فيه بعض جسده)٢(نُتُوصف له ألبان األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والطحاوي يف )٥٨٩(» األوسط«و ,)٥/٢٧٤( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(
 ,)١/٢٣٧( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦/٤٨( »رشح مشكل اآلثار«

بن ++رشيك, عن جمزأة: ًمجيعا من طريق) ٣/١٢٣٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 .زاهر, عن أبيه

 »الكبري«رواه البزار والطرباين يف «: )٣/٤٢٩( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»ورجال البزار ثقات. ..»األوسط«و

 . »زأة إال رشيكمل يرو هذا احلديث عن جم«: »األوسط«قال الطرباين يف 
َيقبل تفرده; فإن احلافظ يف +ورشيك ال ْ  صدوق«: قال عنه) ٢٦٦: ص(» التقريب«ُ

ومسلم ) ١٩٦٠(لكن احلديث له شاهد يف البخاري . »حفظه تغري ا,ًكثري ئخيط
غداة عاشوراء إىل  أرسل النبي «:  قالت»ذّعوُالربيع بنت م«من حديث ) ١١٣٦(

 .»ا فليصمً ومن أصبح صائم, بقية يومهّا فليتمًطرن أصبح مفَم«: قرى األنصار
قال ). ١/٢١(البن األثري » النهاية«انظر . مجع أتان, وهي احلامرة األنثى:  األتن٢)(

ور عىل جلمه فا;ُ ألبان األتنيفف لاخت«): ١٠/٢٤٩(» الفتح«احلافظ ابن حجر يف 
 .»هاحلم أكل بحل القول من حلها يف قولة يلكاموعند ال, ِالتحريم

 ,)١٧١٤٢(» املصنف«الرزاق يف ++, وعبد)٧/٤٣٢(» املصنف«شيبة يف ++ أخرجه ابن أبي٣)(
وأصله يف البخاري . ًمجيعا من طريق إرسائيل, به) ٤/٢٨٨(» السنن«والدارقطني يف 

 .ًثعلبة اخلشني مرفوعا++ أبيمن حديث) ٥٧٨١(
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 عن جمزأة , نا إرسائيل:غسان++ أبو نا:حممد القايضبن ++ أمحد −١٢٥١
 إذ نادى ,إنا لنوقد حتت القدور حلوم احلمر:  عن أبيه قال,األسلمي

 .)١(أكفئوا القدور: اهللا ++منادي رسول
  .ً وال أعلم لزاهر مسندا غري هذين احلديثني:

 )*(حرامبن ++ زاهر −٤١٨
 عن , عن ثابت, أنا معمر:الرزاق++ عبد نا: ابن زنجويه −١٢٥٢
 أو حزام شك−حرام بن ++زاهر: أن رجال من أهل البادية كان اسمه: أنس
ي   ثم جيهز له النب, كان هيدي للنبي  اهلدية من البادية−الرزاق++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٨٧٢٥(» املصنف«ق يف الرزا++ وعبد,)٢/٢٨٢ (»مسنده«شيبة يف ++ أبي أخرجه ابن١)(

) ٣٠٨٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٥/٢٧٤(» الكبري«ومن طريقه الطرباين يف 
 .ًمجيعا من طريق إرسائيل, به

 .مالكبن ++من حديث أنس) ١٣٤٥(ومسلم ) ٢٩٩١(» البخاري«وأصله يف 
» حرام«اسم أبيه ًخالف يف صحبته, وإنام اختلفوا يف شهوده بدرا, وكذا اختلفوا يف +ال(*) 

 :بالزاي» حزام«بالراء املهملة أم 
 :الرب++بن عبدا قال :بن حرام األشجعي++زاهر«: )٢/٥٤٧(» اإلصابة«فقال احلافظ يف 

, ثم »ا ألنه وصف بكونه بدري; إنه تصحف عليه: وقيل, عليهْقَافَوُ ومل ي,اًشهد بدر
 بالكرس : ويقال, بالفتح والراء: يقال,حرام والده«: ثم قال. »بدويا«: بني أن صوابه

 . »الرزاق بالشك++ عبد ووقع يف رواية,والزاي
: بالزاي, وقال عبدالغني: َحرام, وقيلبن ++زاهر«: )١/٤٢٣(» تبصري املنتبه«ويف 

 .»بالراء أصح
 ,)٣/٤٤٢(» التاريخ الكبري«و, )٩٦: ص(بن خياط ++خلليفة» الطبقات «:رتمجتهلانظر و

» االستيعاب«و, )٢/٤١٢(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٣/١٤٢(ان البن حب» الثقات«و
 ,)٣/١٢٣٠(نعيم  ألبي» معرفة الصحابة«, و)١/٢٣٧(» معجم الصحابة«و, )٢/٥٠٩(
 .)٢/٥٤٧(» اإلصابة«و
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ًإن زاهرا باديتنا ونحن «: فقال له النبي :  قال,إذا أراد أن خيرج

 فأتى النبي ,اً وكان رجال دميم,۩وكان النبي  حيبه:  قال.»حارضوه
 ,يبرصه++ ال فاحتضنه النبي  من خلفه وهو,ا وهو يبيع متاعهً يوم
 يألو++ ال فجعل,ن هذا? فالتفت فعرف النبي َأرسلني م: فقال
من «:  وجعل النبي  يقول,ألصق ظهره بصدر النبي  حني عرفه++ما

 ,ً إنك واهللا جتدين كاسدا,رسول اهللا+ يا: فقال»يشرتي مني هذا العبد?
 .)٢(»أنت غالاهللا ++لكن عند«: )١(]فقال النبي [

 سمعت: سلمة قالبن ++ نا رافع:فياضبن ++ نا شاذ: عمي −١٢٥٣
 يقال , عن رجل من أشجع−اجلعد++ أبي ابن:يعني–مل حيدث عن سا++أبي
إذا −يأيت النبي  ++ ال وكان−اوكان بدوي−حرام األشجعي بن ++زاهر: له

 ... فأخذ بوسطه, فرآه النبي  يبيع سلعة,إال بطرفة أو هدية −أتاه 
 .وذكر احلديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/١٤٣: ق[  ۩  

 .»وقال«): م(يف ) ١(
» التاريخ« , واحلديث أخرجه البخاري يف»أنت غالاهللا ++وقال لكن عند«): ف( زاد يف ٢)(

يعىل ++ وأبو,)٣/١٦١(» مسنده«, وأمحد يف )٢٣٩(» الشامئل«, والرتمذي يف )٣/٤٤٢(
» صحيحه«, وابن حبان يف )٦٩٢٢(» مسنده«, والبزار يف )٣٤٥٦(» مسنده«يف 

 .  عن أنس,عن ثابت البناين  حدثنا معمر,:الرزاق++ عبد:مجيعهم من طريق) ٥٧٩٠(
جممع «قال اهليثمي يف . »علم رواه عن ثابت إال معمرن+هذا احلديث ال«: قال البزار

. »يعىل والبزار ورجال أمحد رجال الصحيح++ وأبورواه أمحد«: )٩/٦١٥( »الزوائد
 وقد ,معمر خالفه«: وقال» حديث صحيح«): ٢/٥٤٧(» اإلصابة«وقال احلافظ يف 

 وهو .ث مرسالاحلاربن ++اهللا++بن عبد++ عن ثابت عن إسحاق:فقال سلمةبن ++محاد رواه
اجلعد ++بن أبي++ ولكن للحديث شاهد من رواية سامل,ومحاد يف ثابت أقوى من معمر

, وسيأيت هذا »ا كان بدوي,حرامبن ++ زاهر: عن رجل من أشجع يقال له,األشجعي
 .الشاهد يف احلديث اآليت بعد هذا
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بادية  وإن ,أال إن لكل حارضة بادية«: اهللا ++فقال رسول: وزاد فيه
 .)١(»حرامبن ++آل حممد  زاهر

 )*(الوازع العبديبن ++ الزارع −٤١٩
 . ثم نزل بعد ذلك البرصة,اهللا ++القيس إىل رسول++ عبدوكان يف وفد

 نا :داود الطياليس++ أبو نا:موسى++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون −١٢٥٤
بن ++عالواز[حدثتني أم أبان ابنة :  قال)٢(الرمحن الغنوي++بن عبد++مطر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »م الصحابةمعج«وابن قانع يف  ,)٥/٢٧٤(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(

بن ++شاذ: مجيعهم من طريق) ٨/٤١٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٢٣٧(
عن رجل اجلعد, ++بن أبي++حيدث عن سامل++ أبي سمعت:سلمة قالبن ++ ثنا رافع:الفياض

 ., فذكرهحرام األشجعيبن ++ زاهر:من أشجع يقال له
 .» ورجاله موثقون, والطرباينرواه البزار«): ٩/٣٦٩(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

» اجلرح والتعديل«ومثله يف ) ف(, )م(يف النسختني » الوازعبن ++الزارع«كذا جاء اسمه (*) 
 الزارع«لكن جعله غري واحد ). ٧/٨٨(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٦١٨(

عمرو بن اعامر ويقال بن ++الزارع«: )٢/٥٤٦(» اإلصابة«قال احلافظ يف . »الوازع++أبو
 يقال :الرب++ عبدبنا قال .داده يف أعراب البرصةِ ع,القيس++ عبد من,الوازع++ أبوالعبدي

 .» والوازع بالواو اسم ولده,اسم أبيه زارع
» الطبقات الكربى«و, )١٨٥ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يفو

هتذيب « و,)٢/٥٤٦(» اإلصابة«و, )٢/٥٦٣(» االستيعاب«و, )٧/٨٨(البن سعد 
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)٩/٢٦٦(» الكامل

 .»الغنوي: يف األصل«: , وصحح فوقها وكتب بحاشيتها»األعنق«): ف(, ويف )م(كذا يف ) ٢(
هالل بن ++مطر«يف ترمجة ) ٦/١٢٩(» اإلصابة«هذه النسبة مل نرها إال يف : قلنا
وهذه النسبة رأيناها يف . احب هذا احلديث, وذكر احلافظ هناك أنه مطر ص»الغنوي

:  ترمجة)٢٨/٥٥(» هتذيب الكامل«كام يف » العنزي«, »العبدي«: كتب الرتاجم
» تقريب التهذيب«, و»عبد الرمحن البرصي++ أبوعبدالرمحن العنزي األعنقبن ++مطر«
 .وغريها من مصادر ترمجته) ١/٩٤٧(
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 ّ أشج:ّ مع األشجاهللا ++ أنه وفد إىل رسول: عن جدها الزارع,)١(]الزارع
 .)٢(ة يف وجههّ وكان له شج−عمروبن ++ عائذ:وكان اسمه−القيس ++عبد

 :عيسى الطباعبن ++ نا حممد:هليثم القطانبن ++الكريم++ عبد  −١٢٥٥
 عن ,زارعبن ++ عن أم أبان بنت الوازع,الرمحن األعنق++بن عبد++نا مطر

قدمنا املدينة فجعلنا :  قال−القيس++ عبدوكان من وفد− جدها زارع
 وانتظر املنذر , ورجليهاهللا ++ل يد رسولِّ فنقب,نتبادر من رواحلنا

فقال له النبي  ,۩ ثم أتى النبي , فلبس ثوبيه)٣(َعيبتهاألشج حتى أتى 
ّإن فيك خلتني«:  َلم واألناةِاحل: ورسولهاهللا ++حيبهام )٤(َ  : فقال.»)٥(ْ

َجبلكاهللا ++بل«: لني عليهام? قالَبَجاهللا ++أختلق هبام أم  أنا,اهللا ++رسول+يا َ« 
 .)٦(ورسوله اهللا ++تني حيبهامّلَاحلمد هللا الذي جبلني عىل خ: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملثبت هو الصواب, كام يقتضيه معنى » ازعالوبن ++الزارع«): م(, ويف )ف( هكذا يف ١)(

 . »عن جدها«قوله 
, الطياليسداود ++ أبي:من طريق) ٣/١٨٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي أخرجه ابن٢)(

  .بعده+وانظر ما» مسند الطياليس«ومل نقف عليه يف . به
  .)٣/٦١٧(البن األثري » النهاية«. ِالعياب:  مستودع الثياب, واجلمع٣)(

 .]م−أ/١٤٤: ق[  ۩  
 . »خللتني«): م( يف ٤)(
ْ أي احللم والوقار٥)(   ).١/٣١(» املعجم الوسيط«. ِ
 »األدب املفرد«البخاري يف  و.الطباعبن ++عيسىبن ++حممد): ٥٢٢٥(داود ++ أبو أخرجه٦)(

 والطرباين يف .إسامعيلبن ++ حدثنا موسى):٢٨(» خلق أفعال العباد« و,)٩٧٥(
 :خليد قالبن ++ حدثنا أمحد):٤١٨( »األوسط«, ويف )٥/٢٧٥ (»املعجم الكبري«

 =  .عيسى الطباعبن ++حدثنا حممد
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 .غريه )١( وال أعلم للزارع: 

يبن ++ الزبيب −٤٢٠  )*(ثعلبة العن
 .ادية وروى عن النبي  حديثنيسكن الب
بن ++)٣(يثشعبن ++نا عامر: )٢(عبدة البرصيبن ++حدثنا أمحد −١٢٥٦
 وكان بلغ سبع عرشة ومائة سنة ,حدثني أبي: الزبيب قالبن ++اهللا++عبيد
 جيًشا إىل بني العنرب اهللا ++بعث نبي: سمعت جدي الزبيب يقول: قال

 قال ,اهللا ++قوهم إىل نبي فاستا, ناحية الطائف)٤(بةْكُفأخذوهم بر
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرمحن األعنق ++بن عبد++عن مطر) إسامعيلبن ++موسىعيسى, وبن ++حممد(كالمها 

 القيس++ عبدوفد يف وكان, زارع جدها عن زارع,بن ++الوازع بنت أبان أمحدثتني : قال
 ., فذكرتهقال

 .»الرمحن++بن عبد++مل يرو هذا احلديث عن أم أبان إال مطر«: »األوسط«رباين يف قال الط
 ).ف(من ) ١(

 ,ر عند األكثرّصغُبموحدتني م: زبيب«: )٢/٥٥٢( »اإلصابة«قيده احلافظ يف (*) 
 واعرتف أن أصحاب احلديث ,اًوخالفهم العسكري فجعل املوحدة األوىل نون

 »طبقاتال«خياط يف بن ++صحبته, ونسبه خليفةوال خالف يف . »يقولوهنا بموحدة
بن ++عدىبن ++عبدةبن ++يأببن ++سواءبن ++عمروبن ++ثعلبةبن ++زبيب«: )٤٢: ص(

 .»ةعليببن ++عمرو حرملةبن ++العنرببن ++جندب
 البن» اجلرح والتعديل«, و)٣/٤٤٧(للبخاري » التاريخ الكبري« :رتمجتهلانظر و
 ,)٢/٥٦٢(» االستيعاب«, و)٣/١٤٤( البن حبان »الثقات«, و)٣/٦٢١(حاتم ++أبي
 .تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك مع )٩/٢٨٦(» هتذيب الكامل«و

عىل هامش النسخة ومصصح عليها, وكالمها نسبة » الضبي«): ف(, ويف )م(هكذا يف ) ٢(
 ).٣٩٨−١/٣٩٧(» هتذيب الكامل«صحيحة له كام يف ترمجته من 

 . »شعيب«): م( تصحف يف ٣)(
 =: )٣/٦٣( »معجم البلدان«, وقال ياقوت يف )خ: (وفوقها .»بركية«): ف( يف حاشية ٤)(
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 بثالثة أيام اهللا ++ فسبقتهم إىل نبي,رة من إبليْكَفركبت ب: الزبيب
 )١( أتانا جندك:وبركاتهاهللا ++ورمحةاهللا ++رسول+ ياالسالم عليك: فقلت

 آذان النعم, ثم )٢(مناَرْضَ وخ,وكذافأخذونا وقد كنا أسلمنا يوم كذا 
أنا بآكله حتى ++ ما:لنبي  بغداء فقلت فبعث إلي ا,جلست عند راحلتي

ّتغده«:  فقال النبي ,بالعنرب )٣(ورسوله اهللا ++يصنع++ ماأعلم َ َ)٤( ,
 العنرب قال لي )٥(ُ فلام قدم, فتغديت»ورسوله بالعنرباهللا ++يصنع++ مافخري
نة عىل أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا يف هذه ِّهل لك بي«: اهللا ++نبي

 ,سمرة رجل من بلعنرب:  قلت»َمن بينتك?«: نعم قال:  قلت»األيام?
أخدعة :  فقلت له, سمرة أن يشهد, فشهد الرجل وأبىورجل آخر سامه له

ُينبزين ,نبي اهللا+ يا:فقال! سائر اليوم? ِ ْ  إن هذا ,نبي اهللا+ يا:فقلت! عندك )٦(َ
قد أبى أن يشهد لك, أحتلف مع شاهدك «: اسم له, فقال النبي 

 , فحلفت باهللا لقد أسلمنا يوم كذا وكذا,نعم, فاستحلفني:  قلت»خر?اآل
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,الطائف أودية من ٍواد هو :يالقعنب وقال ,والطائف مكة بني يه :بكري ابن قال«

 وقال ,باحلجاز جبل ركبة :وقيل ,والعراق مكة بني عامر يبن أرض من :وقيل
 .ها. »عدوان اليوم يسكنها كةم من يومني عىل مفازة هي :الزخمرشي

وكأن فوقها حرف خاء  » جندك«: , ويف مقابلها يف اهلامش»جنودك«): ف(يف صلب ) ١(
 .يف نسخة: الدال عىل

ِقطع أي ٢)( ُيخضرمون اجلاهلية أهل وكان ,ذهناُأ َطرف ُ ْ َ ُنعمهم ُ َ َ  َأمرهم اإلسالم جاء فلام ,َ
َيخرضموا أن  النبي ِيخضرم الذي املوضع غري يف ُ ْ َ البن » النهاية«. اجلاهلية أهل فيه ُ

 ). ٢/١٠٨(األثري 
 ).ف(ليس يف ) ٣(
 . »يعده«): م( يف ٤)(
 .وهناك شيئ يف احلاشية غري واضح واهللا أعلم» صح«: يشبه+ما) ف(فوقها يف ) ٥(
ُالنبز ٦)( َ ُيكثر وكأنه ,َّاللقب: بالتحريك َّ ْ  ). ٥/١٧(البن األثري » النهاية«. اَذم كان فيام َ
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ِاذهبوا فقاسموهم أنصاف «: ۩ قال النبي .وخرضمنا آذان النعم
 )١(ّحيب ضاللة العمل++اهللا ال++األموال, وال متسوا ذرارهيم, لوال أن

ْرزأناكم++ما َ  .»)٣(ِعقاال )٢(َ
بني, إن + يا: العنربية فقالت)٤(فدعتني أمي كلدة ابنة يزيد: قال الزبيب

ّزربيتيهذا الرجل أخذ  َ ْ  )٥(فانرصفت إىل نبي اهللا:  التي كنت ألبس, قالِ
وبركاته, أعدين عىل رجل اهللا ++ورمحةاهللا ++نبي+ ياالسالم عليك:  فقلت

 : قال»ّما ضم منك?«: ورسوله قالاهللا ++مّحر++ مامن جندك ضم مني
 هذا وهو ,نعم:  قلت»تعرف صاحبك?«: ة قال ألمي عجوز كبري)٦(بيةْرِز

 وقمت )٧(بتلبيبه فأخذت ,»احبسه«:  فقال لي النبي ,قائم إىل جنبي
 قائمني اهللا ++ عىل الناس, فنظر إلينا نبيّ والنبي  يقص,معه مكاننا

ورسوله اهللا ++شاء++ ما: قلت»تريد بأسريك?++ مايا أخا بني العنرب,«: فقال
,++ نبيّ, فقام إليلته من يديورفضته فأرس  فمسح وجهي بيده اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/١٤٤: ق[  ۩  

 ). ٢/٥٢٦(البن األثري » النهاية«.  أي بطالنه وذهاب نفعه١)(
 ). ٢/٥٢٦(البن األثري » النهاية«.  أي نقصنا وأخذنا٢)(
َاحلبل الذي يعقل : ِ العقال٣)( ْ  ). ٣/٥٣٤(البن األثري » النهاية«. به البعري) يربط(ُ
كلبة : وقال ابن ماكوال...... «: »كذا يف األصل «:وكتب يف احلاشية» بزين«): ف( يف ٤)(

 ابنة برثن بالراء والثاء املثلثة, وكذلك قال الطرباين: بالباء املوحدة حتتها, وقال
وانظر . »كليبة بالتصغري, واهللا أعلم: األصبهانيان إال أهنم قالوا... نعيم++وأبو

 ).١/٢٧٩(البن ماكوال » اإلكامل«
 .»رسول اهللا«): م(يف ) ٥(
 ). ١/٣٩١(» املعجم الوسيط«. َزرابي: ِ أي وسادة تبسط للجلوس عليها, واجلمع٦)(
َجمعتإذا : أخذت بتلبيب فالن: يقال. »برأسه«): ف( يف حاشية ٧)( ْ َ  هو الذي ثوبه عليه َ

ْوقبضت ُالبسه َ  ). ٤/٤٢٠(البن األثري » النهاية«. ّرهُجت عليه َ
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ّرد عىل «:  وقال للرجل,»اللهم ارزقه العفو والعافية«: ثالث مرات وقال ُ
 , إهنا خرجت من يدي,نبي اهللا+ يا: قال,»ِهذا زربية أمه التي أخذهتا منه

اذهب «:  وقال للرجل, سيف الرجل بيده فأعطانيهاهللا ++فاختلع نبي
 .ً فزودين آصعا من شعري,»ًده أصوعا من طعامّفزو

 ومل ,ًومل يزالوا إىل يومهم هذا أهل عافية مل يسفكوا دما: قال عامر
 .)١(اهللا ++يشهدوا يوم رش لدعوة رسول

 .وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذين احلديثني: 

يل الMائي −٤٢١  )*( زيد ا
بن مرسوق ++بن سعيد++نا مبارك: )٢(بن عمرو املسييبي++ داود −١٢٥٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. شعيثبن ++حدثنا عامر: عبدة قالبن ++ثنا أمحدحد: قال) ٣٦١٢(داود ++ أبوأخرجه ١)(

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوومن طريقه )٥/٢٦٧(» املعجم الكبري«والطرباين يف 
وحدثنا . إسامعيلبن ++ ثنا موسى:يالفضل األسفاطبن ++حدثنا العباس): ٣٠٦٤(

 عبدة, وسعدن ب++أمحد(كالمها  .شعيثبن ++عامربن ++ ثنا سعد:الوليد النريسبن ++حممد
 .شعيث, بهبن ++, عن عامر)عامرابن 

بن ++منهببن ++زيدبن ++مهلهلبن ++زيد اخليل«: )٢/٦٢٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
بن ++عمروبن ++نابلبن ++مالكبن ++كنانةبن ++ثوببن ++املختلسبن ++أفىصبن ++رضا++عبد

  .» زيد اخلرياه النبي ّ وفد يف سنة تسع وسم, الطائييئطبن ++الغوث
» الطبقات الكربى«و, )١٣: ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:رتمجتهلانظر و

البن قانع » معجم الصحابة«و, )٢/٥٥٩(» االستيعاب«و, )١/٣٢١(البن سعد 
 .)٣/١١٩٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و, )١/٢٢٧(

 املوافق لام يف , وهو)ف(أثبتناه من +, وهو تصحيف والصواب ما»املسيئ« )م(يف ) ٢(
للذهبي » سري أعالم النبالء«, و)١/٤٢(للخطيب » املتفق واملفرتق«ترمجته من 

)١١/١٣١.( 
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  عن,عمُن++ أبي)١( عن ابن,مرسوقبن ++نا سعيد: أخو سفيان الثوري−
 )٢(بةَهَذ من اليمن ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي بعث علي : سعيد اخلدري قال++أبي

حابس احلنظلي ثم بن ++ األقرع: بني, فقسمها بني أربعة,)٣(وفيها تربتها
عالثة  ۩ وبني علقمة بن, الفزاريحصنبن ++ وبني عيينة,أحد بني جماشع

أتقسم بني :  فقالت قريش واألنصار. وبني زيد اخليل الطائي,العامري
 إذ أقبل .» أتألفهم)٤(إنام«: صناديد أهل نجد وتدعنا? فقال النبي 

 حملوق , كث اللحية, ناتئ اجلبني, مرشف الوجنتني,رجل غائر العينني
:  قال»إذا عصيته?اهللا ++َمن يطع«: بي فقال الناهللا ++حممد, اتق+ يا:فقال

 فوىل الرجل ,الوليدبن ++حسبته خالد: فسأله رجل من القوم قتله, قال
جياوز ++ الهذا قوم يقرءون القرآن )٥(إن من ضئضئ«: اهللا ++فقال رسول

ُ ويدعون أهل األوثان, يمرقون,حناجرهم, يقتلون أهل اإلسالم ْ َ ُ من  )٦(َ
 .)٧(»السهم من الرمية, لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاداإلسالم كام يمرق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصحح عليها, وستأيت يف ختريج احلديث رواية البخاري بأن ) ف( أحلقها يف هامش ١)(

بن ++الرمحن عبد«: , وانظر ترمجة»نعم++ أبينعم أو++ أبيابن«: ًقبيصة أيضا شك فقال
 ).٧/١٠٨(» هتذيب الكامل« يف» الكويف احلكم++ أبوالبجىل, نعم++أبي

 ). ٢/٤٣١(البن األثري » النهاية«.  أي قطعة من الذهب٢)(
 ). ١٣/٧٧(» عون املعبود«. عنه مميزة غري ,تراهبا يف كائنة أي ٣)(

 .]م−أ/١٤٥: ق[  ۩  
 » أنا«): ف(زاد هنا يف هامش ) ٤(
 ). ٣/١٤٥(بن األثري ال» النهاية«.  أي أصله ونسله٥)(
َيجوزنه:  أي٦)( ُ ُ ِويخرقونه َ ْ ِيخرق كام َ ْ ُالسهم َ ْ َّاملرمي َءاليش َّ , أي مل يتمسكوا منه جوخير به ْ

 ). ٤/٦٧٨(البن األثري » النهاية«. من اإلسالم بيشء
من طريق املصنف به, وأخرجه البخاري ) ٩/١٩٢(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٧)(

 =شك −نعم ++ أو أبي,نعم++ عن ابن أبي, عن أبيه, حدثنا سفيان:ثنا قبيصةحد): ٧٤٣٢(
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 )*(أوفى++بن أبي++زيد −٤٢٢
 . علقمة:أوىف++بن أبي++اهللا++ عبدأخو

بن ++املؤمن++ عبدحدثنا: حممد الذارع البرصيبن ++ احلسني −١٢٥٨
بن ++رشحبيل, عن زيدبن ++اهللا++ عبدمعن, عنبن ++نا يزيد: عباد العبدي

 .أوىف ح++أبي
 :علي اجلهضميبن ++ نا نرص:علي اجلوزجاينبن ++د حمم −١٢٥٩
  عن,معنبن ++ حدثني يزيد:عمرو العبديبن ++عبادبن ++املؤمن++ عبدأخربنا
دخلت عىل : أوىف قال++بن أبي++ عن زيد, عن رجل,رشحبيلبن ++اهللا++عبد

 فجعل ينظر يف وجوه »فالن?بن ++أين فالن«:  مسجده فقالاهللا ++رسول
 فلام توافوا عنده , ويبعث إليهم حتى توافوا عنده,دهمأصحابه ويتفق

إين حمدثكم حديثا فاحفظوه وعوه وحدثوا «: وأثنى عليه ثم قالاهللا ++محد
 ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ š∅ÏΒ﴿ اصطفى من خلقه خلقا ثم تالاهللا ++إن: به من بعدكم

Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Wξß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$#﴾ ]ة, وإين ًخلقا يدخلهم اجلن ]٧٥: احلج
 )١(]اهللا تعاىل [َأصطفي منكم من أحب أن أصطفيه ومؤاخ بينكم كام آخى

جيزيك اهللا ++بكر فاجث بني يدي; فإن لك عندي يدا++أبا+ يابني مالئكته, قم
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدثنا :بن الرسي++حدثنا هناد): ١٠٦٤(ومسلم . سعيد اخلدري++ عن أبي−قبيصة

 .سعيد اخلدري++ عن أبي,نعم++بن أبي++الرمحن++ عن عبد,بن مرسوق++ عن سعيد,األحوص++أبو
بن +خالدبن ++أوىف++بن أبي++زيد«: )٢/٥٩١( »اإلصابة«خالف يف صحبته, نسبه احلافظ يف +ال(*) 

 .»أسلم األسلمي أخو عبداهللابن ++هوازنبن ++ثعلبةبن ++رفاعةبن ++أسيد++بن أبي++احلارث
» التاريخ الكبري«و, )٢٣١: ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:رتمجتهلانظر و

» الثقات«, و)٣/٥٥٤(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«, و)٣/٣٨٦(للبخاري 
 .)٢/٥٣٦(» االستيعاب«, و)٣/١٤٠(البن حبان 

 ).ف(من ) ١(
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هبا, فلو كنت متخذا خليال الختذتك خليال, فأنت مني بمنزلة قمييص من 
لقد «: دنا منه فقال ف»عمر+ ياادن«:  ثم قال,بكر++ أبو۩ ثم تنحى,»جسدي

ْكنت شديد الشغب علينا يا ّأن يعز اإلسالم اهللا ++حفص, فدعوت++ أبا)١(َّ
إىل  )٣(, وكنت أحبهم)٢(بكذلك اهللا ++هشام, ففعلبن ++بك أو بأبي جهل

 ثم آخى , ثم تنحى عمر,»اهللا, فأنت معي يف اجلنة ثالث ثالثة يف هذه األمة
 فلم »عمرو++ أباعمرو ادن++ أباادن«: قال, ثم دعا عثامن فبكر++ أبيبينه وبني

اهللا  إىل السامء ++رسول فنظر ,يزل يدنو منه حتى ألصق ركبتيه بركبتيه
 ت ثم نظر إىل عثامن وكان, ثالث مرات»العظيماهللا ++سبحان«: فقال
ْامجع عطفي«:  بيده ثم قالاهللا ++ها رسولّ حملولة فزر)٤(أزراره ردائك  )٥(ِ

ّ أنت ممن يرد علي حويض ,ًإن لك شأنا يف أهل السامء« :قال ثم »عىل نحرك ِ
فالن : َمن فعل بك هذا? فتقول:  فأقول,ًدما )٧(َتشخب )٦(وأوداجه

أال إن عثامن : ِوفالن, وذلك كالم جربيل إذا هاتف هيتف من السامء فقال
عوف بن ++الرمحن++ عبد ثم دعا, ثم تنحى عثامن,» عىل كل خمذول)٨(اختري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/١٤٥: ق[  ۩  

 ). ف( ليس يف ١)(
 .»لك«): ف(يف ) ٢(
 . »كذا«): ف( كتب فوقها يف ٣)(
 .»وكان إزاره«): م(يف ) ٤(
ّسمي ٥)( َعطف عىل لوقوعه بذلك ُ ْ َناحيتا ومها الرجل ِيِ  ). ٣/٥٠٥(ري البن األث» النهاية«. عنقه ِ
ُبالعنق أحاط+ ماهي ٦)( ُواحدها َّالذابح يقطعها يالت ُالعروق من ُ ٌودج: ِ َ  »النهاية«. بالتحريك َ

 ). ٥/٣٦٢(البن األثري 
 ). ٢/١١١٤(البن األثري » النهاية«.  أي تسيل٧)(
 .»أمري«): ف(يف ) ٨(
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, وتسمى يف السامء األمني, )١(اهللا تعاىل++أمني اهللا, أنت أمني+ ياادن«: فقال
عىل مالك باحلق, أما إن لك عندي دعوة قد وعدتكها وقد اهللا ++يسلطك
 ثم ,»الرمحن++عبد+ يامحلتني أمانة«: قالاهللا ++رسول+ يا ليْرِخ:  قال.»أخرهتا
 وجعل يقول ,»مالك اهللا++الرمحن, أما إنه أكثر++عبد+ ياًإن لك شأنا« :قال

 ثم ,حممد جعل حيثو بيدهبن ++ ووصف لنا حسني,بيده هكذا وهكذا
ثم دعا طلحة والزبري فقال  ثم آخى بينه وبني عثامن, ,الرمحن++ عبدتنحى
َادنوا مني«: هلام بن ++أنتام حواري كحواري عيسى«: ام فدنوا منه فقال هل»ُ

 :يارس وسعدا فقالبن ++ ثم دعا عامر, ثم آخى بينهام,»)٢( مريم
بن ++ ثم دعا عويمر, ثم آخى بينه وبني سعد,»عامر, تقتلك الفئة الباغية++يا«

يا سلامن, أنت منا أهل البيت, « :الدرداء وسلامن الفاريس فقال++ أبازيد
 ۩»العلم األول والعلم اآلخر والكتاب األول والكتاب اآلخراهللا ++وقد آتاك
  وأمي)٢(بىل بأبي أنت:  قال,»الدرداء?++أبا+ ياشدكْرَاشهد أال أ«: ثم قال

يرتكوك, وإن ++ الإن تنتقدهم ينتقدوك, وإن ترتكهم«: , قالرسول اهللا+يا
 فأقرضهم عرضك ليوم فقرك, واعلم أن اجلزاء ,هترب منهم يدركوك

: , ثم نظر يف وجوه أصحابه فقال ثم آخى بينه وبني سلامن,»أمامك
ّ أول من يرد علي حويضّأبرشوا وقروا عينا, أنتم« وأنتم يف أعىل  )٢(ِ

احلمد هللا الذي هيدي من «: عمر, فقالبن ++اهللا++ عبد ثم نظر إىل,»الغرف
ّالضاللة, ويلبس الضاللة عىل من حيب ُِ  لقد ذهبت :)٣(  فقال علي,»ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(

 .]م−أ/١٤٦: ق[  ۩  
 ). خ: (وفوقها» احلوض«: ةويف احلاشي) ف( صحح فوقها يف ٢)(
 ).ف(من ) ٣(
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فعلت; غريي, ++روحي, وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت بأصحابك ما
اهللا ++فقال رسول. ُك العتبى والكرامةفإن كان هذا من سخط علي فل

أخرتك إال لنفيس, وأنت مني بمنزلة ++والذي بعثني باحلق ما«: 
وما : , قال»نبي بعدي, وأنت أخي ووارثي++هارون من موسى, غري أنه ال

وما : فقال. »ما ورثت األنبياء من قبلي«: نبي اهللا? قال+أرث منك يا
ّتاب رهبم وسنة نبيهم, وأنت معي ك«: ورثت األنبياء من قبلك? فقال ُ

, ثم تال »يف قرصي يف اجلنة, وفاطمة ابنتي, وأنت أخي ورفيقي
$﴿: اهللا ++رسول ºΡ≡ uθ ÷z Î) 4’ n? tã 9‘ ã ß™ t⎦, Î# Î7≈ s) tG •Β﴾ ]اهللا ++ املتحابني يف]٤٧: احلجر

 .)١(ينظر بعضهم إىل بعض
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلحاد «عاصم يف ++ أبي, وابن)١٠٨٥, ٨٧١(» فضائل الصحابة« أخرجه أمحد يف ١)(

  )٥/٢٢٠( »املعجم الكبري«, والطرباين يف عليبن ++ حدثنا نرص):٤/٥٣٧( »واملثاين
  حدثني:معنبن ++ ثنا يزيد:عمرو العبديبن ++عبادبن ++املؤمن++ عبد:مجيعا من طريق

 ., فذكرهأوىف قال++بن أبي++ عن زيد, عن رجل من قريش,رشحبيلبن ++اهللا++عبد
رشحبيل وقال بن ++اهللا++ عبدحلديثه طرق عن«: )٢/٥٩١( »اإلصابة«قال احلافظ يف 

يعرف + ال: وقال البخاري,يصح+بن السكن روى حديثه من ثالث طرق ليس فيها ماا
  عن,خالد++ أبيبنا رواه بعضهم عن ;سامع بعضهم من بعض وال يتابع عليه

 .)٢/٣٦١( »علل احلديث«وانظر . »أوىف وال يصح++بن أبي++اهللا++عبد
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 )*(ةَنْعَسبن ++ زيد −٤٢٣
, وروى عن النبي  اهللا ++ولسكن املدينة, وتويف عىل عهد رس

 .ًحديثا
* * * 
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 قاله ابن. فقيل بالنون, وهو األكثر, وقيل بالياء: اختلفوا فيه. »سعية«): ف(يف (*) 

) ٥/٦٥(» اإلكامل«, وقيده ونسبه ابن ماكوال يف )٢/٥٥٣(» االستيعاب«الرب يف ++عبد
َسعنة«: فقال ْ بن ++بكربن ++نةْعَ فهو س.بسني مهملة مفتوحة وعني مهملة ساكنة ونون: َ
هتذيب «وقال النووي يف . »لؤىبن ++سامةبن ++احلارثبن ++عبيدةبن ++عمروبن ++عوف
هو أحد أحبار اليهود الذين ...  سعية الصحابىبن ++زيد«: )١/٢٠٠( »األسامء

مشاهد   يَلم وحسن إسالمه, وشهد مع النب, أسًأسلموا, وأكثرهم علما وما
 إىل املدينة, وخرب إسالمه طويل مشهور, وأبوه  ىف غزوة تبوك مقبّويفُكثرية, وت

إهنا مضمومة, وهو غريب, وهو بالنون, : وقال القلعى. سعية, بسني مهملة مفتوحة
النون أكثر, : الرب++ عبدقال ابن. الرب وغريه++بن عبد++عمر++ أبوبالياء, حكامها: ويقال

, )٢/٦٦٣(للذهبي » تاريخ اإلسالم«انظر ترمجته يف و. »واقترص اجلمهور عىل النون
 .)٢/٦٠٦(» اإلصابة«و
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 )*(اهللا++بن عبد++زيد و −٤٢٤
 .ًا سكن البرصة, وروى عن النبي  حديث,روى عنه احلسن البرصي

* * * 
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 ,حاتم++ أبيبنا قال ,األنصارياهللا ++عبدبن ++زيد«: )٢/٦١٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 والطرباين يف ,»اريخالت« وروى البخاري يف .بن حبانا وكذا قال . له صحبة:عن أبيه
بن ++ عن احلسن,معاذبن ++ عن سعد,رافعبن ++ عن إسحاق, من طريق الليث»األوسط«

رقية من احلية   عرضنا عىل النبي :األنصاري قالاهللا ++عبدبن ++ عن زيد,احلسن++أبي
 مل نجد حديثه إال من هذا :بن السكنا قال .»إنام هي مواثيق« : وقال,فإذن لنا فيها

إال هبذا   عن النبي ىيرو+ ال: وقال الطرباين. وليس بمعروف يف الصحابة,هالوج
  .» تفرد به الليث,اإلسناد

 البن» اجلرح والتعديل«و, )٣/٣٠٥(للبخاري » التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف 
 . )٢/٥٥٧(» االستيعاب«و, )٣/١٤١(حبان البن » الثقات«, و)٣/٥٦٦(حاتم ++أبي

 −أي البخاري− »مل يذكر احلديث« :قال البغوي«: )٢/٦٥١( »اإلصابة«يف  قال احلافظ ١)(
 بن وهبا فقد وصله . لكنه مرسل, يف قصة رفاعة وزوجته»املوطأ« هو يف :قلت
 أخرجه . عن أبيه,الرمحن++بن عبد++ عن الزبري: فقال فيه,علي احلنفي عن مالك++وأبو

  وابن,بن حبانا وكذا ,يف التابعني وقد ذكره البخاري .بن وهبابن خزيمة من طريق ا
 قيل ,ةّ وأما هذا فبضمها عىل اجلاد,بري جد هذا بفتح الزايَّالز]: تنبيه[ .حاتم++أبي

 .»كجده
» الثقات«, و)٣/٥٨١(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل« :انظر ترمجته يف

 »الطبقات الكربى«و, )٤/١٦٧(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٤/٢٦٢(البن حبان 
, وانظر تتمة مصادر ترمجته )٩/٣١٠(» هتذيب الكامل«و, )٨/٤٥٧(البن سعد 

 .يف احلاشية هناك
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ن++بن عبد++بُّالز  −٤٢٥  )*(ب القرظيَّالزبن ++الر
 .سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا

إسامعيل ليس بن ++ألسامء يف كتاب حممد رأيت هذه الثالثة ا:
 .معها حديث

ë]ˆÖ]<h^e<†}a<H°ŠÖ]<h^e<Ùæ_æJ  

* * * 
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 −أي البخاري− »مل يذكر احلديث« :قال البغوي«: )٢/٦٥١( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

علي ++بن وهب وأبوا فقد وصله . لكنه مرسل, يف قصة رفاعة وزوجته»املوطأ« هو يف :قلت
بن خزيمة من ا أخرجه . عن أبيه,الرمحن++بن عبد++ عن الزبري: فقال فيه,لكاحلنفي عن ما

 .حاتم++ وابن أبي,بن حبانا وكذا , وقد ذكره البخاري يف التابعني.بن وهباطريق 
 .» قيل كجده,ةّ وأما هذا فبضمها عىل اجلاد,بري جد هذا بفتح الزايَّالز]: تنبيه[

حبان ++البن» الثقات«, و)٣/٥٨١(حاتم ++بن أبيال» اجلرح والتعديل« :انظر ترمجته يف
البن سعد » الطبقات الكربى«و, )٤/١٦٧(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٤/٢٦٢(
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)٩/٣١٠(» هتذيب الكامل«و, )٨/٤٥٧(
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ه س  من روى عن الن  من ابتدأ ا
 )*( الزهري۩وقاص++ أبو وهو,مالكبن ++أبو إسحاق سعد −٤٢٦
.  ومات باملدينة وهو ابن أربع وسبعني سنة,سكن الكوفة )١(كان
 .)٢(ف وثامننيّابن ني: ويقال
 , عن ابن عيينة,الرزاق++ عبدنا: حممد املروزيبن ++ زهري −١٢٦٠

 ,رسول اهللا+ يا: عن سعد أنه قال,املسيببن ++ عن سعيد,زيدبن ++عن علي
 ,زهرةبن ++مناف++بن عبد++)٣(وهيببن ++مالكبن ++أنت سعد«: من أنا? قال

 . )٤(»من قال غري هذا فعليه لعنة اهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/١٤٦: ق[  ۩  
» الطبقات الكربى«و, )١٥: ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يف(*) 

هتذيب «, و)٣/٧٣(» اإلصابة«و, )٢/٦٠٦(» االستيعاب«و, )٣/١٣٧(سعد  البن
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٠/٣٠٩(» الكامل

 ).ف(من ) ١(
  ).١/١٣٩(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
 . »وهب«: إىل) م( تصحف يف ٣)(
بن ++اهللا++ وعبدمن طريق املصنف,) ٢٠/٢٨٥(» تاريخ دمشق«يف  أخرجه ابن عساكر ٤)(

 .معمر++ وأبووكيعبن ++ حدثني سفيان):٤٣١( »العلل ومعرفة الرجال«اإلمام أمحد يف 
 وابن. سليم العبديبن ++أخربنا حممد: )٣/١٣٧( »الطبقات الكربى«وابن سعد يف 

والطرباين يف . محيدبن ++يعقوب حدثنا): ١/١٤٦(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
والبزار يف . الرمادي بشاربن ++إبراهيم ثنا :خليفة++ أبوحدثنا): ١/١٣٦(» الكبري«
عقبة بن ++سليامن اخلزاز, وحممدبن ++املطرف داود++ أبو حدثنا):١٠٧٣( »همسند«

 =أمحد بن ++أمحد حممد++ أبو حدثنا):١/١٢٩( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.السدويس
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نا : بن خالد احلراين++نا عمرو: زيمنصور املروبن ++ أمحد −١٢٦١
 . عن عروة ح,األسود++ أبي عن,هليعة ابن

بن ++ عن موسى, نا ابن فليح:موسى الفرويبن ++ هارون −١٢٦٢
  . عن الزهري ح,عقبة

إسحاق فيمن بن ++ عن حممد, حدثني أبي: ابن األموي −١٢٦٣
بن ++مناف++دبن عب++وهيببن ++مالكبن ++سعد: اهللا ++ا مع رسولًشهد بدر

 .مرةبن ++كالببن ++زهرة
بن ++حدثنا حييى: إبراهيم قاالبن ++حنبل ويعقوببن ++ أمحد −١٢٦٤
: سعد يف حديث ذكره قالبن ++ عن مصعب, عن سامك, عن شعبة,سعيد

 . األنف)١(كان سعد مفزور
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» املستدرك«واحلاكم يف . بشاربن ++ ثنا إبراهيم:خليفة++ أبوثنا: أمحد قاالبن ++امنوسلي

 .يحرب املوصلبن ++ ثنا علي:يسليامن املوصلبن ++حدثنا أمحد: )٣/٥٦٥(
بن ++سليم العبدي, ويعقوببن ++معمر, وحممد++ وأبووكيع,بن ++سفيان: (مجيعهم

عقبة, بن ++سليامن, وحممدبن ++طرف داودامل++ وأبوبشار الرمادي,بن ++محيد, وإبراهيم
 عن ,جدعانبن ++زيدبن ++ عن علي,عيينةبن ++سفيانعن ) حرب املوصليبن ++وعلي
 ., بهوقاص++بن أبي++ عن سعد,املسيببن ++سعيد

 إال عن سعد, وال نعلم له  عن النبي ىروُنعلمه ي+هذا احلديث ال«: قال البزار
 .»زيد إال ابن عيينةبن ++ وال نعلم رواه عن علي,ادا عن سعد غري هذا اإلسنًإسناد

زيد, بن ++يرويه ابن عيينة, عن علي«: )٤/٣٦٦( »العلل«قال الدارقطني يف 
عن ابن عيينة, عن , بشاربن ++معمر وابن وكيع وإبراهيم++ أبوواختلف عنه; فرواه

ابن عيينة ورواه احلميدي, عن  .املسيب, عن سعد متصالبن ++زيد, عن سعيدبن ++علي
 .»أراه عن سعد: مرسال, ثم شك فيه, فقال

 ). ٣/٨٤٦(البن األثري » النهاية«.  أي مشقوق١)(
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 .)١(ًأن سعدا كان أفطس:  ويف غري هذا احلديث:
 , عمري)٣(امللك بن++ عبد)٢( عن,رير نا هشيم وج: جدي −١٢٦٥

 .)٤(إسحاق++أبا+ يا:أن عمر قال لسعد: سمرةبن ++عن جابر
بن ++)٥( نا هاشم: حدثني أبي:حييى األمويبن ++ سعيد −١٢٦٦
أسلم ++ ما:ًسمعت سعدا يقول: املسيب قالبن ++ أخربين سعيد: قالهاشم

ُوإين لثلث اإلسالم ولقد مكثت ستة أيام ,أحد قبلي ُ)٦(. 
سمعت عائشة : نا يوسف الامجشون قال: بن يونس++ رسيج −١٢٦٧

ُيوما إىل الليل, وإنه لثلث اإلسالم++لقد مكث أبي: بنت سعد تقول ُ ً)٧(. 
بن ++جعفربن ++إسحاق  أنا:حممدبن ++ نا يعقوب:ماديّ الر −١٢٦٨
وأحدمها يزيد عىل صاحبه احلرف وما −عمران بن ++العزيز++ وعبدحممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َالفطس ١)(  ). ٣/٨٨٣(البن األثري » النهاية« .هاُوانفراش األنف قصبة ُانخفاض: َ
 يالرازاهللا ++عبد++ أبويالضب قرطبن ++احلميد++بن عبد++جرير«: وهو» بن«): م( تصحفت يف ٢)(

 . »القايض الكويف
 ,عمرو++ أبوياللخم الفريس سويدبن ++عمريبن ++امللك عبد«وهو » عن«): م( تصحفت يف ٣)(

 . »الكويف عمر++ أبو:ويقال
 ).٤٥٣(, ومسلم )٧٥٥(أخرجه البخاري ) ٤(
 الزهرى القريش وقاص++بن أبي++عتبةبن ++هاشمبن ++هاشم«وهو » قاسم«: إىل) م( تصحف يف ٥)(

 . »هاشمبن ++هاشمبن ++هاشم :قالوي ,املدين
). ١/١٣(» رشح سنن ابن ماجه«. أسلم نَم َثالث ناك أسلم يوم يعني :ييبّالط قال ٦)(

 :زائدة++ أخربنا ابن أبي:بن موسى++حدثني إبراهيم): ٣٧٢٧(واحلديث أخرجه البخاري 
 ., بههاشمبن ++حدثنا هاشم

 .سلمة الامجشون++بن أبي++بن يعقوب++ يوسف ثنا):١٣٠٣(» فضائل الصحابة« أخرجه أمحد يف ٧)(



  ثايناملجلد ال ٥٣٢

بن ++ عن إسامعيل,خمرمةبن ++املسوربن ++جعفربن ++ اهللا)١(بد عن ع−أشبهه 
اهللا  ++ رسولّرد:  عن أبيه قال,سعدبن ++ عن عامر,سعدبن ++حممد
 فأجازه , فبكى عمري,وقاص عن خمرجه إىل بدر واستصغره++بن أبي++عمري

ً ولقد شهدت بدرا وما يف وجهي ,فعقدت عليه محالة سيفه: وقال سعد
 : يعني,لي من بعد اللحىاهللا ++ ثم أكثر, بيدي۩حدة أمسحهاإال شعرة وا

 .)٢(البنني
 : قالعبادبن ++املؤمن++ عبد نا:)٣(حممد الذارعبن ++ احلسني −١٢٦٩

أن : أوىف++بن أبي++ عن زيد,رشحبيلبن ++اهللا++ عبد عن,معنبن ++حدثني يزيد
 .)٤(النبي  آخى بني سعد وبني عامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »عبيد«: إىل) ف( تصحفت يف ١)(

 .]م−أ/١٤٧: ق[  ۩  
نعيم ++ وأبو.عمربن ++أخربنا حممد: )٣/١٤٩( »الطبقات الكربى« أخرجه ابن سعد يف ٢)(

 ثنا :حصني القايض++ أبوثنا:  حدثنا الطلحي قال):٤/٢٠٨٤( »معرفة الصحابة«يف 
: )٣/٢٠٨( »املستدرك«واحلاكم يف . جعفر املخرميبن ++اهللا++ عبدثنا :حييى احلامين
بن ++اهللا++بن عبد++ حدثني حممد:جرير الفقيهبن ++ثنا حممد: جعفر الباقربن ++أخربين خملد

  عن,حممدبن ++جعفربن ++ أنا إسحاق:حممد الزهريبن ++ ثنا يعقوب:يسعيد الواسط
 .جعفربن ++اهللا++عبد

حممد, عن بن ++عن إسامعيل) جعفر املخرميبن ++اهللا++ وعبدعمر, بن++حممد(كالمها 
 ., فذكرهسعد, عن سعدبن ++عامر

لكن تعقبه الذهبي يف . » ومل خيرجاه,هذا حديث صحيح اإلسناد« :قال احلاكم
 . »حممد الزهري ضعفوهبن ++يعقوب«: »التلخيص«

 . »الذراع«: إىل) م( تصحف يف ٣)(
 = حدثنا ):٣/١١٩٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو: جدا هو جزء من حديث طويل ٤)(
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 عن , نا أبي:جريربن ++ حدثنا وهب:هللا++بن عبد++ هارون −١٢٧٠
كان سعد آخر : سعد قالبن ++ عن عامر, عن الزهري,راشدبن ++النعامن

 .)١(املهاجرين وفاة
 .راشدبن ++ومل حيدث هبذا أحد غري النعامن

: نعيم يقول++ أباسمعت: إبراهيم العبدي قالبن ++حدثنا أمحد −١٢٧١
 .مات سعد سنة ثامن ومخسني

 مات سعد بالعقيق,: بن بكري قال++نا حييى: وربن منص++حدثني أمحد −١٢٧٢
 .)٢( وصىل عليه مروان,ومحل إىل املدينة

بن ++ نا إبراهيم: املؤدب)٣(يزيدبن ++ نا نوح:مسلمبن ++حدثنا علي −١٢٧٣
 ,وقاص يف زمن معاوية بعد حجته األوىل++بن أبي++تويف سعد: سعد قال

 .وهو ابن ثالث وثامنني
 .اهللا ++اديث صاحلة عن رسولوقاص أح++بن أبي++وقد روى سعد

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به, وأخرجه الطرباين بن حممد الذارع, ++ ثنا حسني:بن جرير++ ثنا حممد:بن سلم++بن جعفر++أمحد
 ثنا :بن علي++ ثنا نرص:بن إسحاق التسرتي++ حدثنا احلسني):٥/٢٢٠( »املعجم الكبري«يف 
 عن ,بن رشحبيل++اهللا++ حدثني عبد:بن معن++ ثنا يزيد: العبديبن عمرو++بن عباد++املؤمن++عبد

 ., فذكره, وزاد يف إسنادهأوىف قال++بن أبي++ عن زيد,رجل من قريش
زيد «:  رواية الطرباين ثم قال)١/١٤٢( »سري أعالم النبالء«ذكر الذهبي يف 

 .»ف إال يف هذا احلديث املوضوعَعرُي+ال
 ).١/١٣٨(» م الكبرياملعج«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 ).١/١٣٩(للطرباين » املعجم الكبري«انظر ) ٢(
بن ++يزيدبن ++نوح«وهو . وكأنه صحح عليها» زيد«: , ويف احلاشية)ف( ضبب فوقها يف ٣)(

  .»حممد املؤدب++ أبويسيار البغداد
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شهليبن ++سعد −٤٢٧  )*(معاذ ا
 . روى عن النبي ,من ذلك  خرج يوم بني قريظة ومات,من األوس

 بن++عن حممد حدثني أبي,: األموي بن حييى++ سعيد −١٢٧٤

 .ح إسحاق
 عن ,عقبةبن ++ عن موسى, نا ابن فليح: هارون الفروي −١٢٧٥

بن ++معاذبن ++سعد: اهللا ++مع رسولا ً فيمن شهد بدر:الزهري قاال
 .)١(األشهل++بن عبد++امرئ القيسبن ++النعامن
 عن , عن ثابت, عن سليامن,النرض++ أبو نا: ابن زنجويه −١٢٧٦

 .عمرو++أبو: معاذبن ++كنية سعد: أنس قال
َنا مبرش احللبي, عن معان: بن موسى++ احلكم −١٢٧٧  بن رفاعة,++)٢(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++سعد«:  فقال)٧٧: ص(» الطبقات«خياط بن ++صحابي بدري مشهور نسبه خليفة(*) 

 : ويقال,احلارثبن ++جشمبن ++األشهل++بن عبد++امرئ القيسبن ++النعامنن ب++معاذ
 :ى يكن,اخلدرةبن ++معاويةبن ++ أمه كبشة بنت رافع,جشمبن ++األشهل++بن عبد++زيد بنا
 »عمرو++أبا

 ,)٢/٦٠٢(» االستيعاب«و, )٣/٤٢٠(البن سعد » الطبقات الكربى «:انظر ترمجته يف
, وانظر تتمة مصادر ترمجته يف )١٠/٣٠٠(» يب الكاملهتذ«, و)٣/٨٤(» اإلصابة«و

 .احلاشية هناك
) ٣/١٢٤٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٦/٥( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(

 ., فذكره عن ابن شهاب,بن عقبة++ عن موسى,بن فليح++حممد: كالمها من طريق
 آخره ذال معجمة, وقد أثبتناه عىل »معاذ«: إىل )ف(, )م(تصحف يف النسختني ) ٢(

من طريق املصنف به, ) ٥٩/٨(» تاريخ دمشق«الصواب من رواية ابن عساكر يف 
 .»احلميص يقالو يالدمشق حممد++ أبويالسالم رفاعةبن ++انَعُم«: وهو
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ً سعدا حني اهللا ++أمر رسول: قالاهللا ++عبدبن ++ابر عن ج,الزبري++ أبيعن
 .)٢( فاكتوى)١(لهَحْكَرمته النضري أن يكوي أ

 عن ,سعيدبن ++ نا حييى:عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٢٧٨
:  عن النبي  قال,سعيد اخلدري++ أبي عن,نرضة++ أبي عن,)٣(عوف

 .۩+)٤(»معاذبن ++اهتز عرش الرمحن ملوت سعد«
 . حممد العنقزي حبن ++ نا عمرو:عمربن ++)٥(د اهللاي عب −١٢٧٩
: بن الوليد قاال++نا خلف: بن إبراهيم الدورقي++ يعقوب −١٢٨٠

اهللا ++بن ميمون, عن عبد++إسحاق, عن عمرو++حدثنا إرسائيل, عن أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»هو عرق يف اليد: األكحل«): ١/٥٥٧(» فتح الباري«قال احلافظ يف ) ١(
من طريق املصنف, وذكره الذهبي يف ) ٥٩/٨(» اريخ دمشقت«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

 .»هذا حديث غريب, ومعان ليس بذاك القوي«:  وقال)١٧/٢٩٢( »سري أعالم النبالء«
) ٤١٢٢(» صحيح البخاري«إصابته كانت يف غزوة األحزاب كام ثبت يف : قلنا
قريظة, من حديث عائشة, ثم انفجر عرقه بعد غزو النبي  لبني ) ١٧٦٩(ومسلم 

أصيب «: ووقع تسمية من رماه يف رواية مسلم قالت عائشة. ومات بعد أن حكم فيهم
 .» رماه يف األكحل,ةَقِرَ ابن الع: من قريش يقال لهٌسعد يوم اخلندق رماه رجل

بن ++ سعديرم«: الزبري, عن جابر قال++ أبيمن طريق) ٢٢٠٨(وقد أخرجه مسلم 
. »ت فحسمه الثانيةَمِرَ ثم و,صَقْشِبيده بم  يبمه النَسَ فح:له قالَحْكَمعاذ يف أ

 . وليس فيه ذكر بني النضري
 .وهو تصحيف طاهر» بن عوف«): م(يف ) ٣(
 :نرضة قال++ أبو حدثني: حدثنا عوف قال:حدثنا حييى: »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٤(

ومسلم ) ٣٨٠٣(واحلديث أصله يف البخاري .  عن النبي ,سعيد++ أباسمعت
 .ً مرفوعا هبذا اللفظاهللا ++عبدبن ++من حديث جابر) ٢٤٦٦(

 .]م−ب/١٤٧: ق[  ۩  
 . »عبد اهللا«): م( يف ٥)(
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بن خلف, وكان أمية إذا ++ًبن معاذ معتمرا, فنزل عىل أمية++انطلق سعد: قال
انتظر حتى : ّلشام فمر باملدينة نزل عىل سعد, فقال أمية لسعدانطلق إىل ا

إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت, فبينام سعد يطوف إذ 
أنا, فقال : من هذا الذي يطوف بالكعبة? فقال سعد: جهل فقال++أتاه أبو

نعم, : ً بالكعبة آمنا وقد آويت حممدا وأصحابه? قال)١(تطوف: جهل++أبو
احلكم صوتك; فإنه ++ترفع عىل أبي++ال: فقال أمية لسعد.  بينهام)٢(افتالحي

 أن أطوف بالبيت )٣(واهللا لئن منعتني: ثم قال له سعد. سيد أهل الوادي
ترفع ++ال: فجعل أمية يقول لسعد: قال. ألقطعن عليك متجرك إىل الشام

دعنا عنك, فإين : فغضب سعد فقال: قال. صوتك وجعل يمسكه
: قال سعد. نعم: إياي? قال: قال. ا  يزعم أنه قاتلكًسمعت حممد

قال ++أما تعلمني ما: يكذب حممد, فرجع إىل أم صفوان فقال هلا++واهللا ما
: , قالت)٤(ًيزعم أن حممدا قاتلي: وما قال? قال: أخي اليثربي? قالت

: يكذب حممد, فلام خرجوا إىل بدر وجاء الرصيخ, قالت له امرأته++واهللا ما
: جهل++خيرج, قال له أبو++قال لك أخوك اليثربي? فأراد أن ال++ ذكرت ماأما

ًإنك من أرشاف أهل الوادي فسر معنا يوما أو يومني, فسار معهم,  ْ ِ
 .)٥(اهللا تعاىل++فقتله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »أتطوف«): ف( يف ١)(
 ). ٤/٤٦١(البن األثري » النهاية«. اخلصام واملنازعة:  املالحاة٢)(
  .»منعني«): ف( يف ٣)(
 ».ًزعم أن حممدا يزعم أنه قاتلي«): ف(يف ) ٤(
 :إسحاقبن ++حدثني أمحد: من طريق )٣٦٣٢(, واحلديث أخرجه البخاري )ف(من  ٥)(

 . , بهإسحاق++ أبي عن, حدثنا إرسائيل:موسىبن ++حدثنا عبيد اهللا
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 .وهذا لفظ حديث يعقوب
قة يوم ِرَ رميته التي رماه ابن العمنمعاذ بن ++ ومات سعد:

 .)١(اخلندق 

ةبن ++ سعد:أبو ثابت −٤٢٨ نصاري ر  )*(عليهاهللا ++عبادة ا
: عن ابن إسحاق فيمن شهد العقبة , نا أبي: ابن األموي −١٢٨١
بن ++ثعلبةبن ++)٢(خزيمةبن ++حزامبن ++حارثةبن ++دليمبن ++عبادةبن ++سعد

 .)٣(ً وكان نقيبا,ساعدةبن ++اخلزرج بن++طريف
بن ++ عن حرام,نا معمر: الرزاق++ عبدنا:  ابن زنجويه۩ −١٢٨٢
 من ,عبادة من النقباءبن ++سعد:  عن جابر قال, عن ابني جابر,عثامن

 .األنصار
: احلميد يقول++بن عبد++سمعت سعد: زهري قالبن ++ أمحد −١٢٨٣
 . عقبي نقيب, اخلزرج)٤(منعبادة بن ++سعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ف(ليست يف ) ١(

البن » الطبقات الكربى«و, )٩٧ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يف(*) 
 »هتذيب الكامل«, و)٣/٦٥(» اإلصابة«و, )٢/٥٩٤(» االستيعاب«و, )٣/٦١٣(سعد 

 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٠/٢٧٧(
بن ++حزامبن ++حارثة: وقيل خزيمة++بن أبي++حارثة«): ١/٤٣٣(» اإلصابة«قال احلافظ يف +٢)(

 . »زيمةخ
 ).١٥−٦/١٤(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

 .]م−أ/١٤٨: ق[  ۩  
 .»بن«): م(يف ) ٤(
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 عن ,العزيز++بن عبد++ عن حييى,)١(وأنا املدائني:  ابن زهريقال  −١٢٨٤
 .ثابت++أبا: عبادة يكنىبن ++ن سعد أ:أبيه

حممد, بن ++عمرو, عن زهريبن ++امللك++ عبد نا:خيثمة++ أبو −١٢٨٥
بن ++سعيدبن ++رشحبيلبن ++ عقيل, عن عمرو)٢(حممد بنبن ++اهللا++ عبدعن
أن رجال من : عبادةبن ++عبادة, عن أبيه, عن جده, عن سعدبن ++سعد

 أخربنا عن يوم اجلمعة ماذا فيه ,اهللارسول + يا:األنصار أتى النبي  فقال
َّفيه خلق آدم, وفيه أهبط, وفيه توىف: فيه مخس خالل«: من اخلري? قال َ ِ اهللا ++ُ
ًمل يسأل مأثما أو ++ ماالعبد شيئا إال آتاه إياهاهللا ++يسأل++ الآدم, وفيه ساعة

 وال سامء وال أرض ,ّمن ملك مقرب++ ماقطيعة رحم, وفيه تقوم الساعة,
ِوال ريح إال وهي تشفق من يوم اجلمعة جبالوال  ْ ُ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ملحقة هبامش النسخة وصحح عليها» ابن«وكلمة » ابن املدائني«): ف(يف ) ١(
 . »عن«): م( يف ٢)(
 ,عامر++ أبوثنا: )٥/٢٨٤(» مسنده«فأخرجه أمحد يف : ُ اختلف يف إسناد هذا احلديث٣)(

أبو عامر, (كالمها . مسعودبن ++حدثني موسى): ٣٠٩(» مسنده«يف محيد بن ++عبدو
بن ++ عن عمرو,عقيلبن ++حممدبن ++اهللا++ عبد عن,حممدبن ++نا زهريأ ):مسعودبن ++وموسى
 .عبادةبن ++ عن سعد, عن جده, عن أبيه,سعيدبن ++رشحبيل

إسحاق اخلشاب بن ++ حدثنا أمحد):١٩ /٦(» املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف 
بن ++ ثنا إسامعيل:إسحاق التسرتيبن ++ وحدثنا احلسني.ط حيقسبن ++ ثنا عمر:يالرق

بن ++عمرو++ أبو حدثنا):٣/١٢٤٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.زرارة الرقي قاال
 قسيط, وإسامعيلبن ++عمر(ثالثتهم . هشامبن ++ ثنا عبيد:سفيانبن ++ ثنا احلسن:محدان

 ,عقيلبن ++حممدبن ++ عن عبداهللا,عمروبن ++عبيداهللاعن  ,)هشامبن ++زرارة, وعبيدابن 
 .»عن أبيه, عن جده«: فلم يذكر. عبادةبن ++ عن سعد,عبادةبن ++سعدبن ++ن رشحبيلع

عامر ++ أبونا: املثنى قالبن ++ حدثنا حممد):٣٧٣٨(» مسنده«يف البزار وأخرجه 
 = بن رشحبيل++بن عقيل, عن عمرو++بن حممد++اهللا++بن حممد, عن عبد++نا زهري: العقدي قال
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بن ++ عن عبيد اهللا, عن الزهري, نا سفيان:املقرئبن ++ حممد −١٢٨٦
ماتت أمي وعليها : عبادة قالبن ++ عن سعد, عن ابن عباس,اهللا++عبد
 .)٢( فأمرين أن أقضيه عنها, فسألت النبي )١(نذر

نا : سعيد األشج قاالبن ++اهللا++ وعبدشيبة++بن أبي++ عثامن −١٢٨٧
, عن  عن الزهري,وائلبن ++ عن بكر,عروةبن ++ عن هشام,عبدة
ر كان عىل ْذَا سأل النبي  عن نً عن ابن عباس أن سعد,)٣(اهللا++عبيد
 .)٤( وذكر احلديث...أمه

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. »عن أبيه«فلم يذكر . عبادةبن ++ عن جده, عن سعدعبادة,بن ++سعدبن ++سعيدبن ا
 .)٤٤ /٤ (»التاريخ الكبري«وعرض اخلالف يف إسناد هذا احلديث اإلمام البخاري يف 

 عن النبي إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد, ىروُنعلمه ي+هذا الكالم ال«: قال البزار
 إال ,رواه أمحد والبزار«: )٢/٣٧١ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . »وإسناده صالح
بن ++اهللا++ عبد: وفيه»الكبري« والطرباين يف ,»سيد األيام يوم اجلمعة«: أنه قال فيه

 .» وبقية رجاله ثقات,عقيل وفيه كالم وقد وثقبن ++حممد
املشار إليها يف » الصحيحني«, وهو املوافق لرواية )ف(, واملثبت من »دين«): م( يف ١)(

 . التعليق اآليت
 عن , حدثنا سفيان:يزيد قالبن ++اهللا++بن عبد++أخربنا حممد): ٣٦٦١( أخرجه النسائي ٢)(

 )١٦٣٨(, ومسلم )٢٧٦١(وقد أخرجه البخاري . »بن عبادة++سعد«من مسند . الزهري
 .عبادةبن ++, فحكى قصة سعد»عباسبن ++عبد اهللا«لكن من مسند 

بن عباس مل يدرك ا وقد قدمت أن«: )٥/٣٩٠( »فتح الباري«قال احلافظ يف 
بن عباس قد ا ويكون »عبادةبن ++عن سعد« : فتعني ترجيح رواية من زاد فيه,القصة

بن ++عن سعد« : ويكون قول من قال, وحيتمل أن يكون أخذه عن غريه,أخذه عنه
 .ها. »عبادة فتتحد الروايتانبن ++ وإنام أراد عن قصة سعد, مل يقصد به الرواية»عبادة

 .. , وما باحلاشية غري واضح)ف( حلق يف  يوجد عالمة٣)(
,  عن هشام, عن عبدة,ق اهلمدايناإسحبن ++أخربنا هارون): ٣٦٦٣( أخرجه النسائي ٤)(

 ., بهوائلبن ++ عن بكر, ابن عروة:هو
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 نا شيخ من األنصار :زيدبن ++ نا محاد:إبراهيمبن ++ إسحاق −١٢٨٨
 عن ,عبادةبن ++سعدبن ++ عن إسحاق,شميلة++بيبن أ++الرمحن++ عبد:يقال له
ْإن هذا احلي من األنصار محنة, حبهم «: اهللا ++قال رسول: أبيه قال ِ

 .)١(»إيامن, وبغضهم نفاق
 عن , عن ابن عون,شميلبن ++ نا النرض:أسلمبن ++ خالد −١٢٨٩

 :۩ فسمع قائل يقول,حممد أن سعدا بال وهو قائم فامت
 عبادةبن ++خزرج سعد نحن قتلنـا سـيد الــ
ــــسهمني ــــاه ب ــؤادهرمين ــط ف ــم خي  )٢(فل

 عن ,العزيز++بن عبد++ عن حييى, أنا املدائني:زهريبن ++ أمحد −١٢٩٠
 .)٣(بكر++ أبيعبادة يف خالفةبن ++تويف سعد: أبيه قال
بن ++مات سعد: سمعت ابن عائشة يقول:  ابن زنجويه قال −١٢٩١

 .عبادة بحوران من أرض الشام
 , وبلغني أن وفاته بالشام يف خالفة عمر سنة ستة عرشة:

 .رمته اجلن فقتلته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٦/٧(, )٥/٢٨٥(» مسنده« أخرجه أمحد يف ١)(
 :زيدبن ++محاد: كالمها من طريق) ٥٣٧٧(» الكبري«, والطرباين يف )١٩٠٤, ١٧٠٤(

بن ++ عن إسحاق,ه إىل سعيد الرصافّ عن رجل رد,شميلة++بن أبي++الرمحن++ عبدحدثنا
 .عبادةبن ++ عن أبيه سعد,عبادةبن ++سعد

 ويف ,رواه أمحد والطرباين والبزار«): ١٠/٢٨(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .» وبقية رجال أمحد ثقات,سقطه اآلخران ورجاهلام وأ,رجال أمحد راو مل يسم

 .]م−ب/١٤٨: ق[  ۩  
 ).٦/١٦(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
 ).١/٢٧٨(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٣(
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 :دريأبو سعيد ا −٤٢٩
ربن ++عبيدبن ++ثعلبةبن ++بن عبيد++بن سنان++بن مالك++سعد  )*(ا

 .سعيد يسكن املدينة++ أبووكان ,نسبه ابن إسحاق
بن ++ سعدسعيد اخلدري++ أبو: عن أبيه قال,أمحدبن ++ صالح −١٢٩٢
 .مالك
علي األنصاري بن ++حممدبن ++نا موسى: مسعودبن ++ صلت −١٢٩٣
 أهنا ,سعيد++بن أبي++محزةبن ++ أم سعيد بنت مسعود)١( أمينيتحدث: قال

 أنه لام أصيب :سعيد حتدث عن أبيها++ أبيالرمحن بنت++ عبدسمعت أم
 ,وجههسنان فمسح الدم عن بن ++حد استقبله مالكُوجه النبي  يوم أ

من أحب أن ينظر إىل من خالط دمه «: اهللا ++ فقال رسول)٢(ثم ازدرده
 .)٣(سعيد اخلدري++أبا:  يعني,»سنانبن ++دمي فلينظر إىل مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صغر ُأبو سعيد اخلدري مشهور بكنيته است«: )٣/٧٨(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 . »بعدها+ما وغزا هو , واستشهد أبوه هبا,حدُبأ

 ,)٢/٦٠٢(» االستيعاب«و, )٩٦: ص(بن خياط ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يف
 . مع مصادر ترمجته الكثرية التي ذكرها حمققه)١٠/٢٩٤(» هتذيب الكامل«و

 ., ولعله صحح عليها)ف( ملحقة هبامش ١)(
 ).١٢/٤٤١(» لسان العرب«انظر . ابتلعه:  أي٢)(
. مسعودبن ++ حدثنا صلت):٣/٥٩٨(» اآلحاد واملثاين«م يف عاص++ أبي أخرجه ابن٣)(

  ثنا:محدان اجلالب هبمدانبن ++الرمحن++ عبد أنبأ:)٦٤٩ / ٣(» املستدرك«واحلاكم يف 
بن +مسعود, وحممدبن ++صلت(كالمها . الطباعبن ++عيسىبن ++ ثنا حممد:حاتم الرازي++أبو

  .علي األنصاري, بهبن ++حممدبن ++عن موسى) عيسى
 = .»إسناده مظلم«: »التلخيص«يف الذهبي قال 
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 ,غزيةبن ++ عن عامرة,الرجال++ أبي نا ابن:موسىبن ++ احلكم −١٢٩٤
 استشهد: سعيد++ أبوقال: سعيد اخلدري قال++بن أبي++الرمحن++ عبدعن
فقالت لي : يوم أحد وتركنا بغري مال, فأصابتنا حاجة شديدة قال++يأب

 فجئته فسلمت وجلست ,ًات النبي  فسله لنا شيئائ )١(]أي بني: [أمي
إنه من استغنى أغناه اهللا, ومن « :وهو يف أصحابه جالس فقال واستقبلني

 ,يريد غريي++ ما:قلت: قال. »ّاستعف أعفه اهللا, ومن استكف أكفه اهللا
. فعلت? فأخربهتا اخلرب++ ما: فقالت لي أمي,فانرصفت ومل أكلمه يف يشء

 ّت علينا حاجة هي أشد حتى أحلّ,ورزقنا شيئا فبلغنااهللا ++فصربنا: قال
 وهو يف )٢(جئته: قال. اًت النبي  فسله لنا شيئائ:  فقالت لي أمي,منها

ول وزاد  فاستقبلني وعاد بالقول األ,۩أصحابه جالس فسلمت وجلست
ٌومن سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف«: فيه ِ ْ ُ الياقوتة : قلت: قال. »)٣(َ

 .)٤(ناقتي خري من أوقية, فرجعت ومل أسأله
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السكن بناوأخرجه «:  فقال)٥/٧٢٧(» اإلصابة«وله طريقان آخران ذكرمها احلافظ يف 

 عن ,سعيد++بن أبي++الرمحن++بن عبد++ عن ربيح,بن األسقع++من وجه آخر من رواية مصعب
بن ++عن عمرو ,بن وهبا عن ,بن منصور++خرج سعيدأ و.سعيد بنحوه++أبيه عن أبي

 .» فذكر نحوه,سعيد++ا والد أبيًن مالكأنه بلغه أ ,بن السائب++ عن عمرو,احلارث
 ).ف( من ١)(
  .»فجئته«): ف( يف ٢)(

 .]م−أ/١٤٩: ق[  ۩  
 ). ٤/٤٥٥(البن األثري » النهاية«. املبالغة:  اإلحلاف٣)(
 ):٢٥٩٥( والنسائي. رعامبن ++وهشام سعيدبن ++قتيبة حدثنا ):١٦٢٨( داود++ أبوأخرجه ٤)(

. سعيدبن  اقتيبة حدثنا ):٣/٩( ويف. سعيد++ أبوحدثنا ):٣/٧( أمحدو. قتيبة أخربنا
 عن )احلكم سعيد,++ أبوعامر,بن ++قتيبة, هشام(مجيعهم . موسىبن ++احلكم حدثنا :هوفي
 = .ذكرهف, سعيد++بن أبي++الرمحن++ عبدعن, غزيةبن ++عامرة عن, الرجال++بن أبي++الرمحن++عبد
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هارون ++ أبي عن, أنا معمر:الرزاق++ عبد نا: ابن زنجويه −١٢٩٥
 .)١(الَضَخيضب, كانت حليتة بيضاء خ++ السعيد++ أبوكان: العبدي قال

بن ++حدثنا إسامعيل: خيثمة قاال++ وأبوخملدبن ++ شجاع −١٢٩٦
إنك حتدثنا : قلت ألبي سعيد: نرضة قال++ أبي عن, عن اجلريري,إبراهيم

لن :  وإنا نخاف أن تزيد أو تنقص, فلو كتبتنا? قال,أحاديث معجبة
 .)٢(ًنكتبكم ولن نجعل قرآنا, ولكن احفظوا عنا كام حفظنا

اجلريري, سمع أنا شعبة, عن سعيد : بن اجلعد++ علي −١٢٩٧
موسى, فاستأذن ++جاء أبو: سعيد اخلدري قال++نرضة حيدث عن أبي++أبا

قلت ++لتأتيني عىل ما: ًعىل عمر ثالثا فلم يؤذن له, فرجع, فقال له عمر
السالم : [ ببينة, أو ألفعلن بك, فأتى األنصار فقال−أو فعلت−

 أحدكم إذا استأذن«:  تعلمون أن النبي  قال)٤( ألستم)٣(]عليكم
قال . يشهد لك إال أصغرنا++ال: فقالوا: قال. »ًثالثا فلم يؤذن له فلريجع

  .)٦( فشهدت له)٥(]فأتيته: [سعيد++أبو
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الزهري قالمن طريق) ١٠٥٣(, ومسلم )٦٤٧٠(واحلديث أصله عند البخاري 

 .سعيد اخلدري++ أبا أن:يزيد الليثيبن ++أخربين عطاء
َ خض١)( الرزاق يف ++ عبدواألثر أخرجه). ٢/٤٣(البن األثري » النهاية«: انظر. ًأي ناعما: َ

 .من طريق املصنف) ٢٠/٣٨٤(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )١١/١٥٥(» مصنفه«
» سننه«من طريق املصنف, والدارمي يف ) ٣٨: ص(» تقييد العلم«أخرجه اخلطيب يف +٢)(

» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٣/٦٥١(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤٧١(
 .سعيد, به++ أبينرضة, عن++ أبيمجيعهم من طريق اجلريري, عن) ٢٠/٣٩٢(

 .وهو حلق مصحح) ف( هبامش بني املعقوفني ملحق+ ما٣)(
 ). ف( صحح فوقها يف ٤)(
 ., وصحح عليها)ف( أحلق بحاشية ٥)(
 = :اجلعد وتابع ابن. شعبة أنا): ١٤٤٧(» مسنده«بن اجلعد يف ++ أخرجه شيخ املصنف علي٦)(
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, سمع يزيدبن ++ عن سعيد, أنا شعبة:اجلعدبن ++ علي −١٢٩٨
 .)١(سعيد مثل ذلك++ أبينرضة حيدث عن++أبا

  عن إياس,عقبةبن ++العزيز++ عبد عن,عمربن ++ وروى حممد:
  .)٢( وله عقب,سعيد اخلدري سنة أربع وسبعني++ أبوتويف: سلمة قالابن 

 )*(اهللا ++سعد مو رسول −٤٣٠
 .بكر الصديق ++موىل أبي: ويقال
  نا:داود الطياليس )٣(أبو نا :جعفربن ++اهللا++بن عبد++ علي −١٢٩٩

نه كان خيدم النبي  أ:بكر++ أبي عن سعد موىل, عن احلسن,عامر اخلزاز++أبو
 )٤( منلنا++, مارسول اهللا+ يا:فقال. »ًبكر أعتق سعدا++ أبايا« : فقال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمية ++ أبو حدثنا):٤/٢٤٥( »رشح مشكل اآلثار«عامر عند الطحاوي يف بن ++ُأسود
 .حدثنا شعبة, به:  قالامرعبن ++حدثنا أسود: قال

بن ++برس: كالمها من طريق) ٢١٥٣(, ومسلم )٦٢٤٥(واحلديث أصله يف البخاري 
 .سعيد اخلدري++ أبي عن,سعيد

 .شعبة أنا): ١٤٤٨(» مسنده«اجلعد يف بن ++ أخرجه شيخ املصنف علي١)(
 ).٣/١٧١(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٢(

 , سعيد:ويقال, بكر الصديق++ أبيسعد موىل«: )٣/٨٩( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 .»واألول أشهر وأصح

 البن» اجلرح والتعديل«و, )٤/٤٧(للبخاري » التاريخ الكبري «:رتمجتهلانظر و
البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٥٤(البن حبان » الثقات«, و)٤/٩٧(حاتم ++أبي

 تتمة  مع)٣/٤٢٠(» هتذيب الكامل«, و)٢/٦١٢(» االستيعاب«و, )١/٢٥٦(قانع 
 .مصادر ترمجته يف احلاشية هناك

 ).م(سقطت من ) ٣(
 .وهي ملحقة هبامش النسخة وعليها تصحيح) ف( من ٤)(
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. »أتتك الرجال, أتتك الرجال«: اهللا ++ غريه, فقال رسول)١(ماهن
ُوقدمت بني يدي النبي  مترا, فقرنوا: قال َ ًَ : اهللا ++, فقال رسول)٢(َّ

ِتقرنوا++ال« ْ َ«)٣(. 
الوهاب ++بن عبد++حدثنا عمر: منصور قاالبن ++محد عمي وأ −١٣٠٠
بن رستم, عن أبيه, عن احلسن, عن سعد ++بن صالح++نا عامر: ۩الرياحي

بن املعطل ++شكى صفوان:  قال−اهللا ++موىل رسول: زاد ابن منصور−
فالن هجاين, وكان يقول الشعر, فقال : اهللا  فقال++إىل رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢/٣٧٩(البن اجلوزي » غريب احلديث«.  أي خادم١)(
 فيه ألن عنه َنهى وإنام. األكل يف التمرتني بني) جيمع( نَرْقُيهو أن : ِ القران واإلقران٢)(

َشر ْيزري لكوذ اًهَ ًغبن فيه ألن أو ,بصاحبه ُ ْ َبرفيقه اَ  فيه كانوا لام عنه َنهى إنام :وقيل ,ِ
َّوقلة العيش ةّدِش من  عىل اجتمعوا فإذا ,القليل من ُيواسون هذا مع وكانوا َّالطعام ِ

ْالقوم يف يكون وقد. نفسه عىل اًبعض ُبعضهم آثر األكل َقرن فربام ُجوعه ّاشتد قد نَم َ َ 
ْرتينْالتم بني َ َّعظم أو َ ْاللقمة َ َفأرشدهم. ُّ َلتطيب فيه ْاإلذن إىل ْ َ ُأنفس به ِ . الباقني ْ

 ). ٤/٨١(البن األثري » النهاية«
» مسنده«وأمحد يف . داود++ أبو حدثنا:بشاربن ++حدثنا حممد): ٣٣٣٢( أخرجه ابن ماجه ٣)(

 ):١/٥٦٦( »ايناآلحاد واملث«عاصم يف ++ أبيوابن. داودبن ++سليامن ثنا): ١/١٩٩(
  حدثنا):١٥٧٣(» مسنده«يف يعىل ++ وأبو.داود++ أبو حدثنا:كبشة++ أبيحدثنا ابن

  أخربنا:)٢/٢٣٢(» املستدرك«واحلاكم يف  .داود++ أبو حدثنا:ىاملثنبن ++موسى حممد++أبو
كالمها . عمربن ++ ثنا عثامن:مكرم البزازبن ++ ثنا احلسن:سلامن الفقيهبن ++بكر أمحد++أبو

عامر اخلزاز, عن احلسن, عن ++ أبيعن) عمربن ++داود, وعثامنبن ++أبو داود سليامن(
 .بكر++ أبيسعد موىل

جممع «وقال اهليثمي يف . »خيرجاه ومل ,اإلسناد صحيح حديث هذا«: قال احلاكم
وانظر كالم . » ورجاله رجال الصحيح,يعىل++ وأبورواه أمحد«): ١/٤٤( »الزوائد

 . حلديثاملصنف اآليت عىل ا
 .]م−ب/١٤٩: ق[  ۩  
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 .)١(»ان; فإنه خبيث اللسان طيب القلبدعوا صفو« : اهللا++رسول
  غرياهللا ++ عن رسول,بكر++ أبيوقد روى سعد موىل :)٢(][
 عامر اخلزاز, )٣(بن رستم أبو++ِّهاهنا, ومل حيدث هذه األحاديث غري صالح++ما

 .عن احلسن, عن سعد, وال أدري سمعها احلسن من سعد, أو أرسلها

ة −٤٣١  )*(ميسعد السل: أبو ضم
بن ++ عن حممد, عن ابن إسحاق, نا أبي: األموي)٤( سعيد −١٣٠١

 السلمي −سعدبن ++ ضمرية)٥(أو−ضمرة بن ++ سمعت زياد:جعفر قال
ًنينا مع ُوجدي وكانا شهدا ح++ أبيحدثني: الزبري قالبن ++حيدث عروة

 ثم جلس إىل ظل , الظهراهللا ++صىل بنا رسول:  قاالاهللا ++رسول
حصن يطلب بدم بن ++حابس وعيينةبن ++قام إليه األقرع ف,شجرة

حابس بن ++ واألقرع, وهو يومئذ سيد قيس, عامر األضبط:األشجعي
 فسمعنا ,اهللا ++ فاختصام بني يدي رسول,جثامةبن ++يدفع عن حملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٥٤٩٥(» الكبري«, والطرباين يف )٢/١٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي أخرجه ابن١)(

موضح أوهام اجلمع «, واخلطيب يف )٤/٤٧(» التاريخ الكبري«والبخاري يف 
صالح اخلزاز, عن أبيه, عن احلسن, بن ++ًمجيعا من طريق عامر) ٢/٣٥٣(» والتفريق
 .بكر الصديق, به++ أبي موىلعن سعد

 .ومصحح عليه) ف(من هامش ) ٢(
 . »أبي«): م( يف ٣)(

للطرباين » املعجم الكبري«و, )١/٢٣٦(البن قانع » معجم الصحابة «:انظر ترمجته يف(*) 
, )٣/٦٤(» اإلصابة«, و)٢/٢٢٣(عاصم ++ أبيالبن» اآلحاد واملثاين«و, )٦/٤١(
 .ة مصادر ترمجته يف احلاشية هناكتتم مع )١٠/٢٦٨(» هتذيب الكامل«و

 . ًحييى األموي تقدم ذكره يف اإلسناد كثريابن ++وهو سعيد» بن«): ف( زاد يف ٤)(
 . »أبو«): ف( تصحفت يف ٥)(
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تأخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ومخسني إذا « : يقولاهللا ++رسول
أدعه حتى أذيق نساءه ++, الرسول اهللا+ ياواهللا: نةيقول عيي: قال. »رجعنا

 فأبى ,»بل تأخذون الدية« :اهللا ++ فقال رسول,أذاق نسائي++ مامن احلزن
 إذا رجل قصري جمموع, ,مكيتل:  فقام رجل من بني ليث يقال له,عيينة
بل « :ثم قال  يدهاهللا ++ا, فرفع رسولًاسنن اليوم وغريه غد: فقال

 فلم يزل » إذا رجعنا)١( ومخسون)١(ية يف سفرنا هذا مخسونتقبلون الد
أين صاحبكم حتى يستغفر له : )٢(بالقوم حتى قبلوا الدية, فقالوا

 هتيأ ۩ كان قد,? فقام رجل آدم طويل رضب عليه حلةاهللا ++رسول
اهللا ++ فلام جلس قال له رسول,اهللا ++للقتل حتى جلس بني يدي رسول

 اللهم« :اهللا ++ فقال رسول,جثامةبن ++أنا حملم: قال »ما اسمك?«: 
 وهو يتلقى دمعه بفضل , ثالث مرات, فقام من بني يديه»تغفر ملحلم++ال

 ;أظهر++ ماقد استغفر له, ولكنه إنام أظهر:  فأما نحن فنقول,ردائه
 .)٤( الناس بعضهم عن بعض)٣(لريتدع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وصحح عليها» ومخسني«): ف(يف حاشية ) ١(
 . وصحح عليها» قالوا«: , ويف اهلامش)ف( غري واضحة يف ٢)(

 .]م−أ/١٥٠: ق[  ۩  
 . »لينزع«): ف( يف ٣)(
يف «: ضمرية السلميبن ++سعد يف ترمجة )١٠/٢٦٨( »هتذيب الكامل« قال املزي يف ٤)(

 )٦/١٠(أمحد و ,)٢٦٢٥ (هماج ابن, و)٤٥٠٣(داود ++أخرجه أبو. »إسناد حديثه اختالف
 سمعت: قال الزبريبن ++جعفربن ++حممد حدثني :إسحاقبن ++حممد: كالمها من طريق

, جده وعن ضمرية, أبيه عن الزبري,بن ++عروة حيدث ,السلمي سعد بن++ضمريةبن ++زياد
 .فذكره

بن ++زياد«بدال من » وعمي أبي, حدثني ضمرية,بن ++زيد عن«: ويف رواية ابن ماجه
 =  . »سعد حيدث عروة, عن أبيه ضمرية, وعن جده سعدبن ++ضمرية



  ثايناملجلد ال ٥٤٨

 .احلديث وليس هبذا اإلسناد غري هذا :
 )*(يِجْرَسعد الع −٤٣٢

بن ++نا مصعب: زهري قاالبن ++ وأمحد,أمحدبن ++اهللا++ عبد −١٣٠٢
 أنه كان مع :)١( عن فائد موىل عبادل, حدثني أبي:الزبريياهللا ++عبد

 فأرسل إبراهيم إىل ابن سعد ,ربيعة++بن أبي++عبد الرمحن )٢(إبراهيم بن
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: مداين قاالسعيد اهلبن ++بيان وأمحدبن ++ حدثنا وهب:)٤٥٠٣(داود ++ أبووأخرجه

احلارث, عن بن ++الرمحن++ عبدالزناد, عن++بن أبي++الرمحن++ عبد أخربين:حدثنا ابن وهب
الزبري, بن ++, حيدث عروةيضمرية السلمبن ++سعدبن ++جعفر, أنه سمع زيادبن ++حممد

» سعدبن ++ضمرةبن ++زياد«بدال من » ضمريةبن ++سعدبن ++زياد« فسامه .عن أبيه, فذكره
بن ++سعد« ترمجة )٣/٦٤( »اإلصابة«وقال احلافظ يف  .»وعن جده «:هليس فيو

 .»جثامة بإسناد حسنبن ++داود حديث يف قصة حملم++ أبيله عند«: »سعدبن ++ضمرية
بفتح العني املهملة وسكون الراء, ويف آخرها  )٤/١٧٧(» األنساب«قيده السمعاين يف (*) 

 . مكة وهو موضع ب»العرج«هذه النسبة إىل  .اجليم
, »سعد موىل األسلميني«): ٤/٩٧(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: وترمجته يف

» االستيعاب«الرب يف ++ولكن ابن عبد, )٤/٣١٢(البن سعد » الطبقات الكربى«وكذا يف 
فتعقبه احلافظ يف . »سعد موىل األسلميني«و» سعد العرجي«ّ فرق بني )٢/٦٢١(
 من »العرجي سعد« :قال فإنه ;خبط هذا يف عمر بيأل وقع«:  وقال)٣/٩٢(» اإلصابة«

 له قيل وإنام ,»األسلميني موىل« إنه ويقال ,هوازنبن ++كعببن ++احلارثبن ++العرج بني
 عدس« :قال ثم .فأسلم املدينة يريد وهو جْرَبالع  بالنبي اجتمع ألنه ;العرجي
 فجعل انتهى خيثمةبن ++سعد عىل  النبي مع نزل أنهاهللا ++عبد ابنه عنه روى »األسلمي
 ).١/٢٥٣(البن قانع » معجم الصحابة«وانظر . »اثنني الواحد

» هتذيب الكامل«هو الصواب, كام يف ترمجته من ) م(وما أثبتناه من » عباد«): ف( يف ١)(
 موىل ,املدنى رافع أبىبن ++عىلبن ++اهللا عبيد :واسمه عبادل موىل فائد«): ٢٣/١٤٢(

 . » النبى
» هتذيب الكامل«, وهو الصواب, وانظر )ف(واملثبت من » إبراهيم موىل«): م( يف ٢)(

)٢/١٣٣.( 



 ٥٤٩ ثايناملجلد ال  

 فقال له ,لعرج إىل املدينة من ااهللا ++ رسولّ وسعد الذي دل,العرجي
? ++ ماِّحدثني: إبراهيم حدثك أبوك عن النبي  حني جاء إىل النبي 
. بكر++ أبو أن النبي  أتاهم ومعه:حدثني أبي:  سعد)١(]له ابن[ فقال
 برجلني فسأهلام عن ّ فمر,فأراد النبي  اختصار الطريق إىل املدينة: قال

 .)٢(»أنتام املكرمان«: فقال. اننحن املهان:  فقاال,اسمهام
 . وال أعلم روى غري هذا احلديث:

 )*(زيدبن ++سعد −٤٣٣
سامل بن ++)٣( نا عفيف:عمربن ++ نا عبيد اهللا:زهريبن ++ أمحد −١٣٠٣
 عن ,زيدبن ++ نا مجيل:حفص األنصاري++بن أبي++ نا حممد:املوصلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( من ١)(
» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٤/٧٤(» مسنده«أمحد يف بن ++اهللا++ عبد أخرجه٢)(

جممع «قال اهليثمي يف  ).٣/١٢٧٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٥٣(
 وبقية , ومل أعرفه,اهللا++ عبدأمحد وابن سعد اسمهبن ++اهللا++ عبدرواه«): ٦/٥٩( »الزوائد

 .»رجاله ثقات
:  وقيلي,زيد الطائبن ++سعد«: )٣/١٢٧١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوقال(*) 

 . »زيدبن ++كعب:  وقيل,زيدبن ++مجيل
» الصحابةمعجم «و, )٤/٨٣(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«: رتمجتهلانظر و

 وترمجه )٢/٦١٨(» اإلصابة«و, )٢/٥٩١(» االستيعاب«و, )١/٢٥٧(قانع البن 
حفصة ++بن أبي++ورواه حممد«: , ثم ذكر حديثه وقال»زيدبن ++كعب أو كعببن ++زيد«

  عن, وقيل عنه,زيدبن ++ عن سعد, وقيل عنه,زيدبن ++ عن سعد, عن مجيل:فقال
 .»كعببن ++اهللا++عبد

» هتذيب الكامل«, وانظر )ف(أثبتناه من +وهو تصحيف صوابه ما» عقبة«): م(كأهنا يف ) ٣(
)٢٠/١٧٩.( 



  ثايناملجلد ال ٥٥٠

ج ّتزو:  قال−وكان من أصحاب النبي −زيد األنصاري بن ++سعد
 فرأى , فأمرها فنزعت ثياهبا, امرأة من غفار فدخل هبااهللا ++رسول
احلقي « : فلام أصبح قال, فانحاز النبي  عن الفراش,ا عند ثدييهاًبياض
 .)١( وكمل هلا صداقها,»بأهلك

وعن . زيدبن ++ عن كعب,زيدبن ++ وروى هذا احلديث مجيل:
 . زيدبن ++وعن سعد. عجرةبن ++كعببن ++زيد

 .اوهو ضعيف جد ,۩زيد بن ++ِ االختالف من قبل مجيل)٢(وهذا
: معني يقولبن ++سمعت حييى: زهري قالبن ++ أمحد)٣( −١٣٠٤

 .مجيل ليس بثقة

 .بن حنبل مثل ذلك++ عن أمحدوأخربت −١٣٠٥
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وعرض اخلالف يف إسناده ثم قال )٣/١٢٧١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه) ١(

 : هو,كعببن ++ لضعفه وسوء حفظه, وزيد;زيدبن ++يلمجاالضطراب فيه من جهة «
ي, زيد الطائبن ++سعد«): ٢/٥٩١(» ستيعابالا «الرب يف++ عبدوقال ابن. »ابن عجرة

بن ++ عن سعد,زيدبن ++ ألنه انفرد بذكره مجيل;خمتلف فيه وال يصح.  األنصاري:وقيل
نه أخطأ إ: ويقولون. ..اهللا ++زيد الطائي يف قصة املرأة الغفارية التي تزوجها رسول

 عن ,زيدبن ++ عن مجيلمعاوية روى هذا احلديث++ أبا ألن;حفصة++بن أبي++فيه حممد
 .»زيد ليس بثقةبن ++ مجيل:معنيبن ++ قال حييى.عجرةبن ++كعببن ++زيد

 . كذا» وهو«): م(يف +٢)(
 .]م−ب/١٥٠: ق[  ۩  

 . »حدثني«): ف( يف ٣)(



 ٥٥١ ثايناملجلد ال  

نصاريبن ++سعد −٤٣٤ نذر ا  )*(ا
بن ++اهللا++ عبد أنا:إسحاقبن ++ نا علي:شعيببن ++ علي −١٣٠٦
بن ++ عن سعد, عن أبيه,واسعبن ++ حدثني حبان: أنا ابن هليعة:املبارك

إن «: ثالث? قال  أقرأ القرآن يف,رسول اهللا+ يا:املنذر األنصاري أنه قال
 .)١(فكان يقرؤه كذلك حتى تويف: قال. »استطعت

 .وال أعلم له غريه
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :املنذر األنصاري ذكره البخاري وقالبن ++سعد«: )٣/٨٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

بن ++عمريبن ++املنذربن ++بن منده أنه سعدا وزعم ...يصح ومل ,بن هليعةاروى حديثه 
بن إسحاق ايذكره مل نعيم بأنه ++ أبو وتعقبه,بي بدري أحديِقَ وأنه ع,خرشةبن ++عدي

بن منده يف نسبته ا ويف كالم . وهو كام قال,وال الزهري يف البدريني وال أهل العقبة
 .»رنذر يف الصحابة فليحر ومل أر من ذكر امل,خرشة صحابيبن ++ فإن عدي;نظر

 البن» اجلرح والتعديل«و, )٤/٥٠(للبخاري » التاريخ الكبري «:انظر ترمجته يف
 .)٢/٦٠٥(» االستيعاب«و, )٤/٩٣ (حاتم++أبي

 ,)٥٤٨١(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٣٩/٤٤٧(» مسنده« أخرجه أمحد يف ١)(
هليعة, بن ++اهللا++ عبدن طريقمجيعهم م) ٣/١٢٦٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

 . »مل يصح حديثه«): ٤/٥٠(» التاريخ«وقال البخاري يف 



  ثايناملجلد ال ٥٥٢

ل:يم أبوبن ++سعد −٤٣٥  )*(سعدبن ++ ب
 .كن دمشق, روى عن النبي س

بن ++الرمحن++ عبدنا: مسلمبن ++نا الوليد: خملدبن ++ شجاع −١٣٠٧
ًسعد يزعم أن سعدا سمع من النبي بن ++سمعت بالل: متيم قالبن ++يزيد
 .)١( أباه: يعني,

خالد بن ++ نا صدقة:منصوربن ++ نا معىل:خيثمة++ أبو −١٣٠٨
وكان قد − عن أبيه ,سعدبن ++عن بالل ,)٢(رشاحيلبن ++ نا عمرو:القريش

أنا «:  أي الناس خري? قال,رسول اهللا+ يا:قيل:  قال−أدرك النبي 
ثم : قلنا: قال. »ثم القرن الثاين«: ثم ماذا? قال: قلنا: قال. »وأصحابي
ثم جييء قوم يشهدون من قبل أن «: قال. »ثم القرن الثالث«: ماذا? قال

 .)٤(»وال يفون )٣(ُ أن يستحلفوا, ويؤمتنونُيستشهدوا, وحيلفون من قبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األشعري : بن متيم السكوين وقيل++سعد«: )٣/١٢٧٨( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++قال أبو(*) 
وقال احلافظ يف . »بن سعد, إمام مسجد دمشق وواعظهم, حديثه عند ابنه بالل++بالل++أبو

 .» له صحبة:حاتم++بن معني والبخاري وأبو++قال حييى«: )٣/٤٨( »اإلصابة«
 البن» اجلرح والتعديل«و, )٢/١٠٨(للبخاري » التاريخ الكبري «:رتمجتهلانظر و
البن » معجم الصحابة«و, )٣/١٥٣(حبان البن » الثقات«, و)٤/٨١(حاتم ++أبي

 .)١/٢٥٤(قانع 
 .طريق املصنفمن ) ٢٠/٢٢٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ١)(
 ). ف(أثبتناه من +, والصواب ما»رشاحبيل«): م( يف ٢)(
 . »ّيتمنون«): ف( يف ٣)(
 يف عاصم++وابن أبي. من طريق املصنف) ٥٩/٣٧٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٤)(

والطرباين يف ). ٤/١٥١(» رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف ). ١٤٧٨(» السنة«
 =). ٣/١٢٧٨( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو, ومن طريقه)٦/٤٤(» املعجم الكبري«



 ٥٥٣ ثايناملجلد ال  

 . وقد روى سعد عن النبي  غري هذا:
 )*(ذباب الدوسي++بن أبي++سعد −٤٣٦

 . روى عن النبي ,كان يسكن البادية
 حدثني : قالضمرة++ أبو نا:موسى الفرويبن ++ هارون −١٣٠٩
ذباب ++بن أبي++ن سعد ع, عن أبيه,ذباب++بن أبي++الرمحن++بن عبد++احلارث

 اجعل ,رسول اهللا+ يا: فأسلمت ثم قلتاهللا ++قدمنا عىل رسول: قال
 واستعملني: قال. اهللا ++أسلموا عليه من أمواهلم, ففعل رسول++لقومي ما
من  سعد ۩وكان: قال. )١( ثم عمر ,بكر++ أبو ثم استعملني,عليهم

َأهل السراة خري يف ++ ال فإنه;وهزّك: قلت هلم قومي يف العسل فّ فكلمت)٢(َّ
فأخذت منهم : قال. العرش: كم ترى? فقلت:  فقالوا.ىتزكَّ++ الثمرة
فقبضه عمر : قال. اخلطاب  فأخربته بام كانبن ++ فلقيت عمر,العرش
 .)٣( ثم جعل ثمنه يف صدقات املسلمني,فباعه

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: خالد القريشبن ++صدقة: ًمجيعا من طريق) ١/٢٥٤(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 
 قال. وللحديث شواهد كثرية. سعد, عن أبيه, بهبن ++رشاحيل, عن باللبن ++نا عمرو

 يسلمبرزة األ++ وأبوخلدريسعيد ا++ أبورواه«): ٢/٧٩( »حلية األولياء«نعيم يف ++أبو
 .» نحوه يسعد يف آخرين عن النببن ++بالل++ أبوجندب وسعدبن ++وسمرة

» ىالطبقات الكرب«و, )٤/٥١٤(عاصم ++ أبيالبن» اآلحاد واملثاين «:انظر ترمجته يف(*) 
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٥٨٩(» االستيعاب«و, )٤/٣٤١(البن سعد 

 .)٣/٥٧(» اإلصابة«و, )٣/١٢٧٠(ألبي نعيم » لصحابةمعرفة ا« و,)١/٢٥٠(
 ).ف(ليست يف ) ١(

 .]م−أ/١٥١: ق[  ۩  
 ). ٢/٩١٩(البن األثري » النهاية«. رسوات: واجلمع. األرشاف:  أهل الرساة٢)(
 = »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٥١(» معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف ٣)(



  ثايناملجلد ال ٥٥٤

 .ا غري هذاًذباب مسند++بن أبي++)١(وال أعلم لسعد

هابن ++سعد −٤٣٧  )*(Iول ا
 )٢(واهببن ++خالدبن ++اهللا++بن عبد++األطولبن ++سعد: سعدبن ++قال حممد

 . روى عن النبي ,زيدبن ++جهينةابن 
بن ++اهللا++بن عبد++ نا واصل:إسحاق العسكريبن ++ أمحد −١٣١٠

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++ذباب, عن أبيه, عن سعد++بن أبي++الرمحن++بن عبد++احلارث: من طريق )٣/١٢٧١(
 .ذباب++أبي

, )٦/٤٣( »املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤/٧٩(» مسنده«و أخرجه أمحد يف 
عبدالرمحن, بن ++احلارث: من طريق )٤/٥١٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن

بن ++احلارث«وفيه . , فذكرهابذب++بن أبي++اهللا, عن أبيه, عن سعد++بن عبد++عن منري
بن ++الرمحن++بن عبد++احلارث«: بدل» عبداهللا, عن أبيهبن ++الرمحن, عن منري++عبد
 عن قال الزعفراين«: )٢/٣٧١( »التلخيص احلبري«قال احلافظ يف . »ذباب عن أبيه++أبي

وقال . ؤخذ منهُي+ واختياري أنه ال, ضعيفُ العرشَ احلديث يف أن العسل:الشافعي
 .» ليس فيه يشء ثابت:وقال ابن املنذر, يصح فيه يشء+ ال:البخاري

 . »سعيد«: إىل) ف( تصحف يف ١)(
 خالدبن ++عبيد اهللابن ++األطولبن ++سعد«: )١٠/٢٥٠ (»هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
 ,مطرف++بن خلف القحطاين أبو++اهللا++بن عبد++بن األطول++ سعد: وقيل,بن واهب اجلهنيا

 . »قضاعة له صحبة++ أبو:لويقا
 بن واهب++بن خالد++اهللا++بن عبد++بن أطول++سعد«: )١/١٢٠(» هطبقات«وقال خليفة يف 

, »بن زيد++بن جهينة++بن قيس++بن غطفان++بن عوف++بن عدي++بن شقرة++بن عبد++بن عتابا
 بن خالد++اهللا++بن عبد++بن األطول++سعد«: )٧/٥٧(» الطبقات الكربى«ونسبه ابن سعد يف 

 بن جهينة++بن قيس++بن غطفان++بن عوف++بن عدي++بن شقرة++بن عبد++بن غياث++بن واهبا
» االستيعاب«: وانظر ترمجته يف. »بن قضاعة++بن احلاف++بن أسلم++بن سود++بن زيدا
 .)٣/٤٧(» اإلصابة«و, )٢/٥٨٢(

 . »وهب«): ف(يف +٢)(
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 :احلسن اجلهني++ أبواألطولبن ++سعدبن ++اهللا++بن عبد++واصلبن ++)١(بدر

سعد خيرج إىل أصحابه بن ++اهللا++ عبدكان: بدر قالبن ++بد اهللاع++ أبيحدثني
 فيقولون , وخيرج يف الثالث, فيقيم يوم دخوله والثاين,رت فيزورهمْسُبت
 يقول أو اهللا ++سمعت رسول: يقول++ أبيسمعت:  فيقول,لو أقمت: له

, فمن أقام يف بالد )٢(ناوةِّ عن الت−شك واصل− اهللا ++هناين رسول
 .)٣(اَنَخلراج فقد تا

 .األطول عن النبي  غري هذابن ++ وقد روى سعد:

 )*(خزامة++بن أبي++سعد −٤٣٨
نا : قاالاهللا ++عبدبن ++إبراهيم الدورقي وهارونبن ++ يعقوب −١٣١١
 ,خزامة++ أبيعن: قال يعقوب− عن الزهري , نا يونس:عمربن ++عثامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اجلرح والتعديل«صواب كام يف ترمجته من , وهو ال)ف(خطأ, واملثبت من » زيد«): م(يف +١)(

)٩/٣١.( 
ُالتناوة ٢)( َ . تأيت بمعنى الفالحة والزراعة, وتأيت بمعنى ترك املذاكرة وجمالسة العلامء: ِّ

 ).١/١٩٩(البن األثري » النهاية«انظر 
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٥٥( »معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف ٣)(

 .بدر, بهبن ++اهللا++بن عبد++واصل: من طريق) ٣/١٢٧٣(
 ,»الصحابة« ذكره البغوي يف :هذيمبن ++سعد«: )٣/٢٨٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

خزامة أحد بني ++ أبي عن, عن الزهري, عن يونس,عمربن ++وأخرج من طريق عثامن
 الوجه بن منده من هذاا وأخرجه .احلديث...  عن أبيه,هذيمبن ++سعدبن ++احلارث
بن زبر من ا وكذا أخرجه .هذيم عن أبيهبن ++يعدبن ++خزامة عن احلارث++ أبي عن:فقال
 ويف رواية البغوي .خزامة واحلارث++ أبي عن: زاد فيه, فليح عن الزهري:طريق

فتصحف فصارت ,  احلارث»يأحد بن«خزامة ++ أبي وذلك أنه كان فيها عن,تصحيف
 الليث وابن : رواه عىل الصواب»عن وقد«صارت  وتغريت يف رواية فليح ف»أخربين«

 .وانظر باقي بحثه لألمهية. » عن يونس,باللبن ++املبارك وسليامن
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 أن أباه :سعدبن ++أخربين احلارث:  قال−خزامة++ أبيعن ابن: وقال هارون

ً  أرأيت أدوية,رسول اهللا+ يا:قلت:  قالاهللا ++أخربه أنه سأل رسول
ّ وتقى نت,نتداوى هبا َ هل ترد من ق,ى نسرتقي هباًقُ ور,قيهُ : ر اهللا? قالَدّ

 .)١(»إهنا من قدر اهللا«
 امة,خز++نا ابن عيينة, عن الزهري, عن ابن أبي:  ابن املقرئ −١٣١٢

 ,ى نسرتقي هباًقُ ور, نتداوى هباًأرأيت أدوية: قيل للنبي : عن أبيه قال
 .)٢(»هي من قدر اهللا«: ّى نتقيها أترد من قدر اهللا? قالّقُوت

 .اختالف )٣(احلديث ۩ ويف إسناد هذا:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ):٣/٤٢١(أمحد  و. حدثنا سفيان:عمر++ أبي حدثنا ابن):٢٠٦٥(أخرجه الرتمذي  ١)(
 :هوفي. الوليدبن ++الوليد, عن الزبيدي حممدبن ++ حدثنا بقية:عياشبن ++حدثنا علي

حممد, بن ++ حدثنا حسني:هوفي. أخربين عمرو:  حدثنا ابن وهب قال:ثنا هارونحد
 . عيينةبن ++بكري, عن سفيان++بن أبي++وحييى

خزامة, ++ أبيعن الزهري, عن) احلارثبن ++عمرووالزبيدي, سفيان, و(ثالثتهم 
 . أحد بني احلارث, عن أبيه

بن عيينة كلتا الروايتني وقد روي عن ا, ...هذا حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي
 ,»خزامة عن أبيه++عن ابن أبي« : وقال بعضهم,»خزامة عن أبيه++عن أبي« :فقال بعضهم

 . عن أبيه وهذا أصح,خزامة++ عن أبي,وقد روى غري ابن عيينة هذا احلديث عن الزهري
 .»وال نعرف ألبي خزامة غري هذا احلديث

 حدثنا ):٣٤٣٧( ه وابن ماج.الرمحن++ عبدبن++ حدثنا سعيد):٢١٤٨ (أخرجه الرتمذي ٢)(
بن الصباح, ++الرمحن, وحممد++بن عبد++سعيد(ثالثتهم  .)٣/٤٢١(أمحد و. بن الصباح++حممد
 .خزامة, عن أبيه, فذكره++بن عيينة, عن الزهري, عن ابن أبي++عن سفيان) أمحدو

ا ًيضأخطأ فيه أو: قال أبي«: )٢/٣٣٨(» علل احلديث«حاتم يف ++ أبيقال ابن
 أي–قاال  .خزامة, عن أبيه++ أبيعن الزهري, عن ابن: عيينة, فقالبن ++سفيان

 .»خزامة, عن أبيه, عن النبي ++ أبيوإنام هو عن: زرعة++ وأبوحاتم++أبو
 .]م−ب/١٥١: ق[  ۩  

 ).ف(من ) ٣(
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 )*(عائذ القرظبن ++سعد −٤٣٩

 أنا : أنا ابن املبارك:مارسجسبن ++عيسىبن ++ احلسن −١٣١٣
 أن :)١(سعد القرظبن ++عمربن ++ أخربين حفص: قال عن الزهري,يونس

 حتى انتقله , ألهل قباءاهللا ++ا كان يؤذن عىل عهد رسولًجده سعد
 .)٢(اهللا ++ن يف املدينة يف مسجد رسولّ فأذ,اخلطاب يف خالفتهبن ++عمر

ذنه  يؤاهللا ++ أن بالال أتى رسول:وزعم حفص أنه سمع من أهله
عىل بأ فنادى بالل , نائماهللا ++إن رسول:  فقيل,بصالة الفجر بعدما أذن

 ثم مل يزل ,ت يف تأذين الفجرّرُ فأق,الصالة خري من النوم: فقال: صوته
 .)٣(األمر عىل ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عائد املؤذن موىلبن ++سعد«: )٣/٦٥( »اإلصابة«, وقال احلافظ يف »القرظي«): ف(يف (*) 

جر بالقرظ ّ كان يت,الرمحن++ عبد اسم أبيه: ويقال, موىل األنصار: وقيل,يارسبن ++عامر
 . » سعد القرظ:فقيل له

 البن» اجلرح والتعديل«و, )٤/٤٦(للبخاري » التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف 
هتذيب «, و)٢/٥٩٣(» االستيعاب«, و)٣/١٥٣(» الثقات«و, )٤/٨٨(حاتم ++أبي

 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٠/٢٧٥(» الكامل
 . »القرظي«): ف( يف ١)(
, )٦/٤٠(» الكبري«, والطرباين يف )٤/١٠١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي٢)(

 .به, الزهري عن الزبيدي,: ًمجيعا من طريق) ٣/٧٠٣(» املستدرك«واحلاكم يف 
 البيهقي, و)١٥/٣٦٥( »رشح مشكل اآلثار«وي يف , والطحا)١/٢٨٩(الدارمي  أخرجه ٣)(

 مجيعهم من )١/٤٢٢( »السنن الكربى«, ويف )١/٤٤٧(» واآلثار السنن معرفة« يف
 .عن أهله, مرس ,سعد املؤذنبن ++عمربن ++ عن حفص,الزهرى: طريق
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بن ++بن حفص++بن عمر++بن حممد++)١(بن احلسن++ القاسم −١٣١٤
ثني أبي, عن أبيه, حد: اهللا  قال++سعد القرظ مؤذن مسجد رسول

َعن أجداده, عن سعد القرظ أنه شكا إىل رسول ّاهللا  قلة ذات يده, ++َ ِ
ٍفأمره بالتجارة, فخرج إىل السوق, فاشرتى شيئا من قرظ َ َ  فباعه )٢(ً

ّفربح فيه, فأتى النبي  فأخربه, فأمره بلزوم ذلك, فسمي بذلك  ُ
 .)٣(سعد القرظ

 عن سعد , عن جده, عن أبيه, نا أبي:احلسنبن ++ القاسم −١٣١٥
 إنه مل تزل اإلقامة يف : قال−باملدينة[ وهو الذي أذن للنبي −القرظ 

 أشهد ,أكرباهللا ++أكرباهللا ++:مفردة )٤(]اهللا ++ن عهد رسولُدَالصالة من ل
 حي عىل , حي عىل الصالة, أشهد أن حممدا رسول اهللا,إله إال اهللا++ الأن

 .)٥(إله إال اهللا++, الأكرباهللا ++أكرباهللا ++,ة قد قامت الصال,الفالح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف البغوي وروى«): ٣/٤١١(» هتذيب التهذيب«, وقال احلافظ يف »حسني«): ف( يف ١)(
 سعدبن ++عامر نأ حفصبن ++عمربن ++حممدبن ++احلسنبن ++القاسم عن الصحابة معجم
 ,بالتجارة فأمره يده ذات قلة  النبي إىل شكا سعدا ان أجداده عن ,أبيه عن, القرظ
 فأمره بذلك  النبي فأخرب فيه فربح فباعه قرظ من شيئا فاشرتى السوق إىل فخرج
 . ه ا.»القرظ سعد فسمي فلزمه ذلك بلزوم

َالسل ورق:  القرظ٢)(  وإليه ,وزاجل ِكشجر غالظ شوك اهل ماظِع شجر :وقيل ,به ُيدبغ مَِّ
ِقرظلا سعد ضيفُأ  ). ٤/٢٦١(» املغرب يف ترتيب املعرب«. فيه َّتجري كان ألنه ;ؤذنامل َ

هتذيب «من طريق املصنف, وانظر ) ١/٢٥٣(» معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف ٣)(
 ).٣/٤١١(» التهذيب

 ).ف(, واستدركناه من )م(بني املعقوفني سقط من + ما٤)(
 ,)٦/٤٠(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )١/٢٣٦(» السنن«يف الدارقطني  أخرجه ٥)(

ً مجيعا )١/٤١٥(» السنن الكربى«والبيهقي يف , )٣/٧٠٣( »املستدرك«واحلاكم يف 
 .من مسند سعد القرظ بنحوه
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 فلام , بقباءاهللا ++كان سعد يؤذن يف عهد رسول: عمربن ++وقال حممد
 فكان يؤذن ألبي بكر ,باملدينة بكر أنزله عمر++ وأبواهللا ++ رسولّويفُت

 .)١( وحيمل العنزة أمامه يف العيدين,وعمر
 .لقرظ غري هذا وال أعلم لسعد ا:

نصاريبن ++سعد −٤٤٠  )*(زيد ا
 :يعني–ثابت بن ++ نا علي:حييى الصويف الكويفبن ++حممد  −١٣١٦
بن ++ عن يزيد,زياد++بن أبي++ عن يزيد,األسود++بن أبي++ نا منصور−الدهان

 اهللا ++ل رسولَمَح: زيد األنصاري قالبن ++ عن سعد,۩احلسن++أبي
 .)٢(تنيّ مر»ه فأحبهاللهم إين أحب«: ا ثم قالًحسن

 .لف يف إسناد هذا احلديث عن يزيدُ وقد اخت)٣(]:[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدثني :عمر قالبن ++أخربنا حممد: )٣/٢٣٥(» الطبقات الكربى «أخرجه ابن سعد يف+١)(
 كان بالل حيمل : عن جده قال, عن أبيه,سعد القرظبن ++عامربن ++حممدبن ++إبراهيم

 .يوم العيد واالستسقاء اهللا ++العنزة بني يدي رسول
بينه وبني  فرق البغوي :زيد األنصاريبن ++سعد«: )٣/٦٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 .اآليت بعد هذه الرتمجة» زيد األشهليبن ++سعد«يعني . »الذي قبله
 .]م−أ/١٥٢: ق[  ۩  

 من وأخرج«: فقال) ٣/٦٢(» اإلصابة« هذا احلديث نقله احلافظ عن املصنف يف ٢)(
 . فذكره» األنصاري زيدبن ++سعد عن ,احلسن++بن أبي++يزيد عن ,زياد++بن أبي++يزيد طريق

هريرة عن ++ أبيعن, )٢١٢٢(, ومسلم )٢٤٢١(ث ثابت يف البخاري وأصل احلدي
وكذا يف حديث . »اللهم إين أحبه فأحبه وأحبب من حيبه«: لحسنلأنه قال  النبي 
 .الرباء

 ). ف( من ٣)(
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حرب, عن بن ++السالم++ عبد نا:)١(نعيم++ أبو ثنا: به عمي −١٣١٧

: نفيلبن ++زيدبن ++)٣( عن سعيد,)٢(سنبن حي++زياد, عن يزيد++بن أبي++زيدي
 .ا وذكر مثلهًأن النبي  احتضن حسن

شهليزيبن ++سعد −٤٤١  )*(د ا
 .ً روى عن النبي  حديثا,سكن املدينة

الوهاب ++بن عبد++اهللا++نا عبد: بن علي اجلوزجاين++ حممد −١٣١٨
ّحدثني رجل منا : بن جعفر األنصاري قال++حدثني إبراهيم: احلجبي قال

بن ++بن زيد++بن مسلمة, عن سعد++بن حممد++بن حممود++بن حممد++سليامن: اسمه
َأنه أهدي للنبي  : سعد األشهلي ْ ِأو أهدي للنبي [َ ْ ٌ سيف من )٤(]ُ

جاهد هبذا يف «: بن مسلمة قال++ أعطاه حممد)٥(نجران, فلام قدم عليه الناس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دكنيبن ++نعيم الفضيل++ أبوكذا, وهو» أبو هيثم«): م( يف ١)(
للبخاري » التاريخ الكبري«انظر ). ف(من أثبتناه +كذا, والصواب ما» حنش«): م( يف ٢)(

 .وغريه) ٨/٢٦٨(
انظر ). ف(أثبتناه من صلب +كذا, والصواب ما) ف(وبمثله يف هامش » سعد«): م(يف +٣)(

 . وغريه) ٨/٢٦٨(للبخاري » التاريخ الكبري«
بن ++كعببن ++عبدبن ++مالكبن ++زيدبن ++سعد«: )٣/٦١( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

عقبة وابن إسحاق وغريمها فيمن بن ++ ذكره موسىي,ألشهل األنصاري األشهلا++عبد
 . » شهد العقبة: وقال الواقدي,اًشهد بدر

 ,)٤/٨٣(» اجلرح والتعديل«, و)٤/٤٨(للبخاري » التاريخ الكبري« :انظر ترمجته يف
, )٣/١٢٥٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/١٤٩(البن حبان » الثقات«و
 .)٢/٥٩٢(» اباالستيع«و

 ).ف(من  ٤)(
 ., وهي ملحقة هبامش النسخة وصحح عليها)ف( من ٥)(
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سبيل اهللا, فإذا اختلفت أعناق الناس فارضب به احلجر, ثم ادخل بيتك وكن 
ًحلسا ْ ًملقى حتى تقتلك يد )١(ِ َّخاطئة, أو تأتيك منية ق )٢(ُ ِ  .)٣(»اضيةَ

 . وال أعلم لسعد األشهلي عن النبي  غري هذا:

 )*(بلتعة++بن أبي++سعد مو حاIب −٤٤٢
 عن ,مسلمبن ++ نا حممد:جماهدبن ++ نا علي:محيدبن ++ حممد −١٣١٩

اهللا ++رسول+ يا:قلت:  عن سعد موىل حاطب قال,خالد++بن أبي++إسامعيل
ًج النار أحد شهد بدرا أولن يل«: حاطب من أهل النار? قال َِ َ بيعة  ٌ

 .)٤(»الرضوان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن األثري » النهاية«. الكساء الذي يلي ظهر البعري: كذا, واحللس» ًجالسا«): م( يف ١)(
)١/٦٣.( 

 . »كف«): م( يف ٢)(
 ).٦/٣٣(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

 .بلتعة++بن أبي++بن خولي الكلبي موىل حاطب++سعد«: )٣/٥٤( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
بن ++بن دريم++بن سربة++بن خولي++ هو سعد:بن الكلبيا وقال , له صحبة:بن حباناقال 
 ألن ;العزي++بن عبد++ عداده يف بني أسعد,بن عامر قضاعي++بن عمرية++بن مالك++قيس
بن عمرية ++بن مالك++بن احلارث++ القوساربن++ إن أباه خولي:ا كان من حلفائهم ويقالًحاطب

 مل خيتلفوا أنه :عمر++ وقال أبو.اهللا يف األنصار++ وقد فرض عمر البنه عبد,وكان من مذحج
معرش وحده أنه ++ وزعم أبو: قال الكلبي والبالذري.ا مع مواله واستشهد بأحدًشهد بدر

 .» وغلط يف ذلك,بن خولة العامري++سعد
البن » اجلرح والتعديل«و, )٤/٤٨(للبخاري » لتاريخ الكبريا «:انظر ترمجته يف

سعد  البن» الطبقات الكربى«, و)٣/١٥٥(البن حبان » الثقات«, و)٤/٩٧(حاتم ++أبي
 .)٣/١٢٨٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٩٠(» اإلصابة«, و)٣/١١٥(

لبخاري يف من طريق املصنف, وا) ٦٢/١٤٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٤)(
 =ًمجيعا من  )٣/١٢٨٤( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤/٤٩(» التاريخ الكبري«



  ثايناملجلد ال ٥٦٢

 من سعد موىل حاطب وال )١(خالد سمع++ أبي وال أرى ابن:
 .أدركه

 :مسلم الذي روى هذا احلديث هو عنديبن ++ وحممد:
 .سعيد مؤدب املهدي++ أبوالوضاح++بن أبي++مسلمبن ++حممد

 ,عقبةبن ++ عن موسى,فليحبن ++حممد نا : هارون الفروي −١٣٢٠
 .)٢( سعد موىل حاطب:ًعن الزهري فيمن شهد بدرا

نصاري++ أبوعبيدبن ++سعد −٤٤٣  )*(زيد القارئ ا
, وهو النعامن من األوسبن ++عبيدبن ++ بلغني أن سعد:

بن ++ عمري:)٣(أبو[ اهللا ++ عىل عهد رسول۩زيد الذي حفظ القرآن++أبو
 ,عبيد بالقادسيةبن ++ وقتل سعد, واله عمر بعض الشام)٤(]يسعد الذ

 .وهو ابن أربع وستني سنة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++إسامعيل عن مسلم,بن ++حممد عن جماهد,بن ++علي ثنا :محيدبن ++ حممدطريق
مسلم هو اجلزري, بن ++حممد«: نعيم++ أبوقال .به حاطب موىل سعد عن خالد,++أبي

 .»اًسعيد مؤدب املهدي, وال أرى إسامعيل أدرك سعد++و أبالوضاح++ أبيهو ابن: وقيل
ا حلاطب جاء ًأن عبد«: عن جابر) ٢٤٩٥(» صحيح مسلم«واحلديث أصله يف 

 فقال , ليدخلن حاطب النار,رسول اهللا+ يا:ا فقالًيشكو حاطب اهللا ++رسول
 .»ا واحلديبيةً فإنه شهد بدر;يدخلها+ ال,كذبت«: اهللا ++رسول

 . »خالد++ أبيسمع ابن«: )م(يف  ١)(
 ).٦/٥٧(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

 ,)٢/٦٠٠(» االستيعاب«و, )٣/٤٥٨(البن سعد » الطبقات الكربى«انظر ترمجته يف (*) 
 .)٣/١٢٥٦(» معرفة الصحابة«, و)٣/٦٨(» اإلصابة«و

 .]م−ب/١٥٢: ق[  ۩  
 .أي والد) ٣(
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٤(



 ٥٦٣ ثايناملجلد ال  

 مجع:  نا مهام, عن قتادة, عن أنس قال:خالدبن ++دبةُ ه −١٣٢١
 ,كعب بن++ّأبي: القرآن من أصحاب النبي  أربعة كلهم من األنصار

 .)١(زيد رجل من األنصار++ وأبوثابت بن++ وزيد,ومعاذ
بن ++ عن قيس, نا سفيان:يوسفبن ++ نا حممد:بن زنجويه ا −١٣٢٢
ى يف َعْدُ وكان ي,عبيدبن ++ عن سعد,ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,مسلم

 .)٢(ذلك الزمان القارئ
 عن سفيان بإسناده عن سعد ,الرزاق++ عبد نا: ابن زنجويه −١٣٢٣

 .)٣( وكان يدعى يف زمن النبي  سعد القارئ,بن عبيدا
 .زيد بالقادسية سنة ست عرشة++ أبوعبيدبن ++قتل سعد: ابن نمريوقال 

 .اًوال أعلم له مسند
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قتادة, عن أنس, به: من طريق) ٢٤٦٥(, ومسلم )٣٨١٠(أخرجه البخاري  ١)(
 ).٦/٥٤(للطرباين » املعجم الكبري«) ٢(
بن ++ عن قيس, عن الثوري,الرزاق++ عبد):٦٦٤٢(» املصنف«الرزاق يف ++ عبد أخرجه٣)(

  ي وكان يدعى يف زمن النب,عبيدبن ++ عن سعد,ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,مسلم
 .القارئ



  ثايناملجلد ال ٥٦٤

 )*(تةْبَحبن ++سعد −٤٤٤
بن ++نفيلبن ++قحافةبن ++معاويةبن ++بجريبن ++هو سعد: سعدبن ++ حممدقال
 من األنصار ,عوفبن ++ من بني عمرو, بنت مالك)١(تةْبَ أمه ح,سدوس

 .يعرف بأمه
 .يوسف القايض++ أبيبتة جدَحبن ++ وسعد:قال ابن سعد

 نا :سلمة اخلزاعي++ أبو)٢(] نا:الدوري[حممد بن ++ عباس −١٣٢٤
:  قالجاريةبن ++زيدبن ++ نا عمر:)٣(جاريةبن ++زيدبن ++عبيد اهللابن ++عثامن

بن ++ا منهم سعدًر ناسَغْأن النبي  استص: جاريةبن ++ زيد:حدثني أبي
 .)٤(ٍدُحُحبتة يوم أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله حاء أ :تةْبَح«): ٣/١٢١(البن ماكوال » اإلكامل«, ويف »جيبة«): م(تصحف يف (*) 

 ...مهملة مفتوحة وبعدها باء ساكنة معجمة بواحدة ثم تاء معجمة باثنتني من فوقها
بن ++عوف أبوه بحريبن ++حبتة األنصاري أمه حبتة بنت مالك من بني عمروبن ++وسعد
» األنساب«: , وانظر» قاله الدارقطني,بعدها+ا وشهد ماًحدُأبة مل يشهد  له صح,معاوية

 .)٢/١١٧(البن نارص » توضيح املشتبه«, و)٢/١٦٥(للسمعاين 
 ,)٢/٥٨٤(» االستيعاب«و, )٦/٥٢(البن سعد » الطبقات الكربى «:انظر ترمجته يف

 .)٣/٤٨(» اإلصابة«و
 . ضع اآلتية يف باقي الرتمجة, وكذلك يف كل املوا»حبيبة«): م( تصحفت يف ١)(
بن ++سلمةبن ++منصور: سلمة اخلزاعي هو++ وأبو,)م(بني املعقوفني سقط من + ما٢)(

 .يالبغداد صالحبن ++العزيز++عبد
وهكذا ضبطه الدارقطني يف ) ف(, وهو كام أثبتنا من »حارثة«: إىل) م( تصحف يف ٣)(

 يف هذه الرتمجة تصحفت كلمة , وكل املواضع اآلتية)١/١٠٤(» املؤتلف واملختلف«
 . »حارثة«إىل ) م(يف » جارية«

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١/١٠٤(» املؤتلف واملختلف« أخرجه الدارقطني يف ٤)(
 = اهللا++عبيدبن ++عثامن ثنا :سلمةبن ++منصورسلمة اخلزاعي ++ أبي:من طريق) ٣/١١٨٠(



 ٥٦٥ ثايناملجلد ال  

شهدت : النعامن قالبن ++ عن أيوب,يوسف القايض++ أبود روىوق
 .اًأرقم مخسبن ++ فكرب عليه زيد,تةْبَحبن ++جنازة سعد

 .اًا مسندًتة حديثْبَحبن ++ وال أعلم لسعد:

 )*(إياسبن ++ سعد:أبو عمرو الشيباني −٤٤٥
 . ومل ير النبي , وسكن الكوفة,أدرك اجلاهلية

سمعت : الرمحن قال++بن عبد++يسى نا ع:نعيم++ أبو نا: عمي −١٣٢٥
 وأنا أرعى إبال اهللا ++أذكر أين سمعت برسول: عمرو الشيباين يقول++أبا

 .)١(ألهلي بكاظمة

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيد++ أبيحدثني :جاريةبن ++زيدبن ++مرع حدثني :املدين األنصاري جاريةبن ++زيدبن ا
 ., بهجاريةبن ا
سعيد :  وقيل,إياسبن ++سعد«): ٣/١٢٩١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوقال(*) 

ومل يسمع منه, شهد القادسية وهو ابن  عمرو, أدرك النبي ++ أبوالشيباين البكري,
: )٣/٢٥٤( »صابةاإل«قال احلافظ يف . » وعاش مائة وعرشين سنة,أربعني سنة

 ثم نزل ,وقدم بعده,  أدرك النبي ,عمرو الشيباين++ أبوإياس++بن أبي++إياسبن ++سعد«
أربعني سنة واألصح   أدرك من حياة النبي :ويقال ... واتفقوا عىل توثيقه,الكوفة

 ,سعد واألصح ,سعيد أو سعد :نعيم++ أبووقال .اًسعيد حبان بنا وسامه ...دون ذلك
 .»بكنيته هورمش وهو

» هتذيب الكامل« و,)٦/١٠٤(البن سعد » الطبقات الكربى «:انظر ترمجته يف
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٠/٢٥٨(

معرفة «نعيم يف ++ أبو, ومن طريقه)٦/٦٧(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(
 ًمجيعا من طريق) ٦/١٠٤(» الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٣/١٢٩١(» الصحابة

 عمرو++ أباسمعت :قال السلميالرمحن بن ++عيسى ثنا :دكنيبن ++نعيم الفضل++أبي
 ., فذكرهيقول الشيباين



  ثايناملجلد ال ٥٦٦

 )*(خولةبن ++سعد −٤٤٦
  عن يزيد, عن الليث,صالح++ أبو نا:عبيد++ أبونا :۩ عمي −١٣٢٦
 .)١(حجة الوداعخولة تويف يف بن ++أن زوج سبيعة سعد: حبيب++ابن أبي
 عن ,نا سفيان:  وغريه قالوا)٣(]بن يونس[ )٢( رسيج −١٣٢٧
لكن البائس « :أن النبي  قال:  عن أبيه,سعدبن ++ عن عامر,الزهري
 .)٤(»خولة يرثى له أن مات بمكةبن ++سعد

 )*(سعد و ينسب −٤٤٧
 )٥( بنحرب, عن يونسبن ++السالم++ عبدنا:  حييى احلامين −١٣٢٨

ُ النبي  النساء قامت )٦(لام بايع: جبري, عن سعد قالبن ++دعبيد, عن زيا َّ
 عىل أزواجنا )٧(ٌّرسول اهللا, إنا َكل+ يا: فقالت,ُامرأة جليلة كأهنا من مرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٢/٥٨٦(» االستيعاب«و, )٣/٤٠٨(البن سعد » الطبقات الكربى«انظر ترمجته يف (*) 
 .)٣/٥٣(» اإلصابة«و

 .]م−أ/١٥٣: ق[  ۩  
 ).٥٣١٨(أخرجه البخاري ) ١(
 .»رشيح«: إىل) م(تصحف يف ) ٢(
 ).  ف( من ٣)(
سعد, بن ++الزهري, عن عامر: من طريق) ١٦٢٨(, ومسلم )١٢٩٦( أخرجه البخاري ٤)(

 .عن أبيه
 .)٣/٩٤(» اإلصابة«انظر ترمجته يف (*) 

 . »عن«: إىل) م( تصحفة يف ٥)(
 . كذا» بلغ«): م( يف ٦)(
ّ الكل ٧)( َالثقل: بالفتحَ َّتكلفُي+ ماكل ِمن ِّ  ). ٤/٣٥٣(البن األثري » النهاية «.َ



 ٥٦٧ ثايناملجلد ال  

 .)١(»ّالرطب تأكلنه وهتدينه«:  فام حيل لنا من أمواهلم? قال,وأبنائنا

 )*(مسعودبن ++سعد −٤٤٨
 . له صحبة
دخلنا عىل :  عن قيس قال,الدخ++بن أبي++روى حديثه إسامعيل −١٣٢٩
 .)٢(ً فصىل بنا جالسا,مسعود وهو مريضبن ++سعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روى البغوي من طريق :سعد غري منسوب«: )٣/٩٤( »اإلصابة« قال احلافظ يف ١)(

 أخرجه : قلت−وذكر احلديث−... عن سعد قال,جبريبن ++ عن زياد,عبيدبن ++يونس
 ,»وقاص++بن أبي++سعد«احلميد احلامين يف مسند ++بن عبد++محيد وحييىبن ++البزار وعبد

 فإن الدارقطني ذكر االختالف فيه يف ; وهو الراجح,وأفرده البغوي وابن منده
 »وقاص++بن أبي++سعد« وأن من قال فيه ,»سعد رجل من األنصار« ورجح أنه »العلل«

 عن ,سلمةبن ++بن منده أخرج من طريق محادا ويؤيد أنه غريه أن : قلت.فقد وهم
 سعد عىل : يقال له,بعث رجال اهللا ++ أن رسول:جبريبن ++ عن زياد, عن عبيد,يونس

 »علل الدارقطني«وانظر . ها. »عرب عنه الراوي هبذا+وقاص ما++بن أبياالسعاية فلو كان هو 
)٤/٣٨٢.( 
مسعود بن ++سعد«: )٤/٤٩(» التاريخ الكبري«اختلفوا يف صحبته, فقال البخاري يف (*) 

 سعد«: )٣/١٢٨٥( »معرفة الصحابة«عيم يف ن++ أبووقال. » يف الكوفينيّعدُالكندى, ي
بن ++حازم, ومسلم++بن أبي++ قيس:روى عنه. يصح له صحبة+مسعود الكندي البن ا

 له :قال البغوي« : اخلالف يف صحبته فقال)٣/٨٢( »اإلصابة«وذكر احلافظ يف . »يسار
  وذكره البخاري يف. وال يصح له صحبة, ذكر يف الصحابة:بن مندها وقال .صحبة

 .»حاتم فذكره يف التابعني++ أبيبناوأما , ...الصحابة
كالمها  )٦/٢٨(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٥٠(» التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف ٢)(

 ., فذكرهمسعود نعودهبن ++دخلنا عىل سعد:  عن قيس قال,إسامعيل: من طريق



  ثايناملجلد ال ٥٦٨

 )*(سعيد الزرقي++, أبوعمارةبن ++سعد −٤٤٩
نا : داود الطياليس++نا أبو: )١(بن مسلم الطويس++ علي −١٣٣٠

 سعيد++بن مرة, حيدث عن أبي++اهللا++سمعت عبد: الفيض قال++شعبة, عن أبي
ْ النبي  عن العزل فقالأن رجال من أشجع سأل: الزرقي ّما يقدر «: َ ُ

ْيف الرحم يكن ُ«)٢(. 
بن ++ حدثنا معاوية:نافعبن ++توبة الربيع++ أبو نا: ابن زنجويه −١٣٣١
 حدثني: سالم قال++ أبا أنه سمع− ابن سالم:يعني– عن أخيه زيد ,سالم
سعيد اخلري ++ أباأن قيس الكندي حدث الوليد أن: عامربن ++اهللا++عبد
إن ربي  وعدين أن يدخل « : قالاهللا ++صاري حدثه أن رسولاألن

ًاجلنة من أمتي سبعني ألفا بغري حساب, ويشفع كل ألف لسبعني ألفا, ثم  ً
َثالث حثيات بكفه )٣(حيثو َ  ,سعيد++ أبيت بتالبيبفأخذ: قال قيس. »َ

نعم : ? قالاهللا ++أنت سمعت هذا من رسول:  قلت,فجذبته جذبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,سعيد الزرقي األنصاري++بو أعامرةبن ++سعد«: )٣/١٤٩( »الثقات«قال ابن حبان يف (*) 
سعيد ++ أبو وهو الذي يقال له, واألول أصح,سعدبن ++سعيد عامرة++ أبي إن اسم:وقيل
 ,أبو سعيد الزرقي األنصاري«: )٣٣/٣٥٦( »هتذيب الكامل«وقال املزي يف . »اخلري
بن ++ عامر: وقيل,سعدبن ++ عامرة: وقيل,عامرةبن ++ اسمه سعد: قيل,سعد++ أبو:ويقال

, )٢/٦٠٠(» االستيعاب «:انظر. » وكان زوج أسامء بنت يزيد,سعود له صحبةم
 .)٧/١٧٦(» اإلصابة«و

 ). ف( من ١)(
, والطرباين يف )٣/٤٥٠(» مسنده«, وأمحد يف )٣٣٢٨(» املجتبى« أخرجه النسائي يف ٢)(

: من طريق )٣/١٢٥٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٦/٣٢( »املعجم الكبري«
 .سعيد الزرقي++ أبيمرة, حيدث عنبن ++اهللا++ عبدسمعت: الفيض قال++ أبيعنشعبة, 

 . »حيثي«): ف( يف ٣)(
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ثم : قال.  فقال مثل ذلك,ثم جذبته الثانية: قال.  ووعاه قلبي)١(بأذين
إن ذلك إن « :اهللا ++ثم قال رسول.  فقال مثل ذلك,جذبته الثالثة

بيشء من  )٢(]تعاىلاهللا [تعاىل مستوعب مهاجري أمتي, ويوفيني اهللا ++شاء
 .۩+)٣(»أعرابنا

 . عن النبي  غري هذين,سعيد الزرقي++ أبووال أعلم روى

 )*(خيثمةبن ++سعد −٤٥٠
 احلارثبن ++خيثمةبن ++بلغني أن سعد:  ابن زنجويه قال −١٣٣٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .. وصحح عليها» بأذناي«): ف( يف هامش ١)(
 ).ف(من ) ٢(
» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٢٨٢٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي أخرجه ابن٣)(

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوومن طريقه, )٤٠٤(» األوسط«, و)٧٧١ح/٢٢/٣٠٤(
 إال أنه قال ابن. سالم, بهبن ++سالم, عن زيدبن ++معاوية: ًمجيعا من طريق) ٥/٢٩٠٧(

 .»األنصاري«: بدل» أبو سعيد األنامري«: »األوسط«عاصم والطرباين يف ++أبي
 هبذا إال األنامري سعيد++ أبيعن احلديث هذا يروى ال«: »األوسط«قال الطرباين يف 

: )١٠/٧٥٦( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . »سالمبن ++معاوية به تفرد ,اإلسناد
 ,سعيد األنامري++ أبو:»األوسط« إال أنه قال يف »الكبري« و»األوسط«رواه الطرباين يف «

 .»ورجاله ثقات
 .]م−ب/١٥٣: ق[  ۩  

بن ++احلارثبن ++مةخيثبن ++سعد«: )٣/٤٨١(» الطبقات الكربى«قال ابن سعد يف (*) 
 ,عبد اهللا++ أبا ويكنى,السلمبن ++غنمبن ++حارثةبن ++كعببن ++النحاطبن ++كعببن ++مالك

 ,مالك من األوسبن ++خطمةبن ++عامربن ++أميةبن ++عديبن ++وأمه هند بنت أوس
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبووقال ,»ثابتبن ++ضياح النعامن++ أبووأخوه ألمه

انظر و. »خيثمة++ أباإن: عبد اهللا, وقيل++ أبو:خيثمة, وقيل++ أبايكنى«: )٣/١٢٥٢(
 .)٣/٥٥(» اإلصابة«و ,)٤ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:ترمجته يف
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 .)١(اً شهد بدر, أحد النقباء اإلثنى عرش,عبد اهللا++أبا: ىَنْكُ ي,مالكابن 
: احلميد يقول++بن عبد++)٢(سعد سمعت :زهري قالبن ++ أمحد −١٣٣٣
 .احلارث عقبي بدري نقيببن ++خيثمةبن ++سعد

 عن , أنا معمر:الرزاق++ عبد نا:زنجويهبن ++بكر++ أبو −١٣٣٤
خيثمة من بن ++سعد:  عن جابر قال, عن ابني جابر,عثامنبن ++)٣(حرام
 .)٤(عوفبن ++ من بني عمرو,باءَقُّالن

ا ً عن النبي  حديثبن خيثمة++ وال أعلم روى سعد:
 . عىل عهد النبي ّويفُا, وتًمسند

 )*(سسعد مو أ −٤٥١
 عن ,املغريةبن ++ عن هارون,)٥(محيد الرازيبن ++حدث حممد −١٣٣٥
:  هلم قالً عن سعد موىل,خالد++بن أبي++ نا إسامعيل:حممد قال++ أبيسابق

 .ً وذكر كالما,رأيت النبي  وهو ساجد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٩(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 ).١٠/٢٨٥(» هتذيب الكامل«وانظر . »سعيد«: إىل) م(تصحف يف ) ٢(
إكامل «, وهو الصواب, كام قيده ابن ماكوال يف )ف(ثبت من وامل» حزام«): م( يف ٣)(

 ). ٢/٤١٢(» اإلكامل
 ,عثامنبن ++ عن حرام, أخربنا معمر: قال)١٩٩١٩(» صنفامل«الرزاق يف ++ عبد أخرجه٤)(

 . فذكره عن جابر,,عن ابني جابر
 يق روى البغوي من طر,سعد األمحيس موالهم«: )٣/٨٩( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

وهو  رأيت النبي «:  عن سعيد موالهم قال,خالد++بن أبي++ عن إسامعيل,حممد++أبي
 .»ساجد

 ). ف( من ٥)(
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 )*(خارجة++, أبوسعد −٤٥٢
بن ++ نا حفص:حممد العييشبن ++ نا عبيد اهللا: ابن زنجويه −١٣٣٦

ا ًأن قوم:  عن جده سعد,سعدبن ++خارجةبن ++ نا عامر:النرض السلمي
أو −ُّاجثوا عىل الرَكب « :فقال: قال. ط املطرْحَ قاهللا ++ا إىل رسولْوَكَش
ففعلوا : قال.  وأومأ بالسبابة,»رب+ يارب+ يا: وقولوا−ُعىل رَكبكم: قال
 .)١( عنهمَفَشْكُ حتى أحبوا أن ي,قواُفس

خرمبن ++سعد −٤٥٣  )*(ا
 عن ,األعمش  عن,عيسىبن ++ نا حييى:شيبة++بن أبي++ن عثام −١٣٣٧
 اهللا,++رسول+يا: بن األخرم, عن أبيه قلت++بن سعد++بن مرة, عن املغرية++عمرو

 إن كنت« :فقال.  ويباعدين من النار,بني من اجلنةّقرُني عىل عمل يّلُد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وغريمها)٣/٧٥( »اإلصابة«يف , واحلافظ )٣/٤٥٧(» التاريخ الكبري«البخاري يف  هترمج+(*)
لعقيلي , وا)٥٩٨١(» األوسط«, والطرباين يف )٢٥٣٠(» مسنده«عوانة يف ++ أبو أخرجه١)(

قال «: وقال العقيلي. »سعدبن ++خارجةبن ++عامر«: يف ترمجة) ٣/٣٠٨( »ضعفاءال«يف 
  .» يف إسناده نظر:البخاري

باخلاء املعجمة والراء املهملة, وهو » األخرم«) ١/٣٨(» اإلكامل«ضبطه ابن ماكوال يف (*) 
» من الصحابةاإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم «خمتلف يف صحبته, ذكره مغلطاى يف 

حاتم يف ++ وأبوذكره البخاري«: )٣/٤٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف )  بتحقيقنا−١/٢٤٥(
 . »التابعني

البن » اجلرح والتعديل«و, )٤/٥٤(للبخاري » التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف 
 )١٠/٢٤٧(» هتذيب الكامل« و,)٣/١٥٠ ( البن حبان»الثقات«و, )٤/٨٠ (حاتم++أبي

  خمتلف يف,بن األخرم++بن سعد++بن األخرم الطائي الكويف والد املغرية++سعد«: وقال
 .»صحبته
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 ثم رفع رأسه إىل , فسكت ساعة,»لقد طولت أو أعظمت )١(أوجزت يف
ًترشك به شيئا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, ++اهللا ال++تعبد« :فقالالسامء 

َحتب أن يؤتى إليك, وما كرهت أن ++ ماوتصوم رمضان, وحتب للناس ْ ُ
َيؤتى إليك فدع الناس منه ْ ُ«)٢(. 

بن ++ حييى۩ وال أعلم حدث هبذا احلديث عن األعمش غري:
 .عيسى الرملي, ويف حديثه لني

ا ْوَوَا رً ورأيت يف كتاب ابن إسامعيل فيمن اسمه سعد نفر:
 :ا وهمً مل يذكر هلم حديث,عن النبي 

 )*(معاذبن ++سعد −٤٥٤
 . ليس هو الذي كتبناه,رجل من األنصار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ١(
, )٣/٢٨٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٣/٤٧٢(» مسنده« أخرجه أمحد يف ٢)(

 .من طريق املغرية, عن أبيه) ٥٤٧٨(» املعجم الكبري«والطرباين يف 
 .]م−أ/١٥٤: ق[   ۩ 

معاذ األنصاري آخر ذكره البغوي يف بن ++سعد«: )٣/٨٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 وله ذكر يف : قلت. ومل يذكر حديثه,إسامعيلبن ++ رأيته يف كتاب حممد:الصحابة وقال
موسى يف الذيل ++ وأبو, بإسناد واه»املتفق« وروى اخلطيب يف ,قرةبن ++ترمجة شبيب

لام رجع من تبوك استقبله  أن النبي « : عن أنس, عن احلسن,هولبإسناد جم
 , من أثر املر واملسحاة: قال?هذا الذي أرى بيدك+ ما:معاذ األنصاري فقالبن ++سعد

 ووقع ,»متسها النار+ وهذه يد ال: وقال,يده  فقبل النبي ,أرضب وأنفق عىل عيالي
 .»موسى سعد األنصاري++ أبييف رواية
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 )*(وسعد الظفري −٤٥٥

 )*(يصةبن ++وسعد −٤٥٦
 . واهللا أعلم,ًا وال حديثام وال أجد عندي هل:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وروى,حاتم يف الصحابة++سعد الظفري ذكره أبو«: )٣/٩٢( »اإلصابة«ل احلافظ يف قا(*) 

 هنى اهللا ++ عن سعد الظفري أن رسول,حرملةبن ++الرمحن++ عبدالطرباين من طريق
 .»?النعامن الظفري أو غريهبن ++ هل هو سعد:موسى++ أبو وترددي,عن الك

 ذكره الرشيف :حميصة األنصاريبن ++دسع«: )٣/٢٨٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 وعلم له عالمة »التذكرة برجال العرشة«احلسيني الدمشقي تلميذ الذهبي يف كتابه 

بن حرام ا روى عنه , حديثه يف إجازة احلجام, له صحبة:مسندي أمحد والشافعي وقال
يع ا اختلفت الرواية عن الزهري يف مجً فإن حرام;ا وأخطأ يف ذلك خطأ فاحًش.انتهى

 وال يف رواية عند ,ذكر لسعد يف نسبه+ ال,حميصةبن ++ حرام:طرق احلديث عند أمحد
 .»رواية فيه لسعد أصال+ ال,حميصة عن حميصةبن ++سعدبن ++ حرام:الشافعي
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ه سعيدَمباب   ن روى عن الن  ا
عور++أبا:  ويكنى,نفيلبن ++عمروبن ++زيدبن ++سعيد −٤٥٧  )*(ا

 .كان يسكن الكوفة يف زمن معاوية, ثم رجع إىل املدينة فامت هبا
 عن ,فليحبن ++ نا حممد:موسى الفروي املدينيبن ++ هارون −١٣٣٨
 . عن الزهري ح,عقبةبن ++موسى
إسحاق قاال يف تسمية بن ++ نا حممد: نا أبي: ابن األموي −١٣٣٩

بن ++اهللا++بن عبد++العزى++بن عبد++نفيلبن ++عمروبن ++زيدبن ++سعيد: أهل بدر
م النبي  من ِدَم من الشام بعدما قِدَ ق,كعببن ++عديبن ++رزاحبن ++قرط

 .)١(»وأجرك«: قال. وأجري: قال.  بسهمهاهللا ++بدر, فرضب له رسول
بن السائب, ++اهللا, عن عطاء++بن عبد++أنا خالد: قيةبن ب++ وهب −١٣٤٠

كتب : نفيل قالبن ++عمروبن ++زيدبن ++ عن ابن سعيد,دثاربن ++عن حمارب
:  فقال رجل من أهل الشام,وان باملدينة يبايع البنه يزيدْرَىل مإمعاوية 

 إذا , فإنه سيد أهل البلد;زيد فيبايعبن ++حتى يأيت سعيد: حيبسك? قال++ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفيل القريش بن ++عمروبن ++زيدبن ++سعيد«: )١٠/٤٤٦( »هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
 وصهره عىل أخته فاطمة بنت ,نفيلبن ++اخلطاببن ++بن عم عمرااألعور ++ أبوالعدوي
 وهو أحد العرشة ,اخلطاببن ++ وكانت أخته عاتكة بنت زيد حتت عمر,اخلطاب

  .»املشهود هلم باجلنة
 .)٣/١٠٣(» اإلصابة«, )٦/١٣(البن سعد » الطبقات الكربى «:انظر ترمجته يفو

, )١/٢٦٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٣/٤٩٥(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف ١)(
 ).٣/٢٣٩(» السرية النبوية«وابن هشام يف 
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يف ++ أبي فجاء الشامي وأنا مع,أفال أذهب فآتيك به: قال. يع بايع الناسبا
لتنطلقن أو :  فقال,انطلق فسأجيء فأبايع: انطلق فبايع, فقال: الدار قال

 واهللا إنك لتدعوين إىل قوم أنا !?أترضب عنقي: فقال. ألرضبن عنقك
:  مروان فقال له,وان فأخربهْرَفرجع إىل م: قاتلتهم عىل اإلسالم? قال

ي ّصلُ فأوصت أن ي−أظنها زينب−وماتت أم املؤمنني : قال. اسكت
  أن تصلي عىل أم املؤمنني?)١(حيبسك++ما: بن زيد, فقال الشامي++عليها سعيد

 فإهنا أوصت أن يصلي ;نتظر الرجل الذي أردت أن ترضب عنقهأ: قال
 .أستغفر اهللا :فقال الشامي. عليها
بن ++ عن حمارب,السائببن ++اء عن عط, عن جرير,۩ جدي −١٣٤١

 ,زيدبن ++أوصت أن يصلي عليها سعيد وفيت أم سلمةُلام ت: دثار قال
 .وانْرَوكان أمري املدينة يومئذ م

 نا :زياد قالبن ++الواحد++ عبد نا:حممد العييشبن ++ عبيد اهللا −١٣٤٢
بن ++ عن سعيد,احلارثبن ++ثني جدي رياحد ح: قالاملثنىبن ++صدقة
ّإن كذبا علي « : يقولاهللا ++سمعت رسول: نفيل قالبن ++عمروبن ++زيد ً

َليس ككذب عىل أحد, من َكذب علي فليتبوأ مقعده من النار ّ َ َ«)٢(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »حيبسك«: وضبب عليها, ويف احلاشية» يمنعك«): ف( يف ١)(
 .]م−ب/١٥٤: ق[  ۩  

, والبزار يف )٦٩٩(» مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)٢٥٢, ٤/٢٤٥(» مسنده« أخرجه أمحد يف ٢)(
, )١/٤٥(» املسند املستخرج عىل صحيح مسلم« يف نعيم++ وأبو,)١٢٧٦(» املسند«

علل «: , وانظر»زيدبن ++سعيد«مجيعهم من مسند ) ١٠٨٧(» املختارة«والضياء يف 
 .وأصله احلديث متواتر عن مجع غفري من الصحابة). ٤/٤١٩(» الدارقطني
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 عن , عن الزهري,نا سفيان: خيثمة ومجاعة قالوا++ أبو −١٣٤٣
 : قالاهللا ++أن رسول: زيدبن ++ عن سعيد,عوفبن ++اهللا++بن عبد++طلحة

َمن ظلم م« ّن األرض شربا طوقهَ ُ  .)٢(»من سبع أرضني )١(ً
 .رجال:  زاد يف إسناده. عن الزهري,أويس++ أبو ورواه:

  عن الزهري,أويس++ أبو نا:مزاحم++بن أبي++ منصور)٣(ه −١٣٤٤
بن ++عمروبن ++الرمحن++ عبد أن:عوفبن ++اهللا++بن عبد++ أخربين طلحة:قال

َمن « : يقولاهللا ++سمعت رسول:  قالزيدبن ++سهل أخربه أن سعيد
َّظلم من األرض شربا, فإنه يطوقه من سبعة أرضني َ ُ ً َ َ«)٤(. 

 ,أميةبن ++ نا إسامعيل:مسلمةبن ++ نا سعيد:رشيدبن ++ داود −١٣٤٥
 فقالت ,اً وكان بدري,نفيلبن ++عمروبن ++زيدبن ++مات سعيد: عن نافع قال

وأي طيب أطيب من : باملسك? فقالأنحنطه : عمربن ++أم سعيد لعبد اهللا
 كنا نتبع , فلم يكن يصنع كام تصنعون, فناولته إياه,اًكْسِاملسك? هلمي م
 .)٦( ومغابنه)٥(بحناطه مرافغه

 .زيد بالعقيقبن ++مات سعيد: يقولاهللا ++عبدبن ++ هارونمسعت −١٣٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْكالطوق له لعُجأي ١)(  ).٣/٣٢٤(البن األثري » النهاية«. ُعنقه يف ّ
 .من طريق الزهري به) ١٦١٠(, ومسلم )٢٤٥٢(بخاري  أخرجه ال٢)(
 .»حدثنا«): ف(يف ) ٣(
 .قبله+ أخرجاه وانظر ما٤)(
ْالرفغ ٥)(  من ِوغريها ِواحلَوالب كاآلباط املَغابن ُأصول يوه األرفاغ ُواحد: والفتح بالضم ُّ

َالوسخ فيه جيتمع وما ,األعضاء مطاوي َوالعرق َ  ).٢/٦٠٠(البن األثري » النهاية«. َ
واألثر أخرجه ابن سعد ) ٣/٣٤١(البن األثري » النهاية«. أي معاطف اجللد:  مغابنه٦)(

 ).٣/٣٨٤(» الطبقات«يف 



 ٥٧٧ ثايناملجلد ال  
 األعور سعيد++ أبومات:  عن املدائني قال,زهريبن ++ أمحد −١٣٤٧

 .)١( وقرب باملدينة, وهو ابن ثالث وسبعني,إحدى ومخسنيزيد سنة ابن 
 قرب ,زيد رجال آدم طويل الشعربن ++كان سعيد: عمربن ++وقال حممد

 .وقاص وابن عمر++بن أبي++ل يف قربه سعدَزَف ممن نَرْعُ والذي ي,باملدينة

نصاريبن ++سعدبن ++سعيد −٤٥٨  )*(عبادة ا
 .سكن املدينة

 عن ,۩سليامنبن ++الرحيم++ عبد نا:ديعرفة العببن ++ احلسن −١٣٤٨
 . إسحاق حبن ++حممد

بن ++ عن يعقوب,إسحاقبن ++ أنا حممد: نا يزيد قال: جدي −١٣٤٩
عبادة بن ++سعدبن ++ عن سعيد,سهلبن ++أمامة++ أبي عن,األشجبن ++اهللا++عبد
ْرجل مخدجكان بني أبياتنا : قال  فلم يرع ,اً ضعيف سقيم وكان مسلم)٢(ُ

ه َفرفع شأن: قال. ر هباُة من إماء أهل الدار يفجَمَر إال به عىل أأهل الدا
َارضبوه حده مائة « :اهللا ++ فقال رسول,اهللا ++عبادة إىل رسولبن ++ُسعد َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٤٩(»املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(

 البن» اجلرح والتعديل«و, )٣/٤٥٥(للبخاري » التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 
 البن حجر» تقريب التهذيب«و, )٣/١٦(البن حبان » الثقات«و, )٤/٢٤(حاتم ++أبي

ذكره اجلمهور يف «:  وقال)٣/١٠٥( »اإلصابة«, و»صحابي صغري«:  وقال)١/٢٣٦(
 فذكره ;بن حبانا واختلف فيه قول , صحبته صحيحة:الرب++ عبدبنا وقال ,الصحابة

 :اقدي وقال الو. ثقة قليل احلديث:بن سعدا وقال .يف الصحابة ويف ثقات التابعني
 .» اليمن عىليا لعلًكان والي

 .]م−أ/١٥٥: ق[  ۩  
 ).٢/٣١(البن األثري » النهاية«. ْ أي ناقص اخلَلق٢)(
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 لو رضبته مائة , هو أضعف من ذلك,رسول اهللا+ يا:فقال: قال. »سوط
ْفخذ له إثكاال فيه مائة شمراخ«: قال. سوط مات . »به رضبةثم ارض ,)١(ِ
ْعثكا: ويف حديث يزيد. )٢(ِعذق النخلة: اإلثكال: بن إسحاق++قال حممد ِ)٣(, 

 .)٤(واللفظ البن عرفة

مويبن ++سعيد −٤٥٩  )* (العاص ا
 :الرزاق++ عبدنا: حممد قاالبن ++بن زنجويه وزهري )٥(حممد  −١٣٥٠
 كان:  عن جده قال, عن أبيه,أميةبن ++حوشب, عن إسامعيلبن ++نا عمرو

 فأتى النبي  , فأعتق نصفه−ذكوان: أو قال−هلم غالم اسمه طهامن 
ّيعتق يف عتقك, ويرق يف رقك«:  فقال,فذكر ذلك له ِ ّ َ ُ َُ«)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراخ١)( البن » النهاية«. هو كل غصن من أغصان العثكال, وهو الذي عليه البرس: ْ الشِّ

 ).٢/١٢١٦(األثري 
ُالعرجون: ِ العذق بالكرس٢)( امريخ من فيه بام ُ َعذاق عىل ْجمعُوي ,ِالشَّ البن األثري » النهاية«. ِ

)٣/٤٢٦.( 
ُالعثكال والعثكول ٣)( املغرب يف ترتيب «. ُإثكال وأثكول: ُعنقود النخل, ويقال فيه: ِ

 ).٢/٤٢(» املعرب
بن ++ حدثنا املحاربي, عن حممد:وكيعبن ++ حدثنا سفيان:)٢٥٧٤(ه أخرجه ابن ماج ٤)(

 .سهل, فذكرهبن ++أمامة++ أبياهللا, عن++بن عبد++إسحاق, عن يعقوب
 العاصبن ++سعيدبن ++العاصبن ++سعيد«: )٦/٦٠( »املعجم الكبري«ترمجه الطرباين يف +(*)
 .وذكر حديثه يف العتق» مناف++بن عبد++شمس++بن عبد++أميةبن ا

 ).ف( من ٥)(
 حدثني :حنبلبن ++أمحدبن ++ حدثنا عبداهللا):٦/٦١( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ٦)(

,  عن جده قال, عن أبيه,أميةبن ++ عن إسامعيل, أنا عمربن حبيب: ثنا عبدالرزاق:أبي
 .من هذا الوجه» فضائل الصحابة«و» مسند أمحد«ومل نجده يف . فذكره
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 عمر وأمحدبن ++علي وعبيد اهللابن ++هشام ونرصبن ++ خلف −١٣٥١
 ,موسىبن ++ عن أيوب,)١(عامر اخلزاز++بن أبي++نا عامر: املقدام قالواابن 

َما نحل«:  عن النبي  قال, عن جده,عن أبيه ْوالد ولده نحال أفضل  )٢(َ ُ
َمن أدب حسن َ«)٣(. 
بن ++ وهو أيوب,موسىبن ++ أيوبّدَالعاص جبن ++ وسعيد:

بن ++عمروبن ++أميةبن ++ وإسامعيل,العاصبن ++سعيدبن ++عمروبن ++موسى
ان من وجوه أهل موسى, ومها ثقتبن ++العاص ابن عم أيوببن ++سعيد
 .)٤(مكة

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »احلزار«: إىل) م( تصحف يف ١)(
ْ النحل٢)( َّالعطية: ُّ ِ َعوض غري من ًابتداء واهلبة َ ْاستحقاق وال ِ ِ  ). ٥/٦٥(البن األثري » ةالنهاي«. ْ
واحلاكم يف ) ٣٦٢(» مسنده«محيد يف بن ++, وعبد)٤/٧٧) (٣/٤١٢( أخرجه أمحد ٣)(

بن ++عامر اخلزاز, عن أيوب++بن أبي++عامر: مجيعهم من طريق) ٤/٢٩٢(» املستدرك«
, فذكره  .موسى, عن أبيه, عن جده, عن النبي 

» امليزان«قال الذهبي يف . »هحديث صحيح اإلسناد, ومل خيرجا«: قال احلاكم
عبيدة بن ++عن يونس«: »رستم اخلزازبن ++ صالحرعام++بن أبي++عامر«ترمجة ) ٤/١٨(

 وله عن . يف حديثه بعض النكرة: وقال ابن عدي. ليس بالقوي:حاتم++ أبو قال.وغريه
ما نحل والد ولده أفضل من وضوء «: اًمويس عن أبيه عن جده مرفوعبن ++أيوب
 .ها. » ليس بيشء:ال ابن معنيوق. »حسن

 ).٦/١٣٥(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٤(
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ه −٤٦٠ ْالصرم ا خزوميبن ++سعيد: ّ  )*(يربوع ا
 .سكن املدينة

 حدثني :احلباببن ++ نا زيد:حييى القطانبن ++بن حممد++ أمحد −١٣٥٢
أن :  عن أبيه, حدثني جدي:الرصمبن ++الرمحن++بن عبد++عثامنبن ++عمر

 أنت أكرب وخري ۩أنت:  قال»أنا أو أنت?: أينا أكرب«:  قال لهاهللا ++رسول
ْالصرم«: وقالا, ًاه سعيدّ وسم,ام سنَدْ وأنا أق,مني  .)٢(»قد ذهب )١(َّ

 حدثني : قالاحلباببن ++ نا زيد:حرب الطائيبن ++ علي −١٣٥٣
كان اسمي :  عن أبيه سعيد قال, حدثني جدي: قالعثامنبن ++عمر
 .)٣(اً سعيداهللا ++ فسامين رسول,مْرَّالص

 .وقد روى الرصم عن النبي  غري هذين: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمزوم بن ++عامربن ++عنكثةبن ++يربوعبن ++سعيد«: )٣/١١٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 وكان اسمه الرصم ويقال أرصم , له صحبة: قال النسائي وغريه,القريش املخزومي

  وكان يكنى, هود واحلكم:ان له ولدان ك:حكاه البخاري والعسكري وقال الزبري
رياب بن ++ وأمه لبني بنت سعيد,احلكم++ أبا كان يكنى:بن سعدا وقال ,هود++أبا

 . »السهمية فغريه النبي 
 البن» اجلرح والتعديل«و, )٣/٤٥٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: رتمجتهلانظر و
, )٢/٦٢٦(» االستيعاب«, و)٣/١٥٥(البن حبان » الثقات«و, )٤/٧٢(حاتم ++أبي
 .تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك مع )١١/١١١(» هتذيب الكامل«و

 .]م−ب/١٥٥: ق[  ۩  
ْ أي اهلجر١)(  ). ٤/٣١٤(» فيض القدير«. َ
). ١/٢٦٣(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦/٦٦(» الكبري« أخرجه الطرباين يف ٢)(

 .نعرفه إال هبذا اإلسناد+ غريب ال:بن مندهاقال «: )٣/١١٦(» اإلصابة«قال احلافظ يف 
 .»داود++ أبي بعضه عند:قلت

 .عن املصنف) ٣/١١٦(» اإلصابة« حكاه احلافظ يف ٣)(
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 )*(حريثبن ++سعيد −٤٦١
  . سكن الكوفة,حريث املخزوميبن ++هو أخو عمرو

 اهللا++بن عبد++بن عثامن++بن عمرو++بن حريث++سعيد: اهللا++بن عبد++قال هارون
 بن حريث,++بن حريث أقدم من عمرو++إن سعيد: بن خمزوم, ويقولون++ابن عمر
 .)١(إنه شهد فتح مكة وهو ابن مخس عرشة: ويقولون
 حدثنا الفضل: هانئ قاالبن ++منصور وإبراهيمبن ++ أمحد −١٣٥٤

بن ++امللك++ عبدسمعت: مهاجر قالبن ++إبراهيمبن ++ نا إسامعيل:دكنيابن 
كان لي :  وكانت له دار باملدينة قال,حريثبن ++سمعت عمرو: عمري قال

:  وكانت له صحبة للنبي  قال,حريثبن ++ سعيد:أخ أكرب مني يقال له
 فأذن لي , فاستأذنته يف بيع الدار,كنت أهوى الكوفة:  كان قالُم األخِْعن

 وال تنتفع منه , عن ثمن هذه الدار)٢(أخي أمسك يدك+ يا:يف بيعها فقال
من باع منكم « : يقولاهللا ++ فإين سمعت رسول;بيشء وأنت تستطيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++سعيد«: )٣/١٢٩٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوقال. خالف يف صحبته+ال(*) 

زوم, أمه عاتكة خمبن ++عمربن ++اهللا++بن عبد++عثامنبن ++ ابن عمرو: وهو,حريث املخزومي
خطل يوم الفتح, بن ++اهللا++ عبدسهم, قتلبن ++ذباببن ++سعدبن ++حذيمبن ++بنت هشام

 بالكوفة وهبا قرب, حديثه عند ّويفُبرزة األسلمي قاله ابن إسحاق, ت++ أبووشاركه يف قتله
  .»حريثبن ++أخيه عمرو

 ,)٢/٦١٣(» ستيعاباال«و, )٢٠: ص(بن خياط ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يفو
تتمة مصادر ترمجته يف  مع )١٠/٣٨١(» هتذيب الكامل«, و)٣/١٠١(» اإلصابة«و

 .احلاشية هناك
 ).٦/٦٥(للطرباين » املعجم الكبري«انظر ) ١(
 ). ف( من ٢)(
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ِدارا أو عقارا قمن َ ً فصدقت . »يبارك له فيه إال أن جيعله يف مثله++ الأن )١(ً
 فابتعت دارنا هذه من ثمن ,اهللا ++أخي والتمست الربكة يف قول رسول

 .)٢(هو خري منها++ ما هبااهللا ++ فأعقبنا,تلك
 . وال أعلم له هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٤/١٧٩(البن األثري » النهاية«.  أي خليق وجدير١)(
. املجيد++بن عبد++ثنا عبيد اهللا حد:بشاربن ++ حدثنا حممد):٢٤٩٠( هأخرجه ابن ماج ٢)(

 وابن قانع .نعيم++ أبو أخربنا):٢٦٢٥(والدارمي .  حدثنا ابن نمري):٣/٤٦٧(أمحد و
 نا :ابراهيم بعسكر مكرمبن ++حدثنا عبدالوارث: )١/٢٦٥( »معجم الصحابة«يف 
  . نا عفيف: نا القواريري قاال:احلسن الصائغبن ++ي وحدثنا عل,جامع العطاربن ++حممد

بن ++ ثنا علي:أمحدبن ++ حدثناه سليامن):٣/١٢٩٦ (»معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف 
 نعيم,++ وأبوابن نمري,املجيد, و++بن عبد++عبيد اهللا(مجيعهم . نعيم++ أبو ثنا:العزيز++عبد

بن ++عمري, عن عمروبن ++امللك++ عبدمهاجر, عنبن ++إبراهيمبن ++عن إسامعيل) وعفيف
 .فذكرهحريث, بن ++دعن أخيه سعيحريث, 
 )٤/٣٠٧(أمحد و. شيبة++بن أبي++بكر++ أبو حدثنا):٢٤٩٠( هأخرجه ابن ماجو

بن ++إبراهيمبن ++ حدثنا إسامعيل:حدثنا وكيع: قاال) , وأمحدشيبة++ أبيابن(كالمها 
بن ++عمرو«حريث, فذكره, ومل يذكر بن ++عمري, عن سعيدبن ++امللك++ عبدمهاجر, عن

للدارقطني » العلل«, و)٢/٣٢٤(حاتم ++ أبيالبن» لل احلديثع«: وانظر. »حريث
)٤/٤٠٩.( 
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 )*(راشد++بن أبي++سعيد −٤٦٢
 .وفةسكن الك
بن خباب, ++بن جممع, عن يونس++نا عمرو: سعيد األشج++ أبو −١٣٥٥
 أنه سمع :راشد++بن أبي++ عن سعيد,اجلمحياهللا ++عبدبن ++الرمحن++ عبدعن

 .)١(»يف أمتي خسف ومسخ وقذف« : يقولاهللا ++رسول
 .۩ وليس له هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

َكلفةبن ++سعيد −٤٦٣ َ ُ)*( 
  عن أيوب,رشيحبن ++الرمحن++ عبد عن, ابن وهب املرصيوىر −١٣٥٦

 عىل النبي  وهو عىل فرس ّأن رجال مر: كلفةبن ++ عن سعيد,حممدابن 
 .»وعليكام ورمحة اهللا«: م فقال النبي ّفسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقال ابن حبان يف )٤/١٩(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«انظر ترمجته يف (*) 
 ,)٣/١٠٢(البن حجر » اإلصابة«و .»راشد له صحبة++بن أبي++سعيد«: )٣/١٥٧( »الثقات«
راشد صحابي يف إسناد حديثه ++ أبيبن++سعيد«:  وقال)١/٢٣٥( »تقريب التهذيب«و

 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٠/٤٢٥(» هتذيب الكامل« و,»نظر
» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦/٦٨(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(

 :كريب++ أبي:ًمجيعا من طريق )٣/١٣٠٥(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٦٤(
بن ++سابط, عن سعيدبن ++الرمحن++ عبدخباب, عنبن ++جممع, عن يونسبن ++ا عمروثن
 .»يف إسناده ضعف«: )٣/١٠٢( »اإلصابة«قال احلافظ يف . راشد++أبي

 .]م−أ/١٥٦: ق[  ۩  
 »كلفة بضم الكاف وبالفاء«: )٧/١٣٦(البن ماكوال  »اإلكامل«, ويف )م(هكذا ضبطه يف (*) 

 .ومل يذكر صاحب الرتمجة
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محيبن ++عامربن ++سعيد −٤٦٤  )*(حذيم ا
بن ++ عن يزيد,سعدبن ++ نا مسعود:غسان++ أبو نا: عمي −١٣٥٧
: حذيمبن ++عامربن ++قال سعيد: سابط قالبن ++الرمحن++ عبد عن,يادز++أبي

كام  )١(املسلمني يزفون ُيجاء بفقراء«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
أعطيتمونا ++ ماواهللا: ِقفوا للحساب, فيقولون: احلامم ويقال هلم )٢(يزف

 الناس صدق عبادي, فيدخلون اجلنة قبل: اهللا ++ًشيئا حتاسبونا به, فيقول
 .)٣(»ًبسبعني عاما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» االستيعاب«الرب يف ++خالف يف صحبته, ولكن يف نسبه بعض اخلالف, فقال ابن عبد+ال(*) 

مجح القريش بن ++سعدبن ++ربيعةبن ++سالمانبن ++حذيمبن ++عامربن ++سعيد«): ٢/٦٢٤(
بن ++ فإنه يدخل بني ربيعة وسعدي;هذا قول أكثر أهل النسب إال ابن الكلب. اجلمحي
هذا :  وقال الزبري.مجحبن ++سعدبن ++عريجبن ++ربيعةبن ++مانسال: ا فيقولًمجح عرجي

 ألن عرجيا ولوذان ; وال مدخل هاهنا لعريج,خطأ من ابن الكلبي ومن كل من قاله
قال احلافظ يف  .» ومل يكن لعريج ولد إال بنات,مجحبن ++وربيعة إخوة بنو سعد

معيط ++ أبيى بنت وأمه أرو,من كبار الصحابة وفضالئهم«: )٣/١١٠(» اإلصابة«
ا باخلري ً وكان مشهور, وواله عمر محص,أسلم قبل خيرب وهاجر فشهدها وما بعدها

» اجلرح والتعديل«و, )٣/٤٥٣(للبخاري » التاريخ الكبري «:انظر ترمجته يف. »والزهد
معرفة «, و)٤/٢٦٩(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٤/٤٨(حاتم ++ أبيالبن

 ).٣/١٢٩٢(ألبي نعيم » الصحابة
 »النهاية«, وهو األشبه بالصواب, قال ابن األثري يف )ف(, واملثبت من »يزقون«): م( يف ١)(

ْإن ُكسرت الزاى فمعناه يسرع من زف يف مْشيه وأزف إذا أسرع وإن «): ٢/٣٠٥( ّْ َ ََ ُ ِ
َفتحت فهو من زففت العروس أزفها إذا أهديتها إىل زوجها ْ ُّ ُُ ْ ِ« . 

 . »يزق«): م( يف ٢)(
بن ++علي حدثنا: عن عم املصنف, فقال) ٦/٥٨(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٣)(

» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . , بهبن إسامعيل النهدي++غسان مالك++ ثنا أبو:العزيز++عبد
 .» وبقية رجاهلام ثقات, وقد وثق عىل ضعفه,زياد++بن أبي++ يزيدهيف إسناد«): ١٠/٢٦١(
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بن ++ربيعةبن ++سالمانبن ++حذيمبن ++عامربن ++هو سعيد: وقال مصعب
 .مجحبن ++سعد

كان عمر :  عن ابن إسحاق قال, حدثني أبي: ابن األموي −١٣٥٨
 فكانت ,حذيم اجلمحي عىل بعض الشامبن ++عامربن ++استعمل سعيد

َتصيبه غشية وهو بني ظهراني ْ  بالرجل:  ذلك لعمر وقيل)٢( القوم, فذكر)١(َ
هذا الذي ++, ماسعيد+ يا: فقال,ة قدمهاَمْدَ فسأله عمر يف ق.)٣(ٌفْيَط

 ولكني كنت فيمن ,بي من بأس++, ماأمري املؤمنني+ ياواهللا: يصيبك? فقال
خطرت عىل ++ ما فواهللا,عدي حني قتل وسمعت دعوتهبن ++حرض خبيب

 .)٤(اًند عمر خريفزاده ع. قلبي وأنا يف جملس إال غيش علي
 عن النبي  غري هذا الذي )٥(عامربن ++ وقد روى سعيد:

 .غسان++ أبي عن,رواه عمي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »ريظه«): م( يف ١)(
 . »فذكرت«): ف( يف ٢)(
َعرض أي ٣)( ٌعارض له َ ُوأصل. منهم ِ ِّومس الغضب يف عملُاست ثم. نواجلُن: ْالطيف ْ  الشيطان َ

 ). ٣/٣٣٦(البن األثري » النهاية«. ووسوسته
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وذكره أبو)٢١/١٥١(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٤)(

)٣/١٢٩٢.( 
 . فنسبه جلده» حذيم«): م( يف ٥)(
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 )*(سعيد والد كندير −٤٦٥
 هند,++بن أبي++اهللا, عن داود++بن عبد++نا خالد: بن بقية++ وهب −١٣٥٩

: ه قال عن أبي,سعيدبن ++ عن كندير,الرمحن اهلاشمي++بن عبد++عن عباس
 :حججت يف اجلاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت يرجتز ويقول

ــا رب رد راكبــي حممــدا ّردا إلي واصطنع عنـدي يـداّي ّ
 فأرسل ,هاشم ذهبت إبل لهبن ++املطلب++ عبد:ن هذا? قالواَم: فقلت

. قط إال جاء هبا يف حاجة ۩ فقد احتبس عليه ومل يرسله,ابن ابنه يف طلبها
 لقد ,بني+ يا: فقال,ى جاء النبي  وجاء باإلبلفام برحت حت: قال

 .)١(اًيفارقني أبد++ الاًزنُحزنت عليك هذه املرة ح
 . وليس هبذا اإلسناد فيام أعلم غري هذا احلديث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله إدراك, وليست له صحبة عىل الصحيح, وذكره » حيوةبن ++سعيد«نسبه غري واحد (*) 

, وسامه )١/٢٥٤(» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«مغلطاي يف 
بن ++سعيد«: )٣/٢٨٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف . »قيس الباهليبن ++حيوةبن ++سعيد«

 , وقد تقدم ذكره يف األول,الرب++ عبدبناحاتم وتبعه ++ أبيبناكندير ذكره حيوة والد 
 حياته يف به جيتمع ومل  النبي أدرك منأي –وأن الراجح أنه من أهل القسم الثالث 

حيوة بواو بدل بن ++حيدة وسعيدبن ++ سعيد»التجريد« ووقع يف ,ونبهت عليه فيه −
 وقد ,الرب هو الذي وهم يف تسمية أبيه++ عبدبنابن األثري عىل أن ا وقد نبه ,الدال

 .»حاتم++ أبيبنا وهو ,وقفت عىل سلفه فيه
 .]م−ب/١٥٦: ق[  ۩  

, )١٤٧٨(» مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)٦/٦٤(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(
بن ++هند, عن عباس++بن أبي++داود: من طريق) ٢/٦٥٩(» املستدرك«واحلاكم يف 

 .سعيد, عن أبيهبن ++رمحن اهلاشمي, عن كنديرال++عبد
 النبي يمل أره يف يشء من طرق حديثه أنه لق«: )٣/١٠٢(«اإلصابة«قال احلافظ يف 

 .»بعد البعثة 
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زديبن ++سعيد −٤٦٦  )*(يزيد ا
 .سكن مرص

 : حدثني الليث:صالح الكاتب++ أبو نا:هانئبن ++ إبراهيم −١٣٦٠
أنه سمعه : يزيدبن ++ عن سعيد,اخلري++ أبي عن,حبيب++بن أبي++دحدثني يزي

أوصيك أن تستحي «: فقال. رسول اهللا, أوصني+ يا:إن رجال قال: يقول
 .)١(»قومك مناهللا, كام تستحي رجال صاحلًا 

حدثنا : بن أيوب قاال++بن إبراهيم املروزي وزياد++ إسحاق −١٣٦١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«خمتلف يف صحبته, قال مغلطاي يف (*) 
ّغوث يعد يف املرصيني, روى عنهيبن ++يزيد األزدي من األزدبن ++سعيد«): ١/٢٥٨( ُ 

اخلري اليزين, وزعم أن له صحبة, فبهذا ساغ ألبي نعيم وابن منده ذكره يف ++أبو
قال احلافظ . »أما الذي رأيناه من روايته فعن ابن عمر: عمر فقال++ أبوالصحابة, وأما

بن ++احلميد++ عبدحاتم أنه اختلف فيه عىل++ أبيبناوذكر «: )٣/١١٧( »اإلصابة«يف 
 :بن عم له قالا عن ,مرثدبن ++ عن سعيد, فروى بعضهم يعني بالسند عنه,جعفر

ندري + كنا ال:يقول++ أبي سمعت:حاتم++ أبي البن»املراسيل« ويف »رسول اهللا+ يا:قلت«
يزيد بن ++ عن سعيد,اخلري++ أبي عن,جعفربن ++احلميد++ عبد عنهى فرو,له صحبة أو ال

 فعىل .صحبة له+ فدلنا عىل أن ال: قال»تحي من ربكاس« :رجل من الصحابة حديث
عمر ++ أبو وقد حكى,اًبن عمر تصحيفا فعن ,عمر++ أبوقوله يكون الصواب فيام قاله

 فهذا ,كان يف زماننا شاب مثله+ ما:الكندي أن رؤساء أهل مرص لام أمر عليهم قالوا
 .»صحبة له+يدل عىل أن ال

 , وحممد)٦/٧٠(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤٦: ص(» الزهد« أخرجه أمحد يف ١)(
» شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٨٢٧(» تعظيم قدر الصالة«نرص املروزي يف ابن 

 )٣/١٣٠٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١٠٩٩(» املختارة«, والضياء يف )٧٧٣٨(
وذكر احلافظ . ه, بيزيدبن ++اخلري, عن سعيد++ أبيحبيب, عن++بن أبي++يزيد: من طريق

 .انظر التعليق قبل السابق) ٣/١١٧(» اإلصابة«اخلالف يف احلديث يف 
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بن +بن جعفر, عن يزيد++احلميد++ا عبدن: سفيان++بن حييى احلمريي أبو++سعيد
: قلت: بن يزيد األزدي, عن ابن عم له قال++حبيب, عن سعيد++أبي
اهللا كام تستحي من الرجل ++استحي من«: قالف: قال. رسول اهللا, أوصني+يا

 .)١(»الصالح من قومك
 والصواب. عن ابن عم له: اخلري وزاد فيه++ نقص من إسناده أبا:

  .بن جعفر; ألنه زاد فيه عن ابن عم له++احلميد++رواه عبد++دي ماعن

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  انظر التخريج السابق١)(
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وضوعات  فهرس ا
ْجعدة  −١٦٩   ٥.........................وهيب املخزومي++ُبن هبرية ابن أبي++َ
  ٨......................................................ُبن قدامة++َجارية −١٧٠
  ١٢......................................................بن ظفر++ِاريةَج −١٧١

َجنادة بن أبي أمية األزدي −١٧٢ َ ُ........................................١٤  

ُجرموز اهلجيمي −١٧٣ ْ ُ...................................................١٦  

ُجهجاه −١٧٤ َ ْ   ١٨........................................بن سعيد الغفاري++َ

  ٢٠...............................................................ُجودان −١٧٥

  ٢١......................................................جامهة السلمي −١٧٦

ُجون −١٧٧ ْ   ٢٣............................................بن قتادة التميمي++َ

ٌجدار ومل ينسب −١٧٨ َ ِ....................................................٢٥  

ْجبير: أبو حممد −١٧٩ َ ِبن مطعمِ++ُ ْ   ٢٨..............................بن عدي++ُ

  ٣٠...................................................بن املعىل++ُاجلَارود −١٨٠

  ٣٢.....................................إنه ابن املنذر: اجلارود ويقال −١٨١

ه باب من روى عن الن    ٣٥.............................جندب: ن ا

  ٣٥... جنادة الغفاريبن++برير: بن جنادة, ويقال++جندب: أبو ذر −١٨٢
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  ٣٩...........................بن سفيان البجلي++اهللا++بن عبد++جندب −١٨٣

  ٤٤...................................................بن كعب++جندب −١٨٤

ْبن مكيث++جندب −١٨٥ ِ   ٤٦...............بن طحيل++بن يربوع++بن جراد++َ

َجرهد −١٨٦ ْ   ٥٠.........................................بن رزاح األسلمي++َ

  ٥٣......اهللا البجلي++بن عبد++عمرو جرير++أبو: اهللا, ويقال++أبو عبد −١٨٧

ُّأبو ثعلبة اخلَُشني −١٨٨ ُجرثوم: جرهم, ويقال: ِ ُ......................٥٩  

ُاجلَراح −١٨٩   ٦٢...........................َّاجلراح األشجعي++أبو: , ويقالَّ

ْأبو قرصافة −١٩٠ َجندرة: ِ ْ ْبن خيَشنة++َ َ...................................٦٤  

ْجعيل األشجعي −١٩١ َ ُ...................................................٦٥  

ٌجهم البلوي −١٩٢ ْ َ........................................................٦٦  

َجفين −١٩٣ ْ َ   ٦٧...............................................................ةُ

ِجميل, ويقال −١٩٤ ْجميل: َ َ ُ.............................................٦٩  

اء من روى عن الن  ه حاءباب ا ن ابتدأ ا  ...................٧١  

َحمزة: أبو عامرة −١٩٥   ٧١.................................املطلب++بن عبد++َْ

  ٧٦..............................طالب ++بن أبي++بن علي++حسن −١٩٦

  ٨٠.............................طالب ++بن أبي++بن علي++حسني −١٩٧

  ٨٧............................بن اليامن++حذيفة: اهللا العبيس++أبو عبد −١٩٨



 ٥٩١ ثايناملجلد ال  

ْبن أسيد الغفاري++حذيفة: َأبو سرحية −١٩٩ ِ َ............................٩٢  

  ٩٥.....................................................حذيفة األزدي −٢٠٠

ن روى عن الن  ه حارث    ٩٨...............................باب من ا

  ٩٨........................................بن ربعي++حارث: أبو قتادة −٢٠١

  ١٠٧.............................بن مالك الليثي++احلارث: أبو واقد −٢٠٢

  ١١٠.......املطلب اهلاشمي ++بن عبد++بن احلارث++بن نوفل++حارث −٢٠٣

  ١١١........عبد الرمحن املخزومي++بن املغرية أبو++بن هشام++حارث −٢٠٤

َّبن غزية++حارث −٢٠٥ ِ َ..................................................١١٣  

  ١١٤.......بن أوس++اهللا++بن عبد++حارث: بن أوس, ويقال++حارث −٢٠٦

  ١١٥...................الباهلي: بن عمرو السهمي, ويقال++حارث −٢٠٧

  ١١٨...........................ٍبن زياد الساعدي األنصاري++حارث −٢٠٨

ْبن أقيش++حارث −٢٠٩ َ.................................................١١٩  

  ١٢١...............................................بن حاطب++حارث −٢١٠

  ١٢٣.......................................بن حسان البكري++حارث −٢١١

  ١٢٦....................................بن الربصاء++بن مالك++حارث −٢١٢

  ١٢٨.......................................ِبن ضرار اخلزاعي++حارث −٢١٣

  ١٣٠....................................ُبن غطيف السكوين++احلارث −٢١٤



  ثايناملجلد ال ٥٩٢

  ١٣١................................................احلارث األشعري −٢١٥

  ١٣٥.....................................بن مالك األنصاري++حارث −٢١٦

  ١٣٦............................بن عمرية األسدي++بن قيس++حارث −٢١٧

  ١٣٧...................................................بن زياد++حارث −٢١٨

  ١٣٨....................................بن عمرو األنصاري++حارث −٢١٩

  ١٣٩...................................................بن بدل++حارث −٢٢٠

  ١٤١............................................ٍبن بالل املزين++حارث −٢٢١

  ١٤٣......................................اهللا اجلهني++بن عبد++حارث −٢٢٢

  ١٤٤...................................بن احلارث الغامدي++احلارث −٢٢٣

  ١٤٥...............................ربيعة++بن أبي++اهللا++بن عبد++حارث −٢٢٤

  ١٤٦................................................حارث ومل ينسب −٢٢٥

  ١٤٧......................................بن مسلم التميمي++احلارث −٢٢٦

ْبن حزمة األنصاري++احلارث −٢٢٧ ُ....................................١٤٩  

ه حارثةباب  َمن روى عن الن   من ا َ............................١٥٠  

  ١٥٠.......................................بن النعامن البدري++حارثة −٢٢٨

  ١٥٢..................................................بن رساقة++حارثة −٢٢٩

  ١٥٣........................................بن وهب اخلزاعي++حارثة −٢٣٠



 ٥٩٣ ثايناملجلد ال  

كم ه ا   ١٥٥.............................................................من ا

  ١٥٥................................بن عمرو األقرع الغفاري++حكم −٢٣١

َلكلفيبن حزن ا++حكم −٢٣٢ ُ...........................................١٥٧  

  ١٥٨..................................................بن سفيان++حكم −٢٣٣

  ١٦٠..........................................بن عمري الثاملي++احلكم −٢٣٤

  ١٦١.......................................بن احلارث السلمي++حكم −٢٣٥

  ١٦٢..................................................حكم األنصاري −٢٣٦

  ١٦٣.................................................بن الرشيد++احلكم −٢٣٧

  ١٦٣.....................................بن العاص++بن سعيد++احلكم −٢٣٨

  ١٦٣...........................بن خويلد األسدي++بن حزام++حكيم −٢٣٩

  ١٦٥.................................................بن معاوية++حكيم −٢٤٠

ه حبيب   ١٦٨........................................من روى عن الن  ا

  ١٦٨.......................................بن مسلمة الفهري++حبيب −٢٤١

  ١٦٩...................................................حبيب الفهري −٢٤٢

  ١٧٠...............................ِرمثة التيمي++بن حيان أبو++حبيب −٢٤٣

  ١٧٤...............................مجعة الكناين++بن سباع أبو++بيبح −٢٤٤

ْبن فويك++حبيب −٢٤٥ َ ُ.................................................١٧٦  



  ثايناملجلد ال ٥٩٤

ّبن بح++حيان −٢٤٦ ُ......................................................١٧٧  

  ١٧٧..................................................بن عنبس++حجر −٢٤٧

  ١٧٨........................................بن عاصم++بن زيد++حبيب −٢٤٨

  ١٧٩...............................................كعب++بن أبي++حزم −٢٤٩

  ١٧٩..................................................حدرد األسلمي −٢٥٠

  ١٨٠..................................................حيان األنصاري −٢٥١

  ١٨١............................................................حرشج −٢٥٢

  ١٨٢.......................................خلزاعيبن خالد ا++حبيش −٢٥٣

  ١٨٧.................................................بن سعد++احلارث −٢٥٤

  ١٨٨.........................................بن عمرو األسلمي++محزة −٢٥٥

  ١٩٥...........................حسان بن ثابت بن املنذر األنصاري −٢٥٦

  ١٩٩....................................يجابر السلم++بن أبي++حسان −٢٥٧

ه حص   ٢٠٠.............................................................من ا

َبن وحوح األنصاري++حصني −٢٥٨ ْ َ...................................٢٠٠  

  ٢٠٢....................................بن حمصن األنصاري++حصني −٢٥٩

  ٢٠٣......................................بن عوف اخلثعمي++حصني −٢٦٠

  ٢٠٤...................................................حصني اخلطمي −٢٦١



 ٥٩٥ ثايناملجلد ال  

  ٢٠٥.......................................بن أوس النهشلي++حصني −٢٦٢

  ٢٠٦..............بن حصني اخلزاعي++عمران++بن عبيد أبو++حصني −٢٦٣

  ٢٠٧.........رةبن م++بن نمر++بن زهري++بن شداد++بن شبيب++حصني −٢٦٤

  ٢٠٧.................................مجيل : َحميل ويقال: أبو برصة −٢٦٥

  ٢٠٨.................................حبحاب األنصاري: أبو عقيل −٢٦٦

ه حجاج   ٢٠٩........................................................باب من ا

  ٢٠٩.................. الامزينبن غزية األنصاري++بن عمرو++حجاج −٢٦٧

  ٢١١......................................بن مالك األسلمي++حجاج −٢٦٨

  ٢١٢..........................................بن عامر الثاملي++حجاج −٢٦٩

  ٢١٣...................................................حجاج الباهلي −٢٧٠

ط السلمي++حجاج −٢٧١   ٢١٤.......................................ِبن ع

  ٢١٧..................................................حجاج النرصي −٢٧٢

ه حرملة   ٢١٨.......................................................باب من ا

  ٢١٨......................................بن عمرو األسلمي++حرملة −٢٧٣

  ٢١٩.....................................اهللا العنربي++بن عبد++حرملة −٢٧٤

  ٢٢٠..................................................بن إياس++حرملة −٢٧٥

ه حنظلة   ٢٢٢............................................................َمن ا



  ثايناملجلد ال ٥٩٦

  ٢٢٢.......................................بن الربيع الكاتب++حنظلة −٢٧٦

َبن حذيم++حنظلة −٢٧٧ ْ   ٢٢٤.....................................بن حنيفة++ِ

  ٢٢٦................................................بن صيفي++حنظلة −٢٧٨

  ٢٢٧............................................عامر++بن أبي++وحنظلة −٢٧٩

  ٢٢٧..................................................حبان األنصاري −٢٨٠

  ٢٢٧....................................................حريز أو حرير −٢٨١

  ٢٢٨..................................................حابس التميمي −٢٨٢

  ٢٢٩....................................................س الطائيحاب −٢٨٣

  ٢٣١............................................حبة وسواء ابنا خالد −٢٨٤

  ٢٣٢...........................................بن بعكك++أبو السنابل −٢٨٥

  ٢٣٣.......................................بن حرملة األسلمي++حازم −٢٨٦

  ٢٣٤.................................العزى++بن عبد++حوط أو حويط −٢٨٧

  ٢٣٥.........................................العزى++بن عبد++حويطب −٢٨٨

  ٢٣٦...................بن حوط األنصاري++بن يزيد أو يزيد++حوط −٢٨٩

  ٢٣٧.................................بلتعة++بن أبي++حاطب: أبو حممد −٢٩٠

ْحبيش −٢٩١   ٢٣٨..................................................جنادةبن ++ُ

ْحزن −٢٩٢   ٢٤٠...............................................وهب++بن أبي++َ



 ٥٩٧ ثايناملجلد ال  

ُحزم −٢٩٣ ْ ٍبن عبد++َ ْ َ......................................................٢٤٢  

ُحمل −٢٩٤ َ   ٢٤٣..............................بن النابغة اهلذلي++بن مالك++َ

َحذيم −٢٩٥ ْ   ٢٤٦..................................................بن عمرو++ِ

َحذيم −٢٩٦ ْ   ٢٤٨.................................................بن حنيفة++ِ

  ٢٥٠.....................................حوشب صاحب النبي  −٢٩٧

ْحولي: رجل يقال له −٢٩٨ َ............................................٢٥٢  

  ٢٥٤........................بن عثامن املخزومي++اهللا++بن عبد++حريث −٢٩٩

َسلمى++ُحريث أبو −٣٠٠ ْ ُ................................................٢٥٦  

َحويصة −٣٠١ ِّ َ   ٢٦٠.....................................بن مسعود احلارثي++ُ

ه خاء اء  من روى عن رسولاهللا  ابتداء ا ه خالد أول باب ا   ٢٦٢....من ا

  ٢٦٢............................بن زيد األنصاري++خالد: أيوب++أبو −٣٠٢

  ٢٦٧...........................بن املغرية املخزومي++بن الوليد++خالد −٣٠٣

  ٢٧٠......................................بن العاص++بن سعيد++خالد −٣٠٤

  ٢٧٢........................................بن حزام++بن حكيم++خالد −٣٠٥

ُبن عرفطة, حليف بني زهرة++خالد −٣٠٦ ْ ُ............................٢٧٣  

  ٢٧٥...........................................بن عدي اجلهني++خالد −٣٠٧

  ٢٧٦..........................................نافع اخلزاعي++خالد أبو −٣٠٨



  ثايناملجلد ال ٥٩٨

  ٢٧٧.....................................................بن رافع++خالد −٣٠٩

  ٢٧٨.......................................َجبل الثقفي++بن أبي++خالد −٣١٠

  ٢٧٩................................................بن احلَواري++خالد −٣١١

  ٢٨٠.....................................بن حرملة++اهللا++بن عبد++خالد −٣١٢

  ٢٨١.........................................بن جارية++بن يزيد++خالد −٣١٣

  ٢٨١...................................................بن مغيث++خالد −٣١٤

  ٢٨٢...........................رشيح اخلزاعي++بن عمرو أبو++خويلد −٣١٥

  ٢٨٣.....................................بن سويد++بن السائب++خالد −٣١٦

ّبن ثابت اخلَطمي++خزيمة −٣١٧ ِ ْ........................................٢٨٤  

ّبن جزي++خزيمة −٣١٨ ِ َ..................................................٢٨٧  

  ٢٨٩.....................................بن معمر األنصاري++خزيمة −٣١٩

ه   ٢٩٠.....................................................خارجة: باب من ا

  ٢٩٠..................................................بن جبلة++خارجة −٣٢٠

  ٢٩١...................................يبن النعامن األنصار++خارجة −٣٢١

  ٢٩٢......................................بن حذافة العدوي++خارجة −٣٢٢

  ٢٩٣...................................بن جناب العنربي++َخْشخاش −٣٢٣

َخرشة −٣٢٤   ٢٩٥................................................بن احلارث++َ



 ٥٩٩ ثايناملجلد ال  

  ٢٩٦....................................بن إساف األنصاري++ُخبيب −٣٢٥

  ٢٩٧..................................................بن عدي++خبيب −٣٢٦

  ٣٠٠.................................................اخلدع األنصاري −٣٢٧

َخفاف −٣٢٨ ْبن إيامء++ُ   ٣٠١............................َبن رحضة الغفاري++ِ

ّخباب: اهللا++أبو عبد −٣٢٩   ٣٠٢..................................ّبن األرت++َ

  ٣٠٥..................................................بن جبري++ّخوات −٣٣٠

  ٣٠٨..............................حييى++بن فاتك األسدي أبو++ُخريم −٣٣١

  ٣١١.....................................سالمة السالمي++خداش أبو −٣٣٢

َخريم −٣٣٣   ٣١٧...................................................بن أوس++ُ

  ٣١٨.......................................بن خديج++رافع++َخديج أبو −٣٣٤

ه دال ن ابتداء ا   ٣٢٠................باب الدال من روى عن الن  

َديلم احلمريي −٣٣٥ ْ َ.....................................................٣٢٠  

  ٣٢٢.............................................بن سعيد املزين++ُدَكني −٣٣٦

َدحية −٣٣٧ ْ   ٣٢٤.........................................بن خليفة الكلبي++ِ

  ٣٢٥..................................................دينار األنصاري −٣٣٨

َدغفل −٣٣٩ ْ   ٣٢٧.................................................بن حنظلة++َ

َديلم اجليشاين −٣٤٠ ْ َ.....................................................٣٢٩  



  ثايناملجلد ال ٦٠٠

هباب ال ن ابتداء ا   ٣٣٣..............ذال: ذال من روى عن الن   

ْذؤيب −٣٤١ َ َبن ذؤيب++قبيصة++بن حبيب, أبو++ُ ُ.......................٣٣٣  

َذو مخمر −٣٤٢ ْ ِ..........................................................٣٣٥  

  ٣٣٩.............................................ذو اجلوشن الضبابي −٣٤٣

  ٣٤٢.............................................ذو األصابع اخلزاعي −٣٤٤

ّذو الغرة −٣٤٥ ُ...........................................................٣٤٤  

  ٣٤٦...............................................ِذو اللحية الكالبي −٣٤٦

  ٣٤٧.........................................................ذو اليدين −٣٤٧

  ٣٤٩.........................................................ذو الزوائد −٣٤٨

َذو قرنات −٣٤٩ َ.........................................................٣٥٠  

  ٣٥١.......................................عمرو++ذو الشاملني بن عبد −٣٥٠

  ٣٥٢......................................................ِذو البجادين −٣٥١

  ٣٥٥.....................................................ذو الشهادتني −٣٥٢

ه الراءَمن روى عن الن    ٣٥٧................................ ابتداء ا

  ٣٥٧.......بن العجالن البدري الزرقي++بن مالك++بن رافع++رفاعة −٣٥٣

ْأبو رمثة رفاعة −٣٥٤   ٣٦٥........................................بن يثربي++ِ

  ٣٦٩.....................................................رفاعة اجلهني −٣٥٥



 ٦٠١ ثايناملجلد ال  

  ٣٧٠..........................................َبن عرابة اجلهني++رفاعة −٣٥٦

  ٣٧٣.....................بن األوس++املنذر++بن عبد++رفاعة: أبو لبابة −٣٥٧

ِبن خديج األنصاري++رافع −٣٥٨ َ......................................٣٧٧  

  ٣٨٨...........................بن املعىل األنصاري++رافع: أبو سعيد −٣٥٩

  ٣٨٩....................................................ِبن سنان++رافع −٣٦٠

ِبن مكيث++رافع −٣٦١ َ...................................................٣٩٠  

  ٣٩١...........................................ُّبن رفاعة الزرقي++رافع −٣٦٢

  ٣٩٣..............بن رافع++رفاعة++بن العجالن, أبو++بن مالك++رافع −٣٦٣

  ٣٩٤.........................................َبن عمرو الغفاري++رافع −٣٦٤

  ٣٩٥.............................................َبن عمرو املزين++رافع −٣٦٥

  ٣٩٧...........................................َبن عمرو الطائي++رافع −٣٦٦

  ٤٠١...................................................رافع موىل سعد −٣٦٧

  ٤٠٢......................................بن ثابت األنصاري++ُرويفع −٣٦٨

  ٤٠٦...................الغفاري: بن كعب األسلمي, ويقال++ربيعة −٣٦٩

  ٤١١....................................................بن عامر++ربيعة −٣٧٠

  ٤١١...................................................ربيعة السعدي −٣٧١

  ٤١٢................................بن خلف القريش++بن أمية++ربيعة −٣٧٢



  ثايناملجلد ال ٦٠٢

  ٤١٣..............................................................ربيعة −٣٧٣

  ٤١٤..............................املطلب++بن عبد++بن احلارث++ربيعة −٣٧٤

زء الثامن ع++معجم الصحابة رضي« من كتاب ا   ٤١٧......»اهللا عنهم أ

َبن عباد الديلي++ربيعة −٣٧٥ ِ............................................٤١٩  

  ٤٢٢..............................بن الغاز++ربيعة اجلُريش جد هشام −٣٧٦

  ٤٢٣......................................بن نوفل++بن احلارث++ربيعة −٣٧٧

  ٤٢٤..................................... مل ينسب–ربيع األنصاري  −٣٧٨

  ٤٢٤...........................................بن زياد اخلزاعي++ربيع −٣٧٩

  ٤٢٥.....................................يزيد اهلاشمي++بن عبد++ُركانة −٣٨٠

َرباح −٣٨١   ٤٢٩.....................................................بن ربيع++َ

ِالرسيم −٣٨٢ ُّ............................................................٤٣٠  

ْرزين −٣٨٣ ِ   ٤٣١....................................................بن أنس++َ

ِعمرية++بن مالك أبو++ُرشيد −٣٨٤ َ.......................................٤٣٢  

  ٤٣٣................رشيد الفاريس, موىل بني معاوية: اهللا++أبو عبد −٣٨٥

  ٤٣٤.....................................................َركب املرصي −٣٨٦

  ٤٣٥.............................................................ُرومان −٣٨٧

  ٤٣٦................................................عوسجة++رماح أبو −٣٨٨



 ٦٠٣ ثايناملجلد ال  

ُّرعية السحيمي −٣٨٩ َ ْ ِ..................................................٤٣٦  

  ٤٣٧..................................................بن حبيش++راشد −٣٩٠

ه الزايباب الزاي من روى عن الن  اب   ٤٣٨...................تداء ا

ْزبير −٣٩١ َ   ٤٣٨............................................َّبن العوام ++ُ

  ٤٤٨.......اهللا ++بن حارثة الكلبي موىل رسول++زيد: أبو أسامة −٣٩٢

  ٤٥٣................................بن نفيل العدوي++َبن عمرو++زيد −٣٩٣

  ٤٥٩........................................بن نفيل++بن اخلطاب++زيد −٣٩٤

  ٤٦٠............................بن سهل األنصاري++زيد: أبو طلحة −٣٩٥

  ٤٦٨.............حممد++أبو: خارجة, ويقال++أبو: أبو سعيد, ويقال −٣٩٦

  ٤٧٩..............................عمرو األنصاري++وبن أرقم أب++زيد −٣٩٧

  ٤٨١.........................بن خالد اجلهني++زيد: الرمحن++أبو عبد −٣٩٨

َأبو عياش الزرقي واسمه −٣٩٩   ٤٨٣....................بن النعامن++زيد: ُّ

ْبن مربع األنصاري++ زيد −٤٠٠ َ ْ ِ.........................................٤٨٥  

  ٤٨٦.......................................بن خارجة األنصاري++زيد −٤٠١

  ٤٨٨........................................بن جارية األنصاري++زيد −٤٠٢

  ٤٨٩.........................................بن كعب األنصاري++زيد −٤٠٣

  ٤٩١.........................زيد: ابن جارية األنصاري يقال اسمه −٤٠٤



  ثايناملجلد ال ٦٠٤

, أبو++زيد موىل رسول −٤٠٥   ٤٩٢.....................بن زيد++يسار++اهللا 

ُّالبهزي, بلغني أن اسمه −٤٠٦ ِ ْ   ٤٩٣....بن كعب السلمي البهزي++زيد: َ

  ٤٩٤...................................................اهللا++زيد أبو عبد −٤٠٧

ن  ه زيادو   ٤٩٥............................................................ا

  ٤٩٥............................................بن لبيد البيايض++زياد −٤٠٨

  ٤٩٦.......................................ُّبن احلارث الصدائي++زياد −٤٠٩

  ٤٩٩.......................................بن عياض األشعري++زياد −٤١٠

  ٥٠٠.....................................................زياد الغفاري −٤١١

  ٥٠١..........................................بن نعيم احلرضمي++زياد −٤١٢

  ٥٠٢....................................................بن عمرو++زهري −٤١٣

زء التاسع من كتاب ع++معجم الصحابة رضي: ا   ٥٠٥.......اهللا عنهم أ

  ٥٠٨...................................................بن علقمة++زهري −٤١٤

  ٥٠٩...........................................بن عثامن الثقفي++زهري −٤١٥

  ٥١٠.......................................اهللا الشنوي++بن عبد++زهري −٤١٦

َمجزأة األسلمي++بن األسود, أبو++زاهر −٤١٧ ْ َ.........................٥١١  

  ٥١٣....................................................بن حرام++زاهر −٤١٨

  ٥١٥........................................بن الوازع العبدي++الزارع −٤١٩



 ٦٠٥ ثايناملجلد ال  

  ٥١٧.......................................بن ثعلبة العنربي++الزبيب −٤٢٠

  ٥٢٠.................................................زيد اخليل الطائي −٤٢١

  ٥٢٢..................................................أوىف++بن أبي++زيد −٤٢٢

َبن سعنة++زيد −٤٢٣ ْ َ.....................................................٥٢٦  

  ٥٢٧...................................................اهللا++بن عبد++زيد −٤٢٤

  ٥٢٨.......................َّبن الزبري القرظي++الرمحن++بن عبد++ُّالزبري −٤٢٥

ه س   ٥٢٩...............................من روى عن الن  من ابتدأ ا

  ٥٢٩........وقاص الزهري++بن مالك, وهو أبو++أبو إسحاق سعد −٤٢٦

  ٥٣٤..........................................بن معاذ األشهلي++سعد −٤٢٧

  ٥٣٧...........اهللا عليه++بن عبادة األنصاري رمحة++سعد: أبو ثابت −٤٢٨

  ٥٤١................................................أبو سعيد اخلدري −٤٢٩

  ٥٤٤........................................اهللا ++سعد موىل رسول −٤٣٠

  ٥٤٦.......................................سعد السلمي: أبو ضمرية −٤٣١

ِسعد العرجي −٤٣٢ ْ َ.....................................................٥٤٨  

  ٥٤٩......................................................بن زيد++سعد −٤٣٣

  ٥٥١.......................................بن املنذر األنصاري++سعد −٤٣٤

  ٥٥٢................................بن سعد++بالل: بن متيم أبو++سعد −٤٣٥



  ثايناملجلد ال ٦٠٦

  ٥٥٣.....................................ذباب الدويس++بن أبي++سعد −٤٣٦

  ٥٥٤........................................بن األطول اجلهني++سعد −٤٣٧

  ٥٥٥..............................................خزامة++بن أبي++سعد −٤٣٨

  ٥٥٧.............................................بن عائذ القرظ++سعد −٤٣٩

  ٥٥٩.........................................بن زيد األنصاري++سعد −٤٤٠

  ٥٦٠...........................................بن زيد األشهلي++سعد −٤٤١

  ٥٦١................................بلتعة++بن أبي++سعد موىل حاطب −٤٤٢

  ٥٦٢......................زيد القارئ األنصاري++بن عبيد أبو++سعد −٤٤٣

ْبن حبتة++سعد −٤٤٤ َ....................................................٥٦٤  

  ٥٦٥.............................بن إياس++سعد: أبو عمرو الشيباين −٤٤٥

  ٥٦٦....................................................بن خولة++سعد −٤٤٦

  ٥٦٦...................................................سعد ومل ينسب −٤٤٧

  ٥٦٧..................................................بن مسعود++سعد −٤٤٨

  ٥٦٨..............................سعيد الزرقي++بن عامرة, أبو++سعد −٤٤٩

  ٥٦٩...................................................بن خيثمة++سعد −٤٥٠

  ٥٧٠.................................................سعد موىل أمحس −٤٥١

  ٥٧١................................................خارجة++سعد, أبو −٤٥٢



 ٦٠٧ ثايناملجلد ال  

  ٥٧١..................................................بن األخرم++سعد −٤٥٣

  ٥٧٢.....................................................بن معاذ++سعد −٤٥٤

  ٥٧٣.....................................................سعد الظفري −٤٥٥

  ٥٧٣...................................................بن حميصة++سعد −٤٥٦

ه سعيد   ٥٧٤...................................َباب من روى عن الن  ا

  ٥٧٤...............................بن نفيل++بن عمرو++بن زيد++سعيد −٤٥٧

  ٥٧٧............................بن عبادة األنصاري++بن سعد++سعيد −٤٥٨

  ٥٧٨.......................................بن العاص األموي++سعيد −٤٥٩

ْالصرم اسمه −٤٦٠   ٥٨٠......................بن يربوع املخزومي++سعيد: ّ

  ٥٨١.................................................بن حريث++سعيد −٤٦١

  ٥٨٣..............................................راشد++بن أبي++سعيد −٤٦٢

َبن ُكلفة++سعيد −٤٦٣ َ....................................................٥٨٣  

  ٥٨٤.............................بن حذيم اجلمحي++بن عامر++سعيد −٤٦٤

  ٥٨٦................................................سعيد والد كندير −٤٦٥

  ٥٨٧...........................................يزيد األزديبن ++سعيد −٤٦٦

  ٥٨٩........................................................فهرس املوضوعات

* * * 



 ٥ ثالثاملجلد ال  

ه سهل  باب من ا
 )*(ثابت البدري++ أبا: يكنى,حنيفبن ++سهل −٤٦٧
 وروى عن النبي , سكن الكوفة,عوفبن ++ من بني عمرو,من األنصار

ً نحوا من عرشين حديثا ً. 
بن ++ عن حممد, حدثني أبي: قالحييى األمويبن ++ سعيد −١٣٦٢

 .إسحاق ح
 ,عقبةبن ++ عن موسى, نا ابن فليح:موسى الفروي++ أبو −١٣٦٣

 .)١(حنيفبن ++ سهل:اهللا ++ا مع رسولًعن الزهري فيمن شهد بدر
بن ++احلارثبن ++جمدعةبن ++ثعلبةبن ++غنمبن ++ابن واهب: زاد ابن إسحاق

بن ++عمروبن ++عوفبن ++خالسبن ++ بحرج−الذي يقال له− وعمرو ,عمرو
 .عوف
 صحبت: يسار قالبن ++نا سفيان, عن صدقة: املقرئبن ++ حممد −١٣٦٤

 .لتصحبن ابن بدر يف سائر اليوم: سهل فقالبن ++أمامة++أبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العكيمبن ++واهببن ++حنيفبن ++سهل«: )١٢/١٨٤( »هتذيب الكامل«قال املزي يف *) (
بن ++عوفبن ++ خناس: ويقال,خنساءبن ++عمروبن ++احلارثبن ++جمدعةبن ++ثعلبةبن ا

 ,سعيد++ أبو: ويقال,ثابت++ أبواألوس األنصاري األويسبن ++مالكبن ++عوفبن +عمرو
 ,حنيفبن ++الوليد املدين أخو عثامن++ أبو: ويقال,بد اهللاع++ أبو: ويقال,سعد++ أبو:ويقال
  .»اهللا ++ا واملشاهد كلها مع رسولً شهد بدر,حنيفبن ++سهلبن ++مامةأ++ أبيووالد
» معجم الصحابة«و, )٣/٤٧١(البن سعد » الطبقات الكربى «:رتمجتهلانظر و

 .)٣/١٩٨(» اإلصابة«, و)٣/١٣٠٦(» معرفة الصحابة«و, )١/٢٦٦(البن قانع 
 ).٦/٧١(» املعجم الكبري«رواة الطرباين يف ) ١(



  ثالثاملجلد ال ٦

وعثامن وعباد بنو  ۩سهل: عبيد قال++ أبي عن, عمي −١٣٦٥
 .عوفبن ++عمروبن ++ وهو من بني عوف,اًحنيف شهد سهل بدر

كان : إسحاق قال++ أبي عن, نا يونس:نعيم++ أبو نا: عمي −١٣٦٦
 .حنيفبن ++ سهل: يعني,زن سهال غري ح,دعوا لي سهال: عمرو يقول

: وائل قال++ أبي عن, نا األعمش: نا وكيع:مسلمبن ++ علي −١٣٦٧
 قال. ونُفّنعم, وبئست الص: ني مع علي? قالّفِشهدت ص: قيل له

  فإنا, اهتموا رأيكم,أهيا الناس: حنيف يوم صفنيبن ++قال سهل: وائل++أبو
 إال أسهل ,ألمر يفظعنا اهللا ++وضعنا سيوفنا عىل عواتقنا مع رسول++ما

 .)١(بنا إىل أمر نعرفه إال أمرنا هذا
 ليىل++ أبيمرة, عن ابنبن ++عن عمرو أنا شعبة,: اجلعدبن ++ علي −١٣٦٨
ت هبام ّ فمر,سعد قاعدين بالقادسيةبن ++حنيف وقيسبن ++كان سهل: قال

 .)٢(»اًأليست نفس« :فقال. إهنا جنازة هيودي: جنازة فقاما فقيل
بن ++سمعت عمري: خباب قال++ أبو نا:نعيم++ أبو نا: عمي −١٣٦٩

ألهل بدر فضل :  وقال,اًحنيف مخسبن ++ عىل سهلٌّكرب علي: سعيد يقول
 .عىل غريهم

 . نا سفيان ح:املخزومياهللا ++عبد++ أبو −١٣٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/١٥٧: ق[  ۩  
 .من طريق األعمش, به) ١٧٨٥(, ومسلم )٧٣٠٨( أخرجه البخاري ١)(
 .من طريق شعبة, به) ٩٦١(, ومسلم )١٣١٣( أخرجه البخاري ٢)(



 ٧ ثالثاملجلد ال  

خالد, ++بن أبي++نا يعىل مجيعا, عن إسامعيل: زنجويهبن ++ حممد −١٣٧١
حنيف بن ++ عىل سهلٌّصىل علي: معقل قالبن ++اهللا++ عبد, عنعن الشعبي
 .إنه بدري:  ثم التفت إلينا فقال,افكرب عليه ست

 , عن الشعبي, نا جرير البجلي: نا الفريابي: ابن زنجويه −١٣٧٢
وكان [حنيف بن ++ى عىل سهلّأنه صل ٍّ عن علي,معقلبن ++اهللا++ عبدعن
 .اتِ فكرب عليه س)١(]ابدري

 سنة ّويفُحنيف تبن ++أن سهل:  أنا املدائني:هريزبن ++ أمحد −١٣٧٣
 . ومات بالكوفة,ثامن وثالثني

 يى++ أبو:, وقد قيلأبو العباس −٤٦٨
 )*(سعد الساعديبن ++سهل

 . آخر من مات هبا من أصحاب النبي , ومات هبا,سكن املدينة
 , عنمطرفبن ++ نا حممد:حممدبن ++ حدثنا حسني: جدي −١٣٧٤
 .العباس++أبا+ يا:سعدبن ++ل لسهل أنه قا:حازم++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( من ١)(

بن ++خالدبن ++مالكبن ++دسعبن ++سهل«: )١٢/١٨٨( »هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
 بن اخلزرج األنصاري الساعدي++بن كعب++بن ساعدة++بن اخلزرج++بن عمرو++بن حارثة++ثعلبة
مالك واألول بن ++سعدبن ++سعدبن ++ سهل: ويقال,حييى املدين++ أبو: ويقال,العباس++أبو

  .» له وألبيه صحبة,أصح
» الطبقات الكربى«و, )٨٢: ص(خياط بن ++خلليفة» الطبقات «:انظر ترمجته يف

 .)٣/٢٠٠(» اإلصابة«و, )٢/٢٦٤(» االستيعاب«و, )٥/٢٧١(البن سعد 



  ثالثاملجلد ال ٨

  نا:املنذربن ++۩نا إبراهيم: زهري قاالبن ++ جدي وأمحد −١٣٧٥
سعد كثري بن ++كان سهل: عمر يقولبن ++سمعت عبيد اهللا: ضمرة قال++أبو

حييى ++ أبايا[:  فذكروا أن امرأة قالت له,ج مخس عرشة امرأةّالتزوج, تزو
 . هكذا قال,العباس++أبا+ يا)١(]أو

لو : كان سهل يقول: عمر يقولبن ++وسمعت عبيد اهللا: ضمرة++ أبوقال
 .اهللا ++قال رسول: ا يقولًمت مل تسمعوا أحد

 ,اهللا ++سمعت أنه آخر من بقي من أصحاب رسول: ضمرة++ أبوقال
 . باملدينة:يعني
حدثنا : عمر وغريمها قاالبن ++يونس وعبيد اهللابن ++ريجُ س −١٣٧٦
, وأن أنه شهد املتالعنني: سعدبن ++ عن سهل,زهري عن ال,سفيان
.  كذبت عليها إن أمسكتها,رسول اهللا+ يا:ق بينهام وقالّ فراهللا ++رسول
 .)٢(وأنا ابن مخس عرشة سنة: قال

 عن , أنا شعيب:اليامن++ أبونا:  ابن زنجويه وابن هانئ قاال −١٣٧٧
 ,  وسمع منهوذكر أنه رأى النبي: سعدبن ++قال سهل: الزهري قال

 . النبي ّويفُوذكر أنه ابن مخس عرشة يوم ت
بن ++ عن سهل, عن الزهري, نا فليح:الربيع الزهراين++ أبو −١٣٧٨
 .سعد ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/١٥٧: ق[  ۩  

 ).ف(بني املعقوفني من + ما١)(
 عن , الزهري: حدثنا سفيان قال:اهللا++بن عبد++حدثنا علي): ٦٨٥٤( أخرجه البخاري ٢)(

 . فذكرهسعد,بن ++سهل



 ٩ ثالثاملجلد ال  
أنس, عن الزهري, عن بن ++سعيد, عن مالكبن ++ سويد −١٣٧٩
 .سعد حبن ++سهل
 .العزيز الامجشون ح++ عبد أنا:اجلعدبن ++ علي −١٣٨٠
 . عن األوزاعي ح, نا الفريابي:جويه ابن زن −١٣٨١
 . عن عقيل ح, عن ليث,صالح++ أبو نا: ابن زنجويه −١٣٨٢
 عن أبيه كلهم, عن ,إبراهيمبن ++ نا يعقوب:خيثمة++ أبو −١٣٨٣

 اهللا,++رسول+ يا: فقالاهللا ++أن رجال أتى رسول: سعدبن ++الزهري عن سهل
: لونه أم كيف يفعل? قالأرأيت رجال رأى مع امرأته رجال أيقتله فتقت

قد « :اهللا ++ذكر يف القرآن من املتالعنني فقال رسول++ مافيهاماهللا ++فأنزل
ِقضي فيك ويف امرأتك اهللا ++ فتالعنا وأنا شاهد عند رسول:)١(قال .»ُ

 وكانت , إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها,رسول اهللا+ يا:, فقال
 وكان , وكانت حامال فأنكر محلها,املتالعننيق بني ّة فيهام أن يفرّنُّالس

 ة يف املرياث أن يرثها وترث منهّنُّت السَرَ ثم ج,۩ابنها يدعى إليها
 .الربيع++ أبيوهذا لفظ حديث, )٢(هلااهللا ++فرض++ما

يل َسَ الغ)٣(سليامن بنبن ++الرمحن++ عبد نا: حييى احلامين قال −١٣٨٤
 .)٤(رةْفَ النبي  له وسعد الساعدي صاحببن ++رأيت سهل: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(

 .]م−أ/١٥٨: ق[  ۩  
  .به من طرق عن الزهري,) ١٤٩٢(, ومسلم )٦٨٥٤( أخرجه البخاري ٢)(
 سليامن++ أبوحنظلةبن ++اهللا++بن عبد++سليامنبن ++الرمحن++ عبد:, وهو)ف( ليست يف ٣)(

 . يلَسَالغ بابن املعروف املدنى, األويس ياألنصار
ْ الوفرة٤)( ْشعر الرأس إذا وصل إىل شحمة األذن: َ  ). ٥/٤٦٤(بن األثري ال» النهاية«. َ



  ثالثاملجلد ال ١٠

بن ++رأيت سهل: الغسيل قالبن ++الرمحن++ عبد نا: احلامين[ −١٣٨٥
 .)٢(])١(ّريِْطعليه إزار قسعد 
بن ++رأيت سهل: الغسيل قالبن ++الرمحن++ عبد نا: احلامين −١٣٨٦

 .ّسعد يصفر حليته
رأيت : حازم++ أبي عن,الرمحن++بن عبد++ نا سعيد: رسيج −١٣٨٧
 .اًعد يبول قائمسبن ++سهل
 ,سعدبن ++ سهلّويفُت:  نا ابن بكري قال:منصوربن ++ أمحد −١٣٨٨
ه يومئذ ست ّنِ وس,العباس باملدينة سنة إحدى وتسعني++ أبا:ويكنى

 .وتسعون سنة
: املديني يقولبن ++سمعت علي: إسحاق قالبن ++ إسامعيل −١٣٨٩

ِآخر من بقي باملدينة من أصحاب رسول  .سعد الساعديبن ++سهل: اهللا ++َ
 نا : نا مكي:بكر احلميدي++ أبو حدثني:إسحاقبن ++ حممد −١٣٩٠

آخر من مات بمرص من أصحاب :  عن قتادة قال,هشام الدستوائي
 . وهو وهم−بمرص: هكذا قال. سعدبن ++ سهلاهللا ++رسول

بن ++مالكبن ++سعدبن ++ رأيت يف كتاب عمي نسب سهل:
بن ++كعببن ++ساعدةبن ++اخلزرجبن ++عمروبن ++حارثةبن ++بةثعلبن ++خالد

 .اخلزرج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْضرب هو ١)( ْحمرة فيه ُالبرود من َ ٌحلل هي: وقيل ,اخلشونة بعض فيها أعالم وهلا ُ َ ٌجياد  ُ ِ
َقبل من ُتحمل  ). ٤/١٢٩(البن األثري » النهاية«. البحرين ِ

 . بعد احلديث اآليت) ف( حدث تقديم وتأخري, فقد وقع هذا احلديث يف ٢)(



 ١١ ثالثاملجلد ال  

 كنت أصغر أصحابي يف تبوك,: سعدبن ++قال سهل: عمربن ++وقال حممد
 . خادمهم: يعني,)١(كنت سفرهتم

 مات سهل: نعيم قال++ أبو حدثني:حممدبن ++)٢(حدثني عباس −١٣٩١
 .سعد الساعدي سنة ثامن وثامننيبن ا

 .ات سهل سنة إحدى وتسعنيم: وقال ابن نمري

 )*(حثمة++بن أبي++سهل −٤٦٩
 .حارثةبن ++عامربن ++ساعدةبن ++عامر: حثمة++ أبيواسم

 .اً وكان عىل عهده صغري, وروى عن النبي ,سكن سهل املدينة
 عن ,سعيدبن ++ عن حييى, نا سفيان:يونسبن ++ريجُ س −١٣٩٢
 هنى عن بيع  اهللا++أن رسول: حثمة++بن أبي++ عن سهل,يساربن ++بشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »شفرهتم«): ف(يف +١)(
 الفضل++ أبويالدور واقدبن ++حاتمبن ++حممدبن ++عباس: وهو» عياش«): م( تصحف يف ٢)(

 . يالبغداد
 »اإلصابة«, وقال يف )٢٥٧(» تقريب التهذيب«صحابي صغري كذا قال احلافظ يف (*) 
بن ++حارثةبن ++جمدعةبن ++عديبن ++عامربن ++ساعدةبن ++حثمة++بن أبي++سهل«: )٣/١٩٥(

 : فقيل:األوس األنصاري األويس اختلف يف اسم أبيهبن ++مالكبن ++عمروبن ++احلارث
 كان لسهل : قيل,جمدعةبن ++عديبن ++ أم الربيع بنت سامل: وأمه, عامر: وقيل,اهللا++عبد

انظر . » وقد حدث عنه بأحاديث,سبع سنني أو ثامن سنني عند موت النبي 
حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«, و)٤/٩٧(للبخاري » التاريخ الكبري« :ترمجته يف

قانع البن » معجم الصحابة«و, )٣/١٦٩(البن حبان » الثقات«, و)٤/٢٠٠(
, وانظر تتمة )١٢/١٧٧(» هتذيب الكامل«و, )٢/٦٦١(» االستيعاب«و, )١/٢٦٩(

 .مصادر ترمجته يف احلاشية هناك



  ثالثاملجلد ال ١٢

 والعرية يأكلها أهلها ورخص يف العرايا أن تباع بخرصها, ,۩الثمر بالتمر
 .)١(ًطباُر

 نا : قالصالحبن ++ حدثني أمحد: قالاألشعثبن ++ سليامن −١٣٩٣
  عن,عروةبن ++اهللا++ عبدوزعم:  عن ابن شهاب قال, نا يونس:عنبسة
 )٢(رْكَلقد ركضني ب: لحثمة يقو++بن أبي++سمعت سهل: هريرة قال++أبي

:  يعني, ودنوت منه حتى ركضني بكر,من معقلة صاحبنا ذلك وأنا غالم
 .)٣(سامةَ وقىض النبي  بالق,سهلبن ++اهللا++ عبدقتل

 : قالجعفربن ++ نا إسامعيل:إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −١٣٩٤
 ان عن صفو,بكري الليثيبن ++إياسبن ++لبيدبن ++موسىبن ++أخربين عيسى

أن : سعد الساعديبن ++ عن سهل,مطعمبن ++جبريبن ++ عن نافع,سليمبن ا
ُّإذا صلى أحدكم إىل السرتة فليدن منها;« : قالاهللا ++رسول يقطع ++ الّ

 .)٤(»الشيطان عليه صالته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/١٥٨: ق[  ۩  
 .سعيد, بهبن ++ا من طريق حييىكالمه) ١٥٤٠(, ومسلم )٢١٩١( أخرجه البخاري ١)(
 . »بكرة«): م( يف ٢)(
يزيد بن ++سعدانبن ++ حدثنا حامد):٣٥٣٩( »املعجم األوسط« أخرجه الطرباين يف ٣)(

بن ا عن , أخربين يونس:خالد قالبن ++ نا عنبسة:صالح قالبن ++محدأ نا :البغدادي قال
 ., بهحثمة++بن أبي++ سمعت سهل:هريرة قال++ أباعروة أنبن ++اهللا++ عبد زعم:شهاب قال

 وال عن يونس إال ,مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس«: قال الطرباين
 »علل احلديث«حاتم يف ++ أبيقال ابن. »صالحبن ++خالد تفرد به أمحدبن ++عنبسة

بن ++ عن عنبسة,صالحبن ++وأبا زرعة عن حديث رواه أمحد++ أبيسألت«: )١/٤٥٩(
بن ++ عن سهل,هريرة++ أبيعروة, عنبن ++اهللا++ عبد عن الزهرى, عن,خالد, عن يونس

 .»هذا حديث منكر: قال أبي .حثمة يف القسامة++أبي
 =  ثنا:الفرجبن ++الزنباع روح++ أبوحدثنا): ٦/٢٠٤(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ٤)(



 ١٣ ثالثاملجلد ال  

بن ++ عن نافع, عن صفوان, روى هذا احلديث ابن عيينة:
 .النبي  عن ,حثمة++بن أبي++ عن سهل,جبري

اهللا ++عبدبن ++ به جدي وجماهد وابن املقرئ وهارون −١٣٩٥
بن ++ عن نافع, عن صفوان,نا ابن عيينة: ميمون اخلياط قالوابن ++وحممد
 .)١( عن النبي ,حثمة++بن أبي++ عن سهل,جبري

 عن ,سهلبن ++ عن حممد, عن صفوان,حممدبن ++ عن واقد,ورواه شعبة
ّإذا صلى أحدكم فليدن «:  قالاهللا ++أن رسول: لأبيه أو عن عمه كذا قا

ْمن قبلته ِ«. 
 وأخربت أن . أنا شعبة:هارونبن ++ نا يزيد: به جدي −١٣٩٦

 .الصواب حديث ابن عيينة

نصاريبن ++سهل −٤٧٠ نظلية ا  )*(ا
وروى عن النبي   .ق فأقام هباْشَمِ ثم قدم د,كان يسكن املدينة

 .أحاديث
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ عن صفوان,جعفر++بن أبي++ عن عبيد اهللا, ثنا ابن هليعة:يحممد الفهمبن ++اهللا++عبد
  ., بهسليم

, حممدبن ++واقد رواه«): ٦٩٥(حثمة رقم ++بن أبي++داود بعد حديث سهل++ أبوقال
 وقال.  نبيلا عن سهل,بن ++حممد عن أو أبيه, عن سهل,بن ++حممد عن صفوان, عن

 .»إسناده يف واختلف سعد,بن ++سهل عن جبري,بن ++نافع عن: بعضهم
بن ++ عن صفوان,سفيان: كالمها من طريق) ٧٤٨(, والنسائي )٦٩٥(ود دا++ أبو أخرجه١)(

 ., بهسليم
, )٣/١٩٦(» اإلصابة«, )٧/٤٠١(البن سعد » الطبقات الكربى«انظر ترمجته يف (*) 
 ., وانظر تتمة مصادر ترمجته يف احلاشية هناك)١٢/١٨١(» هتذيب الكامل«و



  ثالثاملجلد ال ١٤

بن ++ نا الوليد:الرمحن++بن عبد++قريش أمحدالوليد ال++ أبو −١٣٩٧
كبشة ++ أبي عن,سالم األسود++ أبيسالم, عن جدهبن ++ نا معاوية:مسلم

 اهللا ++صلينا العرص مع رسول: احلنظلية قالبن ++ عن سهل,السلولي
 ۩يا:  وأقبل فارس فقال, فأمر الناس فنزلوا وعسكروا,ريه إىل حننيِسَم

 فإذا ,يديكم حتى أرشفت عىل جبل كذا وكذا خرجت بني أ,رسول اهللا
ُبكرة أبيها بظهبوازن عىل  ْ َ ونعمها)١(نهاُعَ اهللا ++ فتبسم رسول, وشائهاَ

 .)٢(»تلك غنيمة املسلمني غدا إن شاء اهللا« : وقال
 عن مطعم ,محزةبن ++ نا حييى:مزاحم++بن أبي++ منصور −١٣٩٨

: بن احلنظلية األنصاريأن معاوية قال ال:  عن احلسن البرصي,الصنعاين
 اهللا ++سمعت رسول:  فقالاهللا ++حدثني حديثا سمعته من رسول

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة, وأهلها معانون « :يقول
 ّكانت النفقة عليه كالامد يده بالصدقةاهللا ++ًعليها, ومن ربط فرسا يف سبيل

 .)٣(»يقبضها++ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/١٥٩: ق[  ۩  
ُالظعن١)( ِظعينة: اواحدهت النساء: ُّ  ).٣/٣٥٠(البن األثري » النهاية«. َ
 ., به ابن سالم:ي يعن, حدثنا معاوية:توبة++ أبوحدثنا): ٢٥٠١(داود ++ أبو أخرجه٢)(
 ثنا :إسحاق التسرتيبن ++ حدثنا احلسني):٦/٩٨( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ٣)(

قال «: )١/٣٠٩(» العلل«اتم يف ح++ أبيقال ابن. , بهمحزةبن ++ثنا حييى: عامربن ++هشام
بن ++املقدام, عن جرسبن ++إسحاق الفزاري, عن املطعم++ أبو رواه;هذا عندي وهم: أبي

قلت  ., وهذا أشبهاحلنظلية, عن النبي بن ++شداد, عن سهلبن ++احلسن, عن يعىل
سمع املطعم, عن احلسن ليس له معنى مل ي:  مل حتكم للحديث املرسل? فقالَمِفل: ألبي

إسحاق الفزاري أحفظ ++ وأبوجييء,+احلنظلية البن ++منه, واحلسن البرصي, عن سهل
 .ها. »محزةبن ++وأتقن من حييى



 ١٥ ثالثاملجلد ال  

 عوانة++ أبو نا:احلسنيبن ++اجلحدري فضيلكامل ++ أبو −١٣٩٩
 .زريع حبن ++الوارث ويزيد++وعبد
الواسطي اهللا ++عبدبن ++حدثنا خالد: إبراهيمبن ++ إسحاق −١٤٠٠

حنظيلة بن ++عبد الرمحن, عن سهل++ أبينمري, عن القاسمبن ++كلهم عن برش
ُتقدم إىل م: ّأنه مر برجل متأخر عن القبلة فقال له: األنصاري يقطع ++ الصالك;ّ

 .)١(اهللا ++سمعت من رسول++ ماالشيطان عليك صالتك, وال أقول إال
 . أحاديثاهللا ++ وقد روى ابن احلنظلية عن رسول:

 :إسامعيلبن ++)٢(ويف كتاب حممد

نصاريبن ++سهل −٤٧١  )*(حارثة ا
 .ًاحديث )٣( وروى عن النبي ,كان يسكن املدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ ثنا أسد:داودبن ++ حدثنا املقدام):٦/٩٧( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(

 » الزوائدجممع«قال اهليثمي يف . , به عن برشبن نمري,معاويةبن ++ ثنا مروان:موسى
 .» وهو كذاب,نمريبن ++ وفيه برش,»الكبري«رواه الطرباين يف «: )٢/١٩٨(

 ). ف( من ٢)(
 بنا ذكره :حارثة األنصاريبن ++سهيل«:  وقال)٣/١٩٥( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف (*) 

 عن ,إسحاقبن ++ عن سعد, وروى من طريق الدراوردي»اآلحاد«عاصم يف ++أبي
أهنم  اهللا ++شكا قوم إىل رسول« :حارثة األنصاري قالبن ++ عن سهل,عجرةبن ++كعب

 :بن مندها قال .» فهال تركتموها ذميمة:وا فقالّ وهم ذوو عدد فقل,اًسكنوا دار
 .»اًبن حبان يف التابعني أيضا وذكره , وعداده يف التابعني,تصح صحبته+ال

 البن»  والتعديلاجلرح«و, )٤/١٠٠(للبخاري » التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف 
 .)٢/٦٦١(» االستيعاب«و, )٤/٣٢١(البن حبان » الثقات«و, )٤/١٩٥(حاتم ++أبي

 .وصحح فوق العبارة» مل يذكر له ابن إسامعيل«: عند هذا املوضع) ف(كان كتب هبامش ) ٣(



  ثالثاملجلد ال ١٦

 )*(البيضاءبن ++)١(سهل −٤٧٢
 .اهللا ++ وتويف عىل عهد رسول,اًشهد بدر
بن ++العزيز++ عبد حدثني: قالالزبريياهللا ++عبدبن ++ مصعب −١٤٠١
إبراهيم بن ++عن حممد ,اهلادبن ++أسامةبن ++اهللا++بن عبد++ عن يزيد,حممد

بينا نحن مع : قال البيضاءبن ++الصلت, عن سهيلبن ++التيمي, عن سعيد
 : فقالاهللا ++يف رسولِدَالبيضاء ربن ++ يف سفر وسهيلاهللا ++رسول

ن خلفه َف مَ فعر,اًتني أو ثالثّ مر۩ ورفع صوته,»البيضاءبن ++يا سهيل«
ن كان بني يديه وحلقه من كان خلفه َ فحبس م,امه أنه يريدهمّدُومن ق

ِإنه من شهد أن«: اهللا ++قال رسول. حتى اجتمعوا اهللا ++ّحرماهللا ++إله إال++ الَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قبله وما بعده+, وهو املوافق لرتتيب ما)م(واملثبت من » سهيل«): ف( يف ١)(
سهيل, «: أن أبناء بيضاء ثالثة أخوة) ٢/٦٥٩(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدذكر ابن(*) 

بن ++ضبةبن ++أميةبن ++واسمها دعد بنت اجلحدموبيضاء أمهم » «سهل, صفوان
بن ++ربيعةبن ++عامربن ++ربيعة ابن عمروبن ++ وأبوهم وهب,مالكبن ++فهربن ++احلارث
» سري أعالم النبالء«, وكذا يف »رفهبن ++احلارثبن ++ضبةبن ++مالكبن ++أهيببن ++هالل

 قال«: »سهل« يف ترمجة )٣/١٩٤( »اإلصابة«لكن قال احلافظ يف ) ١/٣٨٥(للذهبي 
: قلت. ها. »اه سهال فقد وهم كذا قالّ ومن سم, اسم أخي سهيل صفوان:نعيم++أبو

نعيم عىل تسمية اللذين صىل عليهام النبي  يف املسجد, وال يقصد ++ أبيحيمل إنكار
 .به نفي تسمية سهل كأخ لسهيل, واهللا أعلم

, )٤/١٩٤(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«: يف» بيضاءبن ++سهل«وانظر ترمجة 
 .)٣/١٩٤( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٤/٢١٣(البن سعد » الطبقات الكربى«و

, )١٠٣ / ٤ (»التاريخ الكبري«البخاري يف : فانظر» بيضاءبن ++سهيل«وأما ترمجة 
, )٢/٦٦٧(» االستيعاب«, و)٤/٢٤٥(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++ أبينواب
 ).٣/٢١١(» اإلصابة«و

 .]م−ب/١٥٩: ق[  ۩  



 ١٧ ثالثاملجلد ال  

 .)١(»عليه النار, وأوجب له اجلنة
 :وزاد يف إسناده.  عن الدراوردي, وقد رواه احلامين:

 . ونقص من الكالم,)٢(]البيضاءبن ++عن سهل[أنيس بن ++اهللا++عبد
 ,اهلادبن ++ عن يزيد,حممدبن ++العزيز++ عبد نا: حييى احلامين −١٤٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مسنده«فأخرجه أمحد يف : العزيز الدراوردي عىل هذا احلديث مخسة رواة++ عبد تابع١)(

اآلحاد «عاصم يف ++ أبيوابن.  حيوة:بن وهب قالا ثنا :ثنا هارون: )٣/٤٥١(
بن ++بكر أمحد++ أبو حدثنا:حممد القباببن ++اهللا++ عبدبكر++ أبو حدثنا):٢/٧٢( »اينواملث

 حممد وابنبن ++العزيز++ عبد حدثنا:محيدبن ++ حدثنا يعقوب:عاصم++بن أبي++عمرو
شعيب بن ++ ثنا مطلب):٦/٢١٠( »املعجم الكبري«والطرباين يف  .بهحازم, ++أبي

بن ++وحدثنا حييى.  عن ابن اهلاد ح,حدثني الليث :صالحبن ++اهللا++ عبد ثنا:األزدي
 ثنا :أيوب وابن هليعة قاالبن ++ أنا حييى:مريم++بن أبي++ ثنا سعيد:أيوب العالف املرصي

 . بيضاء قالبن ++ عن سهيل,الصلتبن ++ عن سعيد,إبراهيمبن ++ عن حممد,ابن اهلاد
بن ++ أخربين حيوة:ن وهب ثنا اب:حييىبن ++ ثنا حرملة:يداود املكبن ++حدثنا أمحد

 ثنا :خالدبن ++بكر++ أبو حدثنا):٣/١٣٢٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.رشيح
 . سعدبن ++ ثنا الليث:بكريبن ++ ثنا حييى:ملحان

بن + ثنا رضار:احلرضمياهللا ++عبدبن ++ ثنا حممد:حممدبن ++ حدثناه حممد):٣٣٣٠(ويف 
 أخربنا ابن قتيبة ):١٩٩(» صحيحه«ن حبان يف واب. حممدبن ++العزيز++ عبد ثنا:رصد
معجم «وابن قانع يف  .أخربين حيوة: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حرملة قال: قال

 نا :بكريبن ++ نا حييى:ملحانبن ++براهيمإبن ++ حدثنا أمحد:)١/٢٧٠(» الصحابة
حممد بن ++العزيز++ عبد نا:مروان العثامين++ أبو نا:موسىبن ++ وحدثنا برش,سعدبن ++الليث
سعيد بن ++ ثنا عثامن:النرض الفقيه++ أبوحدثنا: )٣/٧٣٠( »املستدرك«واحلاكم يف . قاال

 .صالح حدثني الليثبن ++ ثنا عبداهللا:يالدارم
حدثني ): ابن هليعةو ,أيوببن ++حييىحازم, والليث, و++ أبيحيوة, وابن(مخستهم 

 ,الصلتبن ++ عن سعيد,احلارثبن ++براهيمإبن ++ عن حممد,اهلادبن ++اهللا++بن عبد++يزيد
 .بيضاءبن ++عن سهيل

 ).ف(ليس يف ) ٢(
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بن ++اهللا++ عبد عن,الصلتبن ++ عن سعيد,يإبراهيم التيمبن ++عن حممد
من مات يشهد « :اهللا ++قال رسول: البيضاء قالبن ++ عن سهيل,أنيس
 .)١(»دخل اجلنةاهللا ++إله إال++ الأن

بن ++ حممد: مل يذكر فيه, عن ابن اهلاد,حازم++ أبي ورواه ابن:
 .  وال ابن أنيس,إبراهيم
 ,اهلادبن ++ عن يزيد,حازم++ أبي نا ابن: املكيزنبوربن ++ حممد −١٤٠٣

بينام نحن يف سفر مع : البيضاء قالبن ++ عن سهيل,الصلتبن ++عن سعيد
 اهللا++قال رسول.  معهاهللا ++البيضاء رديف رسولبن ++, وسهيلاهللا ++رسول
 جييبه )٢(ا بذلكًتني أو ثالثّ ورفع صوته مر,»البيضاءبن ++يا سهيل«: 

 فحبس ,فوا أنه يريدهمَ عراهللا ++ فلام سمع الناس صوت رسولسهل,
اهللا ++قال رسولن كان خلفه حتى إذا اجتمعوا َ وحلقه م,من كان بني يديه

ِمن شهد أن«:   .)٣(» له اجلنةعليه النار, وأوجباهللا ++ّحرماهللا ++إله إال++ الَ
 .ن الدراورديرواه مصعب ع++ مامرض, عن ابن اهلاد مثلبن ++ورواه بكر

 نا :سعيد قالبن ++ حدثنا قتيبة:جعفر احلنيني قال++ أبو −١٤٠٤
 عن , عن سعيد,إبراهيمبن ++ عن حممد,اهلادبن ++ عن يزيد,مرضبن ++بكر

 ,۩ وأنا رديفه,اهللا ++بينا نحن يف سفر مع رسول: بيضاء قالبن ++سهيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي املديني الفقيه بن ++حدثنا حممد: )١/٢٧١(» معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف ١)(
 ., به نا حييى احلامين:ببغداد

 .علمواهللا  أ» يريد بذلك«: , ولعل الصواب)ف(, وغري واضح مكاهنا يف )م(كذا يف ) ٢(
هتذيب «عن املصنف, وذكره ابن ماكوال يف ) ٣/١٩٤(» اإلصابة« نقله احلافظ يف ٣)(

 ).٢٥٧ص(» مستمر األوهام
 .]م−أ/١٦٠: ق[  ۩  



 ١٩ ثالثاملجلد ال  

  مرتني أو ثالثا)١( ورفع صوته»بيضاءبن ++يا سهل« :اهللا ++فقال رسول
 .)٢(فذكر احلديث... 

 احلسام, عن ابن اهلاد, وخالف اجلميع++بن أبي++سلمةبن ++ورواه أيضا سعيد
 .يف نسب سهيل

  نا سعيد:رجاءبن ++اهللا++ عبد نا:علي اجلوزجاينبن ++ حممد −١٤٠٥
بن ++ عن سعيد,إبراهيمبن ++ عن حممد,اهلادبن ++ حدثني يزيد: قالسلمةبن ا

 وأحسب أن ,عليبن ++هكذا قال لنا حممد− السمطبن ++عن سهيل ,الصلت
 يف سفر اهللا ++بينام نحن مع رسول:  قال− سلمةبن ++)٣(ديالوهم من سع

 ,»بيضاءبن ++يا سهيل« : فقالاهللا ++بيضاء رديف رسولبن ++وسهيل
 .)٤(ورفع صوته وذكر احلديث

 عن ,عقبةبن ++ نا موسى: نا ابن املبارك:خملدبن ++ شجاع −١٤٠٦
 : عن عائشة قالت,الزبريبن ++اهللا++بن عبد++ عن محزة,)٥(عبادبن ++حييى
 .)٦(بيضاء إال يف املسجدبن ++ عىل سهيلاهللا ++صىل رسول++ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( ليست يف ١)(
 عن ,مرضبن ++ أنا بكر:سعيد قالبن ++ثنا قتيبة: )٣/٤٥١(» مسنده«يف أمحد  أخرجه ٢)(

 .البيضاءبن ++ عن سهيل,الصلتبن ++يد عن سع,إبراهيمبن ++ عن حممد,بن اهلادا
 .»سعيد«): م(يف ) ٣(
السمط وقع ذكره يف حديث بن ++سهيل«: )٣/٢١١( »اإلصابة« قال احلافظ يف ٤)(

القاسم ++ أبي من طريق»املتفق« فأخرج اخلطيب يف ,بيضاء من رواية البغويبن ++سهيل
 .»...علي اجلوزجاينبن ++ حدثنا حممد:البغوي قال

 . »عامر«: إىل) م( يف  تصحف٥)(
 ي,إبراهيم احلنظلبن ++قاحجر السعدي وإسحبن ++يحدثني عل): ٩٧٣( أخرجه مسلم ٦)(

, الزبريبن ++اهللا++بن عبد++ عن عباد,محزةبن ++الواحد++ عبد عن,حممدبن ++العزيز++ عبدأخربنا
 . عائشةعن 
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بن ++ عن موسى, نا ابن فليح:موسى الفرويبن ++ هارون −١٤٠٧
 .)١(بيضاءبن ++ا سهيلًفيمن شهد بدر:  عن الزهري,عقبة

بن +سهيل:  عن ابن إسحاق, حدثني أبي: قالاألموي ابن  −١٤٠٨
 شهد ,فهربن ++احلارثبن ++ضبةبن ++أهيببن ++ عن هالل,ربيعةبن ++وهب
 .بيضاءبن ++لي سه: يعني,اًبدر

ن أكرب َ م:ئلُسمعت سفيان س: عباد املكي قالبن ++ حممد −١٤٠٩
 : أظنه عن أنس قال,حسبت ابن جدعان:  قالاهللا ++أصحاب رسول

 .بيضاءبن ++بكر وسهيل++وأب
  وهب:البيضاء أمه, وأبوه )٢(]بيضاءبن ++سهيل: سعدبن ++قال حممد[

 أسلم ,مالكبن ++فهربن ++احلارثبن ++ضبةبن ++مالكبن ++هاللبن ++ربيعةبن ا
 فشهد , بدر)٣(ريِفَ فأخرجته قريش معها يف ن,سهيل بمكة وكتم إسالمه

مسعود أنه رآه يصلي بن ++اهللا++ عبدله فشهد , فأرس يومئذ,ا مع املرشكنيًبدر
 وشهد مع النبي  بعض , فأقام باملدينة بعد ذلك,ى عنهّلُبمكة فخ
 .املشاهد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ثنا زياد: اخلطابي حدثنا فاروق):٣/١٣٢٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو أخرجه١)(

 ., بهفليحبن ++ ثنا حممد:املنذربن ++ ثنا إبراهيم:اخلليلبن ا
 ).ف(, وأثبتناه من )م(بني املعقوفني ليس يف + ما٢)(
 . »نفر«): م( يف ٣)(



 ٢١ ثالثاملجلد ال  

نصاريبن ++سهل −٤٧٣  )*(رافع ا
  الصاعني۩ صاحب
 ,يونسبن ++ نا عيسى:جناببن ++ نا أمحد:حممدبن ++ عباس −١٤١٠

بن ++رية بنت سهيل عن أمها عم, عن جدته,عثامن البلويبن ++عن سعيد
ً أنه خرج بزكاته صاعا من متر :الذي ملزه املنافقون رافع صاحب الصاعني

 إن لي ,رسول اهللا+ يا: ثم قال,هّوبابنته عمرية حتى أتى النبي  فصب
 ومتسح ,ابنتي تدعو لي وهلا بالربكة:  قال»وما هي?«: قال. إليك حاجة
 اهللا ++ رسولّفوضع علي: قالت.  فإنه ليس لي ولد غريها;عىل رأسها

 .)١( عىل كبدي بعداهللا ++ رسولّفد َكْرَ لقد كان ب,م باهللاِسْقُفأ. يده
 .)٢( وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهل البلوي األنصاري صاحب «: )٣/١٣١٨( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوقال(*) 

بن ++عائذبن ++عمرو++بن أبي++رافعبن ++ سهل:الصاعني, الذي ملزه املنافقون, يقال
 . »سهيل:  يف خالفة عمر, وقيلّويفُا, تًحدُغنم, شهد أبن ++ثعلبة

إكامل «و ,)٣/١٩٨( »اإلصابة«, و)٦/١٠٧(للطرباين » املعجم الكبري«وانظر 
 .)٤/٢٩٤(البن ماكوال » اإلكامل

 .)م(تكررت يف » الصاعني«, ولفطة ]م−ب/١٦٠: ق[  ۩  
: غالب++بن أبي++ حدثنا حممد):٥/٦٠٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيرجه ابن أخ١)(

  حدثنا):٢٤/٣٣٩( »املعجم الكبري«والطرباين يف  .جناب املصييصبن ++حدثنا أمحد
 :هارونبن ++ وحدثنا موسى.حباب املصييص حبن ++ ثنا أمحد:حنبلبن ++أمحدبن ++اهللا++عبد

بن ++عيسى, عن )زرارةبن ++احلباب, وعمروبن ++أمحد (.االزرارة احلدثي قبن ++ثنا عمرو
 ., بهعثامن البلويبن ++ ثنا سعيد:يونس

 .»بلغت معارضة«): ف( كتب بعدها يف ٢)(
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* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(



 ٢٣ ثالثاملجلد ال  

زء العاشر من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
عاهللا ++يرض  عنهم أ

 تصنيف

 :القاسم++أبي
  العزيز البغوي++بن عبد++مدبن ++هللا++عبد

 بن++مدبن ++ عبيد اهللا:بد اهللاع++ أبيرواية
يبن ++دانبن ++مد ه اهللابMة العك  )١(] عنه ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ف(ما بني املعقوفني من +)١(

 



  ثالثاملجلد ال ٢٤



 ٢٥ ثالثاملجلد ال  

ن الرحيماهللا ++بسم[  الر
مد رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلماهللا ++وصلى  )١(]على سيدنا 

 (*)جندل++أبي++ أبوي,عمرو القرشبن ++ُسهيل −٤٧٤
 .كان يسكن مكة, ثم انتقل إىل الشام

 نا سفيان, عن عمرو, عن احلسن: ملقرئ وغريه قالوا ابن ا −١٤١١
 العزى++بن عبد++عمرو وحويطببن ++هشام وسهيلبن ++أن احلارث: حممدبن ا

ترون, ++ ماليس إال: رهم يف اإلذن فكلموه, فقالّحرضوا عند عمر, فأخ
 فلوموا أنفسكم, ,عيتم فأبطأتمُ ود, القوم فأجابواَّيِعُد: فقال سهيل
 .)٢( فجاهدوا حتى ماتوا,شامفخرجوا إىل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
بن ++عمروبن ++سهيل«:  فقال)٣/١٣٢٤( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو نسبه(*)

يزيد, ++ أبا, يكنىيلؤبن ++عامربن ++حسلبن ++مالكبن ++نرصبن ++ود++بن عبد++شمس++عبد
سهيل, بن ++جندل++ أبي للمرشكني, والداهللا ++فاصل القضية يوم احلديبية مع رسول

باسمه لام  تويف بالشام يف طاعون عمواس سنة ثامن عرشة, وهو الذي تفاءل النبي 
 .»سهل لكم أمركم «:أقبل يوم احلديبية فقال

اجلزء −الطبقات الكربى«, و)٤/١٠٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
 ).١/١٩٤(» سري أعالم النبالء«, و)٢/٩٤(» اإلصابة«, و)١/٢٨٨(» املتمم

هي يف  من طريق املصنف, والفاك)١٥/٣٦٢( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ٢)(
حدثنا : عمر قال++بن أبي++حييىبن ++حدثني حممد): ٣/٣٥٢/٢١٨٢(» أخبار مكة«

 .سفيان, فذكره
,  وإنام مات باملدينة,ا مل يمت بالشامًاملحفوظ أن حويطب«: قال ابن عساكر عقبه

 . ه ا.»فلعله رجع إليها بعد خروجه إىل الشام
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عمرو بن ++قتل سهيل:  قالي أنا املدائن:زهري قالبن ++ أمحد −١٤١٢
 .بالريموك

هشام ماتا يف بن ++عمرو واحلارثبن ++إن سهيل: ويقال:  قال املدائني
 )١(.الطاعون

 (*)صخر الليثيبن ++)٢(سهل −٤٧٥
أنا : األسود++بن أبي++بكر++ أبو حدثني:حممدبن ++ عباس −١٤١٣
−صخر الليثي بن ++َّأوىص إلي سهل: قال++ أبيحدثني: خالدبن ++يوسف

وقال لي :  قال. له صغار دون سائر ماله وولدهٍ يف أوالد−وكانت له صحبة
 يف )٣(ُاجلُدودًفاشرت به عبدا, فإن ++ عبدإذا ملكت ثمن: صخربن ++سهل

 .)٤(نوايص الرجال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢١١(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 . وانظر التعليق اآليت بعده» سهيل«): ف(يف  ٢)(

ًمصغرا; لكن قال الطرباين يف » سهيل« ويقال له (*) ّ ): ٦/١٠٥(» املعجم الكبري«ُ
 . ه ا.»سهل: الصواب«

 )٧/٦٥ (»الطبقات الكربى«, و)٦٧: ص(» طبقات خليفة«: وانظر لرتمجته
أسد «, و)١/٢٠١(» االستيعاب«, و)٣/١٣١٥(» معرفة الصحابة«سعد, و البن
 ).٣/٢٠٠(» اإلصابة«, و)١/٤٨٧(» الغابة

 ).١/٧٠٢(البن األثري » النهاية«. مجع اجلد, وهو احلظ والنصيب: ُاجلُدود ٣)(
معرفـة «نعـيم يف ++ أبـوومـن طريقـه) ٦/١٠٥(» املعجـم الكبـري«أخرجه الطرباين يف  ٤)(

 .وه بنح)٧/٦٥ (»الطبقات الكربى«وابن سعد يف  ,)٣/١٣١٥(» الصحابة
ورواه بعض املتأخرين , اًاألسود موقوف++بن أبي++بكر++ أبوكذا رواه«: نعيم++ أبوقال

 = . ه ا.»اًسهيل, عن يوسف مرفوعبن ++عبيد اهللابن ++من حديث أمحد
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 عوف++بن أبي++عصمةن ب++واقدبن ++صخربن ++سهل: )١(سعدبن ++قال حممد
: يعني−كنانة بن ++بكربن ++بشريبن ++عامربن ++أشجعبن ++مناة++بن عبدا

 قال :قال ۩ حدثني أبي: قال−خالد السمتيبن ++صاحب حديث يوسف
 .صخربن ++لي موالي سهل

 .)٢( شيئا أعلمه ومل يسند عن النبي :و

نصاري −٤٧٦  (*)سهل ا
بن ++نا حممد: املقدامبن ++نا مصعب: شيبة++يبن أب++بكر++ أبو −١٤١٤

 من ,سهل األنصاريبن ++حازم أنه جلس إىل جنب إياس++ أبيإبراهيم, عن
 : فأقبلت عليه, فقال,َّل عليِأقب: ي ساعدة يف مسجدهم, فقالبن
ألن أصلي «: ? قالاهللا ++ أال أحدثك عن أبي, عن رسول,حازم++أبا+يا

َّحتى تطلع الشمس أحب إلي من اهللا ++أذكر )٣(الصبح ثم أجلس يف جملس
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن شاهني وابن منده, ) ٣/٢٠٠(» اإلصابة«وعزا احلديث املرفوع احلافظ يف 

 .»وجهنعرفه إال من هذا ال+غريب ال«: وقال ابن منده
خالد بن ++ وفيه يوسف,رواه الطرباين«): ٤/٤٣٠(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 

 .» وهو ضعيف,السمتي
 ).٧/٦٥(» الطبقات الكربى«) ١(

 .]م−أ/١٦١: ق[  ۩  
 لكنه موقوفا احلديث ساق أن بعد البغوي وقال«): ٣/٢٠١(» اإلصابة«قال احلافظ يف ) ٢(

  .»شيئا  بيالن عن له أعلم+ ال:سهال سامه
للطرباين » املعجم الكبري«, و)٤/٥٤(عاصم ++ أبيالبن» اآلحاد واملثاين«: رتمجتهل انظر (*)

البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/١٣١٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٦/١٠٣(
 ).٣/٢٠٨(» اإلصابة«, و)١/٤٠٣(

 . »جمليس«): ف(يف  ٣)(
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 .)١(»من حني أصلي إىل أن تطلع الشمساهللا ++ٍّشد عىل جياد اخليل يف سبيل
َ وال أدري من , وال أعرف هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

 .املقدامبن ++إبراهيم الذي روى عنه مصعببن ++حممد
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٢/٢٧٤( »مسنده«يف شيبة ++ أبيابن أخرجه ١)(

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٦/١٠٣(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٥٤(
أحد : إبراهيمبن ++فيه حممد«): ١/١٦٤(» اإلصابة«, وقال احلافظ يف )٣/١٣١٦(

 .»الضعفاء
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ه سلمة من )١(باب  )٢(ا
عفيبن ++سلمة −٤٧٧  (*)يزيد ا

 . سكن الكوفة, مليكة)٣(وهو أحد ابني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلزء التاسع من  «:وفيها) ص(, وبداية من هذا الباب بدأت النسخة )م(ليست يف ) ١(
. العزيز البغوي رمحه اهللا++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبد:القاسم++ أبيخمترص املعجم تأليف

 رواية. اجلراح الوزير عنهبن ++داودبن ++عيسىبن ++عليبن ++عيسى: القاسم++ أبيرواية
 شيخنيرواية ال. النقور عنهبن ++اهللا++بن عبد++أمحدبن ++حممدبن ++أمحد: احلسني++أبي
 .املحاسن الربمكي عنه++ وأبيالسمرقنديبن ++القاسم++أبي

 الرمحن الرحيماهللا ++بسم
احلسن سعد ++الفاضلة أم الربكات فاطمة بنت اإلمام احلافظ أبي... أخربتنا الشيخة

: حممد++بن سهل األنصاري قراءة عليها وأنا أسمع بحرضة شيخنا أبي++بن حممد++اخلري
 .بن عمر السمرقندي++بن أمحد++إسامعيل: القاسم++أنا أبو: محه اهللا, قالتالغني املقديس ر++عبد

بن ++بن أمحد++بن حممد++احلسني أمحد++نا أبو: قاال] بعدها بياض قدر سطرين[وأخرب 
بن ++بن داود++بن عيسى++بن علي++القاسم عيسى++أنا أبو: قاال. بن النقور البزاز++اهللا++عبيد

 .»باب: العزيز البغوي قال++بن عبد++بن حممد++القاسم عبداهللا++ أنا أبو:قال. اجلراح قراءة عليه
... طاهر++بن أبي++حممد... للعطار... «: وتوجد حاشية هبامش النسخة ظهر منها اآليت

 . »كلهم عن الربمكي... بن أبي++اجلليل++وعبد... بن معمر++بن احلفار وداود++الفتاح  وعبد
 .»ن حدثمم«): ص( زاد بعدها يف )٢(

بن ++بن مالك++بن املجمع++بن مشجعة++بن يزيد++سلمة«): ٣/١٥٦(» اإلصابة« نسبه احلافظ يف (*)
, وحكى غري واحد أنه يقال فيه »بن جعفي اجلعفي++بن حريم++بن عوف++بن سعد++كعب
 .مقلوب, وال خالف يف صحبته ووفادته عىل النبي » بن سلمة++يزيد«: ًأيضا

 البن» اجلرح والتعديل«, و)٤/٧٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
 ,سلمةبن ++ يزيد:يزيد اجلعفي, ويقالبن ++سلمة«:  وقال−) ٤/١٧٦(حاتم ++أبي

, )١/٣٢٤(البن سعد » الطبقات الكربى« و−»  له صحبة كوىف,صحأسلمة بن ++ويزيد
, )٣/١٣٤٥ (ألبي نعيم» معرفة الصحابة«, و)١١/٣٢٩(للمزي » هتذيب الكامل«و
 .)١/٤٠٣(للحافظ  »تقريب التهذيب«, و)٣/١٥٦(البن األثري » أسد الغابة«و

 .»بني«): ص( يف )٣(
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 عدي, عن داود++بن أبي++حممدنا : حنبلبن ++حممدبن ++ أمحد −١٤١٥
: يزيد اجلعفي قالبن ++هند, عن الشعبي, عن علقمة, عن سلمة++بن أبيا

 إن أمنا ,رسول اهللا+ يا:قلنا:  قالاهللا ++انطلقت أنا وأخي إىل رسول
َ وتقري الضيفَل الرحمِت تصمليكة كان ْ  وتفعل وتفعل هلكت يف ,َ
إن أمنا كانت : )٢(فقلنا »ال«: ? فقال)١( شيئا فهل ذلك نافعها,اجلاهلية

ً أختا لنا يف اجلاهلية, فهل ذلك نافعها شيئا? فقالْتَدَأَو الوائدة «: ً
 .)٣(»عنهااهللا ++ فيعفو,واملوءودة يف النار, إال أن تدرك الوائدة اإلسالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, )ص( من )١(
 .»فقلت«): م(يف ) ٢(
 . وهو طريق املصنف) ٣/٤٧٨(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(

  احلجاج نا:بن املثنى++موسى حممد++ أنا أبو:)١١٦٤٩ (»السنن الكربى«والنسائي يف 
 . سليامنبن ++ نا معتمر:املنهالبن ا

بن ++بكر++ أبو حدثنا):٤/٣٠٧/٢٤٧٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن
  .محيدبن ++ حدثنا عبيدة:شيبة++أبي

  ثنا:حدثنا فاروق اخلطابي): ٣/١٣٤٥/٣٣٩٧(» معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف 
  .سليامن, حبن ++معتمر ثنا :منهالبن ++ ثنا حجاج:مسلم الكيش++أبو

, عدي قاال++ أبي ثنا ابن:حنبلبن ++ ثنا أمحد:هارونبن ++ ثنا موسى:وحدثنا حبيب
 .فذكره

 ثنا : ثنا منجاب:جعفر القتاتبن ++ ثنا احلسن:يحدثنا الطلح): ٣٣٩٨(ويف 
 .يزيد, مثلهبن ++مسهر, عن داود, عن الشعبي, عن علقمة, عن سلمة ابن

 .راشد, عن داود, نحوهبن ++محيد, وحييىبن ++اهللا, وعبيدة++بن عبد++ورواه خالد
محيد, وابن مسهر, بن ++سليامن, وعبيدةبن ++عدي, ومعتمر++بن أبي++حممد(مجيعهم 

 .هند, به++بن أبي++عن داود) راشدبن ++اهللا, وحييى++بن عبد++وخالد
 .اخلالف فيه عىل الشعبي) ٥/١٦١(» العلل«وحكى اإلمام الدارقطني يف 

رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح «: )١/٣١٧( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف و
 .»والطرباين يف الكبري بنحوه
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 غياث, عن داودبن ++نا حفص: ّاجلبار الكويف++بن عبد++ أمحد −١٤١٦
حدثني ابنا مليكة : قيس قالبن ++هند, عن الشعبي, عن علقمة++بن أبيا

ٍّأم [ أخربنا عن ,رسول اهللا+ يا: فقلنااهللا ++أتينا رسول: اجلعفيان قاال
 ,تفعلَّ كانت تصل الرحم وتصدق وتفعل و, ماتت يف اجلاهلية)١(]لنا

ً أختا لنا يف اجلاهلية, ْتَدَأَفإهنا و:  قال,»ال«: ? قال)٢(فهل ينفعها ذلك
 )٣(دركئدة واملوءودة يف النار, إال أن تال; الوا«: فهل ينفع ذلك أختنا? قال

ّوأمي مع «: دخل علينا, قال++ مافلام رأى » اإلسالم فتسلم۩الوائدة
 .)٤(»أمكام

يزيد وفد عىل النبي بن ++ سلمة:عبيد قال++ أبي)٥(عن عمي  −١٤١٧
َجعفىبن ++خريم وهو من ولد  ْ ُ. 

 .هذا غري يزيد عن النبي بن ++وقد روى سلمة: 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»أمنا«): ص( يف )١(
 .»شيئا«): ص( زاد يف )٢(
 .»يدرك«): م( يف )٣(

 .]م−ب/١٦١: ق[  ۩  
, عن هند++بن أبي++داودرواه : وقال) ٦/٣٠٦٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه) ٤(

: حدثني ابنا مليكة اجلعفيان, وسمى أحدمها: قيس قالبن ++الشعبي, عن علقمة
 ).٥/١٦١(» علل الدارقطني«, وانظر يزيدبن ++سلمة

 ).ف(, )ص(كذا, واملثبت من » مع«): م(يف ) ٥(
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 (*)صخر البياضيبن ++سلمة −٤٧٨
 .ً حديثاسكن املدينة, وروى عن النبي 

 حارثةبن ++سلامنبن ++صخربن ++سلمة: )١(سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد
 )٢(عصببن ++مالكبن ++حارثة++بن عبد++حبيببن ++زيد مناةبن ++احلارثن با
 وهو أحد البكائني الذين ,اخلزرج; ودعوهتم يف بني بياضةبن ++ُجَشمبن ا

أمحلكم ++ ماال أجد«: يستحملونه فقال تبوك وهو يريد اهللا ++أتوا رسول
 . فنزل فيهم القرآن)٣(فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع »عليه

 .بِقَصخر عبن ++وليس لسلمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال . واألول أصح» سلامن«أو » سلمة«خالف يف صحبته, وإنام اختلفوا يف اسمه + ال(*)
 الصمةبن ++سلامنبن ++صخربن ++سلمة«: )١١/٢٨٨ (»هتذيب الكامل« احلافظ املزي يف

بن ++غضببن ++مالكبن ++حارثة++بن عبد++حبيببن ++زيد مناةبن ++احلارثبن ++حارثةبن ا
 : وسلمة.صخربن ++ سلامن:ويقال, اخلزرج األكرب األنصاري اخلزرجي املدينبن ++جشم
 , وهو أحد البكائني,ك يقال له البيايض فلذل; ودعوهتم يف بني بياضة,له صحبة, أصح

 . ه ا.»وهو الذي ظاهر من امرأته
 البن» اجلرح والتعديل«, و)٤/٧٢(للبخاري  »التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

 البن» االستيعاب«, و)١/٦٢(ملسلم  »املنفردات والوحدان«, و)٤/١٦٥(حاتم ++أبي
 ).٣/١٥٠(» اإلصابة«, و)١/٤٦٨(» أسد الغابة«, و)١/١٩٣(الرب ++عبد

ون وهم ءوجاء البكا«): ٢/١٦٥(البن سعد » الطبقات الكربى« الذي يف مطبوعة )١(
ا ًأمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن+أجد ما+ ال:سبعة يستحملونه فقال

 ,زيدبن ++ وعلبة,عمروبن ++وهرمي, عمريبن ++ سامل: وهم,ينفقون+جيدوا ما+أن ال
 .ها. »ساريةبن ++ والعرباض,صخربن ++ وسلمة,عنمةبن ++ وعمرو,زينليىل الام++وأبو

ْغضب«): ص( يف )٢( َ«. 
 .»ينفقون+ًحزنا أال جيدوا ما«): ص( زاد يف )٣(
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إدريس, عن بن ++اهللا++ عبدحدثنا: شيبة قال++بن أبي++ عثامن −١٤١٨
ار, عن يسبن ++عطاء, عن سليامنبن ++عمروبن ++إسحاق, عن حممدبن ++حممد
ال يصيب غريي, ++ ماصيب من النساءُ أًكنت امرءا: صخر قالبن ++سلمة

  حتى)١( بيفيتعتعًئا فلام دخل شهر رمضان خفت أن أصيب منها شي
فبينام هي : فتظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان, قال: قال.أصبح

 , فلم ألبث أن نزوت عليها,حتدثني ذات ليلة إذ انكشف لي منها يشء
فقلت هلم امشوا معي إىل :  قال. إىل قومي فأخربهتمُ خرجتُفلام أصبحت

 ,ٌ أن ينزل فيك قرآننميش معك وما نأمن++ ال:فقالوا:  قالاهللا ++رسول
َّولنسلمنك [ فيك مقالة يلزمنا عارها, اهللا ++أو يكون من رسول ُْ

 فأخربته خربي, فقال اهللا ++ رسول)٣(]فأتيت:  قال.)٢(بجريرتك
 فها أنا صابر ألمر ,أنا بذاك: قلت »سلمة?+ ياأنت بذاك«: اهللا ++رسول

فرضبت صفحة رقبتي :  قال,»ر رقبةّحر«: اهللا; فاحكم بام شئت, فقال لي
: أصبحت أملك رقبة غريها, قال++ ماوالذي بعثك باحلق:  قلت)٤(ثم

الذي أصابني إال يف  ۩وهل أصابني: قلت: , قال»فصم شهرين متتابعني«
ًوسقافأطعم «: الصوم, قال ْ والذي : , فقلت»ً من متر ستني مسكينا)٥(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  ١/٥٠٤(البن األثري » النهاية«. أي يقلقني ويزعجني ١)(
 ). ١/٧٢٩(البن األثري » النهاية«. اجلناية والذنب: اجلريرة ٢)(
 . »ولسنا معك قال فلقيت«): ف( بدهلا يف ٣)(
 ).ف(ليست يف ) ٤(

 .]م−أ/١٦٢: ق[  ۩  
ْالوسق ٥)(  عامئةربوأ ,جازاحل أهل عند ِرطال وعرشون ثالثامئة وهو ا,ًصاع ستون: ْبالفتح َ

البن » النهاية«. ّدواملُ الصاع مقدار يف ِاختالفهم عىل ,العراق أهل دنع ِرطال وثامنون
 ) ٥/٤٠١(األثري 
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: لنا طعام, قال++ ما)٢( ليلتنا هذه وحشني)١(بعثك باحلق نبيا لقد لبثنا
ًقا ْسَ فأطعم منها و,ُفانطلق إىل صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك«

, فرجعت إىل قومي » وكل بقيتها أنت وعيالك,ًمن متر ستني مسكينا
اهللا ++ ووجدت عند رسول,وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي: فقلت

َ السعة وحسن الرأي, وقد أمر لي بصدقتكم َّ)٣(. 
 )٤(إسحاقبن ++نا حممد: هارونبن ++نا يزيد: خيثمة++ أبو −١٤١٩

 .بإسناده نحو حديث ابن إدريس
ًصخر حديثا مسندا غري هذا احلديثبن ++وال أعلم لسلمة:  ً)٥(. 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»بتنا«): ف(, )ص(  يف)١(
: )٥/١٦١( »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف  »وحشى«): ف(, )ص( يف )٢(

ًرجل وحش بالسكون من قومٍ أوحاش إذا كان جائع: يقال« ٍ َ ْْ ٌَ ٌ ُ َ وقد أوحش ,هلَام َعط+ا الَ َ ْ
 .ها. »إذا جاع

أمحد , و)٣٢٩٩( والرتمذي, )٢٠٦٢( هابن ماج, و)٢٢١٧, ٢٢١٣(داود ++ أبو أخرجه)٣(
: ًمجيعا مـن طريـق )٢٣٧٨(ابن خزيمة , و)٢٢٧٣(والدارمي , )٥/٤٣٦(, )٤/٣٧(

 .فذكرهصخر البيايض, بن ++عن سلمةيسار, بن ++سليامن
يسار مل بن ++ سليامن):يعني البخاري (قال حممد, هذا حديث حسن«: قال الرتمذي

): ١٧٥ص(» لعلل الكبريا«ًوقال الرتمذي أيضا يف . »صخربن ++يسمع عندي من سلمة
يسار بن ++مل يدرك سليامن  هذا حديث مرسل;:ا عن هذا احلديث, فقالًسألت حممد«

 . »ومل يصح حديثه«: )٤/٧٢( »التاريخ الكبري«وقال البخاري يف . »صخربن ++سلمة
 ).٣٢٩٩(, والرتمذي )٤/٣٧(هارون أخرجه  أمحد بن ++ طريق يزيد)٤(
 )٣/١٥٠(» اإلصابة« احلافظ يف نقل هذا القول عن املصنف) ٥(
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كوع بن ++عمروبن ++سلمة −٤٧٩ سلمي[ا  (*)]ا
 .سكن املدينة

 األكوع األسلمي,بن ++عمروبن ++سلمة )١(:اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبوقال
 .مسلم++ أبو:عامر, ويقال++ أبو:إياس, ويقال++ أبو:يقال كنيته

بن ++نا مكي, عن يزيد: اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبو −١٤٢٠
 .مسلم++أبا+ يا:عبيد أنه قال لسلمة++أبي

مصعب, عن ++ أبونا: عامر++ أبونا: اهللا++بن عبد++ هارون −١٤٢١
سنان هو عم بن ++عامر: األكوع قالبن ++عبيد, عن سلمة++بن أبي++يزيد
 .األكوعبن ++سلمة
األكوع وأخواه عامر بن ++سلمة: عبيد قال++ أبي عمي, عن −١٤٢٢

 .أسلمبن ++ُوأهبان ابنا األكوع من بني سالمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,األكوعبن ++عمروبن ++سلمة«): ١١/٣٠١(» هتذيب الكامل«قال املزي يف ). ف( من (*)
 : وقال,قشريبن ++اهللا++بن عبد++ سنان: واسمه,األكوعبن ++وهيببن ++ سلمة:ويقال

 بن++سلمأبن ++سالمانبن ++مالكبن ++خزيمةبن ++يقظةبن ++بن قيسا :بشري ويقال بنا
 : ويقال,إياس++ أبو:ويقال, مسلم++ أبو, األسلمي,عامربن ++عمروبن ++حارثةبن ++أفىص
 :ثالث مرات اهللا ++وبايع رسول,  شهد بيعة الرضوان حتت الشجرة.عامر املدين++أبو

  .» وبايعه يومئذ عىل املوت,وسطهم ويف آخرهمأيف أول الناس ويف 
 البن» اجلرح والتعديل«, و)٧/٥(ري للبخا» التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

» معجم الصحابة«, و)٣/١٦٣(البن حبان » الثقات«, و)٤/١٦٦(حاتم ++أبي
» معرفة الصحابة«, و)١/١٩٢(الرب++ عبدالبن» االستيعاب«, و)١/٢٧٧(قانع  البن

 ).٣/١٥١(»  اإلصابة«, و)١/٤٦٥(» أسد الغابة«, و)٣/١٣٣٩(ألبي نعيم 
 . كذا» عمرو بنبن ++نا مكي«): ف(زاد يف  ١)(
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احلارث بن ++ نا يعىل−الزبريي: يعني−أمحد ++ أبونا:  جدي −١٤٢٣
 .)١(ن أبيه وكان من أصحاب الشجرةسلمة, عبن ++املحاربي, عن إياس

بن ++الرمحن++بن عبد++نا املغرية: الزبريياهللا ++عبدبن ++ مصعب −١٤٢٤
األكوع بن ++عبيد, عن سلمة++بن أبي++ام, عن يزيدزحبن ++خالدبن ++اهللا++عبد
 مع الناس حتت الشجرة ثم عدلت إىل ظل اهللا ++بايعت رسول: قال

يا سلمة أال «:  قال لياهللا ++رسول فلام تفرج الناس عن ,الشجرة
 .)٢(فقمت فبايعت ثانية »ًوأيضا«: قد بايعت, قال: , قلت»?تبايع

 .۩عىل املوت:  عىل أي يشء بايعتم? قال− يعني لسلمة −فقلت: قال يزيد
نا يزيد, : مسعدةبن ++نا محاد: موسى++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون −١٤٢٥

 وذكر بقية احلديث ... يوم احلديبيةاهللا ++بايعت رسول: عن سلمة قال
 .)٣(نحوه
سلمة, بن ++عتبة, عن إياسبن ++أنا أيوب: اجلعدبن ++ علي −١٤٢٦

: قتادة, وخري رجالنا++ أبو:خري فرساننا«:  قالعن أبيه, عن النبي 
 .)٤(»سلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٧/٤٤٩(للحافظ ابن حجر » فتح الباري«انظر ) ١(
 . بهعبيد++بن أبي++يزيدمن طريق ) ٧٢٠٨(, )٢٩٦٠(أخرجه البخاري  ٢)(

 ].م−ب/١٦٢: ق[  ۩  
): ٤/٣٠٥(» الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٤/٤٧(» مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف  ٣)(

 .فذكر احلديث ,بن األكوع++ عن سلمة,عبيد++بن أبي++د عن يزي, بن مسعدة++ثنا محادحد
يف حديث ) ١٨٠٧(ومسلم , )٣٣٠٢(» مسنده«يف اجلعد بن ++أخرجه شيخ املصنف علي ٤)(

 .طويل
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بن ++نا علي: الزبريبن ++اهللا++ عبد نا)١(:اهللا++بن عبد++ هارون −١٤٢٧
أردفني : سلمة, عن أبيه قالبن ++حدثني إياس:  قال)٢(حكيمة++بيبن أ++يزيد

ً مرارا; ومسح عىل وجهي مرارا; واستغفر لي مرارا عدداهللا ++رسول ً ً 
 .)٣(يف يدي من األصابع++ما

بن ++أخربين يزيد: إبراهيم قالبن ++نا مكي :اهللا++بن عبد++ هارون −١٤٢٨
هذه ++ مامسلم++أبا+ يا:لمة فقلترأيت أثر رضبة يف ساق س: عبيد قال++أبي

ّأصيب سلمة فأتى إلي : هذه أصابتني يوم خيرب, وقال الناس: الرضبة? قال ُ
 .)٥( ثالث نفثات, فام اشتكيتها حتى الساعة)٤( فنفث فيهاالنبي 
خالد األمحر, ++ أبونا: كعببن ++نا يعقوب: زهريبن ++ أمحد −١٤٢٩
 .ر حليتهّمة يصفرأيت سل: عبيد قال++بن أبي++عن يزيد
بن +عقبة, عن إياسبن ++العزيز++ عبدحدثني: )٦(عمربن ++ حممدوقال −١٤٣٠

 . وهو ابن ثامنني سنة)٧(باملدينة سنة أربع وسبعني++ أبيتويف: سلمة قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »اهللا++ عبدنا«): ف(زاد يف  ١)(
 ) ٢/٤٩٣(لألمري ابن ماكوال » اإلكامل«خطأ, انظر » حكيم«): ف(يف ) ٢(
من طريق املصنف, والطرباين يف ) ٢٢/١٠٠(» ريخ دمشقتا« أخرجه ابن عساكر يف ٣)(

 ., بهاحلميديمن طريق ) ٧/٢٤( »املعجم الكبري«
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح «: )٩/٦٠٦( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

 .»حكيمة وهو ثقة++بن أبي++يزيدبن ++غري علي
 .»فيه«): م(يف ) ٤(
 . بهإبراهيمبن ++كياملعن ) ٤٢٠٦( أخرجه البخاري )٥(
 )٤/٣٠٧(البن سعد » الطبقات الكربى«انظر +)٦(
 .كذا» وتسعني«): ص(يف +)٧(
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 (*)أميةبن ++سلمة −٤٨٠
 .ً حديثاأمية, سكن املدينة, وروى عن النبي بن ++أخو يعىل

إسحاق, عن بن ++مدأنا حم: هارونبن ++نا يزيد:  جدي −١٤٣١
: َّصفوان, عن عميه سلمة ويعىل قاالبن ++اهللا++بن عبد++عطاء, عن صفوان

 ومعنا صاحب لنا من أهل مكة فقاتل , يف غزوة لهاهللا ++كنا مع رسول
 − أو قال ثنيتاه − )١(هُتَِّينَثرجاًل فعض ذراعه فانتزعها من فيه فسقطت 

يأكل أحدكم حلم أخيه كام «: قالله فأبطلها و فذكر ذلك فأتى النبي 
 .)٣(»ًفلم جيعل له شيئا − الفحل)٢(مَضْقَي أو كام −يأكل الفحل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًخالف يف صحبته, وليس له إال حديثا واحدا+ ال(*) ً. 
 »الثقات«, و)٤/١٥٦(» اجلرح والتعديل«, و)٤/٧٢(» التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته

» الطبقات الكربى«, و)٤٨٧, ٩٢, ١/٥٩(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٦(البن حبان 
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٧٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥/٤٥٦(
, )١/٤٦٥(» أسد الغابة«, و)١/١٩٣(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٣٤٢(
 ).٣/١٤٤(» اإلصابة«, و)١١/٢٦٤(» هتذيب الكامل«و

. حتت من نتانِوث فوق من نتانِث :الفم دممق يف التي األربع األسنان إحدى :الثنية) ١(
 ).١/١٠٢(» املعجم الوسيط«

ْقضمال) ٢(  ).٤/١٢٤(» النهاية«. األكل بأطراف األسنان: َ
أمحد و ,)٢٦٥٦(ه ابن ماج, و)٤٧٦٥(أخرجه النسائي, واحلديث »ثنيا«): ف(يف  ٣)(

 .   بهداهللاعببن ++رباح, عن صفوان++بن أبي++إسحاق, عن عطاءبن ++ عن حممد)٤/٢٢٢(
له سوى حديث واحد + ما:الرب++ عبدبناقال «): ٣/١٤٤(» اإلصابة«قال احلافظ يف 

 بن إسحاق, يعني أنه من روايته, واختلفا خيالف فيه : قال البخاري.بن إسحاقاعند 
 .   ها. »فيه يف إسناده

 عن , أخربين عطاء:ابن جريج قالمن طريق ) ٢٢٦٦(واحلديث أصله يف البخاري 
 عن ,بديلمن طريق ) ١٦٧٤(ومسلم . بنحوه بن أمية ++ عن يعىل,بن يعىل++انصفو
 .»بن أمية++سلمة«: وليس فيهام ذكر.  بنحوهبن يعىل++ عن صفوان,رباح++بن أبي++عطاء
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 . غري هذاوال أعلم روى سلمة عن النبي  :

ِسلمة −٤٨١ َسلمةبن ++ عمرو)٢( أبو,)١(َ ِ َ(*) 
 .سكن البادية من طريق البرصة, ووفد إىل النبي 

بن ++نا مسعر: نا وكيع: لواسطي قالإسامعيل ابن ++ حممد −١٤٣٢
 ,سلمة, عن أبيه أهنم وفدوا إىل النبي بن ++نا عمرو: ۩ْحبيب اجلَرمي

أكثركم «: َمن يصلي بنا? قالاهللا ++رسول+ يا:فلام أرادوا أن ينرصفوا قالوا
 فلم يكن أحد من القوم مجع من :قال »ًأو أخذا للقرآن –ًمجعا للقرآن 

 ّي فكنت أصلي هبم وعل, فقدموين وأنا غالم:ل قا,مجعت++ ماالقرآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال النووي يف ) ٢/٢٠(» املؤتلف واملختلف«بكرس الالم, كذا قيده الدارقطني يف +)١(
 وبنيمام قومه, إسلمة بن ++ال عمروإ بفتح الالم  كله:سلمة« ):١/٤٠(» رشح مسلم«

مثل ذلك ) ٣/١٥٩(» اإلصابة«وذكر احلافظ يف . »نصار فبكرسهاسلمة القبيلة من األ
 .»ًوقيل بفتح الالم أيضا«:  لكنه زاد−أي بكرس الالم−

 .كذا» ابن«): م(يف +)٢(
قدامة بن ++ألم أو أليبن ا :نفيع ويقالبن ++قيسبن ++سلمة«: خالف يف صحبته, وهو+ ال(*)

 نبه عىل ذلك نفيع اجلرميبن ++سلمة, وهو غري )٣/١٥٩(» اإلصابة« من ه ا.»ياجلرم
 ذكره الطربي :نفيع اجلرميبن ++سلمة«: فقال يف ترمجة) ٣/١٥٤(» اإلصابة«احلافظ يف 

 :الرب وقال++ عبدبنامه, وكذا قال الا عن سلمة والد عمرو اجلرمي املكسورة ًمنفرد
بن منده فظن أنه والد عمرو, والصواب خالفه فإن والد ا, وأما ينه جابر اجلرمروى ع
 .ها. »نفيع+ قيس ال:سلمة بكرس الالم عىل األصح, واسم أبيهبن ++عمرو

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١/٢٠٠(» طبقات خليفة«: وانظر ترمجته يف
, )٣/١٣٤١(» لصحابةمعرفة ا«, و)١/٢٧٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٨٩(
» اإلصابة«, و)١/٤٧٠(» أسد الغابة«, و)١/١٩٤(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و
)٣/١٥٩.( 

 .]م−أ/١٦٣: ق[  ۩  
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ْ لي, فام شهدت جمعا من جرم)١(شملة ً ْ إال كنت إمامهم, وكنت أصلي  َ
 .)٢( جنائزهم إىل يومي هذاعىل

: سلمة قالبن ++نا عمرو: نا أيوب: نا ابن علية:  جدي −١٤٣٣
م موا أكثركِّقد«: اهللا ++ فلام رجع قال رسول,بإسالم قومه++ أبيانطلق
 .)٣(فذكر احلديث نحو حديث وكيع »اًقرآن

, )٤(نا ابن علية, عن أيوب: حممد الزعفراينبن ++ احلسن −١٤٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّكساء يتغطى به ويتلفف فيه: ةشملال) ١(  ).٢/١٢٢٢(البن األثري » النهاية«. ُ
  طريقه ابنومن) ١/٣٤٤(شيبة ++ أبيابن, و)٥/٢٩(وأمحد  ,)٥٨٧(داود ++ أبو أخرجه)٢(

حبيب بن ++مسعر, عن وكيعًمجيعا من طريق ) ٢٥٩٦(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 . بهاجلرمي

 عن ,هارونبن ++ورواه يزيد« :داود للخالف فيه فقال بعدما أخرجه++ أبووأشار
 :مل يقل  ي إىل النبي لام وفد قوم:سلمة قالبن ++ عن عمرو,حبيب اجلرمىبن ++مسعر

 .»عن أبيه
 :علي الصائغ املكيبن ++ حدثنا حممد)٧/٥٠( »املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف 

 ,سلمةبن ++ عن عمرو, عن أيوب,عمريبن ++ ثنا احلارث:يحممد الشافعبن ++ثنا إبراهيم
حديث عمرو عن «: )٢/٢٠٥ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . , فذكرهعن أبيه قال

 عن الركبان, رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري أبيه يف الصحيح وهذا من حديثه
 .»ورجال أمحد رجال الصحيح

بن ++ حدثنا محاد:بن حرب++حدثنا سليامن): ٤٣٠٢(واحلديث بنحوه أخرجه البخاري 
 .مطو. فذكر احلديث عن أبيهبن سلمة, ++ عن عمرو,قالبة++ عن أبي, عن أيوب,زيد

) ١٥١٢(خزيمة وابن , )١/٣٤٣(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبي و)٥/٣٠(أمحد  أخرجه )٣(
 نا :براهيمإبن ++سامعيلً مجيعا من طريق إ)١/٢٧٩( »معجم الصحابة«وابن قانع يف 

 .فذكرهبن سلمة اجلرمي, ++أيوب, عن عمرو
 .بن زيد, عن أيوب++من طريق محاد) ٤٣٠٢(ورواه غري واحد عن أيوب, ويف البخاري 

 . وانظر التعليق السابقخطأ, » نافع«): ف(يف +٤)(
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 فلام ,بإسالم قومه++ أبيلام فتحت مكة انطلق: سلمة قالبن ++عن عمرو
 .»ًموا أكثركم قرآناِّقد«: اهللا ++قال رسول: رجع قال

  . غري هذا احلديثبي  وال أعلم روى سلمة عن الن:

اغميبن ++سلمة −٤٨٢  (*)نفيل الكندي ال
 .سكن الشام

 )١(الرمحن++بن عبد++نا إبراهيم: عاصمبن ++اجلبار++ عبدطالب++ أبو −١٤٣٥
ْعبلة, عن جبري++بن أبي++ُعبلة العقيلي, عن إبراهيم++بن أبيا نفري, عن بن ++َ

:  قالاهللا ++ىل رسولًنفيل الكندي وكان من قومه بعثوه وافدا إبن ++سلمة
 مستقبل الشام بوجهه , متس ركبتي ركبتهاهللا ++ مع رسول)٢(بينا أسري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفيل السكوين ثم الرتاغمي بمثناة بن ++سلمة«: )٣/١٥٥( »اإلصابة« قال احلافظ يف (*)

  .» له صحبة:حاتم والبخاري++ أبو قال,وغني معجمة
البن حبان » الثقات«, و)٤/٧٠(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته

البن سعد » ت الكربىالطبقا«, و)١٣٢ص(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٧(
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٧٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٤٢٧(
, )١/٤٧٠(» أسد الغابة«, و)١/١٩٤(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٥٢(
 ).١١/٣٢٣(» هتذيب الكامل«و

ديث أخرجه , واحل»الرمحن++بن عبد++هانئبن ++إبراهيم«): ف(, ويف )ص( و)م(هكذا يف ) ١(
من ) ١١/٣٢٣(» هتذيب الكامل«, واملزي يف )١/١١٤(» تاريخ دمشق«ابن عساكر يف 

 طالب++ أبوحدثنا :قال البغوي حممدبن ++اهللا++ عبدحدثنا :قال طاهر املخلص++ أبيطريق
بن ++إبراهيم عن ,عبلة++بن أبي++الرمحن++بن عبد++هانئ حدثني :قال عاصمبن ++اجلبار++عبد
 . به عبلة++أبي

 .»بينا أنا«): ف(يف ) ٢(
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 الناس )١( أذال,اهللارسول + يا: إذ أتاه رجل فقال,موليا ظهره إىل اليمن
 وزعموا أن احلرب قد وضعت أوزارها, فقال ,اخليل ووضعوا السالح

يزال قوم من أمتي ++ اللقتال, بل اآلن جاء ا,كذبوا«: اهللا ++رسول
هلم قلوب أقوام ينرصهم عليهم حتى اهللا ++ يزيغ,اهللا ++يقاتلون عىل أمر

 اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم ,تقوم الساعة أو حتى يأيت أمر اهللا
ًمتبعي أفناداالقيامة, وهو يوحي إلي أين مقبوض غري ملبث, وأنتم  ّ ُ)٢( ,

 .۩)٣(»بالشامقر دار املؤمنني ُوع
بن ++ الوليد)٤(نا: الرمحن++بن عبد++الوليد القريش أمحد++ أبو −١٤٣٦
الرمحن ++بن عبد++ أن الوليد:مهاجر األنصاريبن ++ حدثني حممد:مسلم

نفيل احلرضمي بن ++نفري احلرضمي, عن سلمةبن ++اجلريش حدثه عن جبري
 فدنوت منه اهللا ++ً فتحا, فأتيت رسولعىل رسوله اهللا ++فتح: قال

َسيبت اخليل وعطل اهللا ++رسول+ يا:حتى كادت ثيابي متس ثيابه فقلت ِّ ُ ّ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َّأذل«): ٦/٢١٤(» رشح النسائي«بالدال املهملة, قال السيوطي يف » أدال«): م( يف )١(
ِ أهانوها واستخفوا بها:أي  معجمةل بذا:َليُس اخلاالن ُّ ُ وضعوا أداة م أراد أهن: وقيل,ُ
 .»ُسلوهاْرب عنها وأراحل

 ):٦/٢١٤(» رشح النسائي«قال السيوطي يف » ًأفرادا«): م(, ويف )ف(و) ص( هكذا يف )٢(
ْ فند:ِ واحدهم,ًأي مجاعات متفرقني قوما بعد قوم« ِ«. 

 )١١/٣٢٣(» هتذيب الكامل«, واملزي يف )١/١١٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٣(
 ه١٥٢عبلة املتوىف سنة ++بن أبي++من طريق املصنف به, وفيه انقطاع بني إبراهيم

عبدالرمحن, كام يف بن ++, والصواب أن بينهام الوليده٨٠ري املتوىف سنة بن نف++وجبري
 .احلديث اآليت بعده

 .]م−ب/١٦٣: ق[  ۩  
 . »عن«): ف(يف  ٤)(
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كذبوا, «: اهللا ++وضعت احلرب أوزارها, فقال رسول: السالح وقالوا
يزيغ قلوب أقوام اهللا ++يزال++ الاآلن جاء القتال اآلخر والقتال األول,

ُوعقر دار  ,عىل ذلكاهللا ++ حتى يأيت أمر,منهماهللا ++قاتلوهنم ويرزقكمف
 .)١(»املسلمني يومئذ بالشام

: إسامعيل, عن أرطاة قالبن ++نا مبرش: أيوببن ++ زياد −١٤٣٧
: نفيل السكوين يقولبن ++سمعت سلمة: حبيب قالبن ++سمعت ضمرة

 هل أتيت بطعام ,رسول اهللا+ يا: إذ قال قائلاهللا ++بينا نحن عند رسول
َبطعام بمسخنةأتيت «: من السامء? قال َ ْ فهل كان فيها فضل : قال »)٢(ِ

رفع إىل السامء, وهو يوحي «: ? قال)٣(فام فعل به: قال »نعم«: عنك? قال
 وستأتون , ولستم البثني بعدي إال قلي,إلي أين غري البث فيكم إال قلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مسنده«, وأمحد يف )٤٤٠١ (»السنن الكربى«و )٣٥٦١(»املجتبى«يف النسائي  أخرجه )١(

عاصم يف ++ابن أبي, و)٣/٢٧٥(, )١/٢٣٤( »مشكل اآلثار«والطحاوي يف  ,)٤/١٠٤(
» مسنده«عوانة يف ++, وأبو)٧/٥٢( »الكبري«, والطرباين يف )٤/٢٩٥(» آلحاد واملثاينا«
الرمحن ++بن عبد++الوليد: ًمجيعا من طريق )٣١٣٠( »البحر الزخار«, والبزار يف )٧٢٨٠(

 ., فذكرهبن نفيل الكندي++ عن سلمة,بن نفري++عن جبري, اجلريش
نفيل, بن ++ا يرويه هبذه األلفاظ إال سلمةًنعلم أحد+يث الهذا احلد«: قال البزار

 ورجاله رجال معروفون من أهل الشام , يف ذلك عن سلمةىَروُا يًوهذا أحسن طريق
 »الكربى«علقمة عند النسائي يف ++تابعه أبو. »بن سليامن األفطس++مشهورون إال إبراهيم

علقمة ++ أبوي حدثن: قال,محزةبن ا عن حييى وهو ,عامربن ++ أخربنا هشام: )٨٧١٢(
 ., فذكرهنفيلبن ++ عن سلمةي,نفري احلرضمبن ++ عن جبري,علقمةبن ++نرض

هو الصواب; فقال ابن ) م(, وما أثبتناه من »بسخنة«): ف(, ويف »بمسحته«): ص( يف )٢(
ْ قدر كالتوريه«: )٢/٨٩٢( »النهاية يف غريب األثر«األثري  يف  َّ ْ إناء يرشب : التور, وِ

ّ  يسخن فيها الطعام, مذكر,فيه  .ها. »ُ
 ). ف(من  ٣)(
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 شديد وبعده )١(وتانُيدي الساعة م نيً بعضكم بعضا وبفني يًأفنادا
 .)٢(»لسنوات الزالز

 . غري هذاُنفيل عن النبي بن ++ وقد روى سلمة:

 (*)نعيمبن ++سلمة −٤٨٣
  .سكن الكوفة

 .حممد حبن ++نا حجاج: خيثمة++ أبو −١٤٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وت الكثري الوقوع  امل:وقال غريه. توهو امل: ازّقزلال اق. الواو وسكون امليم بضم«+١)(
عند رشح » فتح الباري«قاله احلافظ يف . »ِويقال بالضم لغة متيم وغريهم يفتحوهنا

  ).٣١٧٦(احلديث رقم 
» مسنده«من طريق املصنف, وأمحد يف ) ٨/٩(» خ دمشقتاري«أخرجه ابن عساكر يف  ٢)(

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٦٨٦١(» مسنده«يعىل يف ++, وأبو)٤/١٠٤(
, )٦٧٧٧(» صحيحه«, وابن حبان يف )٧/٥١(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٢٩٧(

نعيم يف ++أبو, و)٣١٢٩(» البحر الزخار«, والبزار يف )٤/٤٩٤( »املستدرك«واحلاكم يف 
 .بن نفيل, به++بن حبيب, عن سلمة++ًمجيعا من طريق ضمرة) ٣/١٣٥٢( »معرفة الصحابة«

هبذا اللفظ إال من هذا اهللا ++ عن رسولىنعلمه يرو+هذا احلديث ال«: قال البزار
 .»حبيب رجالن من أهل الشام معروفانبن ++املنذر, وضمرةبن ++الوجه, وأرطاة
 .» صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث«: وقال احلاكم

يعىل ++ وأبورواه أمحد والطرباين والبزار«: )٧/٥٩٦(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»ورجاله ثقات

 وقال .يمسعود األشجعبن ++نعيمبن ++سلمة«: )٣/١٥٤( »اإلصابة« قال احلافظ يف (*)
 .» له وألبيه صحبة:حاتم++ وأبوالبخاري

, )٤/١٧٣(» اجلرح والتعديل«, و)٤/٧١(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته
الطبقات «, و)١/٢٧٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٦(البن حبان » الثقات«و

 ).١١/٣٢٢(» هتذيب الكامل«, و)٦/٤٤(البن سعد » الكربى
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 .النرض ح++ أبونا: اهللا++بن عبد++ هارون −١٤٣٩
 .حممد حبن ++حدثنا حسني:  قاال)١( جدي وإسحاق لؤلؤ −١٤٤٠
نا : حدثنا شيبان: نا األشيب قالوا: إسحاقبن ++ حممد −١٤٤١

وكان من أصحاب −نعيم بن ++اجلعد, عن سلمة++بن أبي++منصور, عن سامل
ًيرشك به شيئا ++اهللا ال++من لقي«: اهللا ++قال رسول:  قال−اهللا ++رسول

 .)٢(»دخل اجلنة
وإن «:خيثمة, وال أعلم له غريه; وزاد الباقون++ أبيوهذا لفظ حديث

 .۩»رسقزنا وإن 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيمبن ++إسحاقوهو ) م(, )ص(والصواب بدوهنا كام يف » بن«): ف(زاد قبلها يف  ١)(

 أمحد عم ابن »يؤيؤ« قيل و»لؤلؤ« :لقبه, يعقوب++ أبو,البغوى منيعبن ++الرمحن++بن عبدا
 .منيعبن ا

ومن ) ٢/٤٨(» املصنف«شيبة يف ++ أبي, وابن)٤/٢٦٠(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(
» مسنده«محيد يف بن ++, وعبد)٢/٤٦٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيطريقه ابن

, )٧/٤٨(» الكبري«, والطرباين يف )٨/٤٩٢(» مشكل اآلثار«الطحاوي يف , و)٣٨٩(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٢٧٥(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 

 اجلعد,++بن أبي++سامل عن منصور, عن طهامن,بن ++إبراهيمًمجيعا من طريق ) ٣/١٣٤٩(
 ., فذكر احلديثاهللا ++رسول قال: قال األشجعي, نعيمبن ++سلمة عن

 .»رجاله ثقات«: )١/١٦٣( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .]م−أ/١٦٤[  ۩  
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مةبن ++سلمة −٤٨٤ نصاريبن ++س  (*)وقش ا
 .ً موتا باملدينة إنه آخر أصحاب النبي :سكن املدينة, وقيل

واللفظ −صالح ++ أبوحدثنا:  ابن زنجويه وابن هانئ قاال −١٤٤٢
بن ++حممودبن ++حدثني ابن جبرية:  قالحدثني الليث:  قالالبن زنجويه

 جبرية األنصاري,++بن أبي++حممودبن ++جبرية: جبرية األنصاري, عن أبيه++أبي
وكان آخر − اهللا ++وقش صاحب رسولبن ++سالمةبن ++ سلمة)١(عن

 مالك, فإنه بقيبن ++إال أن يكون أنس )٢(ً موتااهللا ++أصحاب رسول
 فأكلوا وخرجوا فتوضأ , أهنم دخلوا إىل طعام وسلمة عىل وضوء−بعده
بىل, ولكني رأيت : ن عىل وضوء? قالأمل تك:  فقال له جبرية,سلمة
 عىل وضوء  والنبي ,عينا هلاُ دعوة د)٣( وخرجنا مناهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زعوراءبن ++زغبةبن ++وقشبن ++سالمةبن ++سلمة«): ٣/١٤٨(» اإلصابة« قال احلافظ يف (*)
عقبة بن ++بن إسحاق وموسىا ذكره .عوف++ أبوياألشهل األنصاري األشهل++بن عبدا

 , شهد العقبة األوىل والثانية يف قول مجيعهم: قال الطربي.عقبة وبدروغريمها يف أهل ال
 .»ا واملشاهد بعدهاًوشهد بدر

 ,)٤/١٦١(» اجلرح والتعديل«, و)٤/٦٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته
 »الطبقات الكربى«, و)١٤٠ص(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٣(البن حبان » الثقات«و

معجم «, و)٣/٤٥١(عاصم ++ أبيالبن» اآلحاد واملثاين«, و)٣/٤٣٩(البن سعد 
, )٣/١٣٣٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨١(البن قانع » الصحابة

 ).١/٤٦٧(» أسد الغابة«, و)١/١٩٣(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و
 ).ف(سقطت من  ١)(
 ).ف(ليست يف ) ٢(
 .»يف«): ف(يف ) ٣(
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 ,بىل«: رسول اهللا? قال+ ياأمل تكن عىل وضوء: فأكل ثم توضأ, فقلت
َ وهذا مما أحدث,ولكن األمور حتدث ِ ُ)٢(»)١(. 

من إسحاق فيبن ++حدثني أبي, عن حممد:  قال ابن األموي −١٤٤٣
ُوقش من بني زعوراءبن ++سالمةبن ++سلمة: ًشهد بدرا  .)٣(األشهل++بن عبد++َ

 .ولسلمة حديث غري هذا يف املغازي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حدث«): ف(يف ) ١(
 )٧/٤١( »الكبري«والطرباين يف  ,)٣/٤٥٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++بن أبيأخرجه ا ٢)(

» املستدرك«, واحلاكم يف )٣/١٣٣٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوومن طريقه
بن ++اهللا++ عبد:ً مجيعا من طريق)١/١٥٦( »السنن الكربى«, والبيهقي يف )٣/٤٧٢(

جبرية ++بن أبي++حممودبن ++جبريةن ب++ حدثني زيد:سعدبن ++ حدثني الليث:صالح
وقش, صاحب بن ++سالمةبن ++حممود, عن سلمةبن ++األنصاري, عن أبيه جبرية

وهو مرتوك احلديث كام » زيد«: »حممودبن ++ابن جبرية«فسموا . , فذكرهاهللا ++رسول
 ).١٠/٣٤(» هتذيب الكامل«يف ترمجته من

  وفيه»الكبري«رواه الطرباين يف «): ١/٥٦٦(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 
الليث وضعفه أمحد بن ++شعيببن ++امللك++ عبد وثقه,صالح كاتب الليثبن ++اهللا++عبد

 .»ومجاعة واهتم بالكذب
جبرية قال بن ++جبرية زيد++بن أبي++جبرية«: )٢/٩٨ (»لسان امليزان«وقال احلافظ يف 

 ; وال يدري سمع منه أم ال,وقشبن ++سالمةبن ++ جمهول روى عن سلمة:يبن املدينا
 .»ألنه مل يقل سمعت

 ).٧/٤٦(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
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شجعيبن ++سلمة −٤٨٥  (*)قيس ا
 .عوانة ح++ أبونا:  شيبان −١٤٤٤
 .زيد حبن ++نا محاد: عمر القواريريبن ++ عبيدا هللا −١٤٤٥
ن كلهم عن منصور, نا سفيا:  جدي وابن املقرئ قاال −١٤٤٦

 َإذا توضأت«:  قالقيس, عن النبي بن ++يساف, عن سلمةبن ++عن هالل
 .)٢(» فأوتر)١(ُفانثر, وإذا استجمرت

يساف, بن ++محيد, عن منصور, عن هاللبن ++نا عبيدة:  جدي −١٤٤٧
 : أربعيإنام ه«: اهللا ++قال رسول: قيس األشجعي قالبن ++عن سلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , الغطفاين له صحبةيقيس األشجعبن ++سلمة«: )٣/١٥٢( »اإلصابة« قال احلافظ يف (*)

 إنه : ويقال,يسافبن ++ هالل:روى عنه,  ي وله رواية عن النب, نزل الكوفة:يقال
 وقد جاءت عنه رواية , ومن تبعهيالفتوح األزد++ أبو جزم بذلك.ية عنهتفرد بالروا
بن ++ وروى سعيد, روى ثالثة أحاديث: وقال البغوي,إسحاق السبيعي++ أبيمن طريق

 .ها. »منصور بإسناد صحيح أن عمر استعمله عىل بعض مغازي فارس
, )٤/١٧٠(» عديلاجلرح والت«, و)٤/٧٠(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

اآلحاد «, و)٦/٣٣(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/١٦٥(البن حبان » الثقات«و
معرفة «, و)١/٢٧٥(قانع  البن» معجم الصحابة«, و)٢/٤٩٢(عاصم ++البن أبي» واملثاين

أسد «, و)١/١٩٣(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٤٨(ألبي نعيم » الصحابة
 ).١١/٣٠٩(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٨٩(» الغابة

ْسميت ومنه ,ّالصغار ْاألحجار يوه ,رِامباجل حّالتمس: ستجامراال) ١( َ ّ َجمار ُ َللحىص احلج ِ ْ 
 ).١/٨٠٧(البن األثري » النهاية«. هبا ُيرمى التي

 هماج , وابن)٤٥( »الكربى«, و)٨٩(» املجتبى«يف  والنسائي ,)٢٧(أخرجه والرتمذي  ٢)(
 ,منصورًمجيعا من طريق ) ٣٤٠, ٣٣٩, ٤/٣١٣(وأمحد  ,)٨٥٦ (, واحلميدي)٤٠٦(

 .»حديث حسن صحيح«: وقال الرتمذي.  بهيسافبن ++عن هالل
 .هريرة++ أبيمن حديث) ٢٣٧(, ومسلم )١٦٢(واحلديث أصله يف البخاري 
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 وال ,إال باحلقاهللا ++ حرم, وال تقتلوا النفس التيًشيئاترشكوا باهللا ++ال
 .)١(» وال تزنوا,ترسقوا

 .وقد رواه الثوري, عن منصور
كثري, عن سفيان, عن بن ++نا حممد: حممد القايضبن ++ أمحد −١٤٤٨

 .منصور بإسناده نحوه
 )٣(إسحاق++ أبي رشيك, عن)٢(نا: ۩نا ابن األصبهاين:  عمي −١٤٤٩

: موسى وهو يقرأ, فقال++ أبيَّ مر عىل أن النبي :قيسبن ++رفعه إىل سلمة
 .)٤(»ًلقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , وابن)٤/٣٣٩(» مسنده«, وأمحد يف )١١٣٧٣(» السنن الكربى« أخرجه النسائي يف ١)(

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, ومن طريقه ابن)٢/٤٠٥(» املسند«شيبة يف ++أبي
» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٧/٣٩(» الكبري«, والطرباين يف )٢/٤٩٢(
بن ++ عن هالل,منصورًمجيعا من طريق ) ٤/٣٩١(» املستدرك«, واحلاكم يف )١/٢٧٦(

 .»ومل خيرجاههذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني «: وقال احلاكم.  بهيساف
 .»رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات«): ١/٢٩٣(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 

 .]م−ب/١٦٤: ق[  ۩  
 .»أنا«): ف(يف ) ٢(
 .كذا» موسى«): ص(يف +)٣(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوومن طريقه ,)٧/٣٩(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٤)(

 ):٣/١٦٣( »مشكل اآلثار«, والطحاوي يف العزيز++عبدبن ++يحدثنا عل): ٣/١٣٤٨(
عن ) أمية++ وأبواحلسن عم املصنف,++ أبوالعزيز++بن عبد++علي(كالمها . أمية++ أبوحدثنا
إسحاق, ++ أبي عني,النخعاهللا ++عبدبن ++حدثنا رشيك: سعيد األصبهاين قالبن ++حممد

 ., فذكرهقيسبن ++رفعه إىل سلمة
 .»رواه الطرباين وإسناده جيد«): ٩/٦٠٠(» مع الزوائدجم«وقال اهليثمي يف 

 ,بردة++ أبيمن حديث) ٧٩٣(, ومسلم )٥٠٤٨(واحلديث أصله يف صحيح البخاري 
 .موسى++ أبيعن
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قيس إال هذه بن ++وال أعلم روى احلديث غري رشيك, ومل يرو سلمة
 .الثالثة األحاديث

ذبن ++سلمة −٤٨٦ ُحبق ا ّا َ(*) 
 .سكن البرصة

−نا محاد : الربيع قاال++أبو وعمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٤٥٠
احلسن, عن ++بن أبي++دينار, عن احلسنبن ++ عن عمرو−يعني ابن زيد

 اهللا ++حمبق أن رجاًل وقع عىل جارية امرأته فرفع إىل رسولبن ++سلمة
 له وعليه مثلها; وإن كان استكرهها فهي يإن كانت طاوعته فه«: فقال

 .)١(»حرة وعليه مثلها هلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالف يف صحبته, وإنام اختلفوا يف اسم أبيه وضبطه, وقد حكى هذا اخلالف + ال(*)
 اسم املحبق : وقيل, اهلذلياملحبقبن ++سلمة«:  فقال)٣/١٥٣( »اإلصابة«احلافظ يف 

 , واألشهر فيه فتح الباء. املحبق جده, وقيل, عبيد: وقيل, ربيعة: وقيل,صخر
العزيز ++بن عبد++ قلت لصاحبه أمحد: قال العسكري,شبة فكرس الباءبن ++وأنكره عمر
 : قلت? أيش املحبق يف اللغة: قال? إن أهل احلديث كلهم يفتحوهنا:اجلوهري
 :هندبن ++ كام قالوا يف عمرو,نام سامه املرضط تفاؤال بأنه يرضط أعداءه إ: قال,املرضط

 .»سنان++ أبا يكنى,مرضط احلجارة
, )٤/١٧١(» اجلرح والتعديل«, و)٤/٧١(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

» الطبقات الكربى«, و)١/٧٨(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٤(البن حبان » الثقات«و
» معجم الصحابة«, و)٢/٢٦٤(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«, و)٧/٨١(البن سعد 
البن » االستيعاب«, و)٣/١٣٤٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٧٨(البن قانع 

 ).١١/٣١٨(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٦٨(» أسد الغابة«, و)١/١٩٤(الرب ++عبد
بن ++يثبت خرب سلمة+ال:  املنذرهذا احلديث فيه خالف عىل احلسن البرصي, وقال ابن ١)(

املحبق, وسيأيت بيان ذلك كله وعرض اخلالف فيه بتفصيل كل طريق ذكره املصنف, 
 = .واهللا املستعان
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عيينة, عن بن ++نا سفيان: عمر القواريريبن ++هللا عبيد ا −١٤٥١
 املحبق, عن النبي بن ++, عن احلسن, عن سلمة)١(]بن دينار[عمرو 
 .)٢(مثله

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »السنن الكربى«والبيهقي يف . ثنا عفان) ٥/٦(» مسنده«هذا احلديث أخرجه أمحد يف 
 :بن إسحاق++بن حممد++ أخربنا احلسن:بن حممد املقرئ++ياحلسن عل++ أخربنا أبو:)٨/٢٤٠(

 .الربيع++ أبو حدثنا:يعقوببن ++حدثنا يوسف
بن ++دينار, عن احلسنبن ++زيد, عن عمروبن ++عن محاد) الربيع++ أبوعفان,(كالمها 

 .حمبقبن ++احلسن, عن سلمة++أبي
 .ثم ذكر احلديث» وقد روى ىف ذلك حديث آخر أضعف من هذا«: قال البيهقي
» مسنده«يف أمحد بن املبارك فيام أخرجه ++اهللا++هذا احلديث عبدبن دينار عىل ++تابع عمرو

 .فذكرهبن املحبق, ++ عن سلمة, عن احلسن, ثنا املبارك:النرض++ثنا أبو: )٣/٤٧٦(
 , عن احلسن, عن يونس,ثنا إسامعيل: )٥/٦(أمحد فيام عند : ًوتابعه يونس أيضا

 .املحبقبن ++عن سلمة
جامع «بن املحبق كام قال العالئي يف ++حلسن وسلمةوإسناد هذا احلديث منقطع بني ا

 . »بن قتادة++ وبينهام يف هذا احلديث جون:خيثمة++بن أبياقال «): ١٦٥: ص(» التحصيل
هذا حديث خمتلف فيه عىل «: )١٣/٤٩٠( »معرفة السنن واآلثار«قال البيهقي يف 

 وقد رواه الشافعي يف .بن قتادة, عن سلمة++عنه عن جون: عنه هكذا, وقيل: احلسن, فقيل
بن املحبق, وعن ++بن دينار, عن احلسن, عن سلمة++كتاب حرملة عن سفيان, عن عمرو

بن املحبق, عن النبي ++بن حريث, عن سلمة++سفيان, عن اهلذلي, عن احلسن, عن قبيصة
بن ++سمعت أمحد: داود أنه قال++بن حريث غري معروف, روينا عن أبي++ مثله, وقبيصة

حيدث عنه غري احلسن + ال,يعرف+بن املحبق, شيخ ال++الذي رواه عن سلمة: قولحنبل ي
بن قتادة شيخ مل حيدث عنه غري ++جون: وسمعت أمحد يقول: بن حريث, قال++يعني قبيصة

بن املحبق, يف حديثه ++بن حريث سمع سلمة++ قبيصة:»التاريخ«احلسن, وقال البخاري يف 
 .»بن املحبق++ خرب سلمةوال يثبت:  وقال ابن املنذر.نظر

 ).ص(بني املعقوفني ليس يف + ما)١(
. محيدبن ++ حدثنا يعقوب):٢/٢٦٥( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن ٢)(

 = . ياملدينبن ++ي ثنا عل:خليفة++ أبوحدثنا): ٧/٤٥( »الكبري«والطرباين يف 



  ثالثاملجلد ال ٥٢
نا سفيان, عن عمرو, عن احلسن, عن : يزيدبن ++ عباس −١٤٥٢

 .)١( مثلهرجل, عن سلمة, عن النبي 
سمعت : لمسلم, عن عمرو قابن ++نا حممد: عمروبن ++ داود −١٤٥٣
سمعت امرأة : املحبق قالبن ++ربيعةبن ++احلسن, عن سلمة++بن أبي++احلسن

 فقال , عن جارية هلا خرج هبا زوجها إىل سفرة فأصاهباتسأل النبي 
 وإن كانت ,إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها«: اهللا ++رسول

 .)٢(»طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها
حريث, بن ++قبيصة: ني, عن احلسن زاد يف إسنادهمسكبن ++ورواه سالم

 .ً وزاد فيه كالما,عن سلمة
 حدثني: مسكني قالبن ++سالمبن ++نا القاسم: حممدبن ++ زهري −١٤٥٤
حدثني : سألت احلسن, عن الرجل يقع بجارية امرأته? فقال: قال++أبي

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++عيينة, عن عمرو بن++عن سفيان) املدينيبن ++محيد, وعليبن ++يعقوب(كالمها 
 ., فذكرهاملحبق اهلذليبن ++دينار, عن احلسن, عن سلمة

 .»هذا قبل أن تنزل احلدود: قال سفيان«: عاصم زيادة يف آخره++ أبيويف رواية ابن
عن احلسن عن : فإن قتادة يقول: فقلت لسفيان: قال علي«: ويف رواية الطرباين

بينهام إنسان أو : قال عمرو: ل سفيان فقا?املحبقبن ++حريث عن سلمةبن ++قبيصة
:  قال سفيان,حريثبن ++بينهام قبيصة: بكر اهلذلي++ أبايعني − فقال له اهلذلي ,رجل

 .»وإنام أعرف هذا اهلذلي إنه من قوم سلمة
 ).ص( هذا احلديث سقط يف )١(
 يف والطرباين. صفوانبن ++حدثني يرسة )٤/٧٢( »التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف  ٢)(

 . عمرو الضبيبن ++ ثنا داود:هارونبن ++حدثنا موسى): ٧/٤٦( »الكبري«
  عن عمرو,مسلمبن ++ حممدعن) عمرو الضبيبن ++صفوان, داودبن ++يرسة(كالمها 

 ., فذكرهاحلسن++بن أبي++ سمعت احلسن:ديناربن ا
  .» وال يصح,حريثبن ++ةص بينهام قبي;مل يسمع احلسن من سلمة«: قال البخاري



 ٥٣ ثالثاملجلد ال  
املحبق أن رجاًل من أصحاب بن ++حريث األنصاري, عن سلمةبن ++قبيصة

 وإن امرأته بعثت معه جارية هلا ,يزال يسافر ويغزو++ ال كانلنبي ا
 ومل جتعلها له, وأنه لام طال ,تغسل رأسك وختدمك وحتفظ عليك: فقالت

فوقع باجلارية, فلام قفل أخربت اجلارية موالهتا  ۩سفره يف وجهه ذلك
 فأخربته بالذي  فغارت غرية شديدة, فغضبت فأتت النبي ,ذلك

 , عتيقة وعليه مثلها)١(إن كان استكرهها فهي«: فقال هلا النبي صنع, 
 وعليه مثل ثمنها , طيب نفس منها ورضاها فهي له)٢(وإن كان أتاها عن

 .)٣(ومل يقم فيه حدا »ِلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/١٦٥: ق[  ۩  
 .يف هذا املوضع وهو حلق مصحح» عن«أحلق كلمة ) ف(يف ) ١(
 .»عىل«): م( يف )٢(
رشح معاين «والطحاوي يف  . حدثنا يوسف القايض):٤/٤٦( »الكبري« أخرجه الطرباين يف ٣)(

: )٨/٢٤٠( »السنن الكربى«والبيهقي يف . داود++ حدثنا ابن أبي):٣/١٤٤( »اآلثار
 حدثنا :بن إسحاق++بن حممد++ أخربنا احلسن:بن حممد املقرئ++ياحلسن عل++أبوأخربناه 
 . بن يعقوب++يوسف

 بن مسكني++بن سالم++عن القاسم) داود++بن يعقوب القايض, ابن أبي++يوسف(كالمها 
 .سألت احلسن, فذكره: قال++ أبيحدثني: قال

 هذا أصح يعنى :بيصة عنه حلديث قي فيام بلغنيقال البخار«: قال البيهقي بعده
وال يقول هبذا أحد من : يقال البخار.  عن سلمة:من رواية من رواه عن احلسن

بن ++ سمع سلمةيحريث األنصاربن ++قبيصة: »التاريخ«  يفيقال البخارو. أصحابنا
حصول اإلمجاع من فقهاء األمصار بعد التابعني عىل «: ثم قال. » حديثه نظراملحبق يف

 .» احلدودا بام ورد من األخبار يفًل عىل أنه إن ثبت صار منسوخ دليهترك القول ب
بن ++ عن سلمة,حريثبن ++عن قبيصة«: )٥٨: ص(البن املديني » العلل«ويف 

 إن استكرهها فهي حرة ; جارية امرأتهئ يف رجل وط قىض النبي :املحبق قال
 خيثمة هذا أصله ورواه منصور عن. »مسنده« رواه اإلمام أمحد يف .ولسيدهتا مثلها

  وإنام أويت, وهو حديث منكر, وإسناده ضعيف, وإنام يروي عنه أهل الكوفة,برصي
 = .»من طريق خيثمة عن احلسن



  ثالثاملجلد ال ٥٤

 قتادة,بن ++وقد روى هذا احلديث شعبة, عن قتادة, عن احلسن, عن جون
 .عن سلمة
نا شعبة, : بكاربن ++نا بكر: سطيامللك الوا++بن عبد++ حممد −١٤٥٥

بن ++ عن سلمة−أو عن رجل–قتادة بن ++عن قتادة, عن احلسن, عن جون
 .مسكنيبن ++ بمعنى حديث سالم)١(حمبق, عن النبي 

حريث, عن بن ++وصحيح هذا احلديث عندي عن احلسن عن قبيصة
 .ورواه معمر, عن قتادة مثل حديث سالم .سلمة
الرزاق, عن معمر ++ عبدنا: وزهري قاال به ابن زنجويه  −١٤٥٦

 .عن قبيصة:  وقاال)٢(وذكر احلديث
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه :ا عن هذا احلديث فقالًسألت حممد«: )٢٣٥: ص( »علل الرتمذي«ويف 
 ,بن حريث++ عن قبيصة,بن مسكني عن احلسن++بن زاذان وسالم++بن دهلم ومنصور++الفضل

 وال يقول هبذا احلديث :قال حممد. املحبق وهو أصح من حديث قتادةبن ++عن سلمة
 .»أحد من أصحابنا

بن ++بن احلسني++احلسن حممد++حدثنا أبو: )٨/٢٤٠( »السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف ١)(
بن ++ي حدثنا عل:بن احلسن احلافظ++بن حممد++حامد أمحد++ أخربنا أبو: إمالءيداود العلو

 ., به حدثنا شعبة:بن بكار++ حدثنا بكر: قااليبن سعيد الدارم++ وأمحديعيد النسوس
 ):٤٤٦٣(داود ++فأخرجه أبو: عروبة++بن أبي++وخالف شعبة يف هذا احلديث سعيد

بن ++ أخربنا حممد):٣٣٦٤(والنسائي . األعىل++ حدثنا عبد:يبن احلسن الدرمه++حدثنا عىل
 .بن بكر++اهللا++ثنا عبد: )٥/٦(» مسنده«وأمحد يف . ا يزيد حدثن:بن بزيع قال++اهللا++عبد

 ,عروبة++بن أبي++سعيدعن ) بكربن ++اهللا++ عبدهارون,بن ++عبد األعىل, يزيد(مجيعهم 
 .»قتادةبن ++جون«وليس فيه ذكر . , بهاملحبقبن ++عن سلمة,  عن احلسن,عن قتادة

 , والنسائي)٤٤٦٢(داود ++يقه أبوومن طر )١٣٤١٧(» املصنف«يف الرزاق ++ أخرجه عبد٢)(
 »الكبري«, والطرباين يف )٥/٦(» مسنده«يف أمحد , و)٥٥٥٦ (»السنن الكربى«يف ) ٣٣٦٣(
)٧/٤٥/٦٣٣٦.( = 



 ٥٥ ثالثاملجلد ال  

مة الثعلبن ++سلمة −٤٨٧  (*)س
 .نزل الكوفة, روى عن النبي 

الربيع, عن بن ++نا قيس: نعيم++ أبونا: حممدبن ++ عباس −١٤٥٧
 قدم جدي سلمة: قالاهللا ++عبيدبن ++حدثني هانئ: السائب قالبن ++عطاء

خذ من اإلبل كذا وكذا, «: ثم قال:  قالاهللا ++عىل رسولسالمة بن ا
ومن الغنم كذا وكذا, ومن البقر كذا وكذا, ومن الذهب كذا وكذا, ومن 

 كل اإلسالم ,رسول اهللا+ يا: فلام مىض وأدبر رجع فقال,»الفضة كذا وكذا
ال; إنام العشور عىل اليهود «: قد حفظت إال الصدقة أفأعرشهم? قال

 .)١(»والنصارى
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وسالم ,زاذانبن ++ ومنصور,ديناربن ++ وعمرو,عبيدبن ++رواه يونس« :داود++ أبوقال

 .»هذا احلديث بمعناه مل يذكر يونس ومنصور قبيصة, عن احلسن
 : وقع يف اسمه خالف كبري, ويف حديثه اضطراب+(*)

 . »يسامل التغلببن ++سالمة«: )١/٢٨٦( »معجم الصحابة«فسامه ابن قانع يف 
للصحابي  −ابن قانع−وترجم «:  بقوله)٣/١٤٩( »اإلصابة«وتعقبه احلافظ يف 

له قا+ فاملعتمد ما, وليس يف السند الذي ساقه هذا االسم,سامل الثعلبيبن ++سالمة
 .»البغوي

لكن تعقب ) ١/١١٤٠(» أسد الغابة«ابن األثري يف : »أبي أمية«وترجم له بكنيته 
ورجح أهنا مصحفة من ) ٢/٤٠٩(» تعجيل املنفعة« يف −ً أيضا −هذه الكنية احلافظ 

 ,وعىل هذا فأمية مصحفة من جده«: , فقال بعد ذكر اخلالف يف احلديث»جده«
 »اإلصابة«وانظر ترمجته يف . »هبامه واهللا أعلمواستمر صحابي هذا احلديث عىل إ

)٣/١٤٩(. 
اهللا ++ عبيد:هذا احلديث مضطرب كام سيأيت بيانه يف الذي بعده, قال احلافظ يف ترمجة ١)(

 ,بن السائب فإنه اختلط++واالضطراب فيه من عطاء«): ٤/٤٠٥(» اإلصابة«ي من الثقف
 = .»ريهم عىل غّوالثوري سمع منه قبل االختالط فهو مقد



  ثالثاملجلد ال ٥٦

 .»عىل أهل الذمة ولكن خذ منهم الصدقة«: أو قال: قال قيس
 .ًروى هذا احلديث جرير وغريه خالفوا قيسا يف إسناده

هالل بن ++السائب, عن حرببن ++نا جرير, عن عطاء:  جدي −١٤٥٨
:  يقولاهللا ++ رجل من بني تغلب أنه سمع رسول)١(أمية++ أبيالثقفي, عن

 .)٢(»ر; إنام العشور عىل اليهود والنصارىليس عىل املسلمني عشو«
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يبن عبيد املحارب++ حدثنا حممد):٣٠٤٩(داود ++أبو: ورواية سفيان الثوري أخرجها

ومن طريق  .عبيد اهللابن ++ عن حرب,السائببن ++ عن عطاء, عن سفيان,حدثنا وكيع
 −بن السائبايعني − عن عطاء , عن سفيان,ثنا عبدالرمحن): ٣/٤٧٤(آخر عند أمحد 

 .اله عن خ,وائلبن ++عن رجل من بكر
 . ًوهذا يؤكد أن طريق الثوري أيضا فيه اضطراب, واالضطراب من عطاء كام تقدم

 .»أمامة«): ف(يف +)١(
بن ++ حدثنا عطاء:األحوص++ أبو حدثنا: حدثنا مسدد):٣٠٤٨(داود ++ أبو أخرجه٢)(

 حدثنا ):٣٠٤٩(ويف .  عن أبيه, عن جده أبى أمه,عبيد اهللابن ++ عن حرب,السائب
 عن ,السائببن ++عطاء عن ,سفيان عن ,وكيع حدثنا :ياملحارب يدعببن ++حممد
 حدثنا :الرمحن++ عبد حدثنا:بشاربن ++ حدثنا حممد):٣٠٥٠(ويف . اهللا عبيدبن ++حرب
 حدثنا ):٣٠٥١(ويف .  عن خاله,وائلبن ++ عن رجل من بكر, عن عطاء,سفيان
 ,السائببن ++ عن عطاء,لسالما++ عبد حدثنا:نعيم++ أبو حدثنا:إبراهيم البزازبن ++حممد

 . تغلبي عن جده رجل من بن,عمري الثقفىبن ++عبيد اهللابن ++عن حرب
البخاري يف : , وساق هذا اخلالفالسائب فيهبن ++اختلف عىل عطاءهذا احلديث 

ليس عىل املسلمني «: قال عن خال له عن النبي « :فقال)  ٣/٦٠( »التاريخ الكبري«
بن ++ عن عطاء, عن سفيان:نعيم++ أبو قاله»ىل اليهود والنصارىنام العشور عإ ;عشور
 عن ,حوصاأل++ أبي عن: وقال مسدد. بكريرجل من بن:  وقال ابن مهدى.السائب
 وقال . عن النبي ,بيهأ عن ,ميةأبى أ عن جده ,عبيد اهللابن ++ عن حرب,عطاء

 عن ي,هالل الثقفبن ++ عن حرب, عن عطاء, عن نصري,بى بكرأ عن :يونسبن ++محدأ
 , عن عطاء,سلمةبن ++ عن محاد:مثله, وقال موسى. ة من تغلب سمع النبي يمأ بىأ

 =  وقال.يتابع عليه+ ال, يخواله سمع النبأ عن رجل من ,عبيد اهللابن ++عن حرب



 ٥٧ ثالثاملجلد ال  
 .وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث۩

ميد++ أبو,سلمة −٤٨٨  (*)عبد ا
 .)١(أحسبه برصي

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال .»وسقأ مخسة يف رضاأل خرجتأ فيام العرش وقد فرض النبي «: عبد اهللا++أبو
 النبي إىل وفد ممن وكان− خربهأ باهأ نأ ي,الثقف احلارث حدثنا :عطاء عن محزة++أبو

 .» يللنب قلت: 
 »لسانال«, ويف )٢/٤٠٩( »تعجيل املنفعة«احلافظ يف : ًوحكى اخلالف أيضا

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١/٢٨٧( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢/١٨٤(
 .)٦/٥٩( »قات الكربىالطب«وابن سعد يف  ,)٤/١٨٧٩(

 ].م−ب/١٦٥: ق[  ۩  
يزيد جد ++سلمة أبو«:  قائاًل)٣/١٥٨( »اإلصابة« يف نسبته خالف ذكره احلافظ يف (*)

 روى حديثه . له صحبة:بن حبانا وقال . سمي بعضهم أباه يزيد:احلميد األنصاري++عبد
 عن جده , عن أبيه,بن سلمة األنصاري++احلميد++ عن عبدي,النسائي من طريق عثامن البت

 وأنه ,احلميد++ن الدارقطني وغريه أن سلمة جد عبدَّ وبي.يف قصة ختيري الغالم بني أبويه
 »الرؤيا« وأورد له الدارقطني يف .»بن سلمة++بن يزيد++عبد احلميد« وإنام هو ,نسب إليه
 وقد .»بن سلمة++بن يزيد++احلميد++ذكر الرواية عن سلمة جد عبد« وترجم له ,حديثا آخر
 فتوهم . عن جده,بن جعفر++احلميد++داود حديث التخيري املذكور من رواية عبد++روى أبو

بن ++احلميد++بن سنان جد عبد++رافع« فذكروه يف ترمجة ,بعضهم أنه اختلف يف اسم أبيه
 ومشى البغوي عىل ظاهر السند , وال مانع أن تكون القصة تعددت, وليس بيشء»جعفر

 عن , عن أبيه,بن سلمة++احلميد++ وساق احلديث من طريق عبد,سلمة++و أبىفرتجم يف الكن
 .» وما ذكره الدارقطني هو الذي ينبغي أن يعتمد.جده

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٤/١٧٧(» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته
» االستيعاب«, و)٣/١٣٥٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و»أبو سلمة«: وسامه) ٧/٨١(

بن ++احلميد++بن سلمة جد عبد++يزيد++ أبو,سلمة األنصاري«: وقال) ١/١٩٤(الرب ++البن عبد
 : والصواب, وذلك غلط,جده+بن سلمة ال++احلميد++إنه والد عبد: وقد قيل« .»بن سلمة++يزيد
 ).١١/٣٣١(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٧١(» أسد الغابة«, و»قدمنا ذكره+ما

 .»ًبرصيا«: , واجلادة)ص(, )ف(, )م(كذا يف النسخ اخلطية ) ١(
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بن ++احلميد++ عبدأنا عثامن البتي, عن: نا هشيم:  قال جدي −١٤٥٩
 عن نقر الغراب, وعن فرشة اهللا ++هنى رسول: سلمة, عن أبيه قال

ِيوطالسبع, وأن  َن الرجل مقامهُ ُ  .)٢(ُ البعريُنِ كام يوط)١(َ
 .وهبذا اإلسناد غري هذا احلديث

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالرجل يألف أن معناه: قيل )١( ًمكان َّ ًمخصوص املسجد من اًمعلوم اَ ْ ِّيصلي به اَ َ  َكالبعري فيه ُ

ٍعطن من يأوي+ال َ ٍدمث َمربك إىل إال َ ِ  عىل كُربَي أن معناه: وقيل .اًناخُم واختذه طنهوأ قد َ
 ).٥/٤٤١(البن األثري » النهاية «.البعري وكُبر مثل السجود أراد إذا ,يديه قبل ركبتيه

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو. ثنا إسامعيل): ٥/٤٤٦(» مسنده«أخرجه أمحد يف  ٢)(
.  ثنا عبدالوارث:بن معاذ++ ثنا داود:ي ثنا الفرياب:بن جعفر++ حدثنا خملد):٣/١٣٥٠(

 .بهبن سلمة, عن أبيه, ++ميداحل++, عن عبدي عن عثامن البت)الوارث++إسامعيل, عبد(كالمها 



 ٥٩ ثالثاملجلد ال  

ه[  )١(]سا: باب من ا
 (*)حذيفة++ أبيمو, سا −٤٨٩
 .تل يوم الياممةُسكن املدينة, وق

عقبة, عن بن ++نا ابن فليح, عن موسى:  هارون الفروي −١٤٦٠
 .الزهري ح

 :, عن ابن إسحاق قاالحدثني أبي:  قال ابن األموي −١٤٦١
بن ++عتبةبن ++حذيفة++ أبيسامل موىل: اهللا ++ًفيمن شهد بدرا مع رسول

 .شمس++ عبد)٢(ربيعة بن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م(بني املعقوفني ليس يف +ما) ١(
بن ++حذيفة++ أبيسامل موىل«:  قائاًل)٣/١٣( »اإلصابة« يف نسبه خالف ذكره احلافظ يف (*)

 موالته امرأة من : قال البخاري.شمس أحد السابقني األولني++بن عبد++ربيعةبن ++عتبة
  ويقال ثبيتة بنت يعار وكانت امرأة,يىل يقال هلا ل:بن حبانا وقال .األنصار

 هو :داود يقول++ أبيبنا سمعت :بن شاهنيا وقال ,بن سعدا وهبذا جزم ,حذيفة++أبي
ه سائبة ت وكان موىل امرأة من األنصار يقال هلا فاطمة بنت يعار أعتق,معقلبن ++سامل
 .نعيم فأجاد++ أبوقبه وتع,ربيعةبن ++عبيدبن ++بن منده أنه ساملا وزعم ,حذيفة++ أبافواىل

  .» فوقع فيه سقط وتصحيف,ربيعةبن ++عتبةبن ++حذيفة++ أبيوإنام هو موىل
, )٤/١٨٩(» اجلرح والتعديل«, و)٤/١٠٧(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

» الطبقات الكربى«, و)٤٢: ص(» طبقات خليفة«, و)١/١٩٢(البن حبان » الثقات«و
» معجم الصحابة«, و)١/٢٤٥(عاصم ++البن أبي» آلحاد واملثاينا«, و)٣/٨٥(البن سعد 
البن » االستيعاب«, و)٣/١٣٦١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨٣(البن قانع 

 ).٣/١٣(» اإلصابة«, و)١/٤٠٩(» أسد الغابة«, و)١/١٧٠(الرب ++عبد
 .كذا» عن«): م( يف )٢(
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حدثني : علقمة الفروي قال++ أبونا: هشام املروذيبن ++ حممد −١٤٦٢
كانت لي إىل : حذيفة قال++ أبيبلغني عن سامل موىل: لبابة قال++بن أبي++عبدة
 . فخرج? فقعدت يف املسجد أنظر هل خيرج: قال. حاجةاهللا ++رسول
ً فتقدمت قريبا منه فقرأ بسورة : قال.َّفخرجت إليه فوجدته قد كبر: قال

ثم ركع : البقرة, وبسورة النساء, وبسورة الامئدة, وبسورة األنعام, قال
:  ثم قام فسجد فسمعته يقول,»سبحان ربي العظيم«: فسمعته يقول: قال

 .)١(ًثالثا يف كل ركعة »ي األعىلسبحان رب«
 :املباركبن ++اهللا++ عبدأنا: إسحاقبن ++نا علي: مسلمبن ++ علي −١٤٦٣

حذيفة قيل له يومئذ يف ++ أبيحنظلة, عن أبيه أن ساملًا موىلبن ++نا إبراهيم
أختشى من نفسك :  غريه فقال, حتفظ به)٢( أين−يعني يوم الياممة−اللواء 

 ,ًبئس حامل القرآن أنا إذا, فقطعت يمينه: غريك? فقال اللواء ًشيئا فتولي
 tΒuρ î‰£ϑptèΧ$﴿: فأخذ اللواء بيساره, فقطعت يساره فاعتنق اللواء وهو يقرأ

ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ß™”9$# 4 ⎦'⎪Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ö6n=s)Ρ$# #’n?tã öΝä3Î6≈s)ôãr&﴾] آل
 .)٣(تني اآلي]١٤٤: عمران

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حذيفة++ أبيلبابة مل يدرك ساملًا موىل++بن أبي++عبدة+١)(
 .»أي«): ف(, ويف )ص( غري واضحة يف )٢(
 :رمحة قال بنا حدثنا :حدثنا حممد قال): ١/٩٨( »اجلهاد« أخرجه ابن املبارك يف ٣)(

 ., فذكره عن أبيه,حنظلةبن ++ عن إبراهيم,املباركبن ++سمعت
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شجعيبن ++سا −٤٩٠  (*)عبيد ا
 .ً حديثاسكن الكوفة, وروى عن النبي 

نا : نا زياد البكائي: أيوب قاالبن ++مسلم وزيادبن ++ علي −١٤٦٤
عبيد أنه خرج يف خيل بن ++, عن سامل۩يسافبن ++منصور, عن هالل
 وعليك وعىل أمك, ثم سار:  فرد عليه سامل فقال,مّلَفعطس رجل ثم س

ت ْدِدَو: لعلك وجدت يف نفسك? فقال الرجل: ساعة فأتاه سامل فقال
 اهللا++إين كنت عند رسول: فقال سامل: , قال)١(أنك مل تذكر أمي بخري وال رش

عليك وعىل «:  فقال له النبي , فعطس ثم سلم, رجل)٢(ّ حني مر
 عليه ّرد وي,احلمد هللا:  أحدكم إذا عطس أن يقولُزِجْعَأي«: ثم قال »أمك

ّيرمحك اهللا, ويرد: من عنده  .)٣(»لنا ولكماهللا ++غفر:  هو عليهمُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٤/١٨٣(» اجلرح والتعديل«, و)٤/١٠٦(للبخاري » التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
اآلحاد «, و)١/٤١١(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/١٥٨(البن حبان » الثقات«و

معرفة «, و)١/٢٠٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٤٨٦(عاصم ++البن أبي» واملثاين
أسد «, و)١/١٦٩(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٦٠(ألبي نعيم » الصحابة
 ).١٠/١٦٢(» هتذيب الكامل«, و)٣/١٠(» اإلصابة«, و)١/٤١١(» الغابة

 .]م−أ/١٦٦: ق[  ۩  
 . »برش«): ف(يف  ١)(
 . »سلم«): ف(يف  ٢)(
ّ هذا احلديث اضطرب يف إسناده, وعرض املصنف اخلالف فيه, ونحن نعلق عىل ٣)(

ًالطرق املذكورة طريقا طريقا إن شاء اهللا ً. 
بن ++ حدثنا عثامن):٥٠٣٣(اود د++ أبوأخرجه: فطريق زياد البكائي تابعه عليه جرير

كالمها  .قدامةبن ++ أخربين حممد:)١٠٠٥٣ (»السنن الكربى«والنسائي يف . أبى شيبة
 = .به ,جريرعن ) قدامةبن ++شيبة, حممد++بن أبي++عثامن(
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 .لف عليهُروى هذا احلديث الثوري, عن منصور, واخت
نا سفيان, عن منصور, عن : أمحد الزبريي++ أبونا:  جدي −١٤٦٥
  نحو حديث البكائي,)١(عبيد, عن النبي بن ++يساف, عن ساملبن ++هالل

 .عن منصور
:  قالنا حييى, عن سفيان: نا مسدد: حممد القايضبن ++ أمحد −١٤٦٦

 عن آخر ,رفطةُعبن ++حدثني منصور, عن هالل, عن رجل من آل خالد
 .)٢( وذكر احلديث...عبيدبن ++كنا مع سامل: منهم قال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++ أخربنا أمحد:)١٠٠٥٤ (»السنن الكربى«أخرجه النسائي يف : وتابعه إرسائيل
حممد األزدي بن ++اهللا++ عبد أخربنا):٥٩٩(ابن حبان  و. حدثنا عبيد اهللا:سليامن قال

بن ++عبيد اهللا, حييى(كالمها . آدمبن ++حدثنا حييى: إبراهيم قالبن ++حدثنا إسحاق: قال
 .به ,إرسائيلعن  )آدم

بن ++ حدثنا أمحد):٧/٥٨( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف : عوانة++ أبووتابعه
 ., بهعوانة++ أبو ثنا:عيسى الطباعبن ++ ثنا حممد:يخليد احللب

بن ++ عن هالل,عن منصور) عوانة++ وأبوزياد البكائي, وجرير, وإرسائيل,(مجيعهم 
 ., فذكرهعبيدبن ++ كنا مع سامل:يساف قال

 ومل ,عبيدبن ++يساف مل يدرك ساملبن ++هالل«: )٤/٢٩٨( »املستدرك«قال احلاكم يف 
 .ها. » وبينهام رجل جمهول,يره

بن ++ حدثنا حممود:)١٠٠٥٥ (»الكربى«والنسائي يف  ,)٢٧٤٠(الرتمذي خرجه  أ١)(
  ., بهأمحد الزبريي++ أبو حدثنا:غيالن

 وقد أدخلوا بني ,هذا حديث اختلفوا يف روايته عن منصور«: الرتمذيقال 
 .ها. » رجال:سامل ويسافبن ++هالل

 عن , حدثنا حييى:بشار قال بن++ أخربنا حممد:)١٠٠٥٧(» الكربى« أخرجه النسائي يف ٢)(
 . , به حدثني سفيان:سعيدبن ++ثنا حييى: )٦/٧(» مسنده«يف أمحد و. , بهسفيان

 .ّوصوب النسائي هذا الطريق عن سفيان, واحلديث ضعيف; جلهالة الرجلني
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هشام, عن سفيان, عن منصور, عن بن ++ ورواه معاوية:
 عبيد, عن النبي بن ++ة, عن ساملعرفطبن ++هالل, عن رجل, عن خالد

 .)١(نحوه
بن +ورواه زائدة, عن منصور, عن هالل, عن رجل من أشجع, عن سامل

 .)٢(عبيد, عن النبي 
 .)٣(ورواه شيبان, عن منصور مثل رواية زائدة, عن منصور

أو −عرفطة بن ++ عن هالل, عن خالد,)٤(]عن منصور[ورواه ورقاء, 
 .)٥( عن سامل−عرفجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :دينار قالبن ++زكريابن ++ أخربنا القسام:)١٠٠٥٨ (»الكربى« أخرجه النسائي يف )١(

يساف, عن رجل, بن ++إنه خطأ, والصواب هالل: وقال. , بههشامن ب++حدثنا معاوية
 .عن آخر

أسامة, عن زائدة, عن ++ أبوحدثنا ):٢/٢٤٤( »مسنده«يف شيبة ++ أبيابن أخرجه )٢(
اآلحاد «عاصم يف ++ أبيابن: ومن طريقه. , بهمنصور, عن هالل, عن رجل من أشجع

 ). ٢/٤٩١( »واملثاين
بن + ثنا حييى:موسىبن ++ حدثنا برش):٧/٥٨( »عجم الكبريامل«وأخرجه الطرباين يف 

:  عن رجل قال,يسافبن ++ عن هالل, عن منصور,عوانة++ أبو ثنا:يإسحاق السيلحين
 .ومل ينسب الرجل املبهم. , فذكرهعبيدبن ++كنا مع سامل

ح رش«الربيع فيام أخرجه الطحاوي يف بن ++قيس:  وتابع شيبان وزائدة عىل هذا اإلسناد)٣(
الربيع, بن ++ثنا قيس: ثنا أسد قال:  حدثنا ربيع املؤذن قال):٤/٣٠١(» معاين اآلثار

 . فذكر مثله,كنا مع سامل: يساف, عن شيخ من أشجع قالبن ++عن منصور, عن هالل
 ).م( من بني املعقوفني ليس يف )٤(
. وسفيبن ++ حدثنا إسحاق:املنترصبن ++ حدثنا متيم):٥٠٣٤(داود ++ أبو أخرجه)٥(

 حدثنا :إبراهيم قالبن ++إسامعيلبن ++ أخربين حممد:)١٠٠٥٩ (»الكربى«والنسائي يف 
 = حدثنا:  حدثنا يونس قال):١٢٩٩(» مسنده«داود يف ++ وأبو.بن هرمزا وهو ,يزيد
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يط, َبُنبن ++أنا إسحاق األزرق, عن سلمة: بقيةبن ++ وهب −١٤٦٧
بن ++ عن سامل−يعني ابن رشيط− عن نبيط −هند++ أبييعني ابن−عن نعيم 

غمي ُ لام اشتد مرضه أ أن النبي −فةُّوكان من أصحاب الص−عبيد 
ثم  »بكر فليصل بالناس++ أباؤذن, ومروامروا بال فلي«: عليه فلام أفاق قال

ِرجل أسيف++ أبيإن:  فقالت عائشة.غمي عليهُأ :  فلو أمرت غريه? قال)١(َ
 إناهللا ++رسول+ يا:فقالت عائشة »أقيمت الصالة?«: ثم أفاق فقال

 )٢(إنكن صواحبات يوسف«: غريه فقال ۩رجل أسيف فلو أمرت++أبي
  فأرسل إىل)٤(» فليصل بالناس)٣(بكر++ أبامروا بال فليؤذن, ومروا

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جعفر++ أبو حدثنا):٢/٤٩٠/١٣٠٠( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن. داود++أبو
 »مشكل اآلثار«والطحاوي يف . جعفر املدائنيبن ++مد حدثنا حم:زيرك املروزيبن ا
 »معجم الصحابة«وابن قانع يف . داود++ أبوحدثنا: قال قتيبةبن ++ حدثنا بكار):٩/٣(
معرفة «نعيم يف ++ وأبو.النعامنبن ++الصمد++ عبد نا:غالببن ++حدثنا حممد: )١/٢٨٣(

 .داود++ أبو ثنا:حبيببن ++نس ثنا يو:جعفربن ++اهللا++ عبد حدثنا):٣/١٣٦٠( »الصحابة
بن جعفر املدائني, ++داود, وحممد++بن هرمز, وأبو++بن يوسف, ويزيد++إسحاق(مجيعهم 

بن ++يساف, عن خالدبن ++ورقاء, عن منصور, عن هاللعن ) النعامنبن ++الصمد++وعبد
 .عبيد, بهبن ++عن ساملعرفجة األشجعي, 

عوانة, وزائدة, وجرير, والثوري, ++بو أرواه«: نعيم فقال++ أبووذكر اخلالف فيه
جعفر الرازي, وكلهم عن منصور, عىل ++ وأبووشيبان وإرسائيل, وزياد البكائي,

عن هالل, عن : عن هالل, عن سامل, ومنهم من قال: خالف بينهم, منهم من قال
 .ها. » عن سامل,رجل

 ).١/١٠٨(ري البن األث» النهاية«. هو الرقيق:  أي رسيع البكاء واحلزن وقيل)١(
 .]م−ب/١٦٦: ق[  ۩  

 ).٢/٩٩(» حاشية السندي عىل النسائي«.  أي مثلهن يف كثرة اإلحلاح)٢(
 .»بالال«): م( تصحفت يف )٣(
 . »فأرسل إىل بالل فأذن«): ف(زاد يف  ٤)(
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أقيمت «: ثم أفاق وقد أقيمت الصالة فقال: صىل بالناس, قالفر بك++أبي
فجاءت [ »ً لي إنسانا أعتمد عليهاادعو«: نعم, قال: قالوا »الصالة?
 يف )٣( آخر فانطلقوا يمشون به, وإن رجليه ختطان)٢( وإنسان)١(]بريرة

بكر يتأخر فحبسه ++ أبو فذهب,بكر++ أبيفأجلسوه إىل جنب: األرض قال
 مل يكن )٤(ًكانوا قوما آمنني:  الناس من الصالة, فلام تويف قالحتى فرغ

. يتكلم أحد بموته إال رضبته بسيفي هذا++ ال:قال عمر .فيهم نبي قبله
 −بكر++ أبايعني− فادعه اهللا ++اذهب إىل صاحب نبي: فقالوا لي: قال
لعل : , فقاليفأجهرت أبك: فذهبت أميش فوجدته يف املسجد, قال: قال
يتكلم أحد بموته إال رضبته ++ ال:إن عمر قال:  تويف? قلتاهللا ++ينب

 ,فأخذ ساعدي ثم أقبل يميش حتى دخل فأوسعوا له: بسيفي هذا; قال
 فنظر اهللا ++ حتى كاد وجهه يمس وجه رسولاهللا ++ عىل رسولّفأكب

 ﴾y7̈ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹̈Β﴿: نفسه وغريه حتى استبان له أنه تويف فقال
: ? قالاهللا ++ تويف رسولاهللا ++صاحب رسول+ يا: قالوا]٣٠: الزمر[

 هل يصىل ,اهللا ++صاحب رسول+ يا:فعلموا أنه كام قال, قالوا: نعم, قال
جييء نفر منكم فيكربون ويدعون : نعم, قال: ? قالعىل النبي 

 يفرغ الناس, ويذهبون, وجييء آخرون فيكربون ويدعون ويذهبون حتى
هل يدفن : اهللا ++صاحب رسول+ يا: قالوا,فعلموا أنه كام قال: قال

روحه اهللا ++حيث قبض: أين يدفن? قال: نعم, قالوا: ? قالاهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »فجاء بريدة«): ف(يف  ١)(
 .واملرفوع هو اجلادة, وهو الصواب» ًوإنسانا«): م( يف )٢(
 . »حتطان «):ف(يف  ٣)(
 .»كانوا أميني«): ف(, )ص( يف )٤(
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 عندكم : ثم قال, فعرفوا أنه كام قال:فإنه مل يقبضه إال يف مكان طيب قال[
من اجتمع إليه منهم وأ ثم خرج فاجتمع إليه املهاجرون )١(]صاحبكم

: ً فإن هلم يف هذا احلق نصيبا, قال;انطلقوا إىل إخواننا من األنصار: قال
رون إذ قال رجل من ّفإهنم ليتأم: ۩فذهبوا حتى أتوا األنصار قال

: بكر فقال++ أبي بيد)٢(منا أمري ومنكم أمري, فقال عمر وأخذ: األنصار
 (øŒÎ﴿ )٣(الذي له هذه الثالثةمن : يصطلحان ثم قال++ الًسيفان يف غمد إذا

$yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$#﴾ ]من مها]٤٠: التوبة ,َ? ﴿øŒÎ) ãΑθà)tƒ ⎯ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB χÎ) ©!$# 

$oΨyètΒ﴾ ]ثم قال ,بكر فرضب عليها++ أبيفبسط يد:  قال?َ مع من]٤٠: التوبة 
 .)٤(بايعوا فبايع الناس أحسن بيعة: للناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).م(بني املعقوفني ليس يف + ما)١(

 .]م−أ/١٦٧: ق[  ۩  
 . »خذوا«): ف(يف  ٢)(
 .»من له مثل هذه الثالثة«): ف(يف ) ٣(
  أنبأنا عبداهللا:يعلي اجلهضمبن ++ حدثنا نرص):٣٩٦( »الشامئل«أخرجه الرتمذي يف  ٤)(

, ويف )٧٠٨١(ًمطو وخمترصا, فأورده بطوله يف  »لكربىا«والنسائي يف . داودبن ا
يف املكان الذي مات   ودفنه ,بكر عىل النبي ++ أبي عىل دخولاًخمترص) ٧٠٨٤(

بن ++أخربنا قتيبة: »منا أمري«:  خمترصة عىل قول األنصار)١١١٥٥, ٨٠٥٥( ويف .فيه
علي بن ++ حدثنا نرص):١٢٣٤(ا ًخمترص هوابن ماج. الرمحن++بن عبد++ حدثنا محيد:سعيد

 حدثني :)٣٦٥ح(محيد بن ++عبدو. داود من كتابه يف بيتهبن ++اهللا++ عبد أنبأنا:ياجلهضم
 ):١٦٢٤, ١٥٤١(ًخمترصا وابن خزيمة . داودبن ++اهللا++ عبد حدثنا:الفضلبن ++حممد

بن ++حممد, ويأخزم الطائبن ++, وزيديعباد املهلببن ++عبادبن ++حممدبن ++حدثنا القاسم
 .داودبن ++اهللا++ عبدحدثنا: حييى األزدي, قالوا

بن ++نبيط, عن نعيمبن ++عن سلمة) الرمحن++بن عبد++داود, ومحيدبن ++عبد اهللا(كالمها 
 .فذكرهعبيد, بن ++عن ساملرشيط, بن ++هند, عن نبيط++أبي

 .»عليبن ++هذا حديث غريب, مل حيدث به غري نرص«: ابن ماجه بعدهقال 
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 )(*حرملة العدويبن ++سا −٤٩١
 .ً حديثاوكان يسكن الكوفة, روى عن النبي 

بن ++عبدالعزيزبن ++نا سليامن: العظيم قال++بن عبد++ العباس −١٤٦٨
أن أباه عتبة حدثه أن ++ أبيحدثني:  قالحرملة العدويبن ++ساملبن ++عتبة

 فيمن وفد عليه وهو غالم حرملة حدثه أنه وفد إىل النبي بن ++أباه سامل
 عليه النبي )١(ّوسمت اهللا ++هر من فضل طهور رسول فتط,ذو ذؤابة

 .)٢( ودعا له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣/٨( »اإلصابة«خالف يف صحبته, ولكن يف ضبط نسبه خالف ذكره احلافظ يف +ال (*)
 −بفتح املهملة وسكون املعجمة ثم راء−حرش بن ++زهريبن ++حرملةبن ++سامل«: فقال
 بفتح أوله وسكون النون : وقيل,رغبمعجمة ثم نون ثم مهملة مص– خنيس :وقيل

 والثالث ,الدارقطني وابن ماكوال وباألول جزم −بعدها موحدة مفتوحة ثم معجمة
بن ++ عديي من بنيالرباب العدوبن ++ وساق نسبه إىل عدي,بن السكناوقع عند 
 , خمرج حديثه عن ولده: سامل العدوي: ثم قال. له صحبة ورواية:عمر++ أبوالرباب قال

  .» انتهى فجعل الواحد اثنني.وال أحسبه من عدي قريش
, )٣/١٥٩(البن حبان » الثقات«, و)٢/١٠١(بن ماكوال ال» اإلكامل«: وانظر لرتمجته

معجم «, و)٢/٤٢٠(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«, و)٨٣: ص(» طبقات خليفة«و
, )٣/١٣٦٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨٤(البن قانع » الصحابة

 ).١/٤١٠(» أسد الغابة«, و)١/١٦٩(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و
 ).٥/١١٦(» رشح السيوطي عىل مسلم«. الدعاء له بخري: يت التسم)١(
 »معجم الصحابة«وابن قانع يف  )٧/٦١( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٢)(

بن ++ سليامن:ًمجيعا من طريق) ٣/١٣٦٤( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو)١/٢٨٤(
 : حدثني أبي:عبدالعزيز++ أبي حدثني:حرملة العدويبن ++ساملبن ++عتبةبن ++العزيز++عبد

 ., فذكر احلديثفيمن وفد إليه حرملة وفد إىل النبي بن ++أن أباه سامل
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 (*)وابصةبن ++سا −٤٩٢
 .سكن الكوفة

عبيد, عن بن ++نا مبرش: نا بقية: نا احلوطي: زهريبن ++ أمحد −١٤٦٩
وابصة بن ++عمرو, عن ساملبن ++حدثني الفضيل: أرطاة قالبن ++احلجاج

َاألثعل إن رش هذه السباع أال«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال ْ َ)٢(»)١( 
 .الثعالب: يعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ص(البن العراقي  »حتفة التحصيل«كذا يف .  فيمن اختلف يف صحبتهذكره الصغاين (*)

وابصة بن ++املس«: )٣/١٢( »اإلصابة«والراجح أنه تابعي كام قال احلافظ يف . )١٢١
بن معبد فال ا فإن كان وابصة أباه فهو ,ره الطربي وغريه يف الصحابة ذك:ياألسد

 ,بن معبد فليس بمجهولا إن كان هو : قلت. جمهول:بن مندها وقال .صحبة لسامل
بن ++وابصةبن ++ من التابعني سامل:»الثقات«بن حبان يف ا وقال .وأبوه جمهول يف الصحابة

  سألت:زرعة الدمشقي++ أبو وقال. روى عنه أهل اجلزيرة, يروي عن أبيه:معبد
  سامل وعتبة: هم: فقال?صخر عن ولد جده وابصةبن ++الرمحن++بن عبد++السالم++عبد
 وكان , ومات سامل يف آخر خالفة هشام: قال, فأكربهم سامل وعتبة,الرمحن وعمر++وعبد

 .»اا شابًيف خالفة عثامن غالم
, )٤/٣٠٦(البن حبان » الثقات«و, )٤/١٨٨(» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته

 ,)٣/١٨٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٢٥٥(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«و
, )٨/١١١(للذهبي » تاريخ اإلسالم«, و)٣/١٣٦٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
 ).١/٤١١(» أسد الغابة«و

 ).١/٩٦(» يطاملعجم الوس«. من تراكبت أسنانه بعضها فوق بعض:  األثعل)١(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٣/١٨٥(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  ٢)(

بن ++سامل«بد من » سامل عن وابصة«: إال أنه يف رواية ابن قانع قال) ٣/١٣٦٥(
ورصح بأن » سامل عن وابصة«رواية ) ٣/١٨٥(» اإلصابة«ورجح احلافظ يف » وابصة

 .تصحيف» وابصةبن ++سامل«
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 )١(وابصة, والذي حدثبن ++عمرو سمع من ساملبن ++وال أحسب فضيل
 .عبيدبن ++هبذا احلديث بقية, عن مبرش

 .ومبرش ضعيف جدا; وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »حدثني«): م(يف  ١)(
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مة ه س  باب من ا
مة −٤٩٣  (*)قيصربن ++س

 .ً حديثا عن النبي سكن مرص, وروى
نا : شعيب قاالبن ++إبراهيم املروزي وعليبن ++ إسحاق −١٤٧٠
 , عن هليعة)١(خالدبن ++هليعة, عن زبانبن ++اهللا++ عبدنا: عيسىبن ++إسحاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعجيل «قال احلافظ يف . ويف صحبته خالف» قيرصبن ++سلمة«:  يقال األصح يف اسمه(*)

اهللا ++ روى حديثه هليعة والد عبد,هريرة++ أبي عن:قيرصبن ++سلمة«): ١/٦٠٣( »املنفعة
 ذكره يف الصحابة ; معروف»سلمة« بل : قلت. وهذا إسناد جمهول,عن رجل سامه عنه

صالح بن ++ وقال أمحده,يعىل والطرباين وابن حبان وابن مند++ وأبوسفيانبن ++سناحل
بن ++ روى عنه عمرو: وقال,»سالمة« وذكره البخاري فيمن اسمه . له صحبة:املرصي
 وأهل الشام »يقيرص احلرضمبن ++سلمة« :بن يونسا وقال . وال يصح حديثه,ربيعة

 ,اليزيناهللا ++عبدبن ++ مرثد:روى عنه, اهللا ++ سالمة من أصحاب رسول:يقولون
 ثم ذكر ,وحديثه املسند معلول:  قال,ربيعة احلرضميبن ++الشعثاء عمرو++وأبو

نه روى عن أ و»قيرصبن ++سلمة«صالح املرصي أنه بن ++ وصوب أمحد.االختالف فيه
د فيه  وهو شيخ أمحئ,يزيد املقربن ++اهللا++ عبد وأن,هريرة++ أبيبغري واسطة النبي 

قيرص من بن ++ وقد وقع الترصيح بسامع سلمة.هريرة++ أبا حيث زاد يف السند;وهم فيه
 »امليزان«ن احلسيني تبع شيخه الذهبي يف أ وك, وغريه»يعىل++ أبيمسند«يف  النبي 

 والعمدة يف هذا , كذا قال. مل يصح حديثه, أرسلي, تابع»قيرصبن ++سلمة« :فإنه قال
 . ه ا.»هل مرصأعرف بأه بن يونس فإناعىل 

حبان  البن» الثقات«, و)٤/٢٩٩(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته
, )١/٢٧٩(قانع  البن» معجم الصحابة«, و)٥٣٢: ص(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٨(
, )١/٢٠٧(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٥٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
 ).٣/١٣٦(» اإلصابة«, و)١/٤٦١(» أسد الغابة«و

 . »محيد«): ف(تصحفت يف  ١)(
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قيرص صاحب بن ++ربيعة أنه سمع سالمةبن ++أخربين عمرو: عقبة قالبن ا
اهللا ++ًوما ابتغاء وجهمن صام ي«:  يقولسمعت النبي :  قالالنبي 
عد غراب طار وهو فرخ حتى مات ُتبارك وتعاىل من جهنم كباهللا ++باعده
 .۩شعيببن ++واللفظ لعلي.)١(»ًهرما

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعىل يف ++ وأبو,)٣١١٨( »األوسط«, ويف )٧/٥٦(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  ١)(

نعيم يف ++, وأبو)١/٢٨٠( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٩٢١(» مسنده«
حدثنا  :هليعةبن ++اهللا++عبد: مجيعهم من طريق) ٣/١٣٥٧( »معرفة الصحابة«

 سمعت :بن ربيعة احلرضمي قال++ عن عمرو,بن عقبة++عن هليعةخالد, بن ++زبان
: »يعىل++مسند أبي«, و»األوسط«, و»الكبري«ووقع يف . , فذكرهبن قيرص++سالمة

 .وهو تصحيف» بن خالد++زبان«بدل » بن فائد++زبان«
 تفرد به ال يروى عن سالمة إال هبذا اإلسناد«: »األوسط«قال الطرباين يف 

 .»هليعة بنا
 »الكبري«يعىل والطرباين يف ++ أبوواهر«): ٣/٤٢٠(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 

وفيه ابن هليعة وفيه  −قيرصبن ++بدل سلمة–قيرص بن ++سالمة:  إال أنه قال»األوسط«و
 .»كالم
بن ++ حدثنا ابن هليعة, عن خالد:يزيدبن ++اهللا++ عبد حدثنا)٢/٥٢٦(أخرجه أمحد و

 .قيرص, فذكرهبن ++ حدثني سلمة:عبد اهللا, عن رجل قد سامه++ أبييزيد, عن هليعة
 .»تعجيل املنفعة«وانظر كالم احلافظ السابق عىل طرق احلديث يف 

 ].م−ب/١٦٧: ق[  ۩  
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 أبو حدرد −٤٩٤
ه مة: يقال ا سلمي)١(عمبن ++س  (*) ا

 ,عمريبن ++حدرد وهو سالمة++ أبو:عبيد++ أبي عمي, عن −١٤٧١
 . من أسلم, وهو من هوازنصحب النبي 

 :حدرد++ أبياسم: يقول++ أبيسمعت: أمحد قالبن ++ صالح −١٤٧٢
 .عبد

 تويف ,سالمة: حدرد األسلمي يقال اسمه++ أبو:موسىبن ++قال هارون
 .)٢(سنة إحدى وسبعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كذا» عمرو«): ص(يف  )١(

أبو  «:)٧/٨٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف . خالف يف صحبته, وإنام اختلفوا يف اسمه+ ال(*)
−مسآب بن ++سعدبن ++سالمة++بن أبي++عمريبن ++»سالمة«قيل اسمه : حدرد األسلمي

علي ++ أبو ضبطه− بعدها مهزة ممدودة وآخره موحدة, وسكون املهملة,بكرس امليم
 روى . مصغر»عبيد« وقيل . قاله أمحد, مكرب بغري إضافة»عبد« اسمه : وقيل,اجلياين

 ,إبراهيم التيميبن ++ وحممد,حدردبن ++برشبن ++محلروى عنه ابنه عم  عن النبي 
 .»ذكره العسكري

, )٦/٩٣(» اجلرح والتعديل«, و)٦/١١٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف
» معرفة الصحابة«, و)١٨٥ص(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٨(البن حبان » الثقات«و

» أسد الغابة«, و)١/٥١٩(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٥٨(ألبي نعيم 
 ).٣٣/٢٢٨(للمزي » هتذيب الكامل«, و)١/١١٥٨(

خ وفاته سنة ّبن سعد أرا أن »هتذيب املزي«ووقع يف «: )٧/٨٦( »اإلصابة« قال احلافظ يف )٢(
 وساق »حدرد++بن أبي++عبد اهللا«بن سعد إنام ترجم ا وتعقبه مغلطاي بأن ;إحدى وسبعني

بن بكري ++خه خليفة وحييىّ وكذا أر.بن إحدى وثامننياوهو :  وزاد,خهّ ثم أر,نسبه
 .»وغريمها



 ٧٣ ثالثاملجلد ال  
نا : نا عفان: علي قاالبن ++وحممداهللا ++عبدبن ++ هارون −١٤٧٣
ُقسيط, عن بن ++اهللا++عبدبن ++إسحاق, عن يزيدبن ++سلمة, عن حممدبن ++محاد
قتادة ++ وأبا بعثهاهللا ++حدرد األسلمي, عن أبيه أن رسول++ أبيابن

ّومحلم َ َجثامة يف رسية إىل إضمبن ++ُ األضبط بن ++)٢( فلقينا عامر:, قال)١(ِ
 ومحل ,حدرد++ وأبوقتادة++ أبو فحياهم بتحية اإلسالم, وكف,األشجعي
ًوسيفا ووطباً بعريا له جثامة فقتله وسلبهبن ++عليه حملم ْ َ َ  من لبن, فلام )٣(ً

أقتلته بعدما قال آمنت «: اهللا ++ بذلك قال رسولاهللا ++أخربوا رسول
 pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#θãΖ̈Šu;tFsù$﴿: ونزل القرآن »!?باهللا

Ÿωuρ (#θä9θà)s? ô⎯yϑÏ9 #’s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î) zΝ≈n=¡¡9$# |Mó¡s9 $YΖÏΒ÷σãΒ﴾ ]٤( اآلية]٩٤: النساء(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم :بكرس اهلمزة وفتح الضاد«: )١/٥٣( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف ١)(
 .» موضع:وقيل جبل,

 . خطأ» عمر«): ف(يف +٢)(
. وطابأوطاب و:  أي وعاء يكون فيه السمن واللبن, وهو جلد اجلذع فام فوقه ومجعه)٣(

 ).٥/٤٣٦(البن األثري » النهاية«
 :احلافظاهللا ++عبدبن ++أخربنا حممد: )٩/١١٥(» السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف ٤)(

 حدثنا :ياجلبار العطارد++بن عبد++ حدثنا أمحد:يعقوببن ++العباس حممد++ أبوحدثنا
  عن أبى القعقاع,قسيطبن ++اهللا++بن عبد++ يزيدي حدثن: عن ابن إسحاق,بكريبن ++يونس
 .حدرد++ أبيد, فذكره من مسند عن أبيه أبى حدر,أبى حدردبن ++اهللا++عبد

» املصنف«يف شيبة ++ أبيابنو .حدثنا يعقوب: )٦/١١( »همسند«وأخرجه أمحد يف 
خالد ++ أبوحدثنا :)١/٤٥٩( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدومن طريقه ابن ,)١٤/٥٤٧(

بن ++اهللا++بن عبد++عن ابن إسحاق, عن يزيد) خالد األمحر++ وأبويعقوب,(كالمها . األمحر
بن ++اهللا++ عبدحدرد األسلمي, عن أبيه++بن أبي++اهللا++بن عبد++قسيط, عن القعقاع

 .»حدرد++بن أبي++عبد اهللا«فجعله من مسند . فذكرهحدرد, ++أبي
بن ++أخربنا حممد: )٤/٢٨٢( »الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف : وله طريق آخر

بن ++اهللا++بن عبد++الرمحن++ عن عبد, عن أبيه,بن قسيط++بن يزيد++اهللا++ حدثنا عبد:عمر قال
 = .»حدرد++بن أبي++عبد اهللا«ًفجعله أيضا من مسند .  عن أبيهي,حدرد األسلم++أبي
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بن ++سالمة++بن أبي++عمريبن ++سالمة: حدرد++ أبيواسم: )١(قال ابن سعد
أسلم تويف سنة إحدى بن ++هوازنبن ++)٢(عبسبن ++احلارثبن ++سعد

 .وسبعني
 . أحاديثوقد روى عن النبي  :

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» إسحاقبن ++اختلف يف سنده عىل حممد«): ٥/٢٩٥(» اإلصابة«قال احلافظ يف 
 وليس ألبي حدرد ,حدرد++بن أبي++اهللا++ عبدديث من مسندن احلأاتفقوا عىل «: وقال

 هذا −ًيف املوضع املشار إليه سابقا−وعرض البيهقي . »فيه رواية فضال عن أبيه
 .اخلالف يف احلديث وطرقه بيشء من التفصيل

 ).٤/٣٠٩(» الطبقات الكربى «)١(
 .»عيسى«): م( تصحفت يف )٢(



 ٧٥ ثالثاملجلد ال  

ه سل   يمانباب من ا

َصردبن ++سليمان −٤٩٥ ُ(*) 
 )١(]نزل الكوفة[

 اجلون++بن أبي++اجلونبن ++رصدبن ++سليامن: سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد
, وكان اسمه ب النبي ِحَمطرف, ص++ أبا:, ويكنى سليامن)٢(منقذبن ا

 نزل سليامن; فلام قبض النبي : اهللا ++; فلام أسلم سامه رسول)٣(اًيسار
 بدم )٤(ني, وكان ممن يطلبّفِ; وشهد مع علي اجلمل وصالكوفة بعد

  .)٥( فقتله أهل الشام وهو ابن ثالث وتسعني سنة,احلسني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++اجلونبن ++رصدبن ++سليامن«: )١/١٩٦( »باالستيعا«الرب يف ++ عبد قال ابن(*)
 ,ربيعةبن ++عمروبن ++ من ولد كعب,أرصم اخلزاعيبن ++ربيعةبن ++منقذبن ++اجلون++أبي

 هو  والغطريف,بن الغطريف++ وهو ماء السامء عامر,بن عامر++بن عمرو++بن حارثة++وهو حلي
 ,خيتلفون فيه+ يف خزاعة ال وقد ثبت نسبه.مازنبن ++ثعلبةبن ++ القيسئبن امراحارثة 
 .ه ا.»مطرف++ أبا:يكنى

حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٤/١(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
 ,)١٨١: ص(» طبقات خليفة«, و)٣/١٦٠(البن حبان » الثقات«, و)٤/١٢٣(
, )٤/١٩٢(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«, و)٤/٢٩٢(البن سعد » الطبقات الكربى«و
, )٣/١٣٣٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨٨(البن قانع » معجم الصحابة«و
 ).١١/٤٥٤(» هتذيب الكامل«, و)٣/١٧٢(» اإلصابة«, و)١/٤٧٦(» أسد الغابة«و

 ).ف(من ) ١(
 . »سعد«): ف(يف  ٢)(
 ). ص(, )ف(ُأثبت من +واجلادة ما» يسار«): م(يف  ٣)(
 .»طلب«): ف(يف ) ٤(
 ).٤/٢٩٢(البن سعد » الطبقات الكربى«+)٥(
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يعني −عمرو, عن زيد بن ++ اهللا)١(نا عبيد: نرص التامر++ أبو −١٤٧٤
َصرد قالبن ++إسحاق, عن سليامن++ أبي عن−أنيسة++ أبيابن  ًأتى حممدا: ُ

زده, : اقرأ القرآن عىل حرف, وقال اآلخر: ا امللكان فقال أحدمه)٢(
اقرأ القرآن عىل : يستزيده حتى قال ۩فلم يزل »زدين«: اهللا ++فقال رسول
 .)٣(سبعة أحرف

بن ++إسحاق, عن سليامن++ أبيحوشب, عنبن ++ رواه العوام:
ّصرد, عن أبي ُ َ  .كعب, عن النبي بن ++ُ

بن  [نا العوام: زرق ويزيد قاالنا إسحاق األ:  به جدي −١٤٧٥
ّأتى أبي: َرد قالُصبن ++, عن ابن إسحاق, عن سليامن)٣(]حوشب بن ++ُ

 فاستقرأمها فاختلفا, فقال لكل , برجلني اختلفا يف القراءةكعب النبي 
إين أمرت أن أقرأ القرآن «: اهللا ++ فقال رسول,»أحسنت«: واحد منهام

 »عىل سبعة أحرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩/١٣٦(» التهذيب«بن عمرو الرقي من رجال ++خطأ, وهو عبيد اهللا» عبد«): ف(يف  ١)(
 ).ف(من ) ٢(

 .]م−أ/١٦٨: ق[  ۩  
مشكل «, والطحاوي يف زيد عن )١١٦٧( »املعجم األوسط«أخرجه الطرباين يف  ٣)(

: قال يالسد بنت بنا موسىبن ++إسامعيل ناحدث: قال فهد حدثنا): ٧/١٣٢( »اآلثار
 .رشيك حدثنا

 يرفعه رصدبن ++سليامن عن, إسحاق++ أبيعن )أنيسة, رشيك++بن أبي++زيد(كالمها 
 .»كعببن ++مسند أبي«وسيأيت يف الذي بعده من . , فذكر احلديث يالنب إىل



 ٧٧ ثالثاملجلد ال  

إن جربيل «: وهذا لفظ حديث األزرق, وقال يف حديثه :[
ٍأجاز أن أقرأ القرآن عىل سبعة أحرف كل شاف كاف ٍ ٌّ«[)١(. 

بن ++عن سليامن )٢(]عن سقري [إسحاق,++ أبيورواه غري العوام, عن
 ., عن النبي ّرصد, عن أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرجه النسائي يف وهو ملحق بحاشية النسخة, واحلديث أ) ف(بني املعقوفني من + ما١)(
 :)١٠٥٠٧(ويف .  حدثنا يزيد:داود قال++ أبو أخربنا):١٠٥٠٦( »السنن الكربى«

األحاديث «والضياء يف . إسحاق حدثنا :قال سالمبن ++حممدبن ++الرمحن++ عبدأخربنا
 أن سعيد الصرييف ,أمحد الثقفي بأصبهانبن ++ أخربنا حممود):١١٧٦( »املختارة

 أنا :إبراهيمبن ++ أنا جدي إسحاق:اهللا  أنا عبيد:الواحد++ عبدأخربهم قراءة عليه أنا
 .هارونبن ++ نا يزيد:منيعبن ++أمحد

 ,إسحاق اهلمداين++ أبو حدثني:العوام قالعن ) هارون, وإسحاقبن ++يزيد(كالمها 
 .أنه أيت النبي : كعببن ++ عن أبي,رصدبن ++عن سليامن

ومن طريقه ) ١٠/٥١٧(» املصنف«يف شيبة ++ أبيأخرجه ابن: وله طريق آخر
  عن إرسائيل, عن,موسىبن ++ حدثنا عبيد اهللا):٥/١٢(» املسند«أمحد يف بن ++عبداهللا
 . عن النبي , عن أبي,رصدبن ++ عن سليامن, عن سقري العبدي,إسحاق++أبي

 فيه ألفاظ ملو ,»سقري«زاد يف إسناده «): ٣/٣٨١( »األحاديث املختارة«قال الضياء يف 
 .» وغري ذلك واهللا أعلم»شاف كاف« :له وقوله ترد يف الصحيح منه دعاء النبي 

داود ++فيام أخرجه أبو: بن يعمر++حييى: إسحاق السبيعي عىل هذا احلديث++وتابع أبا
 .بن مهدي++الرمحن++عبد) ٢٠٦٤٦(» مسنده«وأمحد يف . الوليد الطياليس++ حدثنا أبو)١٤٧٧(

 , عن قتادةبن حييى,++ مهامعن) بن مهدي++الرمحن++لطياليس, وعبدأبو الوليد ا(كالمها 
 ., فذكر احلديث بنحوهبن كعب قال++ي عن أب,بن رصد++ عن سليامن,بن يعمر++عن حييى

ليىل, ++بن أبي++الرمحن++ عبدلكن من طريق) ٨٢٠(واحلديث أصله ثابت عند مسلم 
 .كعببن ++ّعن أبي

 ).١/٥٩٤(» تعجيل املنفعة«ي, انظره يف , وهو سقري العبد)ف(, )ص( من )٢(
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 ة, عنـن شعبـي, عـرين أبـأخب: الـي قـعلن ـب++رـ نص −١٤٧٦
: د قالَرُصبن ++رجل من أهل الكوفة, عن أبيه, عن سليامن )١(األكرم++عبد

 .)٢( عىل طعام−أو يقدر−نقدر ++ ال فمكثنا ثالث ليالاهللا ++أتانا رسول
 . أحاديثرصد عن النبي بن ++وقد روى سليامن

 (*)سليمان  ينسبه −٤٩٦

 بن++محزة, عن عروةبن ++نا حييى: مزاحم++ أبي)٣(بن++ منصور −١٤٧٧
كنت : حدثني سليامن قال:  قال حدثني شيخ من جرش:رويم قال

 : فجاءت عصابة فقالوا, من أصحابهٍ يف عصابةاهللا ++ًجالسا مع رسول
 فائذن لنا ,صيب من الزناُ كنا ن; إنا كنا قريب عهد باجلاهلية,رسول اهللا+يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. حنيفة الكويف++بن أبي++األكرم++ عبدوهو خطأ, وهو» األكرم عنبن ++عبد«): ص(يف +)١(

 )..١٦/٣٨١(» هتذيب الكامل«انظره يف  
 األكرم++ عن عبد, عن شعبة, أخربين أبي:يبن عل++حدثنا نرص): ٤١٤٩(أخرجه ابن ماجه  ٢)(

 .بهرصد, بن ++ عن سليامن, أبيه عن,رجل من أهل الكوفة
 جلهالة ;هذا إسناد ضعيف«): ٤/٢٢٥(» مصباح الزجاجة«وقال البوصريي يف 

 .»ف يف املبهامت ذكره وما علمتهّ ومل أر من صن,التابعي
 :حاتم++ قال أبو,سليامن الشامي++بن أبي++سليامن«:  فقال)٣/١٧٣( »اإلصابة« نسبه احلافظ يف (*)

مسند «زرعة يف ++ أدخله أبو:حاتم++بن أبياقال «: ديث ثم قالوذكر احل» له صحبة
  .»ي عن سليامن صاحب النب: وقال فيه»الوحدان«حاتم يف ++وأخرجه أبو... »الشاميني

, )٤/١٥٠(» اجلرح والتعديل«و ,)٤/١(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف
, »بن رصد++سليامن« يف ترمجة وجعله) ٤/١٩٤(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«و
 ).١/٤٧٦(» أسد الغابة«, و)١/١٩٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و

 ).ف(, )ص( من )٣(
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 مسألتهم, ثم جاءت عصابة أخرى اهللا ++, فكره رسول)١(صاءِيف اخل
 كنا نصيب من اآلثام ; إنا كنا قريب عهد باجلاهلية,رسول اهللا+ يا:فقالوا

ّفائذن لنا يف اجللوس يف البيوت نصوم ونقوم حتى يدركنا املوت, فسر  ُ
إنكم «: ُ بمسألتهم حتى عرف البرش يف وجهه وقالاهللا ++رسول

لكم اهللا ++ً أجنادا, وستكون لكم ذمة وخراج وأرض يفتحها)٢(ستجندون
ن أدرك ذلك منكم َ فم, ومدائن وقصور)٣(يكون عىل شفري البحر++ مامنها

 أو قرص من تلك , املدائن۩فاستطاع أن حيبس نفسه يف مدينة من تلك
 .)٤(»فليفعل −القصور حتى يدركه املوت 

 .)٥(وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»اخليص«): م( يف )١(
 .»ستجدون«): م( يف )٢(
 . »جرس«): ف(يف  ٣)(

 .]م−ب/١٦٨: ق[  ۩  
يف  من طريق املصنف, والبخاري )١/٣٩٤( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ٤)(

 حدثنا ):٤/١٩٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٤/١(» التاريخ الكبري«
اهللا ++عبد++ أبوأخربنا: )١٧/١١( »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف . عامربن ++هشام
 أنا :اهللا++ عبدأبو++ أبي أنا:إسحاقبن ++حممدبن ++الرمحن++ عبد أنا:أمحدبن ++غانمبن ++حممد
  . عامربن ++ نا هشام:سليامنبن ++ خلف نا:الرسيبن ++سهل

بن ++محزة, عن عروةبن ++عن حييى) عامربن ++مزاحم, وهشام++بن أبي++منصور(كالمها 
. »رصد ابن وهو :هشام قال سليامن يحدثن«عاصم ++ أبيووقع يف رواية ابن. رويم, به

 .ًوليست يف رواية ابن عساكر, وهي عن هشام أيضا
 : حدثنا حممد: أخربنا إبراهيم):١/١٤٤( »اجلهاد«ارك يف وأخرجه مرساًل ابن املب

, فذكره ومل رويمبن ++ عن عروة, عن األوزاعي,بن املباركا سمعت :حدثنا سعيد قال
   .يذكر سليامن

 .)٣/١٧٣( »اإلصابة«احلافظ يف : نقله عن البغوي) ٥(
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ه سلمان  باب من ا
 (*)اهللا ++ مو رسول,ان الفارسي سلم:اهللا++ عبدأبو −٤٩٧

  .سكن الكوفة واملدائن

سابق, عن بن ++حدثنا صدقة: حممد املروزي قالبن ++ زهري −١٤٧٨
لبيد, بن ++قتادة, عن حممودبن ++ عمر)١(إسحاق, عن عاصم بنبن ++حممد

كنت رجاًل من أهل أصبهان من قرية : عن ابن عباس, عن سلامن قال
 .)٢(ّيَج: يقال هلا
ثابت, عن مروان بن ++نا حرب: سلمة++ أبونا: زهريبن ++ أمحد −١٤٧٩
 .زُمْرُ هَامَ أن سلامن كان من أهل ر:األصفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويقال له سلامن ,ريسالفااهللا ++عبد++ أبو,سلامن«: )٣/١٤١( »اإلصابة« قال احلافظ يف (*)
 ,ن زعم أن سلامن اخلري آخر فقد وهمَ م:بن حبانا وقال , وسلامن اخلري,بن اإلسالما

 .» من أصبهان: وقيل,أصله من رامهرمز
 البن» اجلرح والتعديل«, و)٤/١٣٥(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/١٥٧(البن حبان » الثقات«, و)٤/٢٩٦(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٧٥(سعد 

» أسد الغابة«, و)١/١٩١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٣٢٧(نعيم 
 ).١١/٢٤٥(للمزي » هتذيب الكامل«, و)١/٤٦٢(

 .»عن«): م(تصحفت يف  ١)(
 ي وه, التشديد اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة بالفتح ثم:جي«, و»َجني«): م( يف )٢(

»  وعند املحدثني املدينة, وتسمى اآلن عند العجم شهرستان,اآلن كاخلراب منفردة
 .)٢/٢٠٢( »معجم البلدان«قاله ياقوت يف 

من ) ٥/٢٢٢(» الكبري«والطرباين يف ) ٥/٤٤١(» مسنده«واألثر أخرجه أمحد يف 
 .طريق ابن إسحاق به
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  نمري, عن األعمش, عن)١(نا ابن: خملدبن ++ شجاع −١٤٨٠
 .)٢(اهللا++عبد++أبا+ يا:قلت لسلامن: ظبيان, عن جرير قال++أبي

بن ++نا سعيد: )٣(]اهللا++بن عبد++نا هارون[ :حممدبن ++ عباس −١٤٨١
 تدري ,عثامن++أبا+ يا:قال لي سلامن: عثامن قال++ أبيعامر, عن عوف, عن

:  قرية باألهواز, يقال هلا)٤(أنا من أهل: ال, قال: قلت: من أين أنا? قال
 .)٥(زُمْرُ هَامَر

 ريابي, عن سفيان, عن عوف, عننا الف:  ابن زنجويه −١٤٨٢
 .)٦(زُمْرُ هَامَأنا من أهل ر: لسمعت سلامن يقو: عثامن قال++أبي

سليامن, بن ++نا جعفر:  عباد الغربي)٨( أبو)٧(ُنسريبن ++ قطن −١٤٨٣
 .)٩(الدرداء++ أبي آخى بني سلامن وبنيأن النبي : عن ثابت, عن أنس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»أبو«): م(يف  تصحفت )١(
من )  ٢١/٣٧٧(» تاريخ دمشق«, وأخرجه ابن عساكر يف »سمعت منه«): ف(زاد يف  ٢)(

 .طريق البغوي به
 ,»...يف األصل«: وكتب فوقه) ف(, وملحق هبامش النسخة )ص(بني املعقوفني من +ما) ٣(

 ). م(وساقط من النسخة 
 ). ف(ليست يف  ٤)(
 . من طريق املصنف به)٢١/٣٧٩( »قتاريخ دمش« أخرجه ابن عساكر يف ٥)(
 عن ,حدثنا سفيان: الفريابييوسف بن ++حدثنا حممد): ٣٩٤٧( أخرجه البخاري ٦)(

 ., فذكره سمعت سلامن:عثامن قال++ أبي عن,عوف
 . خطأ» قرسيبن ++قطب«): ف(يف +٧)(
 ). ٢٣/٦١٧(»هتذيب الكامل«. عباد الغربي++ أبونسريبن ++خطأ, وهو قطن» بن«): م(يف +٨)(
يعىل يف ++ وأبومن طريق املصنف,) ٢١/٤٤٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ٩)(

) ١٩٦٨(واحلديث أصله يف البخاري . , بهنسريبن ++ حدثنا قطن):٣٤٠٤(» مسنده«
 .جحيفة++ أبيمن حديث
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 −يعني ابن هالل−نا محيد : املغريةبن ++نا سليامن:  شيبان −١٤٨٤
الدرداء الشام, ++ أبورداء, فسكنالد++ أبي بني سلامن وبنييِوخُأ: قال

 .وسكن سلامن الكوفة
 اهللا ++فإن:  أما بعد,سالم عليك: الدرداء إىل سلامن++ أبو فكتب:قال

 . ونزلت يف األرض املقدسة,ًرزقني بعدك ما وولدا
اهللا ++ّفإنك كتبت إلي أن:  أما بعد,سالم عليك: فكتب إليه سلامن: قال

م أن اخلري ليس بكثرة الامل والولد, ولكن اخلري  واعل,ًرزقك ما وولدا
 .كُ وأن ينفعك علم,كُلمِ حَمُعظَأن ي

تعمل ألحد ++ ال أنك نزلت األرض املقدسة, وإن األرضّوكتبت إلي
ْعماًل, اعمل كأنك ترى, واع  .)٢( املوتى)١(ك معَ نفسْدُدُ

راشد, عن بن ++نا شعيب: األزدي ۩صالحبن ++الرمحن++ عبد −١٤٨٥
: هاشم, عن زاذان, عن سلامن قال++ أبيخالد اهلمداين, عنبن ++وعمر

 , وغفر ذنبك,مكَقَساهللا ++ شفى,يا سلامن«:  فقالاهللا ++عادين رسول
 .)٣(»وعافاك يف دينك وجسدك إىل مدة أجلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»يف«): ف(كتب فوقها يف ) ١(
 ).١/٥٤٨(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٢(

 .]م−أ/١٦٩: ق[  ۩  
موضح أوهام اجلمع «واخلطيب يف  )٦/٢٤٠( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٣)(

 هاشم,++مجيعهم من طريق أبي) ١/٧٣٤(» املستدرك«واحلاكم يف ) ٢/٣٢٣(» والتفريق
 . عن زاذان, عن سلامن, به

بن + وفيه عمرو»الكبري«رواه الطرباين يف «: )٣/٢٤( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .» وهو ضعيف, القريشخالد
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 : قال, عن ابن جريج)١(]بن حممد[نا حجاج :  جدي −١٤٨٦
: جريج قال ابن− األسود++بي أاألسود, عن )١(]أبي[بن ++حرب++ أبوأخربين

ذاك امرؤ منا أهل :  فقال? عن سلامنّليَ عَِلئُس:  قال−ورجل عن زاذان
َ من لكم بمثل لقامن احلكيم علم العلم األول,البيت َ ِ  )٢( العلم وأدرك,َ
 .ينزف++ الً وكان بحرا,ر, وقرأ الكتاب األول والكتاب اآلخرَاآلخ

لام نزل بسلامن : سن قالنا احل: األشهب++ أبونا:  شيبان −١٤٨٧
نكون ++ الأخشى أن: عبد اهللا? قال++أبا+ يايبكيك++ ما:املوت بكى, فقيل له

كم من الدنيا كزاد ُليكن بالغ«: ; إنه كان يقول لناحفظنا وصية نبينا 
 .)٣(»الراكب
نا هشيم, عن منصور, عن احلسن : يونسبن ++)٤(جريُس  −١٤٨٨
ُلام حرض سلامن املوت ب: قال وأنت اهللا ++عبد++ أبايبكيك++ ما:كى, فقيل لهَ

 ولكن ,ًأبكي جزعا عىل الدنيا++ الا إينَأم: ? قالاهللا ++صاحب رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(, )ص( من )١(
 ).ف( من ٢)(
 :عاصم قالبن ++أخربنا عمرو): ٤/٩١(» الطبقات الكربى«ابن سعد يف أخرجه  ٣)(

 »حلية األولياء«نعيم يف ++ وأبو, فذكره, حدثنا احلسن:األشهب قال++ أبوحدثنا
» يامنشعب اإل«والبيهقي يف .  عن احلسن,حييىبن ++ الرسىمن طريق) ١/١٩٦(
 ., فذكره عن احلسن,محيدبن ++ عن محيد,سلمةبن ++محاد: من طريق) ٧/٣٠٥(

مل يدرك سلامن الفاريس ) ه١١٠(واحلديث مرسل; فاحلسن البرصي املتوىف سنة 
 ).ه٣٤(املتوىف سنة 

بن ++حدثنا احلسن«: من مسند أنس ) ٤١٠٤(واحلديث أصله عند ابن ماجه 
» ... عن أنس, عن ثابت,سليامنبن ++ حدثنا جعفر:اقالرز++ عبد حدثنا:الربيع++أبي

 .ضعيف: سليامنبن ++وجعفر
 ).ص(بالشني املعجمة, وغري واضحة يف » رشيح«: إىل) م( تصحفت يف )٤(
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ُ عهد إلينا عهدا فرتكنا عهده أن تكون باهللا ++رسول لغة أحدنا من ً
نحو من قيمة  )٢(هو فإذا , ترك)١(]ظر فيامُن[الدنيا كزاد الركب, فلام مات 

 .)٣(ًمهاثالثني در
−املليح الرقي, عن حبيب ++ أبونا: عثامن احلربيبن ++ حييى −١٤٨٩
َأو هزيم−ُ عن هريم −مرزوق++ أبيابن: أظنه رأيت سلامن الفاريس :  قال−)٤(ُ

 ضيق األسفل, وكان رجاًل )٦( وعليه قميص سنبالين)٥(عىل محار عربي
تنحوا : يانطويل الساقني, كثري شعر الساقني يتبعه الصبيان, فقلت للصب

 .)٧(دعهم; فإن اخلري والرش فيام بعد اليوم: عن األمري, قال
 زيد, عنبن ++سلمة, عن عليبن ++نا محاد: طلحةبن ++ كامل −١٤٩٠
ًفأخذ منها غصنا يابسا فهزه  ۩كنت مع سلامن حتت شجرة: عثامن قال++أبي ً

:  قلت أفعل هذا?َِمعثامن أال تسألني ل++أبا+ يا: ثم قال, ورقهّحتى حتات
 وأنا معه حتت شجرة, أخذ اهللا ++هكذا فعل رسول:  فعلته? فقالَِمول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»نظرنا يف قيمة ما«): ص( يف )١(
 ).ف(من ) ٢(
 احلسن البرصي,++بن أبي++ عن احلسن, حدثنا هشيم, عن منصور):٥/٤٣٨(أخرجه أمحد  ٣)(

 .قبله+ وهذا مرسل, وانظر ما.فذكره
 . »هذيم«: من طريق املصنف) ٢١/٤٣٠(» تاريخ دمشق«يف املطبوع من ) ٤(
من طريق ) ٢١/٤٣٠(» تاريخ دمشق«وهو املوافق لام يف ) ص(, )م(هكذا يف  ٥)(

 ). ١/٥٤٦(» سري أعالم النبالء«وهو املوافق لام يف » عري«): ف(املصنف, ويف 
ُسنبالَين ثوب :يقالول, أي سابغ الط ٦)(  أو خلفه من َّوجره أسبله إذا :َثوبه وسنبل ُ

» النهاية«. ًحيتمل أن يكون منسوبا إىل موضع من املواضع: وقال اهلروي. أمامه
 ). ٢/١٠١٠(األثري  البن

 ).١/٥٤٦(» سري أعالم النبالء«انظر ) ٧(
 .]م−ب/١٦٩: ق[  ۩  
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ّغصنا يابسا فهزه حتى حتات ً َسلامن لم فعلت + ياأال تسألني«:  ورقه, وقالً ِ
 ثم ,إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء«:  تفعله? قالَِمول:  قلت»هذا?
ثم قرأ هذه  »ورق هذا الّ الصلوات اخلمس حتاتت خطاياه كام حتاتصىل
 .)١( إىل آخر اآلية]١١٤: هود[ ﴾ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# Ç’nûtsÛ Í‘$pκ̈]9$# $Zs9ã—uρ z⎯ÏiΒ È≅øŠ©9$#﴿: اآلية

نا : الزبرقانبن ++نا حممد: الفرج موىل بني هاشمبن ++ حممد −١٤٩١
صىل بنا سلامن صالة ثم قام : عثامن قال++ أبي زيد, عن)٢(بن++يونس, عن علي

َأتدرون لم فعلت هذا? : صن شجرة يابسة فنفضها ثم ضحك فقالإىل غ ِ
 صالة, ثم قبض عىل غصن شجرة يابسة فحركها اهللا ++صىل بنا رسول

إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء, ثم صىل «:  قال)٣(فتحات ورقها ثم
 .)٤(»ّفأحسن الصالة حتاتت عنه ذنوبه كام يتحات ورق هذه الشجرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وابن , حدثنا يزيد):٥/٤٣٨( ويف ,ثنا عفان حد):٥/٤٣٧(» مسنده«أخرجه أمحد يف  ١)(

الطياليس , وعقبةبن ++نا قبيصة): ١/٧(» املصنف«و ,)٤٥٧(» املسند«شيبة يف ++أبي
بن ++ أخربنا حييى):٧١٩ ( والدارمي,داود++ أبوحدثنا:  حدثنا يونس قال):٦٨٧(

بن ++يم ثنا ابراه:مسلم الكيش++ أبوحدثنا): ٦/٢٥٧(» الكبري« والطرباين يف .حسان
 .املنهال قاالبن ++ ثنا حجاج:العزيز++بن عبد++وحدثنا علي. محيد الطويل ح

بن ++بن محيد, وحجاج++, وإبراهيمحييىداود, و++وقبيصة, وأبويزيد, وعفان, (مجيعهم 
 .فذكره ,يعثامن النهد++بن زيد, عن أبي++يأخربنا عل: بن سلمة قال++عن محاد) املنهال

 »األوسط«رواه أمحد والطرباين يف «: )٢/٣١(» لزوائدجممع ا«قال اهليثمي يف 
 وبقية رجاله ,لف يف االحتجاج بهت وهو خم,»زيدبن ++علي« : ويف إسناد أمحد»الكبري«و

 .»رجال الصحيح
 .»عن«): م( تصحفت يف )٢(
 ).ف(من ) ٣(
 شياحلربن ++ ثنا زيد:أمحدبن ++ حدثنا عبدان):٦/٢٥٧(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٤)(

 مهام حممد++ أبو ثنا:احلسن العتكي قاالبن ++لمجي ثنا :عمرو البزاربن ++ وحدثنا أمحد.ح
 .واحلديث ضعيف, وانظر التعليق عىل احلديث السابق. , بهالزبرقانبن ا
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نا سليامن التيمي, : الزبرقانبن ++نا حممد: الفرجبن ++ حممد −١٤٩٢
أكثر «: ? فقالاجلَراد عن سئل النبي : عثامن, عن سلامن قال++ أبيعن

 .)١(»آكله وال أحرمه++ ال,جنود اهللا
بن +نا سيف: الربيع قاال++ وأبو)٢(إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −١٤٩٣

: ي, عن سلامن الفاريس قالعثامن النهد++ أبيهارون, عن سليامن التيمي, عن
أحل اهللا, ++ مااحلالل«:  واجلُبن? فقال)٣( عن السمن والفراءاهللا ++ُسئل رسول

 .)٤(»يف كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفي عنهاهللا ++َّحرم++ ماواحلرام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داود ++ وأبو من طريق املصنف,)٢١/٣٧٤( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ١)(
ابن ماجه و . حدثنا ابن الزبرقان:يدادالفرج البغبن ++ حدثنا حممد):٣٨١٥(
, )٦٨٨(» مسنده«داود الطياليس يف ++ وأبو,)٦/٢٥٦(» الكبري«, والطرباين يف )٣٢١٩(

, )١/٢٨٥( »معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٦/٤٧٧(» مسنده«والبزار يف 
 )١٤/٧٢( »تاريخ بغداد«, واخلطيب يف )٩/٢٥٧( »السنن الكربى«والبيهقي يف 
  .عثامن النهدي عن سلامن ++ أبي طريقمجيعهم من

  عن النبى ,عثامن++ أبي عن, عن أبى العوام,سلمةبن ++رواه محاد« :داود++ أبوقال
 .»مل يذكر سلامن

 عن حديث رواه فائد++ أبيوسألت«: )٢/٨(حاتم ++ أبي البن»علل احلديث«ويف 
أكثر جنود اهللا, «:  اجلراد  قال يفعثامن, عن سلامن, عن النبي ++ أبيالعوام, عن++أبو
. ها. »مرسال ليس فيه سلامن: هذا خطأ, الصحيح: قال أبي .»أحله, وال أحرمه+ال

 .»والصواب مرسل«: )٩/٦٢٢( »فتح الباري«وقال احلافظ يف 
 . »بن علي«): ف(بدهلا يف  ٢)(
 اهناه هو :قيلو. محار الوحش: وهو مهموز ومقصور وهو» والفرى«): م(, )ف( يف )٣(

 باب يف ذكره فإنه ;كالرتمذي املحدثني بعض نيعَص له ويشهد ,لبسُي الذي الفرو مجع
 جلود من راءِالف اختاذهم يف الكفر أهل صنيع من اًحذر عنها سألوه وإنام ,الفرو لبس
 .اللباس باب يف احلديث هذا أوردوا احلديث علامء أن له ويشهد ,دباغ غري من امليتة
 ). ٥/٣٢٤(» حوذيحتفة األ« من انتهى

 = ,)٦/٢٥٠( »الكبري«والطرباين يف  ,)٣٣٦٧(ابن ماجه و ,)١٧٢٦(الرتمذي  أخرجه ٤)(
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نا : محيدبن ++ اهليثم)١(أنا: صالح++ أبوموسىبن ++ احلكم −١٤٩٤
السمط, عن بن ++ مكحول, عن رشحبيل عن−يعني ابن املنذر−النعامن 

 ۩ًمن مات مرابطا يف سبيل اهللا«:  يقولاهللا ++سلامن أنه سمع رسول
ِ أومن عذاب القرب, ونام)٢(  .)٣(» له أجره إىل يوم القيامةُ

بن ++نا برذعة: حريثبن ++ عمرو)٤(نا:  حييى احلامين −١٤٩٥
سميتهام «:  أنه قالبي اخلليل, عن سلامن, عن الن++ أبيالرمحن, عن++عبد
 .»)٥(شربا وشبريا: احلسن واحلسني بأسامء ابني هارون: يعني

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن سليامن ,هارونبن ++سيف: كلهم من طريق) ٤/١٢٩(» املستدرك«واحلاكم يف 
 عن السمن واجلبن اهللا ++ سئل رسول: عن سلامن قال,عثامن++ أبي عني,التيم

 .وذكره... والفراء فقال
 .»هارون مل خيرجاهبن ++سيف و مفرس يف الباب,هذا حديث صحيح«: قال احلاكم

 ?ا عن هذا احلديثًسألت حممد« ):١/٢٨١(» الكبريعلل ال«قال الرتمذي يف 
 ,عثامن++ أبي عني, عن سليامن التيم,عيينةبن ++وروى سفيان. اًأراه حمفوظ+ ما:فقال

 .»اً عن سليامن مرفوع,هارونبن ++وروى سيف. اًعن سلامن هذا احلديث موقوف
عن حديث رواه ++وسألت أبي«: )٢/١٠(حاتم ++ البن أبي»علل احلديث«ويف 
: عثامن النهدي, عن سلامن قال++, عن سليامن التيمي, عن أبييبن هارون الربمج++سيف

اهللا يف كتابه, واحلرام ++أحله+احلالل ما«:  والسمن واجلبن? فقالءعن الفرا سئل النبي 
هذا خطأ, رواه الثقات  : قال أبي .»اهللا يف كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه++حرم+ما

 .»مرسال, ليس فيه سلامن, وهو الصحيح عثامن, عن النبي ++عن التيمي, عن أبي
 .»نا«): ف(يف ) ١(

 .]م−أ/١٧٠: ق[  ۩  
 ).ف(من ) ٢(
 .)٤٣٧٦, ٣١٦٧(النسائي , و)١٦٦٥(, والرتمذي )١٩١٣(أخرجه مسلم  ٣)(
 .»عن«): م( يف )٤(
 =سمى هارون «): ٤/١١١(» فيض القدير«قال املناوي يف . »شرب وشبري«): ص( يف )٥(
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 ظبيان,++بن أبي++بدر, عن قابوس++ أبونا:  ومجاعة قالوا)١( جدي −١٤٩٦
بغضني ُت++ اليا سلامن«: اهللا ++قال رسول: عن أبيه, عن سلامن قال

: وبك هدانا اهللا? قالاهللا ++رسول+ يابغضكُوكيف أ:  قلت,»فتفارق دينك
 .)٣(» العرب فتبغضني)٢(بغضُت«

 إسحاق, عن عاصمبن ++زائدة, عن حممد++ أبينا ابن:  جدي −١٤٩٧
حدثني سلامن : لبيد, عن ابن عباس قالبن ++قتادة, عن حممودبن ++ عمر)٤(بنا

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مها اسامن رسيانيان : قيل:»الفردوس« قال يف ,كجبل وجبيل ابنيه شربا وشبريا
 .»معنامها مثل معنى احلسن واحلسني

 من طريق املصنف, )١٤/١١٨( »تاريخ دمشق«واحلديث أخرجه ابن عساكر يف 
 واخلطيب ,)٢/٦٦٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٦/٢٦٣(» الكبري«والطرباين يف 

بن ++عةذ حدثنا بر:حريثبن ++عمرو: مجيعهم من طريق) ٣/١٥٩( »املتفق واملفرتق«يف 
 ., به عن النبي , عن سلامن,اخلليل++ أبي عن,عبدالرمحن

 الرمحن++بن عبد++عةذ بر:رواه الطرباين وفيه«: )٨/١٠٣( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»وهو ضعيف

لكن رضب عليها, ) ف(, وبمثله يف »وأبو خيثمة وهارون احلامل«): ص( زاد يف )١(
 .ولعله مزيد بيان» جدي ومجاعة«: وُكتب يف احلاشية

 .»ال تبغض«): ص( يف )٢(
منيع وغري بن ++ األزدي وأمحدحييىبن ++حدثنا حممد: قال) ٣٩٢٧(أخرجه الرتمذي  ٣)(

 .)٥/٤٤٠( أمحد , واإلمامواحد
الوليد, عن بن ++بدر شجاع++ أبيعن) حنبلبن ++أمحد, وابن منيعوحممد, (ثالثتهم 

 .ظبيان, عن أبيه, فذكره++بن أبي++قابوس
بدر ++ أبينعرفه إال من حديث+هذا حديث حسن غريب, ال«: قال الرتمذي

ظبيان مل يدرك سلامن, مات ++ أبو:إسامعيل يقولبن ++مدالوليد, وسمعت حمبن ++شجاع
 .»سلامن قبل علي

 جندببن ++حصني«: بعدما ذكر احلديث) ١/٥٠( »املراسيل«حاتم يف ++ أبيقال ابن
 .» وال يثبت له سامع من علي ...ظبيان++أبو

 .»عن«): م( تصحفت يف )٤(
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هذا صدقة, وأنا مملوك, فأمر أصحابه :  بطعام, فقلتأتيت النبي : قال
هذا أهديته لك أكرمك به, :  يأكل معهم, ثم أتيته بطعام فقلتأن يأكلوا ومل
 .)١(تأكل الصدقة, فأمر أصحابه أن يأكلوا وأكل معهم++ الوإين أراك
الفرات, ++بن أبي++نا داود: عباد قاالبن ++حدثنا شيبان وطالوت −١٤٩٨

صوحان بن ++مسلم موىل زيد++ أبيرشيح, عن++ أبيزيد, عنبن ++عن حممد
لامن الفاريس فرأى رجاًل قد أحدث, وهو يريد أن ينزع كنت مع س: قال

 ويمسح ,خفيه للوضوء, فأمره سلامن أن يمسح عىل خفيه وعىل عاممته
 .)٢( يمسح عىل خفيه ومخارهاهللا ++رأيت رسول: بناصيته وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٦/٢٢٢( »املعجم الكبري«يف , والطرباين )٥/٤٣٩,٤٤١(» مسنده«يف أمحد أخرجه  ١)(
 ,)٣/١٣٣٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢/٨( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف 

 .)٢/٢٠( »املستدرك«واحلاكم يف 
بن لبيد, ++بن قتادة, عن حممود++بن عمر++ ثنا عاصم:بن إسحاق++حممد: مجيعهم من طريق
 .»عىل رشط مسلم«: »التلخيص«هبي يف قال الذ ., بهحدثني سلامن: عن ابن عباس قال

, )٤٤٠, ٥/٤٣٩(, وأمحد )٥٦٣(ابن ماجه , و)٧١(» العلل الكبري«أخرجه الرتمذي يف  ٢)(
, )٦٩١(» مسنده«داود الطياليس يف ++, وأبو)١/٢٢(» املصنف«شيبة يف ++وابن أبي

 )١٣٤٥, ١٣٤٤(» صحيحه«, وابن حبان يف )٦/٢٦٢(» الكبري«والطرباين يف 
 عن, رشيح++ أبيعن, زيدبن ++حممد عن, الفرات++بن أبي++داود: م من طريقمجيعه

 .فذكره, صوحانبن ++زيد موىل, مسلم++أبي
الفرات ++بن أبي++رواه مجاعة عن داود«: )٦٧/٢٢٠( »تاريخ دمشق«قال ابن عساكر يف 

 ,مرو  قايضيبن زيد العبد++ عن حممد,عمرو املروزى نزيل البرصة++بن الفرات أبي++عمرو
 خ,بن فرو++ وشيبان,داود الطياليس++ وأبو, وهو أكرب من داود,عروبة++بن أبي++ سعيد:منهم

 . »بن مسلم++ وعفان,عبدالرمحن املقرئ++ وأبو,بن عباد++وطالوت
زيد هو العبدي بن ++حممد«: )١/٢٢٤( » عىل العللهتعليق«اهلادي يف ++ عبدقال ابن
 .»الثقات« وذكره ابن حبان يف .بأس به+يث ال صالح احلد:حاتم++ أبو قال.قايض مرو

 = وقد ذكرمها ,صوحانبن ++مسلم موىل زيد++ أبو وكذلك, ليس بذاك املشهور:رشيح++وأبو
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تويف :  قال)٢(عمربن ++نا حممد:  قال)١(سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد
 . عثامنسلامن باملدائن يف خالفة

 .بلغني أن سلامن تويف سنة ست وثالثني قبل اجلمل: وقال ابن زنجويه
 . أحاديث صاحلةوقد روى سلامن عن النبي 

 (*)عامر الضبن ++سلمان −٤٩٨
أنا رشيك, عن عاصم األحول, عن : اجلعدبن ++ علي −١٤٩٩

عامر الضبي, عن  )٣( عن عمها سلامن بن,حفصة ابنة سريين, عن الرباب
فطر ُفطر عليه, ومن مل جيد التمر فليُ وجد التمر فلي۩من«:  قالالنبي 

 .)٤(»عىل الامء; فإن الامء طهور
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم ++ وأبيرشيح++ وأبيزيدبن ++ ومل يرو ابن ماجه ملحمد.»الثقات«ابن حبان يف كتاب 
 غريب من :ني املقديسالغ++قال احلافظ عبد«: )٢٢٧: ص(ثم قال يف . »غري هذا احلديث
 .»بن زيد قايض مرو++ عن حممد,الفرات++بن أبي++أعلم رواه غري داود+ ال,حديث املراوزة

 ).٤/٩٣(» الطبقات الكربى« انظر )١(
 .»عمرو«: إىل) ص( تصحفت يف )٢(

 عمروبن ++حجربن ++أوسبن ++عامربن ++سلامن«: )٣/١٤٠( »اإلصابة« نسبه احلافظ يف (*)
 .»يضبة الضببن ++سعدبن ++بكربن ++مالكبن ++ذهلبن ++تيمبن ++احلارثبن ا

البن » اجلرح والتعديل«, و)٤/١٣٦(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
البن » اآلحاد واملثاين«, و)٣/١٥٨(البن حبان » الثقات«, و)٤/٢٩٧(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٣٣٢(عاصم ++أبي

, )٣/١٤٠(» اإلصابة«, و)٢/٦٣٣(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٣١(نعيم 
 ).١١/٢٤٤(» هتذيب الكامل«و

 .»عن«): م( تصحفت يف )٣(
 .]م−ب/١٧٠: ق[  ۩  

 ).٢١٥٣(» مسنده«اجلعد يف بن ++ أخرجه شيخ املصنف علي٤)(
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معاوية الفزاري, عن بن ++نا مروان: حممد الناقدبن ++ عمرو −١٥٠٠
ُعاصم األحول, عن حفصة بنت سريين, عن أم الرائح بنت صليع, عن 

 .)١(عامر الضبي, عن النبي بن ++سلامن
نا وكيع, عن سفيان, عن عاصم, : إسامعيلبن ++ حممده −١٥٠١

إذا أفطر «: اهللا ++قال رسول: عن حفصة, عن الرباب, عن سلامن قال
 .)٢(»ًأحدكم فليفطر عىل متر, فإن مل جيد مترا فليرشب ماء; فإنه طهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . انظر التعليق اآليت١)(
والرتمذي . زيادبن ++الواحد++ عبد حدثنا: حدثنا مسدد):٢٣٥٥(ود دا++ أبوأخرجه ٢)(

بن ++حدثنا حممود: قال) ٦٩٥(ويف . عيينةبن ++ حدثنا سفيان:ةحدثنا قتيب: قال) ٦٥٨(
 وحدثنا .معاوية ح++ أبوحدثنا:  وحدثنا هناد. حدثنا سفيان ح: حدثنا وكيع:غيالن
بن ++ أخربنا حييى):٣٣٠٥( »الكربى«والنسائي يف . عيينةبن ++ أنبأنا سفيان:قتيبة
: سعيد قالبن ++ أخربنا قتيبة:)٦٦٧٥, ٣٣٠٦(ويف . حدثنا محاد: عربي قالبن ++حبيب

 الرحيم++ عبد حدثنا:شيبة++بن أبي++ حدثنا عثامن):١٦٩٩( هوابن ماج. حدثنا سفيان
 .فضيلن ب++ حدثنا حممد:شيبة++بن أبي++ وحدثنا أبوبكر.ح فضيلبن ++سليامن وحممدبن ا

 وحدثنا . حدثنا سفيان ح:العالءبن ++اجلبار++ عبد حدثنا):٢٠٦٧(وابن خزيمة 
 حدثنا :املنذربن ++ وحدثنا علي.حدثنا محاد, يعني ابن زيد ح: عبدة قالبن ++أمحد
 ):٢١٤ ,٤/١٧( »مسنده« يف وأمحد.  حدثنا سفيان):٨٢٣(احلميدي و. فضيل ابن

ويف .  حدثنا سفيان: حدثنا وكيع):٤/٢١٤) (٧/١٤(ويف . عيينةبن ++حدثنا سفيان
 حدثنا :النعامن++ أبو أخربنا):١٧٠١ (والدارمي. معاوية++ أبو حدثنا):٢١٤, ٤/١٨(

 . يزيدبن ++ثابت
 فضيل,بن ++حممدومحاد, و, عيينةبن ++سفيان, وزيادبن ++عبد الواحد(مجيعهم 

 عن ,بنت سريينعن حفصة ,  عن عاصم األحول)يزيدبن ++ثابتومعاوية, ++وأبو
 .عامربن ++ عن عمها سلامن,الرباب

 وهكذا روى , والرباب هي أم الرائح بنت صليع,حديث حسن«: الرتمذيقال 
 =بن ++ عن سلامن, عن الرباب, عن حفصة بنت سريين, عن عاصم,سفيان الثوري
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بن ++نا محاد: )١(بحر املربدي++ أبوغياثبن ++الواحد++ عبد −١٥٠٢
بن ++الشهيد, عن حممدبن ++حسان وحبيببن ++امنا أيوب وهش: سلمة

صدقة الرجل «:  قالاهللا ++عامر الضبي أن رسولبن ++سريين, عن سلامن
 .)٢(»عىل قرابته صدقة وصلة

 نا: هنيد السعديبن ++ نا زهري:عبدة البرصيبن ++ أمحد −١٥٠٣
بن ++نعامة السعدي, عن أشياخ من قومه ونسوة من خاالته, عن سلامن++أبو

ْ طهية استعي أن بن−وكان جده ألمه−عامر الضبي  ّ َ ت عليه إىل َدُ
رسول اهللا, إن سلامن أغار علينا يف اإلسالم, + يا: فقالوااهللا ++رسول

 »يقول هؤالء?++ مايا سلامن«:  فأتاه فقال, إىل سلامناهللا ++فبعث رسول
 يف يقولون إنك أغرت عليهم«:  قال?رسول اهللا+ يايقولون++ ما:قال

 )٣( أغرت عليهم يف اجلاهلية وأسلمت عىل,يا رسول اهللا++ ال: قال»اإلسالم
ً فإن كان خمرضما فهو ,انظروا إىل الامل«: اهللا ++الامل, فقال رسول

ّلسلامن, وإن كان غري خمرضم فهو لبني طهية َ  ,فنظروا فإذا هو خمرضم »ُ
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن حفصة بنت , عن عاصم, وروى شعبة.نحو هذا احلديث  عن النبي ,عامر

 وحديث سفيان الثوري »عن الرباب« ومل يذكر فيه .عامربن ++امن عن سل,سريين
 , عن حفصة بنت سريين,حسانبن ++ وهكذا روى ابن عون وهشام,عيينة أصح وابن

 .»عامربن ++ عن سلامن,عن الرباب
 ).١٨/٤٦٦(» هتذيب الكامل«, انظره يف )ف(, )ص( من )١(
 ثنا :العزيز++بن عبد++حدثنا علي ):٦/٢٧٤( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ٢)(

 :حممدبن ++ حدثنا عىل:)١/٢٨٤( »معجم الصحابة«وابن قانع يف . املنهالبن ++حجاج
 عن أيوب ,سلمةبن ++محادعن  )سلمة++ وأبواملنهال,بن ++كالمها حجاج. (سلمة++ أبونا

, اهللا ++ أن رسول:عامر الضبيبن ++ عن سلامن,سريينبن ++ عن حممد,وهشام وحبيب
 .فذكر احلديث

 ).ف( ليست يف )٣(



 ٩٣ ثالثاملجلد ال  

كان يقري ++ أبيإن ,رسول اهللا+ يا: فقلت:)١(]قال سلامن. [فأحرزه سلامن
 ويعطي يف النائبة فام ينفعه ذاك? , ويفي بالذمة, ويكرم اجلار,الضيف

 فوجم هلا سلامن ,»ال ينفعه ذلك«: نعم, قال: قلت »مات مرشًكا?«: قال
 أما إهنا«:  فرجع, فقال له النبي »وا الشيخّدُر«:  فقال النبي ,۩ووىل
ّ لن يخزوا أبدا, ولن يذل ولكنها تكون يف عقبه, أهنم,تنفعه++ال ُ ًوا أبدا, ولن ًُ

 .)٢(»ًيفتقروا أبدا
 . إال من هذا الوجهَوْرُ وهذا حديث غريب, مل ي:
 . أحاديث صاحلةعامر ينزل البرصة, وروى عن النبي بن ++وكان سلامن

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, )ص( من )١(

 .]م−أ/١٧١: ق[  ۩  
عاصم ++, وابن أبيبن نرص++يحدثني عل: )٤/١٣٦( »التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف ٢)(

 »املعجم الكبري«والطرباين يف  .بن علي++ حدثنا احلسن):٢/٣٣١(» اآلحاد واملثاين«يف 
وحدثنا . بن علي احللواين ح++ ثنا احلسن:شيبة++بن أبي++ثامنبن ع++ حدثنا حممد):٦/٢٧٦(

مشكل «والطحاوي يف . بن حممد الدوري++ ثنا العباس:بن العباس األخرم األصبهاين++حممد
 كلهم )٣/٧٠٦( »املستدرك«واحلاكم يف . بن مرزوق++حدثنا إبراهيم): ٩/٣٧٧( »اآلثار

, به, بن عامر++ عن سلامن,بن بشري++العزيز++ عن عبد,نعامة++ عن أبيعاصم,++أبي: من طريق
 . )١٨١١٥( »هتذيب الكامل«وانظر 



  ثالثاملجلد ال ٩٤

ه سليم  باب من ا
َ جريأبو −٤٩٩ جيمي)١(ُ  (*)سليمبن ++بر جا)٣(جابر أوبن ++سليم[: )٢( ا

 .]سكن البرصة
طلحة بن ++نا عقيل:  ابن مسكنيييعن−نا سالم :  شيبان −١٥٠٤
إنا قوم من أهل : رسول اهللا+ يا:ي اهلجيمي أنه قالَرُج++ أبي, عنيالسلم

ال حتقرن من «: أن ينفعنا به? قالاهللا ++البادية فجئت أن تعلمنا عماًل لعل
و أن تكلم , ول)٤(وك يف إناء املستسقيلَفرغ من دُ ولو أن ت,ًاملعروف شيئا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ جري١)( َ نارص  البن »توضيح املشتبه«. »وله وفتح الراء وتشديد الياء آخر احلروفأبضم «: ُ
 .)٢/١٦١(الدين

 .»جري اهلجيمي++ أبوسليم«): ف(يف ) ٢(
 ).ص(, واملثبت من »أبو«): م( تصحف يف )٣(

سليم, بن ++جابر: الف يف صحبته, وهو مشهور بكنيته, واختلفوا يف اسمهخ+ ال(*)
 .واألول أكثر وهو الذي صححه البخاري. جابربن ++وسليم

البن » اجلرح والتعديل«, و)٢/٢٠٥(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
, ٨٦: ص(» طبقات خليفة«, و)٣/٥٤(البن حبان » الثقات«, و)٤/٢٠٨(حاتم ++أبي
عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«, و)٧/٤٣(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣٠٤

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٨٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٣٦٣(
 :وقال) ١/٦٧(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٨٥٤) (٣/١٣٦٨) (٢/٥٨٧(
جرى التميمي ++ أبو,بن سليم++ألكثر جابر وا,بن جابر++ سليم: ويقال,بن سليم++جابر«

» اإلصابة«, و)١/١٦٠(» أسد الغابة«, و»بن متيم التميمي++بن عمرو++اهلجيمي من بلهجيم
 ).٣٣/١٨٨(» هتذيب الكامل«, و)٧/٦٥) (٣/١٦٧) (١/٤٣١(

 .»املستقي«): ف(يف ) ٤(



 ٩٥ ثالثاملجلد ال  

َوإياك وسبل أخاك ووجهك منبسط إليه, يالء,  فإهنا من اخلُ اإلزار;)١(َ
 ;ه بام تعلم منهّك رجل بام يعلم فيك فال تسبّبَحيبها اهللا, وإذا س++ الواخليالء

 .)٢(» ووباله عليه,فيكون أجر ذلك لك
ربه ++ عبدعنعبيد, بن ++أنا يونس: نا هشيم:  جدي)٣( −١٥٠٥

 وهو أتيت النبي : سليم قالبن ++جابر أو جابربن ++اهلجيمي, عن سليم
 )٤( وأومأ? فأومأ إىل نفسه  يأيكم النب: جالس مع أصحابه, فقلت

ٍ فإذا هو محتب ٍ)٥(حابهإليه أص َ ْ  :هبا عىل قدميه, فقلتْدُ بربدة قد وقع ه)٦(ُ
 ّ وال حتقرناهللا ++اتق«: ني, قال عن أشياء فعلمافوجإين أ: رسول اهللا+يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ, والسبل واإلسبال واحد بمعنى»وإسبال«): ف( يف )١( ملغرب يف ترتيب ا«. اإلرسال: ََّ

 ).١/٣٨١(للمطرزي » املعرب
: املبارك  قالبن ++اهللا++بن عبد++ أخربنا حممد):٩٦١٦( »الكربى«النسائي يف أخرجه  ٢)(

. يزيد حدثنا ):٥/٦٣(» مسنده«يف أمحد و. سلمة املخزوميبن ++هشام املغرية++ أبوحدثنا
 حدثنا ):٢/٣٦٣(» د واملثايناآلحا«عاصم يف ++وابن أبي. الصمد++ حدثنا عبد:ًه أيضاوفي
 :العزيز++بن عبد++ حدثنا علي):٧/٦٢(» املعجم الكبري«والطرباين يف . خالدبن ++هدبة

  ثنا:حممد التامر البرصيبن ++ وحدثنا حممد.إبراهيم حبن ++النعامن ومسلم++ أبوثنا عارم
بن ++يعلبن ++ أخربنا أمحد):٥٢٢(» صحيحه«وابن حبان يف . الوليد الطياليس قالوا++أبو

  .هارونبن ++حدثنا يزيد: خيثمة قال++ أبوحدثنا: املثنى قال
خالد, بن ++الصمد, وهدبة++ وعبدهارون,بن ++سلمة, ويزيدبن ++املغرية(مجيعهم 

طلحة بن ++ عن عقيل,مسكنيبن ++سالمعن ) إبراهيم, والطياليسبن ++وعارم, ومسلم
 .جري اهلجيمي++ أبوحدثني: قال

سليم, سكن بن ++جابر أو جابربن ++سليم«: ترمجة بعنوان) ف(احلديث يف  قبل هذا )٣(
 .وهو السقط الذي سبق التنبيه عليه يف صدر الرتمجة» البرصة

 .»أو أومأ«): ف(يف ) ٤(
 .»أحد أصحابه«): ف(يف ) ٥(
 .»حمتبي«): ف(يف +)٦(



  ثالثاملجلد ال ٩٦

ُمن املعروف شيئا, ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط, ولو أن ت فرغ ً
حيب املخيلة, وإن ++اهللا ال++ فإن;, وإياك واملخيلة)١(من دلوك يف إناء املستسقي

 فيكون لك ;رك بأمر يعلمه منك فال تعريه بأمر تعلمه فيهّامرؤ شتمك فعي
 .)٢(»ًأحدا  وال تسبن,ثمهأجره وعليه إ

عبيد, عن بن ++ هشيم, عن يونس)٣(نا: يونسبن ++ رسيج −١٥٠٦
َعبيدة َربه اهلجيمي عن++بن عبد++ُ بن سليم  )٤(]أو جابر[جابر بن ++سليم ۩ُ

 .)٥(فذكر احلديث.  فإذا هو جالس مع أصحابهأتيت النبي : اهلجيمي قال

 نا : ابن خالديعني−ة نا قر: داود++ أبونا: مسلمبن ++ علي −١٥٠٧
 .)٦( نحوه عن النبي ,سليم اهلجيميبن ++ عن جابر,موسىبن ++قرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»املستقي«): ف(يف ) ١(
 حدثنا عبدالعزيز:  قاليعلبن ++نا عمرو أخرب):٩٦١١( »الكربى«النسائي يف أخرجه  ٢)(

 . حدثنا هشيم):٥/٦٣(» مسنده« وأمحد يف .الصمد++بن عبدا
 ,ياهلجيم ربه++ عبدعن عبيد,بن ++حدثنا يونس: قاال) , وهشيمعبد العزيز(كالمها 

 .جابربن ++سليم أو سليم,بن ++جابر عن
 .»أنا«): ف(يف ) ٣(

 .]م−ب/١٧١: ق[  ۩  
 ).م(فني ساقط من بني املعقو+ ما)٤(
 ثنا :علي قالبن ++ أخربنا عمرو:)٩٦٩١ (»السنن الكربى« أخرجه النسائي يف ٥)(

 حدثنا ):٢/٣٦٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوابن. الصمد++بن عبد+عبدالعزيز
 .  حدثنا هشيم:احلسن املروزيبن ++حسني

 عن عبيدة ,عبيد بن++ عن يونس)الصمد, وهشيم++بن عبد++عبد العزيز(مجيعهم 
 .سليمبن ++ عن جابر,اهلجيمي

 = حدثنا :بن حممد قال++اهللا++ حدثنا عبد):١١٨٢ (»األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  ٦)(
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بن ++متامبن ++سهل: وقد روى هذا احلديث شيخ من البرصيني يقال له
ِبزيع  ., عن قرة, وزاد يف إسناده)١(َ

نا : )٢(بزيعبن ++متامبن ++نا سهل: إسحاق الوزانبن ++ به أمحد −١٥٠٨
سليم, بن ++ أخت جابر)٣(موسى, عنبن ++السدويس, عن قرةخالد بن ++قرة

حتقرن من ++ ال:سليمبن ++يا جابر«: قال النبي : سليم قالبن ++عن جابر
ً شيئا ّ, وال تسبن)٤(ًاملعروف شيئا, ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي

 ,يلة فإهنا خم;وإياك وإسبال اإلزار −)٦(]ً شيئاّيسب++ ال جابر)٥(وكان[–

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثنا :بن بشار قال++ أخربنا حممد:)٩٦٩٢ (»السنن الكربى«والنسائي يف . بن جرير++وهب
عاصم يف ++وابن أبي. عامر++أبو ثنا :بن بشار قال++وأخربنا حممد. بن مسعدة البرصي++محاد

والطرباين يف . داود++ حدثنا أبو:بن حبيب++ حدثنا يونس):٢/٣٦٨( »اآلحاد واملثاين«
. عبن بزي++بن متام++ ثنا سهل:يبن الفضل األسفاط++ حدثنا عباس):٧/٦٦( »املعجم الكبري«

بن ++ا يونس ثن:بن جعفر++اهللا++ حدثنا عبد):٢/٥٤٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
بن سعيد ++بن أمحد++أخربنا بكر): ٥٢١(» صحيحه«وابن حبان يف . داود++ ثنا أبو:حبيب
مجيعهم .  عن شعبةي, أخربنا أب:بن نرص++بن علي++ حدثنا نرص: العابد بالبرصةيالطاح

عن , بن خالد++ عن قرة)بن متام, وشعبة++داود, وسهل++عامر, وأبو++بن جرير, وأبو++وهب(
 .بهاهلجيمي سليم بن ++ عن جابري,موسى اهلجيمبن ++قرة

, وهو املوافق فام يف ترمجته من )م(, )ص(أثبتناه من +والصواب ما» بزيغ«): ف( يف )١(
 ).١٢/١٧٦(» هتذيب الكامل«

, وهو املوافق فام يف ترمجته من )م(, )ص(أثبتناه من +والصواب ما» بزيغ«): ف(يف  )٢(
 ).١٢/١٧٦(» هتذيب الكامل«

; فإن »التهذيبني«يف » موسى اهلجيميبن ++قرة«وراجع ترمجة . »بن«): ف( تصحف يف )٣(
 .سليمبن ++أخت جابر: املزي ذكر ممن روى عنهم

 .»املستقي«): ف(يف ) ٤(
 .»فكان«): ف(يف ) ٥(
 ).ص(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٦(
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 .)١(»اهللا ++حيبها++وال
 .جابر غري هذا احلديث, وروي من وجوهبن ++وليس لسليم

 (*)ي مد−ُسليم السلمي  −٥٠٠
 .بالل حبن ++نا سليامن: مسلمةبن ++اهللا++ عبدنا: عليبن ++ حممد −١٥٠٩
 )٢(نا :نا وهيب: سلمة التبوذكي++ أبونا: هانئبن ++ إبراهيم −١٥١٠
رفاعة األنصاري, عن رجل من بني سلمة بن ++ عن معاذ,حييىبن ++عمرو
جبل بن ++ إن معاذ,رسول اهللا+ يا: فقالسليم أنه أتى النبي : يقال له

 فينادي بالصالة فنخرج إليه ,يأتينا بعدما ننام ونكون يف أعاملنا بالنهار
 إما أن تصلي ;ًتكن فتانا++ ال,يا معاذ«: اهللا ++فيطول علينا, فقال رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يلفضل األسفاطابن ++ حدثنا عباس):٧/٦٦( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف  ١)(

جري ++ أبي عن,موسىبن ++ عن قرة,خالدبن ++ ثنا قرةع,بزيبن ++متامبن ++ثنا سهل
, وانظر الطرق »سليمبن ++أخت جابر«ومل يذكر فيه . بنحوه  عن النبي ي,اهلجيم

 .السابقة للحديث
: ل اخلالف يف نسبه فقا)٤١٢( »تعجيل املنفعة«, وأورد احلافظ يف »مدين«): ص( يف (*)

ا ًا وأحدً شهد بدر, عداده يف أهل املدينة, سلمةي من بنيسليم األنصاري السلم«
بن ++احلارثبن ++ سليم: وقد قيل فيه,رفاعة األنصاريبن ++ روى عنه معاذ.واستشهد هبا

نعيم وغريمها ++ وأبوبن مندةا وقد جعلهام ,األشهل األنصاري++بن عبد++كعببن ++ثعلبة
والصواب , الرب بينهام ومل ينسب األول ونسب الثاين كام ذكرنا++ عبدبنا وفرق ,اًواحد

  .» والثاين استشهد يوم اخلندق, فإن األول استشهد ببدر;التفريق
» معرفة الصحابة«, و)٤/٢٠٩(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته

» الغابةأسد «, و)١/١٩٦(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٣٦٧(ألبي نعيم 
 ).٣/١٦٩(» اإلصابة«, و)١/٤٧٤(

 .»بن«): م( تصحف يف )٢(



 ٩٩ ثالثاملجلد ال  

 ماذا معك من ,يا سليم«: ثم قال »إما أن ختفف عن قومك و,معي
أحسن ++ مااجلنة وأعوذ به من النار, واهللاهللا ++أين أسأل: معي: قال »القرآن?
هل تصري دندنتي «: اهللا ++ دندنة معاذ, فقال رسول)٢( وال,)١(دندنتك

: سليمثم قال  ,» وأعوذ به من النار,اجلنةاهللا ++ودندنة معاذ إال أن أسأل
حد ُوالناس يتجهزون إىل أ: ًسرتون غدا إذا لقينا القوم إن شاء اهللا, قال

 .)٣(يف الشهداء ۩فخرج فكان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن األثري » النهاية«. ُيفهم وال متهْغَن ُتسمع بالكالم ُالرجل كلمتي أن: الدندنة )١(
)٢/٣٣٤.( 

 ).ف(, )ص(ليست يف ) ٢(
 .]م−أ/١٧٢: ق[  ۩  

 »االستيعاب«يف الرب ++ عبدوابن.  حدثنا وهيب: حدثنا عفان):٥/٧٤(أخرجه أمحد  ٣)(
 .إسامعيلبن ++ حدثنا موسى: حدثنا صخر:عمروبن ++ثنا أمحد: )١/١٩٦(

رفاعة بن ++حييى, عن معاذبن ++عمروعن  )إسامعيلبن ++وهيب, وموسى(كالمها 
 .»سليم«فهذا من مسند . فذكرهسليم, : األنصاري, عن رجل من بني سلمة يقال له

علي الصائغ بن ++ حدثنا حممد):٧/٦٧( »املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف 
بن ++يحدثنا عل): ١/٤٠٩( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف .  ثنا القعنبي:ياملك

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو.قعنببن ++مسلمةبن ++اهللا++ عبدثنا: عبدالرمحن قال
.  ثنا القعنبي:علي الصائغبن ++ ثنا حممد:أمحدبن ++ حدثنا سليامن):٣/١٣٦٧(

الفضل بن ++موسىبن ++سعيد حممد++ أبوأخربنا: )١/٢٨( »األسامء املبهمة«واخلطيب يف 
بن ++حدثنا الربيع: يعقوب األصم قالبن ++العباس حممد++ أبو حدثنا:الصرييف قال
 .وهببن ++اهللا++ عبدحدثنا: سليامن قال

حييى, ن ب++بالل, عن عمروبن ++سليامنعن  )وهببن ++اهللا++ وعبدالقعنبي,(مجيعهم 
فجعلوه من مسند . رفاعة الزرقي, أن رجال من بني سلمة يقال له سليمبن ++عن معاذ

 .»رفاعة الزرقيبن ++معاذ«
 =رفاعة مل يدرك بن ++ومعاذ. رواه أمحد«: )٢/٢١٨( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
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 . وال أعلم لسليم غري هذا,هذا لفظ ابن هانئ

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  ورجال أمح, واهللا أعلمي ألنه استشهد بأحد ومعاذ تابع;الرجل الذي من بني سلمة
 .» سلمةي أن رجال من بن:رفاعةبن ++ عن معاذ»الكبري«ورواه الطرباين يف . ثقات



 ١٠١ ثالثاملجلد ال  

ه السائب )١(باب  من ا
 (*) اهللا)٢(عبدبن ++السائب −٥٠١

 .السائب املخزومي, سكن مكة++ أبيوهو ابن
بن ++نا إرسائيل, عن إبراهيم: زبرييأمحد ال++ أبونا:  جدي −١٥١١

 جيء بي إىل النبي : قالاهللا ++عبدبن ++مهاجر, عن جماهد, عن السائب
 )٣(فاستأذنوا عىل النبي: أمية قال++بن أبي++عفان وزهريبن ++جاء بي عثامن

 فقد كان رشيكي يف ;ال تعلامين به«: اهللا ++ فقال رسول,ّ فأثنوا علي
  فنعم الرشيك; كنت رشيكي,رسول اهللا+ ياصدقت: قلت:  قال,»اجلاهلية

 انظر ,يا سائب«:  يوال تداري, فقال النب )٤(]متاري++ الكنت, كنت[
أحسن إىل : األخالق التي كنت تصنعها يف اجلاهلية فاصنعها يف اإلسالم

 .)٥(» وأكرم اجلار,ِاليتيم, وأقر الضيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(, )ص(من ) ١(
 .»عبيد«): م( تصحفت يف )٢(

 صيفي بنا هو :اهللا املخزومي قيل++بن عبد++السائب«: )٣/٢٢( »اإلصابة« قال احلافظ يف (*)
  .»وقيل غريه

اآلحاد «, و)١/٢٢٣(البن سعد » ملتمماجلزء ا−الطبقات الكربى «: وانظر لرتمجته
, )١/٣٠١(البن قانع » معجم الصحابة«, و)١/٥٧٤(عاصم ++ أبيالبن» واملثاين

 ,)١/١٧١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٣٦٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
 ).١٠/١٨٨(» هتذيب الكامل«, و)١/٦١٥(» أسد الغابة«و

 .»رسول اهللا«): ف(يف ) ٣(
 ).م(بني املعقوفني ساقط من +ا م)٤(
 = »املعجم الكبري«والطرباين يف  ,)١/٣٨٨( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي أخرجه ابن٥)(
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بن ++نا يونس: امللك++ن عبدب++نا إسامعيل: نعيم++ أبونا:  عمي −١٥١٢
 .)١(]وهوأعمى[كنت أقود موالي السائب : خباب, عن جماهد قال

 . أحاديثوقد روى السائب عن النبي 

دبن ++ السائب:أبو سهلة −٥٠٢ نصاريبن ++خ  )*(سويد ا
 . وروى عن النبي ,سكن املدينة

 من ,سويدبن ++خالدبن ++السائب :عبيد++ أبي عن, عمي −١٥١٣
 . وولي السائب اليمن ملعاوية,اً شهد خالد بدر,اخلزرجبن ++حلارثبني ا

 عن , عن ابن وهب, األزرقحجاج نا : ابن زنجويه)٢( −١٥١٤

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن مهاجر,++ حدثنا إرسائيل, عن إبراهيم:بن املقدام++مصعبكالمها من طريق  )٥/٢٧٣(
 ., فذكرهعن جماهد, عن السائب

 ):٢٢٨٧( هوابن ماج.  حدثنا حييى:دحدثنا مسد:  قال)٤٨٣٦(داود ++ أبوأخرجهو
 ):٣/٣٢٥(أمحد  و.بن مهدي++الرمحن++حدثنا عبد: شيبة قاال++بكر ابنا أبي++حدثنا عثامن وأبو

 .الرمحن++ عبدحدثنا
 ,بن مهاجر++عن سفيان الثوري, عن إبراهيم) بن مهدي++الرمحن++, وعبدحييى(كالمها 

 .عن جماهد, عن قائد السائب, عن السائب
:  ذكر طرق احلديث ويف آخره)١/١٢٦(حاتم ++ أبي البن»علل احلديث«ويف 

السائب ليس بن ++اهللا++ عبد:قال أبي الصحيح منها?+فحديث الرشكة, ما: قلت ألبي«
 .»ا, والرشكة بأبيه أشبه, واهللا أعلمًثَدَح بالقديم, وكان عىل عهد النبي 

 .»ّوهذا عمي«): م( تصحف يف )١(
, )١/١٧١(» االستيعاب«, و)٧/١٤١(للطرباين » املعجم الكبري «: انظر لرتمجته(*)

خياط بن ++ خلليفة»الطبقات«, و)٣/٢١( »اإلصابة«, و)١/٤١٣( »أسد الغابة«و
 .)٩/٤٥٣( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)١/٩٤(

 .»حدثنا«): ف(, )ص(يف ) ٢(
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 عن ,انوخيبن ++ عن صالح, سوادة اجلذامي)١( عن ابن,احلارثبن ++عمرو
 .سهلة++ أبيخالدبن ++السائب
بكر, ++بن أبي++اهللا++ عبدنا سفيان, عن: خيثمة قاال++ وأبو جدي −١٥١٥
السائب, عن أبيه, عن النبي  بن ++بكر, عن خالد++بن أبي++امللك++ عبدعن
 .)٢(»أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل«: قال

نا : )٣( قاال−واللفظ لسويد−سعيد وابن مطيع بن ++ سويد −١٥١٦
بن ++اهللا++د عب عن,خصيفةبن ++ يزيد)٤(نع ,جعفربن ++إسامعيل

بن ++ أن السائب۩يسار أخربهبن ++ عطاء)٥(نأ ,صعصعة++بن أبي++الرمحن++عبد
من «:  أنه قالاهللا ++ أخربه عن رسول,اخلزرجبن ++رثا بلح)٦(نخالد م

واملالئكة اهللا ++, وكانت عليه لعنةاهللا ++ أخافه,أخاف أهل املدينة ظاملًا هلم
ًصرفامنه اهللا ++يقبل++ الوالناس أمجعني, ْ ْ وال عد)٧(َ َ«)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
−ه اإلمام البخاري سوادة ترمجبن ++وهو بكر) ف(, واملثبت من »أبي«): م(, )ص(يف ) ١(

 ). ٢/٨٩(» التاريخ الكبري« يف −وغريه
, والنسائي )٨٢٩( »الرتمذي«, و)١٨١٤(داود ++, وأبو)١/٣٣٤(» املوطأ«أخرجه مالك يف ) ٢(

 . بكر به++بن أبي++عبداهللا:  من طريق)٤/٥٦( »مسنده«, وأمحد يف )٢٧٥٣( »املجتبى«يف 
 . »قال«): ف(يف ) ٣(
 .»بن«: إىل )م(تصحفت يف  ٤)(
 . »عن«: كأهنا) م(يف  ٥)(

 .]م−ب/١٧٢[  ۩  
 . »بن«): م(يف  ٦)(
ْوالعدل. ُالنافلة :وقيل. ُالتوبة: َّالصرف ٧)( ْالفدية: َ ِالفريضة وقيل. ِ  البن األثري »النهاية«. َ

)٣/٤٦( . 
نعيم يف ++ وأبو,)٢/٤٨٣( »الكربى«, والنسائي يف )٤/٥٥( »مسنده«أخرجه أمحد يف  ٨)(

 . خصيفة بهبن ++يزيد:  من طريق)١/٣٧٢( »ة األولياءحلي«
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اهلاد, بن ++حازم, عن يزيد++ أبي نا ابن:زنبور املكيبن ++حممد  −١٥١٧
: خالد قالبن ++ عن السائب,يساربن ++ عن عطاء,املنكدربن ++بكر++ أبيعن

من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا, وعليه «:  يقولاهللا ++سمعت رسول
 .)١(» أمجعنيواملالئكة والناساهللا ++لعنة

ثني حد:  قالالوارث++بن عبد++الصمد++ عبد نا:خيثمة++ أبو −١٥١٨
بن ++ عن عطاء,مريم++بن أبي++ عن مسلم−سعيد ابن :يعني − نا حييى:أبي
من أخاف أهل «: اهللا ++قال رسول: خالد قالبن ++ عن السائب,يسار

 .)٣(»الناس أمجعنيواملالئكة واهللا ++, وعليه لعنة)٢(اهللا ++املدينة أخافه
  .)٤( غري هذه األحاديثخالد عن النبي بن ++وقد روى السائب

دنيسويدبن ++السائب −٥٠٣  )*( ا
بن ++اهللا++ عبد نا:املنذربن ++ نا إبراهيم:اهليثمبن ++الكريم++ عبد −١٥١٩
 عن ,كعب القرظيبن ++ عن حممد,زيدبن ++ عن أسامة الليثي,موسى
 زرعمن ما من يشء يصيب «: اهللا ++سولقال ر :سويد قالبن ++السائب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٥٨/١١٠( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٧/١٤٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  ١)(

 . اهلاد بهبن ++يزيد: من طريق
 ).ف(من  ٢)(
, والطرباين يف )٢/٤٨٣( »الكربى«, والنسائي يف )٤/٥٥( »مسنده« أخرجه أمحد يف ٣)(

 . سعيد بهبن ++حييى:  من طريق)٧/١٤٣( »الكبري«
 . »الثالث«): ف(زاد يف  ٤)(

 »اآلحاد واملثاين«: , وانظر مصادر ترمجته يف)ص(, واملثبت من »مدين«): ف(, )م(يف (*) 
 »اإلصابة«, و)٤١٥, ١/٤١٤ (»أسد الغابة«, و)١٧١/( »االستيعاب«, و)٤/١٧٣(
 .)٩/٤٨٣( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٣/٢١(
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 .)٣(»)٢(له به أجرهم )١(أحدكم من السبع والطري إال كتب اهللا
 .)٤( احلديثوال أعلم روى غري هذا

ه −٥٠٤  السائب ا
 حدثني : قال نا قتادة:اجلعدبن ++ نا محاد:خالدبن ++ هدبة −١٥٢٠

ا دخل أحدكم إذ«:  قالاهللا ++ أن نبي: عن أبيه السائب,خالد اجلهني
 .)٥(» فليمسح بثالثة أحجار,اخلالء

  .وال أعلم له غريه

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ُِكتب«: , عىل تقدير بناء الفعل الذي قبله للمفعول)ص(لفظ اجلاللة غري موجود يف ) ١(
 . »أجر«): ص(وكأنه صحح عليها, ويف » ًأجرا«: , وكتب يف احلاشية)ف(ضبب فوقها يف  ٢)(
 )٢١٥٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٧/١٤٤( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

:  وقال)٤/١١٨( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . موسى بهبن ++داهللاعب: من طريق
موسى التيمي, وهو ثقة, لكنه كثري اخلطأ, بن ++ وفيه عبداهللا»الكبري«رواه الطرباين يف «

 .»وبقية رجاله ثقات
 . »احلديث«): ف(زاد يف  ٤)(
 »حاد واملثايناآل«عاصم يف ++ أبي, وابن)٧/١٤١( »الكبري« أخرجه الطرباين يف ٥)(

. خالد بهبن ++هدبة:  من طريق)٩/٤٥٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٤/٤١٥(
 »الكبري«رواه الطرباين يف «: وقال) ١/٤٩٦ (»جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف 

 . »اجلعد, وقد أمجعوا عىل ضعفهبن ++ وفيه محاد»األوسط«و



  ثالثاملجلد ال ١٠٦

 )*(خباببن ++السائب −٥٠٥
  .)١(ينمد

عياش, بن ++نا إسامعيل: خارجةبن ++نا اهليثم: عليبن ++ حممد −١٥٢١
بن ++عمروبن ++ عن حممد,صهيببن ++محزةبن ++عبيد اهللابن ++العزيز++ عبدعن

 )٢(ذاك ّمم: ۩ه فقلت لهَ ثوبّمُشَباب يخبن ++رأيت السائب: عطاء قال
ال وضوء إال من ريح «:  يقولاهللا ++سمعت رسول:  اهللا? قال)٣(رمحكي

 .)٤(»أو سامع
 .ا غريهًوال أعلم روى مسند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ربيعةبن ++عتبة بنت فاطمة موىل قصورةامل صاحب مسلم++ أبوخباببن ++السائب: هو(*) 

, كذا سنة وتسعني اثنتني ابن وهو, وسبعني سبع سنة تويف عبدالرمحن,++ أبو:وقيل
 .)٩/٤٤٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبونسبه

, )٥/٨٨( »الطبقات الكربى«, و)١/١٧٠(» االستيعاب«: وانظر لرتمجته
 .)٤/١٥١(»بريالتاريخ الك«, و)١٠/١٨٥( »هتذيب الكامل«و

 . »مديني«): ف(يف  ١)(
 .]م−أ/١٧٣[  ۩  

 . »ذلك«): م(يف ) ٢(
 . »رمحك«): ص(, )ف(يف  ٣)(
, ويف )٧/١٤٠( »الكبري«, والطرباين يف )٢/١٩٠( »مصنفه«شيبة يف ++ أبي أخرجه ابن٤)(

وذكره اهليثمي يف . عياش بهبن ++إسامعيل:  من طريق)١٣٥٤( »مسند الشاميني«
بن ++ وفيه عبدالعزيز»الكبري«رواه الطرباين يف «: وقال )١/٥٥٢( »ائدجممع الزو«

وله طريق آخر عند . »ًعبيداهللا, وهو ضعيف احلديث, ومل أر أحدا وثقه, واهللا أعلم
بن ++حممد عن ,هليعة بنا أنا :قاسحإبن ++حييي ثنا: قال) ٣/٤٢٦ (»املسند«أمحد يف 

 . فذكره... عطاءبن ++عمروبن ++حممد أن :مالكبن ++اهللا++عبد
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 )*(يزيد الكنديبن ++السائب −٥٠٦
 . سكن املدينة,ابن أخت نمر

 سمع , عن الزهري, نا سفيان:حممد الناقدبن ++ عمرو −١٥٢٢
 خرجت وأنا :وكُبَ من ت النبيم َدْقَ ذكر م:)١( يقوليزيدبن ++السائب

َثنية الوم إىل ّيَلُغ ّ ِ خرجت وأنا : وقال ابن عيينة مرة أخرى. نتلقاه [)٢(داعَ
 .)٣(] الغلامن نتلقاه إىل ثنية الوداعغالم مع
:  قاالئنهابن ++سعيد اجلوهري وإبراهيمبن ++ إبراهيم −١٥٢٣
 حدثني : قال عن الزهري, أخربين شعيب: قالاليامن++ أبوحدثنا
َال عدوى, وال هامة«: أن النبي  قال: يزيد ابن أخت نمربن ++السائب َ)٤(, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هتذيب «, و)٣/٢٦( »اإلصابة«, و)٧/١٤٥( »الكبري« الطرباين يف: انظر لرتمجته(*) 

 )٩/٤٥٩( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٥٠( »التاريخ الكبري«, و)١٠/١٩٤( »الكامل
بن ++عائذبن ++سعيد ابن :وهو ,نمر أخت ابن يزيدبن ++السائب« :نعيم فقال++ أبوونسبه
 .»يزيد++ أبا:يكنى. اهلذلي: ويقال, الكندي احلارثبن ++اهللا++دبن عب++األسود

 .وصحح عليها) ف(من هامش  ١)(
 اجلبل من عقبة كلوهي ( ةِّينَث وهي ,الرحيل عند التوديع من اسم وهو الواو بفتح ٢)(

 ,بذلك تسميتها يف واختلف .مكة يريد من يطؤها املدينة عىل مرشفة )مسلوكة
 ). ٢/٨٦(» معجم البلدان«. املسافرين لتوديع يّمُس جاهلي يمقد اسم أنه :والصحيح

 ).ص(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٣(
 وهي ,هبا يتشاءمون كانوا أهنُم وذلك ,احلديث يف ُاملُراد وهو. طائر واسم ُالرأس: ةَاماهل ٤)(

َالبومة هي: وقيل. الليل ريط من  الذي القتيل ُروح أن تزعم العرب كانت: وقيل .ُ
َيدرك+ال ْ ِتصري هربثأ ُ ًهامة َ ُاسقوين: فتقول َ ِأدرَك فإذا .ْ ْ  كانوا: وقيل .ْطارت رهأبث ُ

ًهامة تصري −ُروحه وقيل− امليت ِعظام أن يزعمون ُفتطري َ ِ ّويسم َ َالصدى ونهُ َفنفاه ,َّ َ 
 ). ٥/٦٦٢(البن األثري » النهاية«. عنه وهناهم اإلسالم
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َوال صفر َ)٢(»)١(. 
 ,األخرض++بن أبي++ عن صالح,معرش++ أبو نا:بكاربن ++ حممد −١٥٢٤

اهللا ++ عىل عهد رسولُةَيّكانت الد: يزيد قالبن ++ عن السائب,عن الزهري
ّوعرشون حقة )٣( مخس: من اإلبل أربعة أسنانً مائة  )٥( ومخس,)٤(ِ

َوعرشون جذعة ُ وعرشون بنات لبون)٧(, ومخس)٦(َ   وعرشون)٣(, ومخس)٨(َ
َمخاض )٩(بنات َ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َالصفر :هلا يقالً ةَّحي البطن يف أن تزعم برالع كانت ١)(  وتؤذيه َجاع إذا اإلنسان تصيب َّ

ِتعدي َّوأنها ْ ِالنس به َأراد :وقيل. ذلك ُاإلسالم فأبطل ,ُ  يف يفعلونه كانوا الذي ءيَّ
َصفر إىل َّاملُحرم ُتأخري وهو اجلاهلية ُوجيعلون َ َصفر َ » النهاية«. َفأبطله َاحلرام َالشهر هو َ

 ). ٣/٦٩(البن األثري 
, وابن )٤/١٥٨( »مسند الشاميني«, والطرباين يف )٣/٤٩٩( »مسنده«خرجه أمحد يف  أ٢)(

 )٧/١٤٩( »الكبري«والطرباين يف . شعيب به:  من طريق)٣/١١( »هتذيب اآلثار«جرير يف 
 .الزهري به: من طريق

 . »مخسة«): ص(, )ف(يف  ٣)(
ّواحلق ةِّقاحل ٤)( ِّوسمي. ِآخرها إىل الرابعة السنة يف دخل+ مااإلبل من هو: ِ  َّاستحق ألنه بذلك ُ

ِوالتحميل الركوب َحقاق عىل ُويجمع َّ  ). ١/١٠١٥(البن األثري » النهاية«. وحقائق ِ
 . »مخسة«): ص(, )ف(يف  ٥)(
ّالدواب ْأسنان من َاجلَذع أصل ٦)(  َالبقر ومن .اخلامسة السنة يف دخل+ ما:اإلبل من هوف ;َّ

َّتمت+ ما:الضأن ومن .الثالثة يف :البقر :وقيل ,انيةالث السنة يف دخل+ ما:ْواملَعز ٌسنة له َ َ َ 
ِيخالف من ومنهم. منها أقل :وقيل  ). ١/٧١٣(البن األثري » النهاية«. َّالتقدير يف هذا بعض ُ

 .»مخسة«): ص(, )ف( يف ٧)(
ُاللبون بنت ٨)( ُاللبون وابن َّ  َفصارت ,الثالثة يف ودخل سنتان عليه أتى+ مااإلبل من ُوهام: َّ

ًلبون ُّأمه ُ َلبن ذات أي ,اَ َآخر محاًل محلت قد تكون َّألنها ;َ البن » النهاية«. ووضعته َ
 ). ٤/٤٢٨(األثري 

 . »بنت«): ص(يف ) ٩(
َخلفة واحدهتا ِاملواحل ُّللنوق اسم: املخاض )١٠( ِ  دخل+ما: املخاض وابن اضَخاملَ وبنت. َ

َلحقت قد َّأمه َّألن ;الثانية السنة يف ِ  =وقيل  .حاماًل تكن مل وإن ِاحلَوامل أي: باملخاض َ
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 عن ,يعقوببن ++ عن يوسف,معرش++ أبو نا:بكاربن ++ حممد −١٥٢٥
خطل من بن ++اهللا++ عبد استخرجاهللا ++رأيت رسول: يزيد قالبن ++السائب

ًال يقتلن قريش بعد هذا صبرا«:  ثم قال,حتت الكعبة فقتله ْ َ)٢(»)١(. 
بن ++ عن يوسف,معرش++ أبو نا:مزاحم++بن أبي++ منصور −١٥٢٦
بن ++اهللا++ عبدلَتَ ق )٣(رأيت النبي: يزيد قالبن ++ عن السائب,يعقوب

بني  فرضب عنقه , وأخرجوه من حتت أستار الكعبة,خطل يوم الفتح
ًقريش بعد هذا صبرا )٤(ال يقتلن«: زمزم واملقام ثم قال ْ َ«)٥(. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٤/٦٤٤(البن األثري » النهاية«. غري ذلك
 »مسنده«أسامة يف بن ++, واحلارث)٧/١٥٠( »الكبري«واحلديث أخرجه الطرباين يف 

 ,)١٩٥٥ (»املطالب العالية«, وابن حجر يف )١١١( »الديات«عاصم يف ++, وابن أبي)٥٢٦(
وذكره اهليثمي . بكار بهبن ++حممد: من طريق) ٣٤٨٣ (»عرفة الصحابةم«نعيم يف ++وأبو

بن ++معرش نجيح وصالح++ أبورواه الطرباين, وفيه«:  وقال)٦/٤٦٥( »جممع الزوائد«يف 
 .»األخرض, وكالمها ضعيف++أبي

ًصبر املوت )١( ْ َيمسك أن هو :اَ ْيرمى ثم ,احي ُّالروح ذوات من ٌيشء ُ . يموت حتى بيشء ُ
 ). ٣/٩(البن األثري » نهايةال«

 ,)٢٠/١١٣( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٤٢٤٣( »األوسط« أخرجه الطرباين يف )٢(
 : من طريق)٩/٤٧١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٧٣٤( »أخبار مكة«والفاكهي يف 

ال رجاله ثقات, إ«: وقال) ٨/١٦ (»فتح الباري«وذكره ابن حجر يف . بكار بهبن ++حممد
 . »معرش مقا++ أبيأن يف

 . »رسول اهللا«): ص(يف ) ٣(
 . »يقتل«): ف(يف  ٤)(
, وابن )٧/٥٥( »الكامل«, وابن عدي يف )٨٠٧٠( »األوسط« أخرجه الطرباين يف ٥)(

وذكره . حازم به++بن أبي++منصور:  من طريق)٢٠/١١٣( »تاريخ دمشق«عساكر يف 
 »الكبري« و»األوسط«رواه الطرباين يف «:لوقا) ٦/٢٥٧ (»جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 . »معرش نجيح, وهو ضعيف++ أبوبنحوه, وفيه
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بن ++إسامعيل, عن اجلعدبن ++حاتم نا :عبادبن ++ حممد −١٥٢٧
اهللا ++ذهبت بي خالتي إىل رسول: يزيد قالبن ++ عن السائب,الرمحن++عبد

 ثم قمت من , فمسح رأيس, وجعأختي إن ابن ,رسول اهللا+ يا: فقالت
 .)١(لةَجمثل زر احلَاخلاتم بني كتفيه  رأيتف, ۩خلفه
 حدثني : قالمالك املزينبن ++القاسم نا :أيوببن ++ زياد −١٥٢٨
اع ّكان الص: يزيد يقولبن ++سمعت السائب: الرمحن قال++بن عبد++اجلعيد

ً مدا وثلثا )٢(عىل عهد رسول اهللا ُ  .)٤(يد فيهِ وقد ز,كم اليومّدُ بم)٣(ُ
 نا :عامربن ++ نا عكرمة:حذيفة++ أبو نا:حممدبن ++ عباس −١٥٢٩

ه إىل ِتَ من هامَزيد أسوديبن ++ السائبُكان شعر: عطاء موىل السائب قال
 فقلت , وحليته أبيض)٥(مؤخره وعارضيه وكان سائر رأسه ,م رأسهّقدُم

ال تدري مما َأو: فقال لي: قال. ا منكًا أعجب شعرًرأيت أحد++ ما:اًيوم
 فمسح يده , بي وأنا ألعب مع الصبيانّ مراهللا ++رسولبني? إن + ياذاك

 .)٦(»يشيب أبدا++ الفيك فهواهللا ++بارك«: عىل رأيس وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/١٧٣[  ۩  
ْبالتحريك لةَجاحلَ ١)( َّكالقبة بيت: َّ َيستر ُ ْ َبالثياب ُ ٌأزرار له وتكون ,ِّ َ  عىل ُوتجمع ,ٌبارِك ْ

َحجال , ومسلم )١٩٠(واحلديث أخرجه البخاري  ).١/٨٨٩(البن األثري » النهاية«. ِ
 . إسامعيل بهبن ++حاتم: من طريق) ٢٣٤٥(

 . »النبي«): ص(يف ) ٢(
 . »ثلث«): ص(, )م(يف  ٣)(
 . مالك املزين بهبن ++القاسم: من طريق) ٦٧١٢(أخرجه البخاري  ٤)(
ِالعارضو. »عارضه«): ص(يف ) ٥( ُينبت+ما: اللحية من َ ْعرض عىل َ . ّالذقن فوق يْاللح ُ

َعارضا: وقيل ِ  ). ٣/٤٣٩(البن األثري » النهاية «.ّخديه صفحتا: نساناإل َ
هتذيب «, وابن جرير الطربي يف )٢٠/١١٦( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ٦)(

 »تاريخ اإلسالم«, والذهبي يف )١/٤١٧( »أسد الغابة«, وابن األثري يف )٩٤٨( »اآلثار
 . عامر بهبن ++عكرمة: ق من طري)٩/٤٧٣( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٧٥٠(



 ١١١ ثالثاملجلد ال  

  عن يعقوب,العزيز الامجشون++ عبد نا:الوليدبن ++)١( برش −١٥٣٠
َيركب بميثرةيزيد بن ++رأيت السائب: عتبة قالبن ا َ  . محراء)٢(ِ

: مسهر يقول++ أباسمعت: قالأمحد بن ++ نا سليامن: عمي −١٥٣١
 وهو ابن ثامن وثامنني , سنة إحدى وتسعني)٣(]بن يزيد [مات السائب

 . قريش)٥(من وله حلف ,ة من أنفسهمَدْنِوهو من ك, )٤(سنة
 .هناها++ ماوقد روى السائب أحاديث غري

 )*(السائب الغفاري −٥٠٧
 قبيل )٦(حدثني أبو: نا ابن هليعة قال: طلحةبن ++ كامل −١٥٣٢

َسمعت رجال من غفار يقول: لقا  اهللا ++َ رسول)٣(أتت بي أمي إىل: ِ
:  قلت»ما اسمك?«:  قال.)٨(]اهللا ++ فقطعها رسول)٧(ّوعلي متيمة[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »بشري«): ص(يف ) ١(
َالعجم مراكب من: ِوامليثرة. »نمرية«): ص(يف ) ٢( ْتعمل َ » النهاية«. ِديباج أو حرير من ُ

 ).٥/٣٢٥(البن األثري 
 ).ص(, )ف(من ٣)(
 ). ص(, )ف(ليست يف  ٤)(
 . »يف«): ص(, )ف(يف  ٥)(

 »اإلصابة«, و)١٧٢/( »االستيعاب«, و)١/٤١٦( »أسد الغابة«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
) ٩/٤٩٠ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,»نزل مرص«:  وقال ابن حجر)٣/٢٦(

 .»سامه النبي  عبداهللا«: وقال
 . »بن«: إىل) م(تصحفت يف  ٦)(
َخرزات يوه ,مائمت هامجع :يمةمت )٧( ّتعلقها العرب كانت َ ُيتقون ;أوالدهم عىل ُ َّ  العني هبا َ

 ). ١/٥٣٦. (البن األثري» النهاية«. اإلسالم فأبطلها ,زعمهم يف
 ).ص(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٨(
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عىل «: عىل أهيام جتيب? قال:  فقلت»اهللا++ عبدبل اسمك«: فقال. السائب
 .»كليهام
 السم الذي سامينأجبت إال عىل ا++ ما كنت)١(ولكن واهللا لو: قبيل++ أبوقال
 .)٢(اهللا ++رسول

 .وال أعلم روى غريه
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, وغري واضحة يف )ص(, وأثبتناها من )م(ليست يف  ١)(
 .  من طريق املصنف)٩/٤٩١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه ٢)(



 ١١٣ ثالثاملجلد ال  

ه سفيان  باب من ا
 )*(زه الشنوي++بن أبي++سفيان −٥٠٨

 .سكن املدينة
 .حازم ح++ أبي نا ابن:املكيصالح ++ أبورزنبوبن ++ حممد −١٥٣٣
 .)١( حضمرة++ أبونا :الفروي ۩موسى++ أبو −١٥٣٤
كلهم أنس; بن ++مالك )٢(]نا: قال [سعيدبن ++ عىل سويدوقرئ −١٥٣٥

بن ++ عن سفيان,الزبريبن ++اهللا++ عبد عن, عن أبيه,عروةبن ++عن هشام
تفتح اليمن فيأتى قوم «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: زهري قال++أبي
 هلم لو كانوا ٌواملدينة خري , ومن أطاعهم,فيتحملون بأهليهم ,)٣(ونُّسبَي

 فيتحملون بأهليهم ومن ,ونّسِبَفيأيت قوم ي يعلمون, وتفتح الشام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١١/١٤٧( »هتذيب الكامل«, و)٤٥٦/( »أسد الغابة«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
. )٣/١٢٢( »اإلصابة«و ,)٤/٨٦( »التاريخ الكبري«, و)١/١١٥( »طبقات خليفة«و

:  بفتح الشني والنون وبعدها واو, هذه نسبة إىل شنوءة, ويقال»الشنوي«: وقوله
 .)٤٦٣, ٣/٤٦٢( للسمعاين »األنساب«: وانظر. لألزد أزد شنوءة

 .]م−أ/١٧٤[  ۩  
 ).ص(, )ف(اء منحرف احل ١)(
 ). م(وغري موجود يف » يعني عن«): ص(, ومكانه يف )ف(من  ٢)(
 تضم موحدة باء وبعدها حتت من املثناة الياء بفتحوهي ). م(صحح فوقها يف ) ٣(

 ,ورباعية ثالثية اللفظة فتكون املوحدة كرس مع املثناة بضم :أيضا ويقال ,وتكرس
 قول وهو اخلصب بالد إىل الناس يدعون معناه :وقيل بأهليهم يتحملون :ومعناه

 ).٩/١٥٨(» رشح النووي عىل مسلم«. يسوقون معناه :عبيد++ أبووقال ي,احلرب براهيمإ
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 .)١(»واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ,أطاعهم
بن ++جعفر, عن يزيدبن ++نا إسامعيل: مطيعبن ++اهللا++ عبد −١٥٣٦
 يذكرون )٣(سعيد أخربهم أنه سمع يف جملس الشنئنيبن ++ُأن برس: )٢(خصيفة

, وهو )٦(عقيق عليه بال)٥( أن فرسه أعيت)٤(زهري أخربهم++بن أبي++أن سفيان
 إليه يستحمله, فزعم سفيان كام ذكروا أن )٧(, فخرجاهللا ++يف بعث رسول

حذيفة بن ++جهم++ أبيً بعريا فلم جيده إال عند)٨( خرج يبتغي لهاهللا ++رسول
رسول اهللا, + يا)١١( له)١٠(أبيعه++ ال:جهم++ أبوفقال. )٩(َالعدوي فسامه فيه

عم أنه أخذه منه ثم خرج به حتى إذا ولكن خذه فامحل عليه من شئت, فز
ُيوشك البنيان أن يبلغ هذا «:  قالاهللا ++بلغ بئر اإلهاب زعم أن رسول

رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم  ُالشام أن يفتح فيأتيه )١٢(ُاملكان, ويوشك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هشام به: من طريق) ١٣٨٨(, ومسلم )١٨٧٥(أخرجه البخاري +١)(
 .باملهملة أوله, كذا) ف(, )م(يف +٢)(
ُنسبة إىل أزد شنوءة حي من اليمن, +٣)(  زّتقز يأ شنوءة فيه رجل :قولك من بذلك واّمُسَ

 بالتشديد ةّنوَأزدش :ًويقال فيها أيضا. وتباعدوا ائوتشان ألهنم بذلك واّمُس :ويقال
 ).٢/٢٢٦(» رشح النووي عىل مسلم«.ينوَش إليها وينسب ,مهموز غري

 . »أخربه«): ف(يف  ٤)(
ُأي ضعفت عن القيام ٥)(  ). ٤/١٣٨(» عون املعبود«. َ
 ). ٨/١٤٠(» داود++ أبيرشح سنن«. املدينة غرب يف الذي الوادي هو ٦)(
 ). ف(, وغري واضحة يف »فرجع«): ص(يف  ٧)(
 ).ف(, وغري واضحة يف »هلم«): ص(يف  )٨(
. ثمنها وفصل السلعة عىل واملشرتى البائع بني املجاذبة: َاومةَاملُس, و)ص(من ) ٩(

 ). ٢/١٠٣٩(البن األثري » النهاية«
 ). ف(, وغري واضحة يف »يعكهأب«): ص(يف  ١٠)(
 ).ف(, وغري واضحة يف )ص(ليست يف ) ١١(
 ).ص(تكررت يف ) ١٢(
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ُريعه إن إبراهيم  . ورخاؤه, فيسريون واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون َ
أن يبارك لنا يف صاعنا, وأن  )١(تبارك وتعاىلاهللا ++ة, وإين أسألدعا ألهل مك

 .)٢(»بارك ألهل مكة++ مايبارك لنا يف مدينتنا
بن ++ عن يزيد,جعفربن ++ نا إسامعيل:مطيعبن ++اهللا++ عبد −١٥٣٧

زهري ++بن أبي++ سفيانهم السائب أنه وفد عليأخربين:  قال)٣(صيفةخ
 )٤(ًيغني عنه زرعا++ الًمن اقتنى كلبا«: اهللا ++قال رسول: ي فقالئالشن

َوال رضعا ن  )٥( أنت,سفيان+ يا:فقلت: قال.»ٌ من عمله كل يوم قرياطَصَقً
 .)٦(نعم ورب هذا املسجد: ? قالاهللا ++سمعت هذا من رسول

 .غري هذين احلديثني ۩عن النبي  )٧(روىوال أعلم سفيان 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »عز وجل«): ص(يف ) ١(
 »مسنده«من طريق املصنف, وأمحد يف ) ١/٣٨٧ (»تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(

) ٣/٦٥٥ (»جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . بن جعفر به++إسامعيل:  من طريق)٥/٢١٩(
 . »ورواه أمحد, وبعض رواته مل يسم. يف الصحيح طرف منه«: وقال

 . »حصيفة«): م(يف  ٣)(
 . »زرعه«): ص(يف ) ٤(
 ).ص(ليست يف ) ٥(
 .خصيفة بهبن ++يزيد:  من طريق)١٥٧٦(, ومسلم )٢٣٢٣(أخرجه البخاري ) ٦(
 . »روى سفيان«): ص(يف ) ٧(

 .]م−ب/١٧٤[  ۩  
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 )*(الثقفياهللا ++عبدبن ++سفيان −٥٠٩
 .سكن املدينة

نا حدث: أيوب قالوابن ++رشيد وزيادبن ++ جدي وداود −١٥٣٨
: عن أبيه قال ,سفيان الثقفيبن ++اهللا++ عبد عن,عطاءبن ++ عن يعىل,هشيم

اإلسالم يف  مرين بأمر , اهللارسول+ يا:)٢(قلت: )١( قالاهللا ++سألت رسول
: قال » ثم استقم,قل آمنت باهللا«: قال. ا بعدكًأسأل عنه أحد++ الاًأمر
 .)٣( فأومأ إىل لسانه?رسول اهللا+ يافام أتقي: )٢(قلت

 عن ابن ,سعدبن ++ نا إبراهيم:جعفر الوركاينبن ++ حممد −١٥٣٩
 عن ,ماعز العامريبن ++الرمحن++بن عبد++ عن حممد,شهاب الزهري

 ? مرين بأمر أعتصم به,رسول اهللا+ يا:قلت: الثقفي قالاهللا ++عبدبن ++سفيان
? ّختاف علي++ ما أكثر,رسول اهللا+ يا:قلت. »ثم استقماهللا ++ربي: قل«: لقا

 .)٤(»هذا«:  ثم قال,فأخذ بلسان نفسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣/٢٢٢ (»اآلحاد واملثاين«, و)٧/٦٧( »املعجم الكبري« الطرباين :انظر مصادر ترمجته يف(*) 
نعيم يف ++, وأبو)٢/٤٧٦( البن قانع »معجم الصحابة«, و)١١/١٦٩( »هتذيب الكامل«و
بن ++اهللا++بن عبد++سفيان«:  فقال»معجمه«, ونسبه ابن قانع يف )٩/٤٩٦( »معرفة الصحابة«

 .»منبهبن ++قيسبن ++جشمبن  حطيطبن ++مالكبن ++احلارثبن ++حبيببن ++احلارثبن ++ربيعة
 ).ص(ليست يف ) ١(
 ). ف(, وغري واضحة يف »فقلت«): ص(يف ) ٢(
, والبيهقي يف )٧/٦٩( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٤١٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٣(

الدنيا يف ++ أبي, وابن)٦/٤٥٨( »الكربى«, والنسائي يف )٤٩٢٤( »شعب اإليامن«
 .عطاء بهبن ++يعىل:  من طريق)١/٤١( »الصمت«

 )٤٩١٦( »شعب اإليامن«, والبيهقي يف )١٢٣١( »مسنده«داود الطياليس يف ++أخرجه أبو ٤)(
 . بن سعد به++إبراهيم: من طريق
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 الزهري, عن ماعز, عن  عن,روى هذا احلديث معمر: )١(][
 .)٢( عن النبي ,اهللا++بن عبد++سفيان

 .)٣(سعد واهللا أعلمبن ++والصواب زعموا قول إبراهيم
بن ++ عن هشام,ميرسةبن ++ نا حفص:سعيدبن ++ سويد −١٥٤٠
 أخربين ,رسول اهللا+ يا:قلت: قالاهللا ++عبدبن ++ عن سفيان, عن أبيه,عروة
 .)٤(» ثم استقم,آمنت باهللا: قل«: قال. ا بعدكًأسأل عنه أحد++ البأمر

  غري عن النبي , الثقفي)١(]اهللا++ عبدبن[ ومل يرو سفيان :
 .هذا فيام أعلم

كمبن ++سفيان −٥١٠ كم أو ا  )*(سفيانبن ++ا
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن مكة
 ,نجيح ومنصور++ أبي عن ابن, نا سفيان:يونسبن ++ رسيج −١٥٤١

احلكم بن ++ عن سفيان: يف حديثهنجيح++ أبيقال ابن−كالمها عن جماهد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من ) ١(
 )١٧٩٢( »مسند الشاميني«, والطرباين يف )٥٧٠٢( »صحيحه«أخرجه ابن حبان يف  ٢)(

 . هري بهالزبيدي عن الز: من طريق
املحفوظ عن إبراهيم رواية اجلامعة, «: )٤/٢٣٦( »شعب اإليامن«وقال البيهقي يف  ٣)(

 سعد; فاملحفوظ رواية من رواه عن الزهري, عنبن ++فأما من جهة غري إبراهيم
 . »عامربن ++الرمحن++عبد

 . عروة بهبن ++هشام: من طريق) ٣٨(أخرجه مسلم  ٤)(
, )١/٢٧٢( »أسد الغابة«, و)١/١٠٦( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
, )٢/٣٢٩( »التاريخ الكبري«, و)٧/٩٤( »هتذيب الكامل«, و)٢/١٠٣( »اإلصابة«و
 ).٢/١١٠( البن قانع »معجم الصحابة«, و)٢/٧١٧( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«و
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 عن رجل من −وقال منصور عن جماهد. سفيانبن ++الثقفي أو احلكم
 .)١( ثم نضح فرجه بالامء, بالأنه رأى النبي :  عن أبيه,ثقيف

 )٣(نبسألت آل احلكم : وروي عن ابن عيينة, قال: )٢(][
 .مل تكن له صحبة:  فقالوا?سفيانبن ++سفيان عن احلكم
 )*(ربيعة الثقفيبن ++عMيةبن ++سفيان −٥١١

نا حدث: وغريمها قالوا ۩+)٤( وعميهانئبن ++ إبراهيم −١٥٤٢
املختار بن ++نا إبراهيم أ−ابن األصبهاين: )٥(ونيعن−سعيد بن ++حممد

بن ++ عن سفيان,اهللا++بن عبد++ عن عيسى,إسحاقبن ++ عن حممدالرازي,
 ,قدم وفدنا من ثقيف عىل النبي : قال. ربيعة الثقفي)٦(بن ,عطية

اهللا ++هم رسول فأمر, وأسلموا يف النصف من رمضان,فرضب هلم قبة
 .)٧(فاهتم++ ما ومل يأمرهم بقضاء,استقبلوا منه++ ما فصاموا منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »ملستدركا«, واحلاكم يف )٤٠٩, ٥/٤٠٨( »مسنده«, وأمحد يف )١٦٧(داود ++ أخرجه أبو١)(

 . )١/١٦١( »الكربى«, والبيهقي يف )١/٢٧٧(
 ).ف(من ) ٢(
 . »عن«): م(يف  ٣)(

, )١/٤٥٧( »أسد الغابة«, و)٧/٧٠( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
 »االستيعاب«, و)١٠/١٢( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٣/١٢٦( »اإلصابة«و
)١/١٩٠(. 

 . »مروَوع«): ص(يف ) ٤(
 .]م−أ/١٧٥[  ۩  

 . »يعني«): ص(, )ف(يف  ٥)(
 . »عن«): م(يف  ٦)(
 من )٤/٢٦٩( »الكربى«, والبيهقي يف )٧/٧٠( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ٧)(

 =رواه « : وقال)٣/٣٥٦( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . إسحاق بهبن ++حممد: طريق
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ضرميبن ++سفيان −٥١٢  )*(أسيد ا
 .ًا حديثروى عن النبي و ,سكن الشام

 , نا بقية:رشيح احلميصبن ++ نا حيوة:إسحاقبن ++ حممد −١٥٤٣
َضبارةعن   عن ,ن أبيه ع,جبريبن ++الرمحن++ عبد عن, عن أبيه,مالكبن ++)١(َ

 ًرت خيانةُبَك«:  يقولاهللا ++أنه سمع رسول: أسيد احلرضميبن ++سفيان
 .)٣(»به كاذب )٢( وأنت له,قِّدَصُا هو لك به مًأن حتدث أخاك حديث

 .وال أعلم روى غري هذا احلديث :)٤(][

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجه ابن . »إسحاق, وهو ثقة, ولكنه مدلسن ب++ وفيه حممد»الكبري«الطرباين يف 
 عن ,إسحاقبن ++حممد حدثنا : قالالوهبي خالدبن ++أمحد :من طريق) ١٧٦٠(ماجه 
 حدثنا: قال ربيعةبن ++عبداهللابن ++سفيانبن ++عطية عن ,مالكبن ++عبداهللابن ++عيسى
حتفة «يف فذكر احلديث, وقال املزي ... اهللا ++رسول عىل قدموا الذين وفدنا

, وقال ابن حجر يف »الصواب بأوىل خالدبن ++أمحد ورواية«): ١١/١٨٩ (»األرشاف
بن ++سفيانبن ++عطيةبن ++عيسى رواية من احلديث أن املحفوظ«: )٣/١٢٦( »اإلصابة«

 .»وفدهم بعض عن ,الثقفي ربيعة
ِأسيد«, و»ابن أسد«: »أسيد«ويقال يف اسمه (*)  : ترمجته يفَ بوزن عظيم, وانظر مصادر »َ

, وابن )٥/٨٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٧/٧١( »املعجم الكبري«الطرباين 
 »اإلصابة«, و)٤/٨٦( »التاريخ الكبري«, و)٧/٤٢٣( »الطبقات الكربى«سعد يف

 .)١/١٩٠( »االستيعاب«, و)١٠/١٢( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٣/١٢١(
 :)٣/١٢١( »اإلصابة«وهو املوافق لام يف ) ص(, )ف(واملثبت من , »ميارة«: كأهنا) م(يف  ١)(

 . وضبطها بفتح املعجمة واملوحدة املخففة» ضبارة«
 ).ص(ليست يف ) ٢(
بن ++حيوة:  من طريق)١٠/١٩٩( »الكربى«, والبيهقي يف )٤٩٧١(داود ++ أبو أخرجه)٣(

 .رشيح به
 ).ف(من ) ٤(
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نيبن ++سفيان −٥١٣ و  )*(وهب ا
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املغرب

بن ++ غياث)١(, عنإسامعيلبن ++ نا مبرش:أيوببن ++ زياد −١٥٤٤
 يمر −صاحب النبي −وهب بن ++كان سفيان: اين قالربحبيب احل++أبي
 بعاممة ّ وهو معتم, فيسلم علينا,ابّتُ بالقريوان ونحن غلمة يف الك)٢(بنا

 .)٣(قد أرخاها خلفه
 .ليس له غري هذا احلديث

 .)٤( باخلطابن ++وقد روى عن عمر
 :»إسامعيل البخاريبن ++كتاب حممد«ويف 

 )*(أبان التغلبن ++قيسبن ++سفيان −٥١٤
 .ًا ومل يذكر له حديث,روى عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف  عاصم++ أبي, وابن)٤/١٥٧( »املعجم الكبري« الطرباين يف: انظر مصادر ترمجته يف(*) 

, )٣/١٣١( »اإلصابة«, و)٤/٨٧( »التاريخ الكبري«, و)٤/٤٤٦( »اآلحاد واملثاين«
 .)١/١٩٠( »االستيعاب«, و)١٠/٥( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«و

 . »بن«: إىل) م(تصحفت يف  ١)(
 ).ص(ليست يف ) ٢(
 .من طريق املصنف به) ٢١/٣٦٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(
 ). ف(ليست يف  ٤)(

, )١/٤٥٨( »االستيعاب«, و)٧/٨٠( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
 البن »معجم الصحابة«, و)٣/١٨٢( البن حبان »الثقات«, و)٣/١٢٨( »اإلصابة«و

 .)٢/٤٧٥(قانع 
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 )*(سهل الثقفيبن ++سفيان −٥١٥
 .أحسبه نزل الكوفة

 ,عمريبن ++امللك++ عبد)١(نع , أنا رشيك:اجلعدبن ++ علي −١٥٤٥
 آخذ اهللا ++رأيت رسول: شعبة قالبن ++ عن املغرية, حصني)١(نع
 )٢(اهللا ++ل; فإنِبْسُت++ ال,يا سفيان«: سهل وهو يقولبن ++جزة سفيانُبح

 .)٣(»ال حيب املسبلني
ً حصينا:اجلعد يف احلديثبن ++ علي)٤(مل ينسب لنا ْ َ  .ن هوَم ۩+)٥(ُ

بن ++امللك++ عبدأنا رشيك, عن: اجلعدبن ++نا علي: خيثمة++ أبوه −١٥٤٦
 .شعبة, عن النبي  نحوهبن ++عقبة, عن املغريةبن ++نيعمري, عن حص

 )*(قيس الثقفيبن ++سفيان −٥١٦
: يعىل قالبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبد عن,عاصم++ أبو −١٥٤٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معرفة «, و)٣/١٢٣( »اإلصابة«, و)١/٤٥٧( »أسد الغابة«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 

 .»سهل++بن أبي++سهل«: ويقال يف اسمه. )١٠/١٤( »الصحابة
 . »بن«: إىل) م(تصحفت يف  ١)(
 ).ص(من ) ٢(
 »صحيحه«, وابن حبان يف )٣٥٧٤(, وابن ماجه )٤/٢٤٦( »مسنده« أخرجه أمحد يف ٣)(

 . رشيك به:  من طريق)٥٤٤٢(
 ).ص(ليست يف ) ٤(
 . »صنيح«): ص(يف ) ٥(

 .]م−ب/١٧٥[  ۩  
 .»أبان التغلبيبن ++قيسبن ++سفيان«ّ, وقد مر قبل ذلك وهو »املقفي«): ص(يف (*) 
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حدثني :  أميمة بنت رقيقة قالت)١( أمه عن,احلكمبن ++ربه++ عبدحدثني
اهللا ++لام أسلمت ثقيف أتينا رسول: أخواي وهب وسفيان ابنا قيس قاال

لقد «: قال. ماتت عىل حاهلا:  قلنا»ما فعلت أمكام?«:  فقال
 .)٢(»أسلمت
بن ++سمعت حييى: عبيد يقول++ أباسمعت:  قال عمي −١٥٤٨

 .)٤( شيخ قط إال العفو)٣(أخذت من++ ما:سعيد القطان يقول
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وصحح عليها) ف(من هامش  ١)(
 عاصم++أبي: من طريق) ٣/٢٢٥(عاصم ++, وابن أبي)٧/٨٠( »الكبري« أخرجه الطرباين يف ٢)(

 . »رواه الطرباين, وفيه من مل أعرفه «: وقال)٦/٣٨( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . به
 . »عن«): ص(يف ) ٣(
وإىل . »قول القطان ساقط من سامعي«): ص(كتب بجوار قول القطان هذا يف حاشية +٤)(

املوسومة بـ املخترص من املعجم, ) ص(هنا انتهى اجلزء الذي وقفنا عليه من النسخة 
مد هللا وحده,  وصلواته عىل آخر اجلزء التاسع واحل«: وكتب بعد هذا املوضع فيها

 . »باب من اسمه سمرة: سيدنا حممد,  يتلوه
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رة ه   باب من ا
 )*(ريزاندب الفُجبن ++رةُمَس −٥١٧

جندب من بني شمخ بن ++سمرة: قالعبيد ++ أبي عن, عمي −١٥٤٩
 .من فزارة

 ,فزارةبن ++هاللبن ++جندببن ++سمرة: )١(»كتاب ابن سعد«رأيت يف 
 ثم أتى الكوفة واشرتى هبا , بعد ذلك البرصة)٢(نزلو ,غزا مع النبي 

 . وبقي إىل أيام زياد, وله بقية وعقب,ا يف بني أسد ومات هباًورُد
 .سعد++ أبوجندب الفزاريبن ++سمرة: اهللا++بدبن ع++موسى هارون++ أبوقال
بن ++اهللا++ عبد نا:هالل++ أبو نا: نا عفان:حممدبن ++ عباس −١٥٥٠

 ,)٣( عظيم األمانة−ما علمت −كان سمرة : سريين قالبن ++صبيح, عن حممد
 .)٥( اإلسالم وأهله)٤(حيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »أسد الغابة«, و)١/١٩٧( »االستيعاب«: , وانظر مصادر ترمجته يف»الغفاري«): ف(يف (*) 

هتذيب «, و)٦/٣٤( »الطبقات«, وابن سعد يف )٣/١٧٨( »اإلصابة«, و)١/٤٧٨(
 ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٤/١٧٦( »التاريخ الكبري«, و)١٢/١٣٠( »الكامل

)١٠/١٠٧.( 
 ).٦/٣٤(» الطبقات الكربى«) ١(
 .»فنزل«): ف(يف  ٢)(
 .كذا» إالما«): م(يف  ٣)(
 ).م(تكررت يف ) ٤(
 . وغريه)١/١٩٧( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدأورده ابن) ٥(
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 عن حممد , نا هشام:سليامنبن ++ نا جعفر:)١(نسريبن ++ن قط −١٥٥١
 .هم يف احلديثّتُي++ الكان سمرة: لقا

قيل : , عن احلسن قال)٢( املباركأخربين :اجلعدبن ++ علي −١٥٥٢
 .)٤(صليت عليه++ مالو مات: قال.  البارحة)٣(مِشَبابنك : لسمرة
 عن حسني ,عدي++ أبي نا ابن:عمرو الباهليبن ++ حممد −١٥٥٣
كنت عىل عهد لقد : قال سمرة: بريدة قالبن ++اهللا++ عبد عن,املعلم
فام يمنعني من القول إال أن , نهم فكنت أحفظ ,اً غالماهللا ++رسول

 وإذا ,اهللا ++ رسول)٥(أيت ولقد صليت ور, منيّهاهنا رجاال هم أسن
 .)٦(طهاَسَ للصالة واهللا ++ فقام عليها رسول,ماتت يف نفاسها ۩امرأة

جعفر بن ++احلميد++ عبد أنا: نا هشيم:أيوببن ++ زياد −١٥٥٤
 وكانت ,جندب مات عنها زوجهابن ++أن أم سمرة:  عن أبيه,األنصاري
أتزوج رجال إال ++ ال: فقدمت املدينة فخطبت فجعلت تقول,امرأة مجيلة

 فتزوجها رجل من األنصار ,رجال يكفل هلا بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ
ألنصار  يعرض غلامن ا وكان النبي , فكانت معه يف األنصار,عىل ذلك
 فعرضهم ذات عام فمر به غالم فأجازه , فمن بلغ منهم بعثه,يف كل عام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »بشريبن ++قطب«: إىل) م(تصحف يف  ١)(
 ). ٣١٨٦(» مسند ابن اجلعد«ر , وانظ»ابن املبارك«): ف(يف  ٢)(
ِأتخمأي أنه  ٣)( ْ  . )١/٥٠( »املصباح املنري«.  من كثرة األكلُ
 . )٢٢٢( »الزهد«عمران يف بن ++, واملعاىف)٣١٨٦( »مسنده«اجلعد يف بن ++ أخرجه علي٤)(
 . »وراء«: عالمة ويف احلاشية) ف(فوقها يف  ٥)(

 .]م−أ/١٧٦[  ۩  
 ). ٩٦٤(أخرجه مسلم  ٦)(
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رسول اهللا, + يا: فقال سمرة,هّ وعرض عليه سمرة من بعده فرد,يف البعث
ك َفدون: قال.  ولو صارعني لرصعته,)١(لقد أجزت غالما ورددتني

 .)٢( فأجازين يف البعث,فصارعني فرصعته: قال. فصارعه
 , أنبأنا شعبة:داود++ أبو نا:الدورقي )٣(إبراهيمبن ++ أمحد −١٥٥٥

هلك : حصنيبن ++قيل لعمران: ا يقولًفّطرُسمعت م: عن قتادة قال
 .)٥(به عن اإلسالم أعظماهللا ++)٤(ّيذب++ ما:قال. سمرة
: يزيد قال++ أباسمعت:  قالحازمبن ++نا جريرحدث : شيبان −١٥٥٦

ّالقرفيها وأخذه جندب مرضته التي مات بن ++لام مرض سمرة د ِوقُ, فأ)٦(ُ
 , وكانون عن شامله, وكانون عن يمينه,له كانون من بني يديه ومن خلفه

 !.?)٧(كيف أصنع بام يف جويف حتى مات: ينفعه وجعل يقول++ الفجعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »ورديتني«): م(يف  ١)(
 من )١/١٥( »رياضة األبدان«نعيم يف ++ وأبو,)٧/١٧٧( »الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٢)(

رواه الطرباين «:  وقال)٥/٥٧٥( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . هشيم به: طريق
 . »مرسال ورجاله ثقات

 ).ف(, وهي ملحقة وعليها تصحيح يف )م(ليست يف ) ٣(
ّالذب ٤)(  ). ١/٣٨٠(» لسان العرب«. هو الدفع واملنع: ّ
التاريخ «, والبخاري يف )٣/٢٤٣( »العلل ومعرفة الرجال«حنبل يف بن ++أخرجه أمحد ٥)(

 . )١/١٠٧( »الصغري
ّالقر ٦)(  ). ٥/٨٢(» لسان العرب«. الربد: ُ
, وكانت وفاة سمرة أنه )٦/٣٤( »الطبقات الكربى«هذا األثر أخرجه ابن سعد يف  ٧)(

ْسقط يف قدر مملوءة   فسقط ,أصابه شديد كزاز من عليها بالقعود يتعالج كان ;اًحار ماءِ
 وثالث هريرة وألبي له اهللا ++رسول لقول اًتصديق ذلك فكان ,فامت احلارة القدر يف

 .)١٢/١٣٣( »هتذيب الكامل«: وانظر. النار يف اًموت آخركم معهام
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 :جندببن ++ من ولد سمرة)١(دوحمم++ أبو نا:عليبن ++ أمحد −١٥٥٧
مات : عياش يقولبن ++بكر++ أباسمعت: رضار الفزاري قالبن ++نا مروان
 . قبل معاوية بسنة,جندب سنة تسع ومخسنيبن ++سمرة

ذورة −٥١٨  )*(معبن ++رة: أبو 
 . أحاديث عن النبي )٢( روى, سكن املدينة,من بني مجح

 :حنبل يقولبن ++سمعت أمحد: ال قئهانبن ++ إبراهيم −١٥٥٨
 . املؤذن)٤(معنيبن ++ سمرة)٣(رةوحمذ++أبو

 .مجحبن ++سعدبن ++لوذانبن ++)٤(معنيبن ++)٣(رةحمذو++أبو :وقال مصعب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حممد«): ف(يف  ١)(
: معري, وقيلبن ++سمرة: , واختلف يف اسمه فقيل»معري«): ف( ويف ,)م(كذا يف (*) 

سعد, وخالف بن ++عريجبن ++ربيعةبن ++لوذانبن ++معريبن ++أوس: حمرييز, وقيلبن ++معري
ًمعري قتل يوم بدر كافرا, واسمبن ++إن أوس: اليقظان فقال++ أبويف ذلك حمذورة ++ أبيُ
» معري«بدال من » معني«, وقد ضبطه بعضهم معريبن ++سلامن: سمرة, ويقالبن ++سلامن

بكرس أوله وسكون املهملة وفتح التحتانية املثناة, وهذا هو » معري«: واألكثر يقولون
 . »هذا وهم: معنيبن ++سمرة«: »التاريخ«وقال البخاري يف . املشهور كام قال ابن حجر

 »االستيعاب«, و)٧/١٧٠( للطرباين »املعجم الكبري«وانظر مصادر ترمجته يف 
 )٣/١٨٢( »اإلصابة«, و)١٢٤٢, ١/٤٧٩( »أسد الغابة«, و)١/١٩٨,٥٦٣(
, )٤/١٧٧( »التاريخ الكبري«, و)٢٧٨, ١/٢٤( »طبقات ابن خياط«, و)٧/٣٦٥(
 .)١٠/٩٠( »معرفة الصحابة«و

 . »وروى«): ف(يف  ٢)(
 . كذا» حمذرة«): م(يف  ٣)(
 . »معري«): ف(يف  ٤)(
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 نا :حذيفة++ أبواحدثن: قالإسحاق القلويس بن ++ يعقوب −١٥٥٩
ة يف ّصُحمذورة كانت له ق++ أباأن:  عن صفية ابنة بحرة,ثابتبن ++أيوب

: أال حتلقها? قال:  فقلنا له,فتبلغ األرض إذا جلس ۩رسلهاُم رأسه يَّدَقُم
 فام حلقها ,ها حتى أموتُ مسح عليها بيده فلست أحلقاهللا ++إن رسول
 .)١(حتى مات

: خالد البرسي++اهللا أبو++عبدبن ++نا يزيد :اجلحدري كامل++ أبو −١٥٦٠
 اهللا++أن رسول: حمذورة, عن أبيه++بن أبي++امللك++ عبدنا: امللك++بن عبد++نا عثامن

فوجدت : حمذورة++ أبوقال. ّ مسح رأسه بيده, فأمرها عىل ناصيته وبطنه
ّبرد َكفه يف كبدي وأحشائي ْ حيلق املكان ++ الوكان أبوه: قال. فدعا له: قال. َ

سوى ++ ما رأسه يف احلج والعمرة, وحيلق)٢( مناهللا ++الذي مسح رسول
 .)٣(ذلك من رأسه, وأمره باألذان يف املسجد احلرام, وذلك يوم حنني

 امللك++ عبد عن,باللبن ++نا اهلذيل :مزاحم++بن أبي++ منصور −١٥٦١
 , األذان لنا وملوالينااهللا ++جعل رسول:  عن أبيه قال,حمذورة++بن أبيا

 .)٤(الدار++ عبد واحلجابة لبني,والسقاية لبني هاشم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/١٧٦[  ۩  
 من )٧/١٧٦( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٥٨٩( »املستدرك«جه احلاكم يف  أخر١)(

رواه «:  وقال)٥/٢٩٦( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . حذيفة به++ أبي:طريق
 . »حيمد حديثه+ال: حاتم++ أبوقال. ثابت املكيبن ++الطرباين وفيه أيوب

 ).ف(من  ٢)(
 ).٢٠٧−٧/٢٠٦(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(
 »األوسط«, ويف )٧/١٧٥( »الكبري«, والطرباين يف )٦/٤٠١( »مسنده«أخرجه أمحد يف  ٤)(

 = )٣/٦٢٠( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . بالل بهبن ++اهلذيل:  من طريق)٧٥٧(
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 , عن نافع, عن ليث,اهللا++بن عبد++ أنا خالد:بقيةبن ++ وهب −١٥٦٢
 .حمذورة++ وأبولبال:  مؤذنانكان للنبي : عن ابن عمر قال

 عن , عن حجاج,العوامبن ++ نا عباد:رشيدبن ++ داود −١٥٦٣
 , إال يف الفجراهللا ++يؤذن لرسول++ الأنه كان: حمذورة++ أبي عن,عطاء

اهللا ++:وكان آخر أذانه: قال. الصالة خري من النوم: وكان يقول يف أذانه
 .)١(]ال إله إال اهللا[, أكرباهللا ++أكرب

 نا حفص,:  وشجاع قاال)٢(القواريري عمربن ++اهللاد ي عب −١٥٦٤
حمذورة جاء وقد أذن ++ أبارأيت:  قالٍعْيَفُربن ++العزيز++ عبد عن,يباينعن الّش

 .)٣( أقام هوثم , األذانعاد فأ,رجل قبله
 عن جماهد ,شابوربن ++ داودعن , نا سفيان:عبادبن ++ حممد −١٥٦٥
 , بفقيهنا ابن عباس: مكةيعني أهل−نفخر عىل الناس بأربعة : قال

 .حمذورة++ أبيالسائب, ومؤذننابن ++اهللا++ عبدعمري, وقارئنابن ++وقاضينا عبيد
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالل األشعري, بن ++ وفيه هذيل»الكبري«, و»األوسط«رواه أمحد والطرباين يف «:وقال
 .»ريه, وضعفه النسائي وغريهوثقه أمحد وغ

 ).ف(من ١)(
 ).ف(كذا, واملثبت من  »القواريرياهللا ++عبد«): م(يف ) ٢(
 .نحوه) ١/٣٩٩(» الكربى«, والبيهقي يف )١/١٩٦(» مصنفه«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي )٣(
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 )*(فاتكبن ++رة −٥١٩
 . وروى عن النبي ,سكن الشام

بن ++ عن برس,عمروبن ++ عن داود, هشيم)١( نا: جدي[ −١٥٦٦
 ,ُ لو أخذ من لمته,ةنعم الفتى سمر«:  قال۩+)٣(]أن النبي : )٢( اهللاعبيد

 .)٤( فلام قال ذلك, فعل ذلك سمرة»ّوشمر من إزاره
نا هشيم, : غالب++بن أبي++نا حممد: الصباحبن ++حممدبن ++ احلسن −١٥٦٧
أن : فاتكبن ++عبيد اهللا, عن سمرةبن ++عمرو احلرضمي, عن برسبن ++عن داود
 .» مئزرهنعم الفتى سمرة لو أخذ من ملته, وقرص«:  قالاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مها واحد وقد :  بسكون املوحدة, وقيل»سربة« وقيل »سمرة«: اختلف يف اسمه فقيل(*) 

, )٢/٤٦٠( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف »التاريخ الكبري«نهام البخاري يف ّفرق بي
 »االستيعاب«: , وانظر ترمجته يف»سربة بالباء وهو األشهر: وقيل«: نعيم++ أبووقال

 »معرفة الصحابة«, و)٤/١٧٧( »التاريخ الكبري«, و)٣/١٨١( »اإلصابة«, و)١/١٧٣(
 .)١٠/١٠٠(ألبي نعيم 

 . »اأن«): ف(يف  ١)(
 »هتذيب الكامل«, وانظر ترمجة برس يف )ف(وأثبتناه من ) م(لفظ اجلاللة غري موجود يف  ٢)(

)٤/٥٧.( 
 ). م(بني املعقوفني تكرر يف + ما٣)(

 .]م−أ/١٧٧[  ۩  
:  من طريق)١/٩٢( »اجلهاد«, وابن املبارك يف )٤/٢٠٠( »مسنده« أخرجه أمحد يف ٤)(

رواه أمحد عن شيخه «:  وقال)٣/٢١٣( »الزوائدجممع «وذكره اهليثمي يف . هشيم به
 . »مشايخ أمحد كلهم ثقات, وبقية رجاله ثقات: برش ويقالبن ++يعمر
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 )* (رةبن ++جابر++ أبو,جنادةبن ++رة −٥٢٠
عالقة وحصني بن ++ عن زياد,نا زهريأ: اجلعدبن ++ علي −١٥٦٨
يكون «:  قالأن النبي : سمرةبن ++ كلهم عن جابر,حرببن ++وسامك

: وقال بعضهم++ أبيفسألت: قال بعضهم )١(وأ .»ًبعدي اثنا عرش أمريا
 .)٢(»ن قريشكلهم م«: فسألت القوم فقالوا

 .زيد, عن جمالد حبن ++نا محاد: )٣(عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٥٦٩
 .هند ح++بن أبي++نا داود: املفضلبن ++نا برش: املقدامبن ++ أمحد −١٥٧٠
 ,الشعبي  كلهم عن, عن ابن عون, نا ابن علية: جدي −١٥٧١

لن يزال هذا «:  بعرفات قالاهللا ++خطبنا رسول: سمرة قالبن ++عن جابر
ن خالفه أو فارقه حتى يملك َه مّيرض++ ال,ا عىل من ناوأهًالدين عزيزا منيع
َ ثم لغط»اثنا عرش كلهم  :, فقلت ألبي»كلهم«: بعد++ ما الناس فلم أفهم)٤(ََ

 .)٥(»كلهم من قريش«: قال. »كلهم«: بعد قول النبي ++ ما,أبتاه+يا
 .)٦(دل عن جما,زيدبن ++هذا لفظ حديث محاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابن سعد )٣/١٧٨( »اإلصابة«, و)١/٤٧٨( »أسد الغابة«: انظر مصادر ترمجته يف+(*)

 »معرفة الصحابة«, و)١٢/١٢٩( »هتذيب الكامل«, و)٦/٢٤( »الطبقات الكربى«يف 
 .)١٠/٩٥( نعيم ألبي

 . »و«): ف(يف  ١)(
 ). ١٨٢١(, ومسلم )٧٢٢٣( أخرجه البخاري ٢)(
 ).ف(من ٣)(
ْاللغط ٤)( َواللغط َّ َّوضجة ٌصوت :َّ َيفهم+ الَ ْ  ). ٤/٥١٧(البن األثري » النهاية«. معناها ُ
 محاد:  من طريق)٢/١٩٦( »الكبري«, والطرباين يف )٥/٩٦( »مسنده« أخرجه أمحد يف ٥)(

 . يد بهزابن 
 . »جماهد«): ف(يف  ٦)(
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ه سويد  باب من ا
نصاريبن ++سويد −٥٢١  )*(النعمان ا

 .سكن املدينة
 . حدثني يزيد ح: جدي −١٥٧٢
بن ++نا حييىحدث: )١(ضمرة قاال++ أبونا:  هارون الفروي −١٥٧٣
 أنه خرج مع :النعامن أخربهبن ++أن سويد: يساربن ++ أخربين بشري:سعيد
 وهي ,وهي من خيرب−اء  خيرب حتى إذا كان بالصهب)١( عاماهللا ++رسول

 باألطعمة, فلم يؤت إال اهللا ++ فدعا رسول, صىل العرص−أدنى خيرب
 إىل املغرب اهللا ++فقام رسول, ۩ ثم رشبنا,فأكلنا: قال. )٢(بالسويق

 .)٣( فصلينا,فمضمض ومضمضنا
 .واللفظ ألبي ضمرة

 . فيام أعلمسعيدبن ++النعامن غري هذا, وال رواه غري حييىبن ++ومل يرو سويد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٤٩٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
التاريخ «, و)٤/١٨٨( »هتذيب الكامل«, و)١/٨٠( »طبقات ابن خياط«, و)٣/٢٢٩(

 .)١٠/٢٨( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٤١( »الكبري
 ).ف(من  ١)(
 قْلاحلَ يف النسياقه بذلك يّمُس ,والشعري احلنطة مدقوق من ذيتخ طعام: السويق ٢)(

 ). ١/٤٦٥(» املعجم الوسيط«. أسوقة :ومجعه
 .]م−ب/١٧٧[  ۩  

 ). ٩٣٨(, ومسلم )٤١٩٥( أخرجه البخاري ٣)(
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زنيابن ++سويد −٥٢٢  )*(قرن ا
 .)١(سكن املدينة
 .عدي املزين++ أبو: وكنيته,مقرنبن ++سويد: موسى++ أبوقال هارون
 . وهم البكاءون,ن سبعةّبنو مقر: عمربن ++وقال حممد

بن ++ عن هالل, عن حصني, أنا شعبة:اجلعدبن ++ علي −١٥٧٤
 فخرجت جارية له ,مقرنبن ++ يف دار سويد)٢(ّع البزكنا نبي: يساف قال

مقرن بن ++ فرأى ذلك سويد,هو فلطمها++ ماأدري++ ماًافقالت لرجل شيئ
 فلطمه ,لنا إال خادم++ ما رأيتني سابع سبعة)٣( لقد;لطمت وجهها: فقال

 .)٥(عتقهُ أن ناهللا ++ رسول)٤( فأمر,رجل منا
ف يسابن ++ عن هالل, نا حصني:العوامبن ++ نا عباد: جدي −١٥٧٥
 عن ,مقرن فذكر نحو حديث شعبةبن ++ سويددارزوال يف ُكنا ن: قال

 .حصني وأسنده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اآلحاد واملثاين«, و)٧/٨٥( »املعجم الكبري«: , وانظر مصادر ترمجته يف»مقرن«): ف(يف (*) 
 »اإلصابة«, و)١/٤٩٥( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »يعاباالست«, و)٢/٣١٩(
 .)١٠/٣٠( »معرفة الصحابة«, و)١٢/٢٧١( »هتذيب الكامل«, و)٣/٢٢٩(

 . الدال عىل نسخة واهللا أعلم) خ(وكأن فوقها رمز » الكوفة«): ف(يف حاشية  ١)(
ُّالبز ٢)( ُّالبز :وقيل ,الثياب من رضب :وقيل ,الثياب :َ َّالبزاز أمتعة :الثياب من َ  :وقيل ,َ

ُّالبز  ). ٥/٣١١(» لسان العرب«. خاصة الثياب من البيت متاع َ
 . »ولقد«): ف(يف  ٣)(
 . »فأمرنا«): ف(يف  ٤)(
بن ++, وعلي)٧/٨٦( »الكبري«, والطرباين يف )٨/١٢( »الكربى«أخرجه البيهقي يف  ٥)(

 . شعبة به:  من طريق)١/١٠٧( »مسنده«اجلعد يف 
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 عن ,جعفربن ++ نا حممد: القواريري)١(]بن عمر[اهللا ++ عبيد −١٥٧٦
رجال من −سمعت هالال : قال −جارنا: قال شعبة−محزة ++ أبي عن,شعبة

بنبيذ يف  اهللا ++أتيت رسول: مقرن قالبن ++ث عن سويدّدحي −بني مازن
 .)٢(ةّر فكرست اجلَ, فسألته عنه فنهاين,ّرَج

 الرمحن++ عبد:محزة هذا الذي روى عنه شعبة++ أبي واسم:)١(][
 . سامه شعبة,عبد اهللا++بن أبيا

 , شعبةنا: جريربن ++ وهبنا: الدقيقيامللك ++بن عبد++ حممد −١٥٧٧
مقرن بن ++ رجل عند سويدلطم: قالشعبة ++ أبياملنكدر, عنبن ++عن حممد
 علمت أن الصورة حمرمة? لقد رأيتني سابع )٣(ما: قال سويد. وجه خادم

لنا إال خادم واحد, فرضب أحدنا ++ مااهللا ++سبعة أخوة لي مع رسول
 .عتقهُأن ن اهللا ++ فأمرنا رسول,وجهه

. شعبة: اسمك? قلت++ ما:املنكدربن ++قال لي حممد: قال شعبة: قال وهب
 .)٤(اذ وحدثني هب,شعبة++ أبو۩+أخربين: فقال

−محزة ++ أبي عن, عن شعبة,داود++ أبو نا:مسلمبن ++ علي −١٥٧٨
سمعت :  قال−عبد اهللا++بن أبي++الرمحن++ عبد وكان جارنا واسمه:قال شعبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من  ١)(
 , وابن)٥/٧٣( »مصنفه«شيبة يف ++ أبي, وابن)٥/٤٤٤( »مسنده« أخرجه أمحد يف ٢)(

 . شعبة به:  من طريق)١٠٨٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 . »أما«): ف(يف  ٣)(

 .]م−أ/١٧٨[  ۩  
 من )٨/١١( »الكربى«, والبيهقي يف )١٢٦٣( »مسنده«داود الطياليس يف ++ أبوأخرجه+٤)(

 . شعبة به: طريق



  ثالثاملجلد ال ١٣٤

 أتيت النبي : مقرن قالبن ++دث عن سويدحي وكان ,هالل الامزين
 .نهاينة أنتبذ فيها فّأستأذنه يف جر

 )*(حنظلةبن ++سويد −٥٢٣
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن البادية

  إرسائيل)١( نا:هارونبن ++يزيدنا : خيثمة قاال++ وأبو جدي −١٥٧٩
بن ++ن أبيها سويدع , عن جدته,األعىل++بن عبد++ عن إبراهيم, يونس)٢(بن

 فأخذه ,حجربن ++ ومعنا وائلاهللا ++خرجنا نريد رسول: حنظلة قال
 فأتيت ,ى عنهّقوم أن حيلفوا وحلفت أنه أخي فخلالج ّ فتحر,و لهعد

 وصدقت, ,ّأنت أبرهم وأصدقهم«:  ذلك له فقالت فذكراهللا ++رسول
 .)٣(»املسلم أخو املسلم
 .غري هذا )٤(ًمسنداحنظلة بن ++وال أعلم لسويد

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/٢٠٤( »االستيعاب«, و)٧/٨٩( »املعجم الكبري«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
, )١٢/٢٤٦( »هتذيب الكامل«, و)٣/٢٢٥( »اإلصابة«, و)١/٤٩٣( »أسد الغابة«و
 .)١٠/٤٠( »معرفة الصحابة«و

 . »أنا«): ف(يف  ١)(
 . كذا »عن«): م(يف  ٢)(
من ) ٢١١٩(, وابن ماجه )٣٢٥٦(د داو++ وأبو,)٤/٧٩( »مسنده«أخرجه أمحد يف  ٣)(

 . إرسائيل به: طريق
 ). ف(ليست يف  ٤)(



 ١٣٥ ثالثاملجلد ال  

ةبن ++سويد −٥٢٤  )*(هب
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن البرصة

نعامة ++ أبو نا:نا روح: )١(منصور وغريه قالوابن ++ أمحد −١٥٨٠
أن : هبريةبن ++ عن سويد,زهريبن ++ عن إياس,بديلبن ++ عن مسلم,العدوي
ّ أو سكة ,ُ مال املرء مهرة مأمورةخري«:  قالاهللا ++رسول  .)٢(»مأبورةِ
نعامة ++ أبونا: الوارث++ عبدنا: معمر++ أبوثنا: عليبن ++ حممد −١٥٨١

بن ++بديل, عن إياسبن ++ عن مسلم−سويدبن ++وهو ابن عم إسحاق−لعدوي ا
 ., فذكر مثلهاهللا ++قال رسول: )٣(هبرية قالبن ++زهري, عن سويد

 )٤(هيالسكة : قال. ة املأبورةّكِّعبيدة عن الس++ أبافسألت: معمر++ أبوقال
. )٥(حةامللقهي : املأبورة: وقال. السكة من النخل هو الشطر من النخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٢/٤٢٤( »اآلحاد واملثاين«, و)٧/٩١( »املعجم الكبري«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
, )٣/٢٢٩( »اإلصابة«, و)١/٤٩٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »االستيعاب«و
 »معرفة الصحابة«, و)٤/١٤٤( »التاريخ الكبري«, و)٧/٧٩( »الطبقات الكربى«و

 ).١٠/٥٣(ألبي نعيم 
 . »قال«): م(يف  ١)(
, والبيهقي يف )٧/٩١( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٦٨ (»مسنده« أخرجه أمحد يف ٢)(

 للهيثمي »بغية احلارث« كام يف »مسنده«أسامة يف بن ++, واحلارث)١٠/٦٤( »الكربى«
 . روح به: من طريق )١٢٥٠( »مسند الشهاب«, والقضاعي يف )٤٢٢(

 ).ف(من ٣)(
 . »من«): م(يف  ٤)(
َاملُصلحة: هو الصواب, وامللقحة) ف(, وما أثبتناه من »امللحقة«): م(يف  ٥)( َ » النهاية«. ْ

 ).١/٩(البن األثري 



  ثالثاملجلد ال ١٣٦

 .هي الكثرية الولد: املهرة املأمورة, مأمورة الرحم: وقال
 .هبرية غري هذابن ++وال أعلم روى سويد

نصاري −٥٢٥  )*(سويد ا
 .سكن املدينة

 .  حاليامن++ أبو نا:۩ئهانبن ++ إبراهيم −١٥٨٢
بن ++نا احلكم: حنبل قاالبن ++ نا أمحد:اهللا++بن عبد++ هارون −١٥٨٣
أنه : سويد األنصاريبن ++ أخربين عقبة: قالالزهري عن , أنا شعيب:نافع

 من  مع النبي )١(قفلنا:  قال−صحاب النبي أمن وكان −سمع أباه 
 جبل حيبنا ,اهللا أكرب«:  قال النبي ,دُحُ فلام بدا له أ,غزوة خيرب

 .)٢(»ونحبه
 .وال أعلم روى غري هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٤/١٤١( »التاريخ الكبري«, و)١/٢٠٦( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
أسد «, و)٤/١٤٣( »اآلحاد واملثاين«, و)١٠/٣٧( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«و

 .)٣/٢٣١( »اإلصابة«, و)١/٤٩٤( »الغابة
 .]م−ب/١٧٨[  ۩  

 ). ٤/١٤٥(البن األثري » النهاية« .رهَفَس من عاد إذا :ِيقفل لَفَق ١)(
 يف عاصم++, وابن أبي)٧/٩٠( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٤٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف  ٢)(

 »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف . الزهري به:  من طريق)٢١٢٣( »ثايناآلحاد وامل«
حاتم, ومل يذكر ++ أبيذكره ابن» عقبة« و»الكبري«رواه الطرباين يف «:  فقال)٣/٦٨٦(

 . »ًفيه جرحا, وبقية رجاله رجال الصحيح



 ١٣٧ ثالثاملجلد ال  

ه −٥٢٦  )*(عقبة++ أبو,سويد ا
 .سكن املدينة

  نا حممد:احلسن املخزوميبن ++ نا حممد:اهللا++بن عبد++ هارون −١٥٨٤
بن ++سمعت عقبة: عبد الرمحن قال++بن أبي++ربيعة عن :معن الغفاريبن ا

:  عن الشاة, فقالاهللا ++سألت رسول: سويد اجلهني حيدث عن أبيه قال
ف ِرُب عِضَ وكان إذا غ,وسألته عن البعري »لك أو ألخيك أو للذئب«

  معه سقاؤه وحذاؤه ووعاؤه,ما لك وله«: جنتيه, فقالَمرة وُ حذلك يف
ُيرد الامء ويصدر الكأل حتى يلقى ربه ِ ّعرفها «: فقال. طةَقُّ وسألته عن الل.»َ

, فإن جاء طالبها فأدها, وإال فشأنك )١(ِوصرارهاسنة, ثم أوثق وعاءها 
 .)٢(»هبا

 .وال أعلم لسويد اجلهني غري هذا
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روى الذي سويد بني البغوي قّفر وقد«): ٣/٢٣١ (»اإلصابة«قال ابن حجر يف (*) 
 يف وقع حيث ;النسب الفرتاق ربيعة حديثه روى الذي سويد وبني الزهري ديثهح

 بأن اًواحد يكونا أن وحيتمل ,األنصاري ربيعة :رواية ويف اجلهني الزهري :رواية
 »معرفة الصحابة«نعيم بينهام يف ++ّ, ومل يفرق أبو»األنصار حالف ,اجهني يكون

)١٠/٣٧(. 
 ). ١/١٦٦(» رشح سنن ابن ماجه«. باطِّالر: ِّالصرار بكرس أوله ١)(
 )٤/٢٩٩( »جممع الزوائد«, وذكره اهليثمي يف )٧/٩٠( »الكبري«أخرجه والطرباين يف +٢)(

سويد مستور, مل يضعفه أحد, وبقية رجاله بن ++ وعقبة»الكبري«رواه الطرباين يف «: وقال
 . »رجال الصحيح



  ثالثاملجلد ال ١٣٨

نصاريعبن ++سويد −٥٢٧  )*(امر ا
 .من أهل املدينة

نا : زيادبن ++الواحد++ عبدنا: حممد العبيسبن ++ عبيد اهللا −١٥٨٥
ُّبلوا أرحامكم«: اهللا ++قال رسول: عامر قالبن ++نا سويد: حييىبن ++جممع ُ)١(, 

  .)٢(»ولو بالسالم
 نا :عليبن ++ نا عمر:)٣(]املقدامبن ++أمحد: [األشعث++ أبو −١٥٨٦
:  قالعامر حيدث أن النبي بن ++سمعت أحد عمومتي سويد :جممع

 .)٤(» ولو بالسالم,وا أرحامكمُّلُب«
 .ومل يرو غري هذا فيام أعلم .عامر صحبةبن ++وال أحسب لسويد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٤٩٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 

 .)١٠/٥٠( »معرفة الصحابة«, و)٣/٣٠٧(
ُّندوهاأي  ١)( ِبص َ ُصلوها: أي (تهاَلِ َالنداوة قونلطُي وهم. )ِ ْاليبس يطلقون كام ِّالصلة عىل َّ ُ 

ِالقطيعة عىل  ).١/٤٠٦. (البن األثري» النهاية«. َ
 )٦٥٣( »مسند الشهاب«والقضاعي يف , )٧٩٧٢( »شعب اإليامن«أخرجه البيهقي يف +٢)(

 . جممع به: من طريق
 ).ف(من ٣)(
 . )٣/٣٠٧( »اإلصابة«, واحلافظ يف)١/٧١( »مكارم األخالق«الدنيا يف ++أخرجه ابن أبي ٤)(



 ١٣٩ ثالثاملجلد ال  

 )*(صفوان++ أبو,قيسبن ++سويد −٥٢٨
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن الكوفة

 .ح  نا وكيع:مسلمبن ++ علي −١٥٨٧
 .ا ابن مهدي ح ن:قوب يع −١٥٨٨
 .الرزاق ح++ عبد نا: ابن زنجويه −١٥٨٩
بن ++ عن سامك,نا سفيانحدث: أمحد قالوا++ أبو نا: جدي −١٥٩٠

ا زَ ب۩+ العبدي)١(جلبت أنا وخمرمة: قيس قالبن ++أخربين سويد: حرب قال
 فبعناه , يساومنا برساويلاهللا ++ فأتى رسول,ر فأتينا مكةَجَمن ه
ِيا وزان ز«: زن باألجر, فقالان يّووز ن َم:  ثم ذهب فقلت,»جحْ وأرْنّ

 .واللفظ جلدي .)٣(اهللا ++رسول )٢( هذا:هذا? فقالوا
 )٤(]قيسبن ++ عن سويد,عن سامك[ , نا قيس: حييى احلامين −١٥٩١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلحاد «, و)١/٤٩٥( »أسد الغابة«, و)١/٥٤٢( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 

معرفة «, و)٤/١٤١( »التاريخ الكبري«, و)٣/٢٢٨( »اإلصابة«, و)٣/٢٨٧( »واملثاين
بن حرب ++واختلف يف اسمه الختالفهم عىل سامك. )١٠/٤٢( ألبي نعيم »الصحابة

عنه عن : بن قيس, وقيل++صفوان سويد++عن سامك, عن أبي: راوي احلديث عنه فقيل
 .فبن عمرية, وستأيت اإلشارة إىل هذا االختالف من كالم املصن++صفوان مالك++أبي

 . »خمرفة«): ف(يف  ١)(
 .]م−أ/١٧٩[  ۩  

 ).ف(من  ٢)(
:  من طريق)٢٢٢٠(, وابن ماجه )١٣٠٥(, والرتمذي )٣٣٣٦(داود ++ أبو أخرجه٣)(

 ).م(بني املعقوفني تكرر يف +ما . سامك به
 ).م(بني املعقوفني تكرر يف +ما ٤)(



  ثالثاملجلد ال ١٤٠

 . أنا وخمرفة, فذكر احلديث)١(تجلب: قال
 −صفوان++ أبيأو− هذا احلديث شعبة, عن سامك, عن صفوان )٢(وروى
 .)٣(عمريةبن ++وهو مالك
 , عن شعبة,نا ابن مهدي:  إبراهيم قاالابنا يعقوب وأمحد  −١٥٩٢

  .صفوان ح++ أباسمعت: عن سامك قال
:  سامك قال)٤( نا: نا شعبة: نا هبز:إبراهيمبن ++أمحد  −١٥٩٣

 , نا شعبة:نا شبابةحدثو:  قال أمحد.)٦(]رجال منا [صفوان )٥(أباسمعت 
ت من ْعِب: عمرية يقولبن ++صفوان مالك++ أباسمعت: قالعن سامك 

ْرجل رساويل اهللا ++رسول  .)٣(وذكر احلديث. )٧(ِ
ة, ورواه عن سامك,  وخالف رواية سفيان وشعب,جابربن ++ورواه أيوب

 .)٨(ةعن خمرمة, أو خمرف
 ,)٨(جابر, عن سامك, عن خمرفةبن ++نا أيوب: بكاربن ++ حممد −١٥٩٤

 فذكر ...ا إىل مكة نبيع البزًارّجُخرجنا ت:  قال− ابن بكارّشك−أو خمرمة 
 .احلديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كذا» جلست«): م(يف  ١)(
 . »روى«): م(يف  ٢)(
 . )١/٥٤٢( »االستيعاب«, وذكره ابن عبدالرب يف )٤/٣٥( »الكربى«سائي يف أخرجه الن+٣)(
 . »أنا«): ف(يف  ٤)(
 ). ف(ليست يف  ٥)(
 ).ف(من ٦)(
ْرجلي يريد ,نيزوج أي ٧)( َ ْ ِسراويل ِ َالرجلني لباس من يلوارسال ألن ;َ ْ ِّيسمي وبعضهم. ِّ َ ُ 

ْرجال َّالسراويل  ). ٢/٤٩٤(البن األثري » النهاية«. ِ
 . »خمرمة«): م(يف  ٨)(



 ١٤١ ثالثاملجلد ال  

 )*(جبلةبن ++سويد −٥٢٩
 ,)٢(يد عن الزبي,)١(مليحبن ++ عن اجلراح,عامربن ++ هشام −١٥٩٥

ّلتردن «:  قالاهللا ++أن رسول: جبلةبن ++ عن سويد,عامربن ++عن لقامن َ ِ َ
 .)٤(]»اخلمس« :ويقال[, »)٣(ت اخلمصهذه األمة إىل احلوض واردا

 )*(أمية++ أبو,عوسجةبن ++)٥(لةَفَغبن ++سويد −٥٣٠
 .اً شيئ ومل يسمع من النبي ,)٤(]سكن الكوفة[, أدرك اجلاهلية

 عن ,نا رشيك: احلميد قاال++بن عبد++اجلعد وحييىبن ++ علي −١٥٩٦
م ِدَق: غفلة قالبن ++ عن سويد,ليىل الكندي++ أبي عن,زرعة++بن أبي++عثامن
, فأخذتُعلينا م ِّصدق النبي   )٦(ال جيتمع«:  بيده, فقرأت كتابه فإذا فيه۩َ

فأتيته بناقة عظيمة : قال. » الصدقةَق بني جمتمع خشيةّ وال يفر,بني متفرق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)١٨/٢٥٣( »املعجم الكبري«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
 .)١/٢٩٦( ابن قانع »معجم الصحابة«, و)٣/٣٠٤( »اإلصابة«, و)١٠/٦١(

 ). ٤/٥١٧(» هتذيب الكامل«, وانظر ترمجته يف »خملد«: إىل) م(تصحف يف  ١)(
 . الوليد الزبيديبن ++ وهو حممد,»الزبريي«): ف(يف  ٢)(
 ,)١/٢٩٦( »معجم الصحابة«واحلديث أخرجه ابن قانع يف . »ويقال اخلمس«): ف(زاد يف  ٣)(

 . )١٠/٦١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 ).ف(من ) ٤(
 :)٣/٢٧٠( »اإلصابة«بفتح املعجمة والفاء, كام يف +٥)(

, )١/١٢٩٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 
 »طبقات ابن خياط«, و)٦/٦٨( »الطبقات الكربى«, و)٣/٢٧٠( »اإلصابة«و
 .)٤/١٤٢( »التاريخ الكبري«, و)١/١٤٧(

 .]م−ب/١٧٩[  ۩  
 . »جيمع«): ف(يف  ٦)(
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ِأي سامء تظلني, وأي أرض تقلني إذا أخذت خيار مال :  فقال)١(ململمة ّ ُ
 .)٢(لهاِبَ فأتيته من اإلبل بناقة فق.امرئ مسلم

خباب, بن ++حدثنا هشيم, عن هالل: حممد الناقدبن ++رو عم −١٥٩٧
 ,ق النبي ِّدَصُأتانا م: غفلة قالبن ++ عن سويد,صالح++ أبيعن ميرسة

ّال يفرق بني جمتمع وال«:  عهده)٣( يفوقرأت,فأخذت بيده جيمع بني ++ُ
َ َكوماءٍ وأتاه رجل بناقة»ّمتفرق  .)٥(ىَبَذها فأُخ:  فقال)٤(ْ
ًسمعت زهريا : خالد قالبن ++نا عمرو: حوص القايضاأل++ أبو −١٥٩٨
 غفلةبن ++اخلطاب, ومات سويدبن ++غفلة أكرب من عمربن ++كان سويد: يقول

 .وهو ابن عرشين ومائة سنة
 عوسجة,بن ++غفلةبن ++سويد: نعيم قال++ أبونا: زهريبن ++ أمحد −١٥٩٩

 .أمية مات سنة ثامنني++أبو
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًسمن ْاملُستديرة هي:  امللملمة١)( َ ِّاللم من ,اِ  يف َؤخذُي أن هنى ألنه ّردها وإنام ,واجلمع الضم: َّ

 ). ٤/٥٥٥(البن األثري » النهاية«. الامل ُيارِخ الزكاة
 . عثامن به:  من طريق)٧/٩٢( »الكبري«, والطرباين )١٨٠١( أخرجه ابن ماجه ٢)(
 ).ف(من ٣)(
ُمْشرفة أي: ْ َكوماء٤)(  ). ٤/٣٩١(البن األثري » النهاية«. هُعاليت َّالسنام ُ
: , من طريق)٢٤٥٧( »املجتبى«والنسائي يف , )٤/٣١٥( »مسنده« أخرجه أمحد يف ٥)(

 . هيشم به



 ١٤٣ ثالثاملجلد ال  

نصاري)١(بحأبو مر −٥٣١ ه , ا  )*(قيسبن ++سويد: يقال ا
  عن الشعبي,خالد++بن أبي++نا إسامعيلأ : نا هشيم: جدي −١٦٠٠
  أحدهم أنه رآهم أربعة يف قرب النبي )٢(بجمر++ أبوأخربين :قال
 .عوفبن ++الرمحن++عبد

 .ومل يرو غريه

عفيبن ++سويد −٥٣٢  )*(Iارق ا
 .سكن الكوفة

واللفظ ألبي −داود ووهب ++ أبونا: إبراهيم العبديبن ++ أمحد −١٦٠١
وائل احلرضمي حيدث بن ++سمعت علقمة:  أنا شعبة, عن سامك قال−داود

 .سويدبن ++طارق أو طارقبن ++أنه شهد النبي  وسأله سويد: عن أبيه
 عن , نا شعبة:إبراهيمبن ++ نا مسلم:زهريبن ++ أمحد −١٦٠٢
طارق سأل بن ++أن سويد:  عن أبيه,وائلبن ++ عن علقمة,حرببن ++سامك

.  إهنا دواء,رسول اهللا+ يا:فقال فنهاه سألهثم  , عن اخلمر فنهاهالنبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بن قيس السابقة++, والصواب باحلاء املهملة كام يف مصادر ترمجة سويد»مرجب«): م(يف ١) (
 .صفوان++ أبوقيسبن ++وقد سبق ذكر مصادر ترمجته يف سويد(*) 

 .بن قيس السابقة++, والصواب باحلاء املهملة كام يف مصادر ترمجة سويد»مرجب«): م(يف  ٢)(
 »اإلصابة«, و)١/٤٩٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »االستيعاب«: انظر مصادر ترمجته يف(*) 

, واختلف يف )١٠/٤٥( »معرفة الصحابة«, و)٤/٣٥٢( »التاريخ الكبري«, و)٣/٥٠٨(
, »بن سويد++طارق«: , وقيل»هو وهم«: قال ابن منده. »بن طارق++سويد«: اسمه فقيل
 .ّ, وكذا رجحه ابن األثري»بن سويد وهو الصواب++طارق«: بدالربوقال ابن ع
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 .)١(» ولكن هي داء,ال«: فقال النبي 
 عن ,عن شعبة ,۩ نا غندر:القواريريعمر بن ++ عبيد اهللا −١٦٠٣
.  فذكر مثلهي سأل النبي عفأن طارق اجل:  عن أبيه, عن علقمة,سامك

 .د إسنادهَّوَ ووصله وج, عن شعبة,احلنفي اهللا++رواه عبيد
بن ++ نا عبيد اهللا:اهللا++بن عبد++ نا علي:مريم++بن أبي++ إسامعيل −١٦٠٤
وائل بن ++سمعت علقمة:  أخربين سامك قال: شعبةنا :املجيد احلنفي++عبد

 فذكر , فسألتهأتيت النبي : طارق قالبن ++سويدعن  ,أبيه حيدث عن
 .نحوه

 .طارقبن ++عن علقمة, عن أبيه, عن سويد: كذا قال احلنفيه: قال علي
 .)٢(طارق غري هذا احلديثبن ++وال أعلم لسويد

y<î×Â<ïi<äi]ç×‘æ<HäÞçÂ<àŠuæ<H]<‚Û<†^ÃÖ]<ðˆ¢]<
<íß‰<HÝ†Ó¹]<á^fÃ<àÚ<Äe]†Ö]<kfŠÖ]<Ýçè<å‚fÂæ<äÖç‰…<‚Û¦

<ÐÚ‚e< oè‚£]< …]‚e< íñ^Ûj‰æ< ì†Â< Äf‰–å†flÛÂ<<]„eå†ÒI<
‚fÂ<ë‚è<î×Â<<]äe<±^Ãi<äïÖc<ÏËÖ]< VîŠéÂ<<àeá^Ûé×‰<àe<

<‚fÂ]<‚fÂ<àe<Ô×¹]<‚fÂ<àe<]<<àe<êŠÖ‚Þù]<éÂ†Ö]<‚Û¦
^ËÂ<< ]°Ã¶_< °Û×Š¹]< Üu…æ< ^Ûã·…æ< Häè‚Ö]æ< àÂæ< HäßÂ<J

êËŞ‘]< àè„Ö]< å^fÂ< î×Â< Ýø‰æ< < ‚Û£]æw)٣(.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٩٨٤(أخرجه مسلم  ١)(
 .]م−أ/١٨٠[  ۩  

 . »بلغت مقابلته«): ف(زاد بعدها يف  ٢)(
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ٣(
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زء [ ادي عشرا  »الصحابةمعجم «   من كتابا
عاهللا ++رضي  »عنهم أ

 تصنيف

 :أبي القاسم
 عبدالعزيز البغوي بن ++مدبن ++عبداهللا

 بن++مدبن ++ عبيد اهللا:عبد اهللا++ أبيرواية
ي عنه بن ++دانبن ++مد  )١(]بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
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ن الرحيماهللا ++بسـم[  الر
مد رسوله الكريم, وعلى آله واهللا ++وصلى  )١(]صحبه, وسلم تسليماعلى سيدنا 

 احلسن++ وأبوخرية اخلطيب ببلنسيةبن ++أمحدبن ++علي: احلسن++ أبوأخربنا[
اهللا ++عبد++ أبوأخربنا: املسلم املقرئ بظاهر املعزية, قاالبن ++حاتمبن ++املرتيض
 .ًإذنا: ًسامعا, وقال اآلخر: الرمحن احلرضمي, قال املرتيض++بن عبد++حممد

 أخربنا: ًطاهر أمحد السلفي إذنا, قاال++ أبونا احلافظوأخرب: قال املرتيض
قراءة, وقال : طاهر++ أبوإبراهيم الرازي, قالبن ++أمحدبن ++حممداهللا ++عبد++أبو

: عيسى السعدي, قالبن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبوأنا: ًإذنا, قال: اآلخر
 أنا: العكربي, قالمحدان بن ++حممدبن ++حممدبن ++عبيد اهللاهللا ++عبد++ أبوأنا
 .)٢(:]العزيز البغوي قال++بن عبد++حممدبن ++اهللا++ عبدالقاسم++أبو

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
 ).م(بني املعقوفني من + ما٢)(
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ه  سوادة من ا
نصاريبن ++)١(سوادة −٥٣٣   )*(عمرو ا

 .أحسبه سكن البرصة
منصور, واللفظ بن ++شعيب وأمحدبن ++حممد وعليبن ++ زهري −١٦٠٥

ليط, عن احلسن, عن سبن ++نا عمر: داودبن ++حدثنا موسى: لزهري, قالوا
 فتلقاه )٣( عمرو األنصاري, وكان رجال يصيب من اخللوق)٢(سوادة بن

:  ذات يوم ومعه جريدة, فقال)٥( فنهاه, فلقيه)٤( مرتني أو ثالثةالنبي 
رسول اهللا, + ياأقدين, أو أقضني: إما عاتبه وإما طعن يف بطنه, فقال

فلام رأى بطن  ,»اقتصهلم «:  عن بطنه, ثم قالاهللا ++فكشف رسول
ّ, وعلق يقبله۩ ألقى اجلريدةالنبي  َ ِ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بغري هاء كام يف مصادر ترمجته اآلتية) سواد: (ويقال يف اسمه )١(

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و, )١/٢٩٧(البن قانع » معجم الصحابة«: انظر لرتمجته+(*)
 ).٣٠٣,  ٣/٢١٧(» اإلصابة«و, )٢/٦٧٣(» االستيعاب«و, )٣/١٤٠٧(

 ). ف(وهو تصحيف واضح, واملثبت من » عن«): م(يف  ٢)(
هو طيب معروف مركب يتخذ من «: )٢/٧١( »النهاية يف غريب األثر«ابن األثري يف  قال )٣(

 وقد ورد تارة بإباحتة ,الصفرةو وتغلب عليه احلمرة ,الزعفران وغريه من أنواع الطيب
 .ها. » وإنام هنى عنه ألنه من طيب النساء, والنهي أكثر وأثبت,وتارة بالنهي عنه

 .»ثالثا«): ف(يف ) ٤(
 . وهو أشبه) ف(, واملثبت من »فلقيته«): م(يف  ٥)(

 .]م−ب/١٨٠ق[  ۩  
 به بنحوه, ... عن احلسن,من وجه آخر) ٨/٤٨(» السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف ٦)(

 =) ٣/١٤٠٨(» املعرفة«نعيم يف ++وأخرجه أبو. ه ا.»احلسن عن ,سليطبن ++عمر تابعه«: وقال
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 .ثم استبكى: قال احلسن حجزه اإلسالم : قال
زيد, عن هشام, عن بن ++نا محاد: إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −١٦٠٦

رسول اهللا, + يا:, فقال أتى النبي )١(عمرو األنصاريبن ++حممد, أن سوادة
َأفمن أحب أن يفضلني أحد بيشء, ++ الترى, وإين++ مالقد أوتيت من اجلام ِ

 .)٤(» الناس)٣(, وغمط)٢(ال, إنام الكرب من بطر احلق«: الكرب هو? قال
حدثنا : منصور, قاالبن ++ وأمحد)٥(شعيب السمساربن ++ علي −١٦٠٧
بن ++حسان, عن حممدبن ++عمران, عن هشامبن ++نا املعاىف: برشبن ++احلسن

اهللا, إين ++رسول+ يا:قلت: عمرو األنصاري, قالبن ++دةسريين, عن سوا
ّرجل حبب إلي اجلامل, وأعطيت منه ِّ  )٦(ترى, فام أحب أن يفوقني++ ماُ

 أفمن الكرب ذاك? −شك هشام− نعلي, أو رشاك نعلي )٧(أحد يف شسع
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٣/٣٩٤(» الفتح«, و)٣/٢١٨(» إلصابةا« به, وعزاه احلافظ يف ...من طريق املصنف

 . إليه أيضا
 ). ف(ليس يف  ١)(
حقا اهللا ++جعله+هو أن جيعل ما«: )١/١٣٥( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(

هو أن : هو أن يتجرب عند احلق فال يراه حقا, وقيل: من توحيده وعبادته باطال, وقيل
 .ها. »يتكرب عن احلق فال يقبله

 االستهانة واالستحقار,: الغمط«: )٣/٣٨٧( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٣(
 .ها. »وهو مثل الغمص

 ,)٣/١٤٠٨(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٩٧, ٧/٩٦(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  ٤)(
 .  به...كالمها من طريق أيوب, عن حممد

عدي بن ++شعيببن ++علي: , وهو)ف(بت من وهو تصحيف, واملث» الرباز«): م(يف  ٥)(
 . »التهذيب«السمسار البزار, من رجال 

 .وهو أشبه) ف(, واملثبت من »يفوتني«): م(يف ) ٦(
أحد سيور النعل, : الشسع«: )٢/٤٧٢( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٧(

 .ها. »وهو الذي يدخل بني األصبعني
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من سفه احلق, وغمض, أو «: رسول اهللا? قال+ يافام الكرب:  قلت,»ال«: قال
 .)٢(» الناس)١(غمض

رميبن ++سوادة −٥٣٤   )*(الربيع ا
 .سكن البرصة

نا سلم اجلرمي, : محرانبن ++نا حممد: كامل اجلحدري++ أبو −١٦٠٨
 .)٤( خامتًااهللا ++رأيت عىل رسول:  الربيع, قال)٣(عن سوادة بن

 نا مسلم: علي, قالوابن ++حممد وعمي وحممدبن ++ العباس −١٦٠٩
 الرمحن اجلرمي,++بن عبد++نا سلم: )٥(يد اخلثعمييزبن ++اهللا++ عبدنا: إبراهيمبن ا

:  بأمي, فأمر هلا بشاة, ثم قالأتيت النبي : الربيع, قالبن ++عن سوادة
 , رضوع الغنم)٦(مري بنيك أن يقلموا أظافريهم; أن يوجعوا أو يعبطوا«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . االزدراء واالحتقار: بمعنى, ومعنامها ومها ,»غمط«): ف(يف  ١)(
 .  به...عمرانبن ++من طريق املعاىف) ٧/٩٦(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ٢)(

 .»التميمي«: نسبه بعضهم (*)
 »معرفة الصحابة«, )١/٢٩٧(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته يف

, )٤/١٨٤(» التاريخ الكبري«, )٤/٤٢٤(» اآلحاد واملثاين«, )٣/١٤٠٩(ألبي نعيم 
 ).٣/٢٢١(» اإلصابة«, )٢/٦٧٦(» االستيعاب«

 ). ف( وهو تصحيف واضح, واملثبت من ,»عن«): م(يف  ٣)(
واحلديث أخرجه الطرباين يف ). ف(عىل صورة الرفع, واملثبت من » خاتم«): م(يف  ٤)(

 ...كامل++ أبي كالمها من طريق,)١/٢٩٧(» املعجم«, وابن قانع يف )٧/٩٧(» الكبري«
 ).٤/١٨٤(» التاريخ«به, وعلقه عنه البخاري يف 

 ). ف( وهو تصحيف, واملثبت من ,»اخلشعي«): م(يف  ٥)(
يشددوا احللب +ال: أي«: )٣/١٧٣( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٦(

الدم الطري, وال يستقصون حلبها : فيعقروها ويدموها بالعرص, من العبيط وهو
 .ها. »ى خيرج الدم بعد اللبنحت



 ١٥١ ثالثاملجلد ال  

 .عليبن +واللفظ ملحمد .)١(»ومري بنيك أن حيسنوا غذاء رباعهم

زديقارب بن ++)٢(سواد −٥٣٥  )*(ا
 .كان يسكن البادية

الرمحن ++بن عبد++أيوب سليامن++ أبونا: منصوربن ++ أمحد −١٦١٠
 نا: عطاء املحاربيبن ++يعىلبن ++نا احلكم: الدمشقي ابن بنت رشحبيل

أخربين : جبري, قالبن ++سمعت سعيد: الصمد, قال++بن عبد++معمر عباد++أبو
َّمن جبال السراة,  ۩ا عىل جبلًكنت نائم: قارب األزدي, قالبن ++)٣(سواد

قارب, أتاك رسول من بن ++سواد+ ياقم: ٍفأتاين آت فرضبني برجله, وقال
 :, فأدبر وهو يقول)٤(فاستويت قاعدا: غالب, قالبن ++لؤي

ــها ــن وأرجاس ــت للج الســها بأح)٥(ورحلهــا العــيسعجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فأمر فسألته , النبي أتيت«: من وجه آخر عن سلم بلفظ) ٣/٤٨٤(أخرجه أمحد  ١)(
 ورواه«:  ثم قال,)٣/٢٢١(» اإلصابة«فذكره بنحوه, وعزاه إليه احلافظ يف » ...لي

 . , فذكره كام هنا»سلم عن ,آخر وجه من البغوي
 ).ف(ثبت من  وهو خطأ, وامل,»سوادة«): م(يف  ٢)(

 . »السدويس«:  نسبه بعضهم(*)
 »معرفة الصحابة«, )١/٢٩٦(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته يف

, ٢/٦٧٤(» االستيعاب«, )٤/٢٠٢(» التاريخ الكبري«, )٣/١٤٠٤(ألبي نعيم 
 ).٣/٢١٩(» اإلصابة«, )٦٧٥

 ). ف( وهو خطأ, واملثبت من ,»سوادة«): م(يف  ٣)(
 .]م−أ/١٨١: ق[   ۩ 

 . »جالسا«): ف(يف  ٤)(
اإلبل البيض مع : , والعيس هي)ف( وهو تصحيف, واملثبت من ,»العيش«): م(يف  ٥)(

 .شقرة يسرية



  ثالثاملجلد ال ١٥٢
ــهتــوي إىل مكــة تبغــي اهلــدى ــهاام ــل أرجاس صــاحلوها مث

قارب, بن ++سواد+ ياقم:  فنمت, فرضبني برجله وقالثم عدت: قال
 :ًغالب, فاستويت قاعدا, فأدبر وهو يقولبن ++أتاك رسول من لؤي

 أكوارهـــا)١(سورحلهـــا العـــيعجبــت للجــن وأخبارهــا
ـــاُهتــوي إىل مكــة تبغــي اهلــدى ـــل كفاره ـــا مث ـــا مؤمنوه ِم َِ ُ ُ

رب, أتاك قابن ++سواد+ ياقم: ثم عدت فنمت, فرضبني برجله وقال
 :ًفاستويت قاعدا, وأدبر وهو يقول: غالب, قالبن ++رسول من لؤي

ـــيسعجبـــت للجـــن وتطالهبـــا ـــا بأ)١(ّوشـــدها الع قتاهب
ذاهباكـــمـــا صـــادقوها مثـــل هتــوي إىل مكــة تبغــي اهلــدى

ـــم بعينيـــك إىل رأســـهاة من هاشموفارحل إىل الصف فاس

 اهللا++مكة, وإذا رسولفاقتعدت عىل بعري لي حتى أتيت فأصبحت, : قال
 .)٢(فأخربته اخلرب, وبايعته:  قد ظهر, قال

 .وال أعلم هلذا اإلسناد غري هذا احلديث
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( وهو تصحيف, واملثبت من ,»العيش«): م(يف  ١)(
 ...يعىلبن ++عن سليامن, عن احلكم) ٤/٢٠٢(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف  ٢)(

» املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف . ها. »يعىلبن ++وال يصح احلكم«: البه, وق
وأصل .  به...من طريق سليامن) ٣/١٤٠٦(» املعرفة«نعيم يف ++ أبو, وعنه)٧/٩٥(

, )٣/٢٢٠(» اإلصابة «:, وانظر)٣٨٦٦(» الصحيح«هذه القصة عند البخاري يف 
 ). ٧/١٧٩(» الفتح«و



 ١٥٣ ثالثاملجلد ال  

ة ه س  من ا
ة −٥٣٦ هبن ++س  )*(معبد ا

 .سكن املدينة
معبد اجلهني, وقال غري بن ++سربة: اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبوقال
 . بقي سربة إىل زمن معاويةوقد: عوسجة, قالبن ++سربة: هارون
بن ++حدثنا مروان: يونسبن ++نا رسيج: حممدبن ++ عباس −١٦١١
سربة, عن أبيه بن ++ّفروة الغساين, عن الربيع++بن أبي++حدثنا يونس: معاوية
 .)١( عن متعة النساء عام خيرباهللا ++هنى رسول: عوسجة, قالبن ++سربة

حدثنا : قالواخيثمة, ++ وأبو جدي ورسيج وجماهد −١٦١٢
سربة, عن أبيه, أن النبي بن ++عيينة, عن الزهري, عن الربيعبن ++۩سفيان

 .)٢( هنى عن املتعة يوم الفتح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وسجة اجلهني, ينسبه بعضهم إىل جدهعبن ++معبدبن ++سربة:  وهو(*)
» معرفة الصحابة«, )١/٣٠٢(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته يف

, )٤/٣٤٨(» الطبقات الكربى«, )٤/٣٩٤(» اآلحاد واملثاين«, )٣/١٤١٧(ألبي نعيم 
, )٢٠/١٣٢(» تاريخ دمشق«, )٢/٥٧٩(» االستيعاب«, )٤/١٨٧(» التاريخ الكبري«
 ).٣/٣١(» بةاإلصا«

سيأيت يف احلديثني بعده, +يعرف من حديث سربة, إنام الذي من حديثه ما+ هذا احلرف ال١)(
, ومسلم )٤٢١٦(البخاري : وأما حتريم املتعة يوم خيرب فمخرج يف الصحيحني

 .طالب ++بن أبي++من حديث علي) ١٤٠٧(
 .]م−ب/١٨١: ق[  ۩  

 ).٣/٤٠٤( أخرجه أمحد ٢)(



  ثالثاملجلد ال ١٥٤

حدثني أبي, : العزيز++بن عبد++نا حرملة: موسىبن ++ احلكم −١٦١٣
 بالتمتع من النساء اهللا ++)١(أمرنا رسول: عن أبيه, عن جده سربة قال

 لي من بني سليم, فأصبنا )٢(ّ فخرجت أنا وصاحب:عام فتح مكة, قال
, فخطبناها إىل نفسها, )٤( عامر كأهنا بكرة عيطاء)٣(جارية من بني

ّ أشب وأمجل من )٥(وعرضنا عليها بردينا, فجعلت تنظر, فرأتني
صاحبي, وترى برد صاحبي أجود من بردي, فاختارتني عىل صاحبي, 

 .)٦(َّ بفراقهن اهللا++ًفكنت معها ثالثا, ثم أمرنا رسول
العزيز, ++بن عبد++حدثنا حرملة: موسى, قالبن ++ احلكم −١٦١٤
قال : سربة, عن أبيه, عن جده قالبن ++الربيعبن ++امللك++ عبدحدثني: قال

 الغنم, وال تصلوا يف مراحات )٧(صلوا يف مراحات«: اهللا ++رسول
 .)٨(»اإلبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»نبي«): ف(يف ) ١(
:  وفوقها حرف,»وصاحب«: , وكتب يف حاشيتها»حب«): م(, ويف )ف(هكذا يف ) ٢(

 ., وصحح حتتها»ظ«
 ).ف(من ) ٣(
َّالطويلة : , والعيطاء)ف(بالظاء املشالة, وهو تصحيف, واملثبت من » عيظاء«): م(يف  ٤)(

ِالعنق يف اعتدال ْ ُ . 
 . »فرتاين«): ف(يف  ٥)(
 ).١٤٠٦( أخرجه مسلم ٦)(
املوضع الذي : املراح بالضم«: )٢/٢٧٣( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٧(

 .ها. »تأوي إليه ليال: تروح إليه الامشية, أي
 . بنحوه...)٧٧٠( أخرجه ابن ماجه ٨)(



 ١٥٥ ثالثاملجلد ال  

بن ++العزيز++بن عبد++ةسعيد حرمل++ أبونا: موسىبن ++ احلكم −١٦١٥
: قال النبي : معبد قالبن ++سربة, عن أبيه, عن جده سربةبن ++الربيع

 .)١(»ليسترت أحدكم يف صالته ولو بسهم«
 العزيز, عن عمه++بن عبد++نا حرملة: موسىبن ++ احلكم −١٦١٦
 . ح. امللك, عن أبيه, عن جده++عبد

, احلباببن ++ا زيدن: , قال)٢(َّمنصور الرماديبن ++ أمحد −١٦١٧
حدثني : معبد اجلهني قالبن ++سربةبن ++الربيعبن ++امللك++ عبد حدثني:قال

علموا أبناءكم الصالة إذا بلغوا «:  قالاهللا ++أبي, عن جدي, أن رسول
 .)٣(»سبع سنني, وارضبوهم عليها لعرش

بن ++الربيعبن ++العزيز++بن عبد++نا حرملة: موسىبن ++ احلكم −١٦١٨
 قال ألصحابه  حدثني أبي, عن أبيه, عن جده, أن النبي :, قالسربة

ًمن عمل من هذا الامء شيئا أو طعاما فليقلبه«: باحلجر ومنهم : , قال»)٤(ً
 .شك حرملة. )٥(احليس ۩من عجن العجني, أو منهم من حاس

 . غري هذه األحاديثوقد روى سربة عن النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣(, وابن خزيمة )٣/٤٠٤( أخرجه أمحد ١)(
 ). ف( وهو خطأ, واملثبت من ,»الرماد«): م(يف  ٢)(
 ).٤٠٧(, والرتمذي )٤٩٤(داود ++ أبوخرجه أ٣)(
 ).٤/١٣٩(, )٢/٦١٧(» املستدرك«واحلديث أخرجه احلاكم يف . »فليلقه«): ف(يف  ٤)(

 .]م−أ/١٨٢: ق[  ۩  
هو الطعام املتخذ من التمر «: )١/٤٦٧( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٥(

 .ها. »والسمن) اللبن املجفف(واألقط 



  ثالثاملجلد ال ١٥٦

ة −٥٣٧  )*(فاكه++بن أبي++س
 .ً حديثا, روى عن النبي سكن الكوفة

 نا: القاسمبن ++ النرض هاشم)١(نا أبو: حممدبن ++ زهري −١٦١٩
بن ++اجلعد, عن سربة++بن أبي++أخربين سامل: املسيببن ++نا موسى: عقيل++أبو
إن الشيطان قعد البن آدم «:  يقولسمعت النبي : فاكه قال++أبي

أتسلم وتذر دينك ودين : ; فقعد له بطريق اإلسالم, فقال)٢(بأطرقه
أهتاجر وتذر : فعصاه فأسلم, ثم قعد له بطريق اهلجرة, فقال: قال! آبائك?

: فعصاه فهاجر, ثم قعد له بطريق اجلهاد, فقال: قال! أرضك وسامءك?
أجتاهد وهو جهد النفس والامل, فتقاتل فتقتل; فتنكح املرأة, ويقسم 

فمن فعل ذلك فامت, «: اهللا ++فقال له رسول ,»فعصاه فجاهد! الامل?
 كان حقا )٤( أن يدخله اجلنة, أو قتل)٣(]عز وجل[اهللا ++كان حقا عىل

أن يدخله اجلنة, اهللا ++ أن يدخله اجلنة, وإن غرق كان حقا عىل)٣(اهللا ++عىل
 .)٦(»أن يدخله اجلنةاهللا ++ دابته كان حقا عىل)٥(أو وقصته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»الفاكهبن ++سربة«: ال يف اسمه ويق(*)

» معرفة الصحابة«, )١/٣٠٣(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته يف
, )٢/٥٧٨(» االستيعاب«, )٤/١٨٧(» التاريخ الكبري«, )٣/١٤١٩(ألبي نعيم 

 ).٣/٣١(» اإلصابة«
 ). ف( وهو خطأ, واملثبت من ,)ابن): (م(يف  ١)(
 . مجع طريق عىل التأنيث: ُ, وأطرق)ف( وهو تصحيف, واملثبت من ,»بأطرافه«): م(يف  ٢)(
 ). ف(من  ٣)(
 . وهو أشبه) م(, واملثبت من »قيل«): ف(يف  ٤)(
 .ها. »كرس العنق: الوقص«): ٥/٢١٣(» النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف ) ٥(
 ).٣١٣٤( أخرجه النسائي ٦)(



 ١٥٧ ثالثاملجلد ال  

ة: )١(أبو سليF البدري −٥٣٨  )*(س
 .)٤( يف باب األلف)٣(عمرو, وقد كتبت حديثهبن ++ أسري)٢(اسمه: اليق

 .عمروبن ++سربة: اسمه: عبيد قال++ أبي عمي, عن −١٦٢٠

 )*(سفينة, مو أم سلمة −٥٣٩
 .  أحاديثكان يسكن ببطن النخل, روى عن النبي 

: , كان اسمهاهللا ++سفينة موىل رسول: سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد
 .ن من مولدي األعرابمهران, وكا

أنا : الوارث++ عبدنا: عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٦٢١
أعتقك عىل أن ختدم : قالت أم سلمة: مجهان, عن سفينة قالبن ++سعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف(من  ١)(

» اآلحاد واملثاين«و, )٥/٢٩١٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«:  يف انظر مصادر ترمجته(*)
, )٢/٥٧٨(» االستيعاب«و, )٣/٥١٢(» الطبقات الكربى«و, )٥/٣(, )٣/١٧٩(
 ).٧/١٨٩(» اإلصابة«و, )٢/٤٧٢(» تعجيل املنفعة«و, )٤/١٦٨٣(

 . »ويقال فيه«): ف(يف  ٢)(
 ).ف(, واملثبت من »حديثيه«): م(يف  ٣)(
 ).٥٤(تقدم يف حرف األلف, الرتمجة رقم +انظر ما+)٤(

» معرفة الصحابة«و, )١/٢٩٠(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)
, )٢/٦٨٤(» االستيعاب«و, )٤/٢٠٩(» التاريخ الكبري«و, )٣/١٣٩١(ألبي نعيم 

» سري أعالم النبالء«و, )٣/١٣٢(» اإلصابة«و, )٤/٢٦٦(» تاريخ دمشق«و
 .نظر بقية مصادره هناك وا,)٣/١٧٢(



  ثالثاملجلد ال ١٥٨

َّ علي خلدمت )١(ولو مل تشرتطي: عشت, قلت++ مااهللا ++رسول
ني أن وشارطت ۩, فأعتقتنياهللا ++فارقت رسول++ ما, أواهللا ++رسول

 .)٢(عشت++ مااهللا ++أخدم رسول
بن ++قال سعيد: أمحد الزبريي, قال++ أبونا: شبةبن ++ عمر −١٦٢٢

اهللا ++سامين رسول: البخرتي? قال++أبا+ يااسمك++ ما:قلت لسفينة: مجهان قال
 .)٣( سفينة

جعفر بن ++داود الزهراين وحممدبن ++الربيع سليامن++ أبو −١٦٢٣
النخعي, عن عمران البجلي, عن اهللا ++عبدبن ++نا رشيك: الوركاين, قاال

, فمررنا بواد أو هنر, فكنت اهللا ++كنا مع رسول: موىل ألم سلمة قال
 .)٤(»ما كنت منذ اليوم إال سفينة«: اهللا ++أعرب الناس, فقال لي رسول

نباتة, بن ++نا حرشج:  احلارثي)٥(الواهب++بن عبد++ حممد −١٦٢٤
 ببطن اهللا ++لقيت سفينة موىل رسول: , قال)٦(مجهانبن ++عن سعيد
 يميش ومعه أصحابه, فثقل عليهم اهللا ++خرج رسول: نخلة, فقال

 ,»امحل فإنام أنت سفينة«: اهللا ++َّمتاعهم, ثم محله علي, فقال لي رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهو اجلادة) م(, واملثبت من »تشرتطني«): ف(يف  ١)(
 .]م−ب/١٨٢: ق[  ۩  

 ).٢٥٢٦(, وابن ماجه )٣٩٣٢(داود ++ أبو أخرجه٢)(
 .مطوال) ٥/٢٢١( أخرجه أمحد ٣)(
 ).٥/٢٢١( أخرجه أمحد ٤)(
من ) ٤/٢٦٨(» تاريخ دمشق«, واحلديث أخرجه ابن عساكر يف »الوهاب«): ف(يف  ٥)(

 . الواهب احلارثي به++بن عبد++طريق املصنف عن حممد
 ). ف( وهو تصحيف, واملثبت من ,»جهامن«): م(يف  ٦)(



 ١٥٩ ثالثاملجلد ال  

ِفلو حمل علي يومئذ وقر  بعري, أو بعريين, أو ثالثة, أو أربعة, أو )١(ُ
 .)٢(َثقل علي, إال أن جيفو++ ماو ستة, أو سبعةمخسة, أ
بن ++نا حرشج, عن سعيد: )٣(الواهب++بن عبد++ حممد −١٦٢٥

إنه مل يكن نبي قبلي إال وقد «: اهللا ++قال رسول: مجهان, عن سفينة قال
 غليظة, )٤(حذر أمته الدجال, إنه أعور عينه اليرسى, بعينه اليمنى طفرة

أحدمها جنة, واآلخر نار, ومعه :  معه واديانكافر,: مكتوب بني عينيه
ملكان يشبهان نبيني من األنبياء, لو شئت سميتهام بأسامئهام وأسامء 

ألست : آبائهام, أحدمها عن يمينه, واآلخر عن شامله; فيقول الدجال
يسمعه أحد ++ الكذبت,: بربكم? ألست أحيي وأميت? فيقول أحد امللكني

صدقت, فيسمعون الناس فيظنون أنه :  لهمن الناس إال صاحبه, فيقول
: فتنة, ثم يسري حتى يأيت املدينة فال يؤذن له فيها, فيقول ۩صدق; فذلك

 عند عقبة اهللا ++هذه قرية ذلك الرجل, ثم يسري حتى يأيت الشام, فيهلكه
 .)٥(»أفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِاحلمل, : الوقر بكرس الواو«): ٥/٢١٢(» النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف ) ١(

 .ها. »ِيستعمل يف حمل البغل واحلامر+وأكثر ما
 ).٥/٢٢١(أخرجه أمحد +٢)(
 . كذا» الوهاب«): ف(يف  ٣)(
 »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف , وقال )ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ٤(

 وقد متتد إىل −مؤخر العني −حلمة تنبت عند املآقي : بفتح الظاء والفاء«: )٣/١٥٨(
 .ه ا.»السواد فتغشيه

 .]م−أ/١٨٣: ق[  ۩  
 ).٧/٨٤(» الكبري«اين يف , والطرب)٥/٢٢١( أخرجه أمحد ٥)(



  ثالثاملجلد ال ١٦٠

بن ++نا يعقوب: مكرم العميبن ++عبد امللك عقبة++ أبو −١٦٢٦
 . ح. )١(]انةرحي++ أبيعن[إسحاق, 
رجاء اليشكري, بن ++ّنا املرجا: نا قراد: إشكاببن ++ حممد −١٦٢٧
. )٢( عرش سننياهللا ++خدمت رسول: رحيانة, عن سفينة قال++ أبيعن

 .مطر, وهو برصيبن ++اهللا++ عبد:رحيانة++ أبيواسم
 حدثني: عاصم, قالبن ++نا علي: اهللا++بن عبد++ هارون −١٦٢٨

: لقيني األسد, فقلت:  أنه قالاهللا ++سفينة موىل رسولرحيانة, عن ++أبو
 .)١(فرضب بذنبه األرض وقعد: , قالاهللا ++أنا سفينة موىل رسول

 نا: حممدبن ++نا حسني: )٣(املخرميبن ++اهللا++بن عبد++ حممد −١٦٢٩
 . ح. سلمة++بن أبي++اهللا++بن عبد++العزيز++عبد

. موسى, عن رجلبن ++اهللانا عبيد : هانئبن ++ إبراهيم −١٦٣٠
كنا :  قالاهللا ++املنكدر, عن سفينة موىل كان لرسولبن ++ًمجيعا عن حممد

ًيف سفينة جتارا يف البحر, فانكرست السفينة, فرمى بنا البحر, فخرجت 
 أي: أدري أين أتوجه, فكان أول يشء رأيت األسد, فقلت++ الأميش
 برأسه, فجعلت )٤(فهمهم ودفعني, اهللا ++احلارث, أنا موىل رسول++أبا

 .)١( حتى أوقفني عىل الطريق)٥(أندفع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من  ١)(
 . به...من طريق املصنف) ٤/٢٦٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف ٢)(
 ). ٤/٢٧٠(» تاريخ دمشق«, وانظر )ف(, واملثبت من »املنجويف«): م(يف  ٣)(
 . »فدفعني«): ف(يف  ٤)(
 . »أدفعه«): ف(يف  ٥)(



 ١٦١ ثالثاملجلد ال  

, )٢(مجهانبن ++سلمة, عن سعيدبن ++أنا محاد: اجلعدبن ++ علي −١٦٣١
اخلالفة ثالثون سنة, ثم يكون «:  يقولُسمعت النبي : عن سفينة قال

, وعمر عرشة, وعثامن )٣(نابكر سنت++ أبي خالفة,أمسك :, ثم قال»ًملكا
 .)٥( عرشة, وعلي ست )٤(تاثن

 .نعم: أمسك? قال: سفينة القائل لسعيد: قلت حلامد: ّقال علي
بن ++أمحداهللا ++عبد++ أباسألت: مطهر املصييص, قالبن ++ حممد −١٦٣٢

بكر, وعمر, وعثامن, ++ أبو:حنبل منذ أربعني سنة عن التفضيل, فقال
بن ++سعيد ۩سلمة, عن بن++علي مل أعنفه, ثم ذكر حديث محاد: ومن قال

 ٌّعلي عندنا من الراشدين: , فقال أمحد)٦(مجهان, عن سفينة يف اخلالفة
 فيه )٨(سلمة عندنا الثقة, وما زادبن ++عليهم, ومحاداهللا ++ رمحة,)٧(املهديني

 .كل يوم إال بصرية
حدثنا حرشج, عن : الواهب احلارثي, قال++بن عبد++ حممد −١٦٣٣
 .َّقيت سفينة ببطن نخلة يف زمن احلجاجل: مجهان, قالبن ++سعيد

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  به...من طريق املصنف) ٤/٢٧٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ١)(
 ). ف(وهو حتريف, واملثبت من » محيان«): م(يف  ٢)(
 . وهو اجلادة) ف(, واملثبت من »سنتني«): م(يف  ٣)(
 . وهو اجلادة) ف(, واملثبت من »ثنتي«): م(يف  ٤)(
 ).١/٧٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٢٢١, ٥/٢٢٠(أخرجه أمحد  ٥)(

 .]م−ب/١٨٣: ق[  ۩  
 . ًسبق خترجيه قريبا ٦)(
 ). ف(من  ٧)(
 . »يزداد«): ف(يف  ٨)(



  ثالثاملجلد ال ١٦٢

 .هاهنا++ ما أحاديث غريوقد روى سفينة عن النبي 
* * * 



 ١٦٣ ثالثاملجلد ال  

 )*(جعشمبن ++مالكبن ++سراقة −٥٤٠
 . أحاديثكان يسكن البادية, وقدم املدينة فأقام هبا, وروى عن النبي 

: ميرسة, قالبن ++امللك++ عبدأنا شعبة, عن: اجلعدبن ++ علي −١٦٣٤
رسول + يا:قلت: جعشم قالبن ++مالكبن ++سا حيدث, عن رساقةسمعت طاو

 .)١(»ال, بل لألبد«: هذا أم لألبد? قال  عمرتنا هذه يف عامنااهللا,
كثري, عن معمر, عن بن ++الرزاق وحممد++ عبدحدثنا:  زهري −١٦٣٥

مالك ابن أخي رساقة, أن أباه بن ++الرمحن++ عبدأخربين: الزهري, قال
 .اقة حأخربه, أنه سمع رس

 حدثني أبي, عن ابن :, قالحييى األمويبن ++ سعيد −١٦٣٦
جعشم املدجلي, عن بن ++مالكبن ++الرمحن++ عبدإسحاق, عن الزهري, عن

 .ح. جعشم, عن أخيه رساقةبن ++أبيه مالك
 سابق, عن ابن إسحاقبن ++أنا صدقة: حممد قالبن ++ زهري −١٦٣٧
جعشم حدثه, عن بن ++مالك بن++الرمحن++ عبدحدثني الزهري, أن: قال

 .ح. مالكبن ++أبيه, عن عمه رساقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة«و, )١/٣١٧(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)
 ,)٤/٢٠٨(» التاريخ الكبري«و, )٢/٢٣٥(» اآلحاد واملثاين«و, )٣/١٤٢١(ألبي نعيم 

 .)٣/٤١(» اإلصابة«و, )٢/٥٨١(» االستيعاب«و
, )٤٦١(» مسند ابن اجلعد«, وهو يف )٢٩٧٧(, وابن ماجه )٢٨٠٦( أخرجه النسائي ١)(

 . وابن عباس,من حديث جابر) ٢٥٠٦, ١٧٨٥(وسياقه بعض حديث عند البخاري 
 .من حديث جابر الطويل) ١٢١٨(ومسلم 



  ثالثاملجلد ال ١٦٤

 نا موسى: فليحبن ++نا حممد: موسى الفرويبن ++ هارون −١٦٣٨
جعشم بن ++مالكبن ++الرمحن++ عبدحدثني: نا ابن شهاب, قال: عقبةبن ا

لام خرج : جعشم أخربه قالبن ++املدجلي, أن أباه أخربه, أن أخاه رساقة
ً من مكة مهاجرا إىل املدينة, جعلت قريش ملن يرده مائة اهللا ++رسول

 ۩واهللا لقد: فبينا أنا جالس يف نادي قومي جاء رجل منا, فقال: ناقة, قال
ًرأيت رَكبة ثالثة مروا علي آنفا, إين ألظنه حممدا, قال ً َّ َ فأهويت له بعيني : َ

لعله, ثم : إنام هم بنو فالن يبغون ضالة هلم, قال: وقلت: أن اسكت, قال
سكت, فمكثت قلياًل, ثم قمت فأمرت بفريس فقيد إىل بطن الوادي, 

أستقسم هبا, ِوأخرجت سالحي من وراء حجريت, ثم أخذت قداحي التي 
هبا, فخرج السهم , ثم أخرجت قداحي واستقسمت )١(ثم لبست ألمتي

: وكنت أرجو أن أرده فآخذ الامئة ناقة, قال: ترضه, قال++ ال:الذي أكره
: بت يف أثره, فبينا فريس تشتد حتى عثرت, فسقطت عنه, قالفرك

: ترضه, قال++ ال:فأخرجت قداحي فاستقسمت, فخرج السهم الذي أكره
فأبيت إال أن أتبعه, فركبت فلام بدا لي القوم فنظرت إليهم عثر فريس, 
وذهبت يداه يف األرض, وسقطت عنه, واستخرج يديه, وأتبعهام دخان 

 فعرفت أنه قد −مثل اإلعصار: حديث األموي وزهريويف −مثل الغبار 
 , وال يأتيكمآذيتكم++ الانظروين, فواهللا: منع مني, وأنه ظاهر, فناديتهم فقلت
: قال »ماذا تبغي?: قل له«: اهللا ++مني يشء تكرهونه, فقال رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/١٨٤[  ۩  

: الدرع, وقيل: مهموزةالألمة «): ٤/٢٢٠(» النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف ) ١(
 .ها. »أداته, وقد يرتك اهلمز ختفيفا: السالح, وألمة احلرب



 ١٦٥ ثالثاملجلد ال  

 اكتب له«:  بيني وبينك آية, قال)١( يكونًاكتب لي كتابا: فقلت
ً أذكر شيئا مما )٢(َّكتب ثم ألقاه إلي, فرجعت فسكت فلم, ف»بكر++أبا+يا

مكة وفرغ من حنني, [ عىل رسوله  )١(اهللا ++كان, حتى إذا فتح
فبينا : , ومعي الذي كتب لي, قال)٤( أللقاه)٣(]اهللا ++خرجت إىل رسول

, وهو عىل اهللا ++أنا عامد له دخلت بني ظهراين كتيبة من كتائب رسول
فرفعت يدي بالكتاب, : , قال)٦( كأهنا مجارة)٥(غرزةأنظر إىل ساقه يف ناقة 
هذا يوم «: اهللا ++فقال رسول: رسول اهللا, هذا كتابك, قال+ يا:فقلت

 اهللا ++فأسلمت, ثم تذكرت شيئا أسأل عنه رسول: قال »وفاء وبر, ادنه
حياضنا قد رسول اهللا, الضالة تغشى + يا:ًفام ذكرت شيئا, إال أين قد قلت

: اهللا ++فقال رسول ?۩ من أجر إن أسقيتها)٤(مألهتا إلبلي, هل لي
فانرصفت, وسقت إىل : قال»  أجر)٧(نعم لك يف كل ذات كبد حرى«[

 .)٨( صدقتي)٣(]اهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ف(من  ١)(
 . »مل«): ف(يف  ٢)(
 ).ف(, واستدركناه من )م(بني املعقوفني ساقط من +ما) ٣(
 ). ف(ليس يف  ٤)(
 . ركاب ُكور اجلمل إذا كان من جلد أو خشب هو ٥)(
قلب النخلة : اجلامرة«): ١/٢٩٤(»  يف غريب األثرالنهاية«قال ابن األثري يف ) ٦(

 .ها. »وشحمتها, شبه ساقه ببياضها
 .]م−ب/١٨٤: ق[  ۩  

فعىل من احلر, وهي : احلرى«): ١/٣٦٤(» النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف ) ٧(
تأنيث حران, ومها للمبالغة, يريد أهنا لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش, 

 .ها. » أن يف سقي كل ذي كبد حرى أجراواملعنى
, ٧/١٣٣(» الكبري«, والطرباين يف )٢/٢٣٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي٨)(

١٣٤.( 



  ثالثاملجلد ال ١٦٦

 غري عقبة, وقد روى رساقة عن النبي بن ++وهذا لفظ حديث موسى
 .هذا

سلميبن ++سنان −٥٤١  )*(سنة ا
 .دينة, وروى عن النبي سكن امل
حممد بن ++العزيز++ عبدحدثنا: عمر اخلطابيبن ++ عبيد اهللا −١٦٣٩

بن ++حرة, يذكر عن عمه حكيم++بن أبي++اهللا++بن عبد++الدراوردي, عن حممد
الطاعم الشاكر له «:  قالاهللا ++سنة, أن رسولبن ++حرة, عن سنان++أبي

 .)١(»مثل أجر الصائم الصابر
 . غري هذاقد روى سنان عن النبي  :)٢(

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معرفة الصحابة«و, )١/٣١٨(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)

 ,)٤/١٦١(»  الكبريالتاريخ«و, )٤/٣١٧(» الطبقات الكربى«و, )٣/١٤٢٥(ألبي نعيم 
 ).٣/١٨٦(» اإلصابة«و, )٢/٦٥٨(» االستيعاب«و

مصباح «قال البوصريي يف .  به...من طريق الدراوردي) ١٧٦٥( أخرجه ابن ماجه ١)(
 احلديث هبذا هماج ابن انفرد ,ثقات رجاله ,صحيح إسناد هذا«): ٢/٨٣(» الزجاجة

 من مسنده يف أمحد رواه ,ولاألص اخلمسة الكتب يف يشء له وليس ,سنةبن ++سنان عن
 .»أيضا سنةبن ++سنان حديث

 ). ف(ليس يف » أبو القاسم«: قوله ٢)(
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 )*(سنان++بن أبي++سنان −٥٤٢
: حدثني أبي, عن ابن إسحاق, قال:  ابن األموي, قال −١٦٤٠

حمصن, أخي بن ++سنان++بن أبي++سنان: اهللا ++ًفيمن شهد بدرا مع رسول
 .خزيمةبن ++حمصن, من بني أسدبن ++عكاشة

ببن ++سلمةبن ++سنان −٥٤٣  )*(قّا
 .اهللا ++ولد عىل عهد رسول: يقال

حدثني : عامر, قالبن ++أنا عمر: العوامبن ++نا عباد:  جدي −١٦٤١
سلمة, أن بن ++جنادة, عن سنانبن ++احلجاج, عن سلمة++بن أبي++حجاج

إن لي سليعة تبلغ ثمن جذعة رسول اهللا, + يا:, فقالرجاًل أتى النبي 
اهللا ++مينة, سجذعة« : قال?ذلك ختتار أي , وثمن مسنة مهزولة,مينةس

 .)١(»كعن  وانسك هباينة,مة سذعج اشرت هبا ,أحق بالوفاء والثناء
 حدثتني :, قالاليامن++ أبوراشدبن ++نا املعىل: عليبن ++ نرص −١٦٤٢

 ًأيضا, أبي وحدثني: قال. سلمةبن ++جديت أم عاصم, وكانت أم ولد لسنان
 .حني لقي العدوسلمة كان معه جواري بن ++أن سنان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اآلحاد واملثاين«و, )٣/١٤٢٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)

» اإلصابة«و, )٢/٦٥٨(» االستيعاب«و, )٣/٩٤(» الطبقات الكربى«و, )١/٢٧٥(
)٣/١٨٧.( 

» معرفة الصحابة«و, )١/٣١٨(البن قانع » معجم الصحابة«:  ترمجته انظر مصادر(*)
» التاريخ الكبري«و, )٢١٢, ٧/١٢٤(» الطبقات الكربى«و, )٣/١٤٢٧(ألبي نعيم 

 ).٣/٢٤٤(» اإلصابة«و, )٢/٦٥٧(» االستيعاب«و, )٤/١٦٢(
 منيع جد املصنفبن ++من طريق أمحد) ٩/٢٧٣(» السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف ١)(

 . به...
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 )*(سلمةبن ++سنان −٥٤٤
 .إنه ليس هو ابن املحبق: يقال

ليىل, ++ أبيأنا ابن: موسىبن ++نا عبيد اهللا: عليبن ++ حممد −١٦٤٣
 سلمة, عن النبي بن ++سعوة, عن سنانبن ++الكريم, عن معاذ++ عبدعن

دمه, وترضب به  ۩انحره, وتغمس نعله يف«: يف اهلدي إذا عطب, قال
 .)١(»ًال تأكل منه شيئا, فإن أكل فعليه اجلزاءصفحته, و

 هذا احلديث ابن جريج, وزاد يف إسناده, )٣(روى: )٢(][
 .ّوجوده
 أنا: عاصم, عن ابن جريج++ أبونا: اهللا++بن عبد++ هارون −١٦٤٤
بن ++سعوة الراسبي, عن سنانبن ++املخارق, عن معاذ++بن أبي++الكريم++عبد

, أن النبي  بعث بدنتني مع ه, وكان قد صحب النبي سلمة, عن أبي
 واغمس النعل يف , فانحرمها)٤(]عرض هلام [إن عرض«: رجل, وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًنعيم هو والذي قبله واحدا++ أبو جعله(*)
» االستيعاب«, )١/٣١٩(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته

, »أعرف له رواية+يف حديثه اضطراب, ال«: األسلمي, وقال: ونسبه) ٢/٦٥٧(
 .َّووهم من فرق بينه وبني ابن املحبق الذي قبله) ٣/٣٠٠(» اإلصابة«

 .]م−أ/١٨٥[  ۩  
) ٣/١٤٢٧(» املعرفة«نعيم يف ++عن املصنف, وأبو) ١/٣١٩(» املعجم« أخرجه ابن قانع يف ١)(

 . به...بن موسى++ من طريق عبيداهللا−ًحيث جعلهام واحدا−يف ترمجة الذي قبله 
 ).ف(ليس يف ) ٢(
 . »وروى«): ف( يف ٣)(
 ). ف(, واستدركناه يف )م(ليس يف  ٤)(
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 حتى ;ٍ صفحة كل واحد منهام: يعني, وارضب هبام صفحتهام,دمائهام
 .)١(»يعلم أهنام بدنتان

 .)٢(تعاىلاهللا ++ احلديث إن شاء)٢(هذا لفظ :

 )*(ُسرق −٥٤٥
 .وكان يسكن مرص

خالد الزنجي, عن بن ++نا مسلم: محادبن ++األعىل++ عبد −١٦٤٥
كنت بمرص, فقال لي : البيلامين, قالبن ++الرمحن++ عبدأسلم, عنبن ++زيد
بىل, فأشار : ? قلتاهللا ++أال أدلك عىل رجل من أصحاب رسول: رجل

َّأنا سر: من أنت يرمحك اهللا? قال: إىل رجل, فجئته فقلت ومل : )٣(ق, قلتُ
ًسميت سرقا? قال : قدم رجل من أهل البادية ببعريين له يبيعهام, قال: ُ

َّفابتعتهام منه, فدخلت بيتي, ثم خرجت من خلف لي, فقضيت بثمن 
 البعريين حاجتي, ثم تغيبت حتى ظننت أن األعرابي قد خرج, فخرجت

ه اخلرب, فقال , فأخرباهللا ++واألعرابي مقيم, فأخذين فقدمني إىل رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلمة بن ++ وغريه, من طريق ابن جريج بإسناده, عن سنان,)٥/٦( أخرجه أمحد ١)(
 . به... عن أبيه سلمة,ابن املحبق:  وهو,اهلذلي

 ).ف(من  ٢)(
; رَدُغ وزن الراء بتخفيف العسكري وضبطه ,قاف بعدها ,الراء وتشديد ,أوله بضم (*)

 .حكاه احلافظ
» فة الصحابةمعر«, )١/٣١٨(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته

, )٧/٥٠٤(» الطبقات الكربى«, )٤/٤٧٦(» اآلحاد واملثاين«, )٣/١٤٤٥(ألبي نعيم 
 ).٣/٤٤(» اإلصابة«, )٢/٦٨٣(» االستيعاب«, )٤/٢١٠(» التاريخ الكبري«

 . »قال«): م(يف  ٣)(



  ثالثاملجلد ال ١٧٠

 قضيت بثمنهام حاجتي: قلت »صنعت?++ ماما محلك عىل«: النبي 
َّأنت سرق, «: ليس عندي, فقال: قلت :, قال»فاقضه«: رسول اهللا, قال+يا ُ

 )١(فجعل الناس ليسومونه ,»أعرابي فبعه حتى تستويف حقك+ يااذهب به
أن نفتديه منك, ماذا نريد? نريد : ماذا تريدون? فيقولون: , ويقول)٢(بي
 .)٣(مني, اذهب فقد أعتقتكاهللا ++فواهللا أي أحد منكم أحوج إىل: قال

 . غري هذا رسق عن النبي )٤(وقد حدث

َسخبرة, −٥٤٦ ْ  )*(عبد اهللا++ أبوَ
 .سكن الكوفة

 خيثمة, عنبن ++نا زياد: املعىلبن ++نا حممد: محيدبن ++ حممد −١٦٤٦
: قال النبي :  قال)٥( سخربةعن ,۩سخربةبن ++اهللا++ عبدداود, عن++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »يسومونه«): ف(يف  ١)(
 ). م(ليس يف  ٢)(
, وابن )٧/١٦٥(» املعجم الكبري« واحلديث أخرجه الطرباين يف. »فديتك«): ف(يف  ٣)(

, )٤/١٥٧(» رشح معاين اآلثار«, والطحاوي يف )٧/٥٠٤(» الطبقات«سعد يف 
 صحيح«: وقال) ٤/١١٤(» املستدرك«, واحلاكم يف )٥/١٣٣(» رشح مشكل اآلثار«و

 .»عىل رشط البخاري, ومل خيرجاه
 . »وحدث«): م(يف  ٤)(

» معرفة الصحابة«و, )١/٣٢١( البن قانع »معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)
, )٢/٦٨٢(» االستيعاب«و, )٤/٢١٠(» التاريخ الكبري«و, )٣/١٤٤٠(ألبي نعيم 

 ).٣/٣٥(» اإلصابة«و
 .]م−ب/١٨٥: ق[  ۩  

 ). ف( وهو حتريف, واملثبت من ,»شجرة«): م(يف  ٥)(
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ثم  ,»ُمن ابتلي فصرب, وأعطي فشكر, وظلم فاستغفر, وظلم فغفر«
 .)١(»أولئك هلم األمن وهم مهتدون«: ماذا له? قال: سكت, قالوا

 . غري هذاوقد روى سخربة عن النبي 

 )*(سيف الكندي −٥٤٧
 .روى عن النبي 

ثابت, بن ++أنا علي: معنيبن ++ حييى)٢(أنا: إسحاقبن ++ حممد −١٦٤٧
حدثني غري واحد من بني جبلة, : سليامن الكندي, قالبن ++عن احلارث

رسول اهللا, + يا:قلت: معدي كرب, قالبن ++عن سيف, وهو من ولد قيس
 .)٤(اهللا ++فوهبه لي رسول:  قومي, قال)٣(أذانهب لي 

 .وال أعلم روى غري هذا :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , وآفته)٦/٢٤٧(» بالشع«, والبيهقي يف )٧/١٣٨(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف ١)(

 ., وغريه)٣/٣٥(» اإلصابة«داود األعمى; فهو أحد املرتوكني كام ذكر احلافظ يف ++أبو
» معرفة الصحابة«و, )١/٣٢٠(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)

, )٢/٦٩٢(» االستيعاب«و, )٤/١٦٩(» التاريخ الكبري«و, )٣/١٤٣١(ألبي نعيم 
 ).٣/٢٣٧(» اإلصابة«و

 . »نا«): ف(يف  ٢)(
 ). ف( وهو خطأ, واملثبت من ,»دار«): م(يف  ٣)(
 )٣/٢٣٧(» اإلصابة«, وعزاه احلافظ يف )٤/١٦٩(» التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف ٤)(

 .إىل املصنف كام هنا
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شجع −٥٤٨  )*(يَّالسليل ا
 .سكن البرصة

 اهللا, عن اجلريري, عن++بن عبد++أنا خالد: بقيةبن ++وهب  −١٦٤٨
, اهللا ++كنا ذات ليلة مع رسول: املليح, عن السليل األشجعي قال++أبي

ّففقدناه, فسمعنا صوتا كأنه دوي رحى جتر, فبينام نحن كذلك إذ خرج  ً ً
أبي أنت وأمي, فقدناك رسول اهللا, ب+ يا:, فقلت أنااهللا ++علينا رسول

 بني أن يدخل نصف أمتي فخريين, أتاين جربيل «: منذ الليلة, فقال
أن اهللا ++رسول اهللا, ادع+ يا:فقلت ,»اجلنة وبني الشفاعة, فاخرتت الشفاعة

اللهم اجعله يف شفاعتي, وهي ملن شهد «: جيعلني منهم, فقال النبي 
 .)١(»وأين رسول اهللاهللا ++إله إال++ الأن

 .َّومل يرو السليل فيام أعلم غري هذا :)٢(][
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة«و, )١/٣٢٠(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)
 ).٣/١٦٥(» اإلصابة«و, )٢/٦٨٧(» االستيعاب«و, )٣/١٤٤٧(ألبي نعيم 

, وعزاه )٣/١٤٤٧(» املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)١/٣٢٠(» املعجم« أخرجه ابن قانع يف ١)(
 هذا :منده بنا وقال«: إىل املصنف وغريه كام هنا, ثم قال) ٣/١٦٥(» اإلصابة«احلافظ يف 

 عن ,املليح++ أبيعن ,السليل++بي أعن ,اجلريري عن ,علية بنا رواية والصواب ,وهم
 يف ماكوال بنا وتبعه ,»املؤتلف« يف اخلطيب جزم وكذا .مالكبن ++عوف :وهو ,األشجعي

 يلق مل واجلريري :قال ثم ,وطرقه علله وساق ,فيه وهماهللا ++عبدبن ++خالد بأن »اإلكامل«
 عن طريق وله :لتق .خالد فيه فخبط ,السليل++ أبيبواسطة عنه أخذه وإنام ,املليح++أبا

وطريق قتادة التي . ها. »حمتمل أمره اجلملة ويف ,مالكبن ++عوف عن ,املليح++ أبيعن ,قتادة
 عن رجل ,املليح++وقد روي عن أبي«:  وقال,)٢٤٤١(أشار إليها احلافظ أخرجها الرتمذي 

 .»بن مالك++ عن عوف: ومل يذكر, عن النبي ,آخر من أصحاب النبي 
 ). ف (ليس يف ٢)(
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َسن −٥٤٩  )*(يلة++ أبو)١(ُ
روى : معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −١٦٤٩
مجيلة, وقد ++ أبيُيوسف, عن معمر, عن الزهري, عن سننيبن ++هشام

 روهومل ي: يعني فتح مكة, قال حييى: ُشهد سنني الفتح, قال حييى
وكأن معنى هذا احلديث أن : الرزاق وإنام رواه هشام, وقال عباس++عبد

ًسنينا قد أدرك النبي ُ۩ )٢(. 

َسن الظفري −٥٥٠ َّ َ ُ)*( 
بن ++نا عثامن: خالد++ أبونا يزيد: كامل اجلحدري++ أبو)٣(ثحد −١٦٥٠
 اهللا ++واقد الظفري صاحب رسولبن ++سمعت سنني: امللك قال++عبد
 ., ومل يسنده)٤(َليامين ملك يؤمن عىل كل من استلمهعىل الركن ا: يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من ه ا.»بضم السني وبعدها نون مفتوحة ثم ياء معجمة باثنتني من حتتها ثم نون«+)١(

 :)٤/٣٧٧(» اإلكامل«
 ,)٤/٣٢٠ (» والتعديلاجلرح«و ,)٤/٢٠٩(» التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 
يلة مج++سنني أبو«: وفيه, )١٢/١٦٥(»  الكاملذيبهت«و ,)٥/٦٣(» الطبقات الكربى«و

  سنني:موسى أنه قال فيه++بن ماكوال عن أبي++نرص++ وحكى أبو.  الضمري:مي ويقالالسل
 . ها .» روى عن النبي ,حج مع النبي  حجة الوداعفرقد, بن ا

 .)٢/١٦٠ (»علل الدارقطني«وراجع لألمهية 
 .]م/أ−١٨٦: ق[  ۩  
 ).٢٤٠(» تاريخ الدوري«) ٢(

 .»صحب النبي  ومل يسند عنه«:  وقال,)٣/١٤٣٥(» املعرفة«نعيم يف ++ أبوترمجه(*) 
 ).٣/١٩٣(» اإلصابة«, وانظر )٢/٤٦٥(» أسد الغابة« وكذلك ابن منده كام يف .ها

 ., موصو»حدثنا«: ورواه ابن قانع عن البغوي كام سيأيت بلفظ, )ف(, )م(يف كذا  )٣(
» اإلصابة«احلافظ يف  ذكره ام عن البغوي وعنه)٣/١٤(» معجمه«أخرجه ابن قانع يف ) ٤(

 = −مجيلة++ أبوأي سنني–ومنهم من وحد بني هذا والذي قبله «: , وقال)٣/١٩١(
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 )*(عمرو الغMفانيبن ++ُسليك −٥٥١
 .سكن املدينة

 الزبري,++ أبيسعد, عنبن ++نا ليث: موسىبن ++اجلهم العالء++ أبو −١٦٥١
 عىل املنرب اهللا ++ُجاء سليك الغطفاين ورسول: قالاهللا ++عبدبن ++عن جابر

: ال, قال:  قال»ركعت ركعتني?«: بي فقعد قبل أن يصلي فقال له الن
 .)١(»ركعهاماقم ف«

روى هذا احلديث الفريابي, عن سفيان, عن األعمش, : 
 .)٢(ُسفيان, عن جابر, عن سليك, عن النبي ++ أبيعن

صالح, ++ أبي حفص, عن األعمش, عن)٣(نا: رشيدبن ++ داود −١٦٥٢
ًن جابر أن سليكا جاء والنبي  خيطب سفيان ع++ أبيهريرة, وعن++ أبيعن

 .)٤(فذكر نحوه
 . وال أعلم لسليك غريه:

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , والرتمذي)٣/١٧٩(» ثقاته«يشري هبذا إىل صنيع ابن حبان يف . ها .»والصواب التغاير
 ).٥٧: ص(» تسمية الصحابة«يف 

»  والتعديلاجلرح«يف حاتم ++ وأبو,)٤/٢٠٦(»  الكبريالتاريخ«ترجم له البخاري يف (*) 
, )٣/١٤٣٧(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٣/١٧٩(» الثقات« وابن حبان يف ,)٤/٣٠٨(

 ., وغريهم)٣/١٦٥(» اإلصابة«, واحلافظ يف )٢/٤٤١(» أسد الغابة«وابن األثري يف 
من طريق املصنف, واحلديث  )١/٣٩٦(» معجم الشيوخ«أخرجه ابن عساكر يف +)١(

 ., وغريمها)١٩٦٨ ح ٢/٤٦١(» املستخرج«نعيم يف ++وأبو ,)٨٧٥(أخرجه مسلم 
 . به عن األعمش, وغريمها من طرق,)١٨٣٥(, وابن خزيمة )٨٧٥(أخرجه مسلم  )٢(
 .»أنا«): ف(يف ) ٣(
 .إبراهيمبن ++حمبوب وإسامعيلبن ++حدثنا حممد: قال) ١١١٦(داود ++ أبوأخرجه )٤(

داود, وحممد,  (:رشيد, ثالثتهمن ب++حدثنا داود: قال) ١١١٤(وأخرجه ابن ماجه 
 . بهعن حفص) وإسامعيل
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َسندر, −٥٥٢ ْ سود++ أبا:يكنى َ  )*(ا
 .سكن مرص

نا ابن هليعة, عن : األسود++ أبو)١(نا: هانئبن ++ إبراهيم −١٦٥٣
, سندر, عن أبيهبن ++اهللا++ عبدلقيط, عنبن ++حبيب, عن ربيعة++بن أبي++يزيد

ْأنه كان عبدا لزنباع ِّ  فخصاه )٣(]فعتب عليه[)٢(سالمة اجلُذاميبن ++ً
َوجدعه, فأتى النبي  فأخربه, فأغلظ عىل زنباع القول وأعتقه منه,  ٍ ِ َ َ َ

 .)٤(» بك كل مسلمأويص«: قال. رسول اهللا+ ياِأوص بي: فقال
 . وقد روى سندر أو ابن سندر عن النبي  غري هذا:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الطبقات«, ذكره ابن سعد يف الصحابة الذين نزلوا مرص من اهللا ++هو موىل رسول(*) 

»  والتعديلاجلرح« و,)٤/٢١٠(» التاريخ الكبري «: وانظر,)٥٠٦−٧/٥٠٥(
» الكنى«و, )٣/١٤٥٣(ألبي نعيم » املعرفة« و,)٦: ق(ملسلم » الكنى« و,)٤/٣٢٠(

للدارقطني » املؤتلف«, و)٢/٦٨٨(» االستيعاب«, و)١/٣٦١(ألبي أمحد احلاكم 
)٣/١٣١٠.( 

 .»أنا«): ف(يف ) ١(
 ).٣/٢٠٩(» األنساب«بضم اجليم وفتح الذال املعجمة, قاله السمعاين يف  )٢(
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٣(
» تاريخ دمشق«كذا ابن عساكر يف  و, من طريق البغوي)٣/٢١(رواه ابن قانع ) ٤(

عاصم يف ++ أبي, وابن)٧/١٦٩(» املعجم الكبري«, ورواه الطرباين يف )١٩/٨٢(
األسود ++ أبيمن طريق) ٣/١٤٥٣(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٥/٩٢(» اآلحاد واملثاين«
 .به
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 )*(ثابتبن ++سباع −٥٥٣
 .سكن مكة
 عيينة, عن عبيد اهللابن ++نا سفيان: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −١٦٥٤

أدركتهم يف اجلاهلية : ثابت قالبن ++يزيد, عن أبيه, عن سباع++بن أبيا
 :يطوفون بني الصفا واملروة وهم يقولون

 )٢(بقـرع املـروتينا   عينا      )١(اليوم قري

  )*(السلمي ۩ )٣(َسيابة −٥٥٤
 .سكن الشام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٤/٣١٢(» اجلرح والتعديل«, و)٤/٣٤٨(البن حبان » الثقات«انظر ترمجته يف (*) 
» األسد«, وترمجوه يف التابعني, وأورده ابن األثري يف )٥/٤٦٤(البن سعد » الطبقات«
 ووجه الداللة من هذا عىل صحبته«): ٣/٢٨(» اإلصابة«, وقال احلافظ يف )٢/٤٠٢(
تقدم من أنه مل يبق بمكة قريش إال شهد حجة الوداع مع النبي + ما−يعني حديثه هذا−

يزيد ++بن أبي++ة وبقي بعد ذلك حتى سمع منه عبيد اهللا وهذا قريش أدرك اجلاهلي,
 .»وهو من صغار التابعني

 .»...عينا اليوم نقر«): ٣/٢٨(» اإلصابة« ويف ,)ف(, واملثبت من »قدرن«): م(يف  )١(
, وقد أخرجه  بهمن طريق املصنف) ١/٣٢٢(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٢(

 )٢/٦٠٦(» أخبار مكة«, والفاكهي يف )١/٢٢٣(» تارخيه«زرعة يف ++, وأبو)٦/٣٨١(أمحد 
 . بهمن طريق سفيان

كام يف » استدراكه« يف ة, وابن نقط)٥/٢٧١(» التوضيح«بطه ابن نارص الدين يف ض) ٣(
 ).٣/١٣٧٤ (»املؤتلف« وراجع حاشية , بفتح السني:)٥/١٤(» اإلكامل«هامش 

 .]م/ب−١٨٦: ق[  ۩  
» اإلصابة«, و)٢/٤٩٥(» أسد الغابة«, و)٢/٢٤٩(» عاباالستي«انظر ترمجته يف (*) 
 ).٣/١٤٤٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة« و,)٣/٢٣٣(
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نا هشيم, عن شيخ من قريش : سليامن لوينبن ++ حممد −١٦٥٥
عن أبيه, عن [العاص, بن ++سعيدبن ++)١(عمروبن ++سعيدبن ++حييى: يقال له

اهللا ++َ, عن سيابة السلمي أن رسول)٢(]العاصبن ++سعيدبن ++جده عمرو
 . )٣(»أنا ابن العواتك من سليم«:  قال يوم حنني

 .وال أدري لعل أدخل بينهام رجل حتى أنظر فيه: ال لوينق
 . وال أعلم لسيابة غري هذا:

َّمجاعةبن ++ِسراج −٥٥٥ ُ)*( 
 .ًسكن الياممة, روى عن النبي  حديثا

بن ++َّالواحد, عن الدخيل++بن عبد++نا عنبسة: بكاربن ++ حممد −١٦٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »ُعمر«): ف(يف ) ١(
 ).ف(بني املعقوفني سقط من +ما) ٢(
, ومن طريقه ابن بشكوال يف )١/٣٠٢(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٣(

» املعجم الكبري«الطرباين يف , وأخرجه )٢/٧٧٩(» غوامض األسامء املبهمة«
 . به كلهم من طريق هشيم,)٣/١٤٤٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٧/٢٠١(

 ,)٤٤ :ص(» تاريخ واسط« أخرجه بحشل يف ,ًوجاء أيضا من حديث أنس 
جزء من حديث البغوي وابن صاعد «ولكن قد جاء احلديث عند ابن زنبور الوراق يف 

 :صاعدبن ++حدثنا حييى): ٨(» القادر األرناؤوط++ عبدن, حتقيق ط العبيكا–واهلاشمي 
بن ++حييى: ثنا هشيم, عن شيخ من قريش يقال له: سليامن لوين, قالبن ++ثنا حممد
عن أبيه, عن جده «: فلم يذكر فيه... العاص, عن سيابة السلميبن ++عمروبن ++سعيد
 .)ف(النسخة  وهذا هو املوافق لام يف »العاصبن ++سعيدبن ++عمرو

 وقد حررنا ذلك يف تعليقنا عليه, ,)١/٢٤٤(ذكره مغلطاي فيمن اختلف يف صحبته (*) 
»  والتعديلاجلرح« و,)٣/٢٥(»  الكبريالتاريخ«, و)٥/٧٦٨(» اإلصابة«وانظر 

 ).٣/١٨٢(» الثقات«, و)٤/٣١٦(
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أعطى : جماعة قالبن ++رساج, عن أبيه رساجبن ++إياس, عن عمه هالل
: , قال)١(ُالغورة: ًمرارة أرضا بالياممة يقال هلابن ++ جماعةاهللا ++رسول

مرارة من بني بن ++َّ ملُجاعةاهللا ++من حممد رسول«: ًوكتب له بذلك كتابا
 .)٣(وكتب يزيد. »نيِتْأَيْه فيها فلّ, ومن حاج)٢(ورةُسلمى أين أعطيته الغ

 . أعلم لرساج غري هذا وال:

ْسعر −٥٥٦   )*( الدئلي)٤(َ
 .سكن الياممة

بن ++العزيز++ عبدنا: نا مصعب الزبريي: حممدبن ++ عباس −١٦٥٧
مرارة, عن ابن ++ أبيرافع, عنبن ++احلميد++ عبدزيد, عنبن ++حممد, عن أسامة

كنا يف ناحية مكة يف غنم لي : َّإما عن نفسه وإما عن أبيه قال: )٥(سعر الديلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأنيث بضم أوله وهباء ال: الغورة«): ٣/١٠٠٨(» استعجم+معجم ما«قال البكري يف +)١(
بفتح ) ٤/٢٤٧(» معجمه«وضبطه ياقوت احلموي يف . ها .»موقع بالياممة: يف آخره

 .ها .»ورواة بعضهم بالضم ثم السكون والراء واهلاء«: أوله وقال
 .بالغني املعجمة هو الصواب, بالفاءكأهنا ) ف(يف ) ٢(
ألبي نعيم » ابةمعرفة الصح«, وهو املموافق لام يف )ف(, واملثبت من »بذلك«): م(يف ) ٣(

 .من طريق املصنف به) ٥/٢٦٢٢(
بكرس السني وسكون « :)٢/٦٨١(» التبصري« قال احلافظ يف ;اختلف يف ضبط اسمه) ٤(

, ولعبد )٣/١١٧٨(للدارقطني » املؤتلف «:, وهو الصواب انظر»العني املهملة
 »التاريخ الكبري«ي عىل م وتعليق املعل,)٤/٢٩٨(» اإلكامل«, و)٧٠: ص(الغني 

)٧٤−٧/٧٣.( 
, )٤/٢٠٨(» اجلرح والتعديل«, و)٤/١٩٩(» التاريخ الكبري«انظر ترمجته يف (*) 
 .)١٠/٣٢٤(» هتذيب الكامل«و

 ).ف(ليست يف ) ٥(
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َفجاء رجل فسلم وأنا بني ظهراني غنمي, فقلت من أنت? قال َ ْ أنا رسول : َ
تريد? ++ ما:فقلت.  وأهاًلاهللا ++ًمرحبا برسول رسول: فقال. اهللا ++رسول
: فقال. وجدت++ ما خري)١(فجئته بشاة ماخض. أريد صدقة غنمك: فقال

ِيف الثنية: ففيم حقك? فقال: ليس حقنا يف هذه, فقلت َّ ِ ِ واجلَذعةَّ َ َ)٢(. 
ْ وال أعلم روى سعر غري هذا: َ.  

 )*(خالدبن ++سواء −٥٥٧
 .سكن الكوفة

معاوية, عن األعمش, عن ++ أبونا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −١٦٥٨
 :)٣(رشحبيل, عن حبة وسواء ابني خالدبن ++سالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْالطلق(هي التي أخذها املخاض : الامخض) ١(  .)٤/٦٤٤( البن األثري »يةهاالن«. لتضع) ّ
هي األنثى من : واجلذعة, البقر كذلكدخل يف السنة الثالثة ومن +ما: الثنية من الغنم+)٢(

 ).٣/٥٩٢(و) ١/٦٥٠(البن األثري » النهاية«. مل يتم له سنة+أوالد املعز ما
, ومن طريقه اخلطيب )١/٣١٦(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف واحلديث 
نعيم يف ++ أبو, وأخرجه)٢/٢٣٣(» موضح أوهام اجلمع والتفريق«البغدادي يف 

 زيدبن ++موسى, عن أسامةبن ++اهللا++ عبد كلهم من طريق,)٣٦٩٣(» معرفة الصحابة«
 . بهمرارة++ أبيالليثي, عن

جع مصادر اور» األسدي «:وقيل» اخلزاعي«: وقيل» العامري«: اختلف يف نسبه فقيل(*) 
, )٤/٢٠٢(, )٣/٩٢(» الكبريتاريخ ال«, و)٣١٩−١/٣١٨(» االستيعاب «: يفترمجته

املعجم «, و)٤٢: ص(للرتمذي » تسمية الصحابة«, و)٣/٢٥٣(»  والتعديلاجلرح«و
» اإلصابة«, )٣/١٤١٠(ألبي نعيم » املعرفة«و ,)٧/١٣٧(, )٤/٧(للطرباين » الكبري

)٣/٢١٦.( 
, وأمحد )٤١٦٥(, وأخرجه ابن ماجه )١/٣٢٤(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٣(

اآلحاد «عاصم يف ++بي أ, وابن)٤/٧(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٦٩(
 .شيبة به++بن أبي++بكر++ أبوحدثنا:  كلهم قالوا,)٣/١٣٨(» واملثاين
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حازم, عن بن ++نا جرير:  إبراهيم۩بن ++نا مسلم:  عمي −١٦٥٩
رشحبيل, عن سواء وحبة ابني خالد أهنام بن ++ األعمش, عن سالمسليامن

ِهلام فعالجا«: ًأتيا النبي  وهو يعالج بناء له فقال هلام َ فعالجا معه, فلام .»ُ
هتزهزت رءوسكام, فإنه ++ ماال تيأسا من الرزق«: فرغ أمر هلام بيشء ثم قال هلام

 .)٢(»يه قرشة ثم يرزقه اهللامن أمه إال أمحر ليس عل )١(ليس من مولود يولد
 .معاوية++ أبيوهذا لفظ حديث عمي, وفيه زيادة عىل حديث

 . وليس لسواء غري هذا:

َالسميF البجلي −٥٥٨ ُّ(*) 
 − حباب عن موسىبن ++عن زيد: شبيببن ++ به سلمة)٣( −١٦٦٠

: منصور عن السميط البجلي, قال++بن أبي++ عن حممد−ال أراه ابن عبيدة ق
 أو ليلة كان كعدل ,ًط يوما يف سبيل اهللاَن رابَم«: ت النبي  يقولسمع

 .)٤(»شهر صيامه وقيامه
y°Ö]<h^e<Ùæ_æ<°ŠÖ]<h^e<†}aw

)٥(J< <
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/أ−١٨٧: ق[  ۩  
 ).ف(من ) ١(
» األدب املفرد«, والبخاري يف )٥/٣٧٩(» الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف +)٢(

, ٢٤٧(»  األوىل− ط دار الكتب العلمية–معرفة الصحابة «, وابن منده يف )٤٥٣(
  . بهحازمبن ++من طريق جرير) ٥٨٢

 ,)٢/٤٥٨(» أسد الغابة «: وانظر,»جمهول«: قالو) ٣/١٤٤٩(» املعرفة«نعيم يف ++ترمجه أبو(*) 
 ).بتحقيقنا−٣٩٩( رقم ةملغلطاي ترمج» اإلنابة«, و)٣/١٨٥(» اإلصابة«و

 .وصو م»حدثنا«): ١/٣٢٥(عن املصنف » الصحابةمعجم «يف و, )ف(, )م(يف كذا  )٣(
 , وأخرجه بهمن طريق املصنف )١/٣٢٥(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٤(

 . بهشبيببن ++من طريق سلمة) ٣/١٤٤٩(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو
 ).ف(ليس يف بني املعقوفني +ما) ٥(
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ن ه ش)١(َ باب من روى عن الن     ابتداء ا
 )*(ثابتبن ++ثابت ابن أخي حسانبن ++أوسبن ++شداد −٥٥٩
 ., وروى عن النبي  أحاديث)٢(سكن محص

 شداد: صالح يقولبن ++اهللا++ عبدسمعت:  ابن زنجويه قال −١٦٦١
 .يعىل++أبو

 .)٣(]يعىل++ أبوشداد: يقول++ أبيسمعت: أمحد قالبن ++ صالح[ −١٦٦٢
بن ++املنذربن ++ثابتبن ++أوسبن ++شداد: سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد

 جار يكنىالنبن ++مالكبن ++عمروبن ++عامربن ++زيد مناةبن ++عمروبن ++حزام
ثابت, مات بفلسطني سنة ثامن ومخسني بن ++يعىل, وهو ابن أخي حسان++أبا

يف خالفة معاوية, وهو ابن مخس وسبعني سنة, وله بقية وعقب ببيت 
 .)٤(املقدس, وكان له اجتهاد وعبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(

 حزم البن»  أنساب العربمجهرة«و ,)٢٢/٤٠٥(» تاريخ دمشق«: يف ترمجته انظر(*) 
: ص(» طبقات خليفة«, و)١/٣٩٠( البن الكلبي »دنسب مع« و,)٣٤٧−٣٤٦: ص(

, )٤/٣٢٨(»  والتعديلاجلرح«, و)٤/٢٢٤(» التاريخ الكبري«, و)٣٠٣, ٨٨
البن » املشاهري« و,)٣/١٨٥(البن حبان » الثقات« و,)١٢٣: ق(ملسلم » الكنى«و

»  أعالم النبالءسري« و,)٧/٢٧٣(لطرباين ل» الكبريمعجم «, و)٥٠: ص(حبان 
 ).٣/٣١٩(» اإلصابة« و,)٢/٤٦٠(للذهبي 

:  سكن محص−أي البغوي−: قوله« :)٢٢/٤٠٤(»  دمشقتاريخ«قال ابن عساكر يف  )٢(
 .»وهم

 ).م( يف هكرر )٣(
 .»روى عن كعب األحبار«: , وتتمة النص)٧/٤٠١(»  الكربىالطبقات«) ٤(
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 نا: نا شهر: هبرامبن ++احلميد++ عبدنا: اجلعدبن ++ علي −١٦٦٣
:  قال۩اهللا ++أوس حدثه عن رسولبن ++غنم, أن شدادبن ++الرمحن++عبد

َاألمة عىل سننرار هذه ِ شليحملن« َ الذين خلوا من قبلهم حذو )١(َ َ
ِالقذة َّ ِ بالقذة)٢(ُ َّ ُ«)٣(. 

 قالبة, عن++ أبينا قتادة, عن: حاتم++ أبونا سويد:  شيبان −١٦٦٤
ّ مر برجل اهللا ++أوس, أن رسولبن ++األشعث الصنعاين, عن شداد++أبي
 .)٤(»جم واملحجوماأفطر احل«: تجم يف رمضان فقالحي

 −ابن حبيب: يعني−القدوس ++ عبدأنا: اجلعدبن ++ علي −١٦٦٥
 )٥(َن قرضَم«:  قال عن النبي األشعث الصنعاين, عن شداد++ أبيعن

 .)٦(» حتى يصبحقبل له صالةُبيت شعر بعد العشاء اآلخرة مل ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/ب−١٨٧: ق[  ۩  
 .ُأي طرق) ١(
َّ القذ)٢( ُ َقذذ, : , واجلمعالسهم يف لرتكب وإعدادها تسويتها بعد والصقر كالنرس الطائر ريشة: ةْ ُ

َّتقدر كام أي َ ْقدر عىل منهام واحدة ُّكل ُ َوتقطع ِصاحبتها َ ْ ْيستويان للشيئني مثال ُيرضب. ُ  وال َ
 .)٤/٤٦( البن األثري »يةهاالن«, و)٢/٧٢١(» املعجم الوسيط«: انظر .يتفاوتان

ابن عدي يف أخرجه , وبهمن طريق املصنف  )١/١٣٤(» الرشيعة«ه اآلجري يف أخرج+)٣(
, وأخرجه الطياليس )٣٢٦(» اإلبانة الكربى«, وابن بطة يف )٤/٣٩(» الكامل«
 . بههبرامبن ++احلميد++ عبد وغريمها من طريق,)١٧١٧٥ ح ٤/١٢٥(, وأمحد )١١٢١(

, )٢٣٦٩(داود ++ وأبو, بهشيبانمن طريق ) ٧/٢٧٧(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٤(
 . بهقالبة++ أبي عن, وغريمها من طرق,)١٧١٥٣ ح ٤/١٢٢(وأمحد 

 .)٨٤٠: ص (»القاموس املحيط«.  قال الشعر:أي) ٥(
, ومن طريقه ابن عساكر يف )١/٤٩٦(» اجلعدبن ++مسند علي«أخرجه املصنف يف  )٦(

 )٧/٢٧٨(» الكبري«ين يف , والطربا)٤/١٢٥(, وأخرجه أمحد )٣٦/٤١٨(» تاريخ دمشق«
 . بهاألشعث++ أبيمن طريق
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ْأنا يزيد, أنا قزعة:  جدي −١٦٦٦ خملد, بن ++سويد, عن عاصمن ب++َ
: اهللا ++قال رسول: أوس قالبن ++األشعث الصنعاين, عن شداد++ أبيعن

َمن قرض بيت شعر بعد العشاء« َ  .)٢(»ُ اآلخرة مل تقبل له صالة تلك الليلة)١(َ
َسويد, عن ابن جرجةبن ++نا قزعة:  شيبان −١٦٦٧ , عن الزهري, )٣(ُ

كذاب بليس «: أوس, عن النبي  قال بن++َلبيد, عن شدادبن ++عن حممود
 .)٥(»ً خريا)٤(ًخريا, أو نمى  فقالن أصلح بني الناسَم

 وهذا اإلسناد وهم, رواه غري واحد عن الزهري, عن :
 .)٦(الرمحن, عن أمه أم كلثوم بنت عقبة, عن النبي ++بن عبد++محيد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»عشاء«): ف(يف ) ١(
 البحر – ٢/١٥(, والبزار )٧/٢٧٨(» الكبري«, والطرباين يف )٤/١٢٥(أخرجه أمحد  )٢(

 . بهسويدبن ++من طريق قزعة) الزخار
َجرجة بجيمني« :)٣/٤١٤(» التوضيح«قال ابن نارص الدين يف ) ٣( َجرجبن ++حييى: ُْ  ,ةُْ

 .» عن الزهري, وعنه ابن جريج,مكي
سويد بن ++عةزمن حديث ق )٧/٢٧٨ (»الكبرياملعجم «واحلديث ذكره الطرباين يف 

 ).٨/٤٠١(» مسنده«, والبزار يف )٤/١٢٥(» مسنده«اه اإلمام أمحد يف وبه, وكذا ر
 ).٥/٢٥٨(البن األثري » النهاية «.َّ أي بلغه, ويكون عىل وجه اإلصالح وطلب اخلري)٤(
) ٣/١٤٦١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٧/٢٩١(» الكبري«أخرجه الطرباين يف  )٥(

 . بهمن طريق شيبان
 .متفق عليه من حديث أم كلثوم بنت عقبة) ٦(
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ادبن ++شداد −٥٦٠  )*(ا
 .سكن الكوفة

بن ++أسامةبن ++شداد: سعدبن ++رأيت يف كتاب حممد: )١(][
ليث; وإنام بن ++عامربن ++عتوارةبن ++جابربن ++اهللا++بن عبد++−وهو اهلاد−عمرو

ًسمي عمرو اهلاد ألنه كان يوقد نارا لألضياف وملن سلك الطريق ِ ُ ّ ُ. 
 . وقد روى شداد عن النبي :

اهلاد, وإنام بن ++شداد: من بني ليث: عبيد++أبي  عمي, عن −١٦٦٨
 .ًسمي اهلاد ألنه كان يوقد نارا لألضياف, وهو من بني عتوارة

 .هارون حبن ++نا يزيد:  جدي −١٦٦٩
نا : جريربن ++نا وهب: حييى القطانبن ++حممدبن ++ أمحد  −١٦٧٠
 عن أبيه شداد,بن ++اهللا++ عبديعقوب, عن++بن أبي++, نا حممد۩حازمبن ++جرير
 يف إحدى صاليت العيش الظهر أو العرص, اهللا ++خرج علينا رسول: قال

ًوهو حامل حسنا أو حسينا  فتقدم النبي  فوضعه, ثم كرب يف  ً
فرفعت رأيس : الصالة فسجد بني ظهري صالته سجدة أطاهلا, فقال أبي

ي,  وهو ساجد, فرجعت يف سجوداهللا ++فإذا الصبي عىل ظهر رسول
رسول اهللا, إنك سجدت + يا: الصالة قال الناساهللا ++فلام قىض رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »طبقات خليفة«, و)٢/٦٩٥(» االستيعاب«, و)٣/٣٢٤(» اإلصابة «: يفانظر ترمجته(*) 

 ).١٢/٤٠٥(» هتذيب الكامل«, و)٣٠: ص(
 ).ف(من ) ١(
 .]م/أ−١٨٨: ق[  ۩  
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بني ظهري صالتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر, وأنه 
َيوحى إليك  فكرهت أن )١(ارحتلني ولكن ابني ,كل ذلك مل يكن«: قال. ُ

 .هارونبن ++وهذا لفظ حديث يزيد.)٢(»ه حتى يقيض حاجتهَلِعجُأ
معني يسأل عن بن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++س عبا −١٦٧١
: فقال. حازمبن ++شداد, عن أبيه الذي حيدث به جريربن ++اهللا++ عبدحديث

 .)٣(حازمبن ++نعم, هكذا حيدث به جرير
 .ً مسندا غريه)٤(أوسبن ++ وليس لشداد:

نصاريبن ++شداد −٥٦١  )*(شرحبيل ا
 عياش, عن )٥( عنصالح,بن ++حديث بقية, عن حبيب من −١٦٧٢
نسيت فإين مل أنس أين رأيت ++ ما:رشحبيل األنصاري قالبن ++شداد
 .)٦(ً يصلي ويده اليمنى عىل اليرسى قابضا عليهااهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٠٣(البن األثري » النهاية «. أي جعلني كالراحلة فركب عىل ظهري)١(
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيبنوا ,)٣/٤٩٣(» مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف ) ٢(

» الكبري«, والطرباين يف )٣/٧٢٦(, )٣/١٨١(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢/١٨٧(
 ).٢/٢٦٣(» سننه«بيهقي يف , وال)٧/٢٧٠(

 ).٣/١٢(» تاريخ الدوري« )٣(
 .»اهلاد«: , والصواب)م, ف(كذا يف النسختني ) ٤(

أسد «ابن األثري يف : انظر و,, ونسبه أنصاريا)٣/٣٢٢(» اإلصابة«ترمجه احلافظ يف (*) 
 ,)٤/٣٢٨(»  والتعديلاجلرح« و,)٤/٢٢٤(»  الكبريالتاريخ« و,)٢/٥٠٨(» الغابة

 .)٣/١٤٥٨(ألبي نعيم » عرفةامل«و
 .يونسبن ++عياشوهو  وهو الصواب, ) ف(; واملثبت من خطأ» بن«) م(يف ) ٥(
 والطرباين يف ,)٤/١٥٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيبنا :موصوالأخرجه ) ٦(

 ).٢/١٦٢(» الشامينيمسند «, و)٧/٢٧٢(» الكبرياملعجم «
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 )*(أسيد السلميبن ++شداد −٥٦٢
 .ً وروى عن النبي  حديثا,سكن البادية

بن ++)١(نا زيد: سعيد القطانبن ++حييىبن ++حممدبن ++ أمحد −١٦٧٣
: أسيد السلميبن ++شدادبن ++عامربن ++)٢(قيظيبن ++حدثني عمرو: احلباب

 فاشتكى, فقال له اهللا ++حدثني أبي, عن جده شداد أنه قدم عىل رسول
ماء اشتكيت, ولو رشبت من :  قال»شداد?+ يالك ما«: اهللا ++رسول
ْبطحان ْ لربأت, قال)٣(ُ  فأنت ذهبا«: هجريت قال:  قال»فام يمنعك?«: َ

 .۩)٤(»مهاجر حيثام كنت
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٤/٣٢٨(»  والتعديلاجلرح« و,)٤/٢٢٥ (»التاريخ الكبري«: ترمجته يفانظر (*) 
  »الثقات«, و)٥٨: ص: (للرتمذي» تسمية الصحابة« و,)١/١٦١(ملسلم » الطبقات«و

, )٢/٢٥١(» االستيعاب«, و)١٤٥٧(ألبي نعيم » املعرفة« و,)٣/١٨٦(البن حبان 
 .)٣/٣١٨(» اإلصابة«, و)٢/٥٠٦(» أسد الغابة«و

ن البغوي عرواه ابن قانع كام , , وهو الصواب)ف ( واملثبت من, خطأ»مزيد«): م(يف ) ١(
 .)١/٣٣٢(» معجمه«يف 

يظي بفتح القاف وبالياء املعجمة باثنتني من حتتها َق«): ٧/٩٦(» اإلكامل«قال يف ) ٢(
 ).١٧٠−٧/١٦٩ ( البن نارص الدين»التوضيح« وراجع .»وبالظاء املعجمة

 .)١/٤٤٦(» معجم البلدان «. هو اسم وادي املدينة)٣(
 إسنادبنفس  )١/١٧٠(»  رواية ابن مهدي الفاريس–األمالي «أخرجه املحاملي يف +)٤(

» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٧/٢٧١(» الكبري«املصنف, وأخرجه الطرباين يف 
 . بهاحلباببن ++ عن زيد, وغريمها من طرق,)٣/١٤٥٨(

 .]م/ب−١٨٨: ق[  ۩  
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 )*(Iلحة العبدري++بن أبي++عثمانبن ++شيبة −٥٦٣

طلحة ++بن أبي++عثامنبن ++شيبة: نا مصعب قال: زهريبن ++ أمحد −١٦٧٤
بني + ياخذوها«: طلحة فقال++بن أبي++دفع النبي  املفتاح إليه وإىل عثامن

 . )٢(»يأخذها منكم إال ظامل++ ال,)١(خالدة تالدةطلحة 
 .الدار++ عبد الكعبة دون بني)٣(طلحة هم الذين يلون سدانة++ أبيفبنو
 . أنا ابن املبارك ح: سهم األنطاكيبن ++ حممد −١٦٧٥
بن ++سعيدبن ++نا حممد: هانئ وعمي قاالبن ++ إبراهيم −١٦٧٦

: بكر اهلذلي, عن عكرمة قال++ أبياملبارك, عنبن ++اهللا++ عبدنا: األصبهاين
لام غزا :  قال−عثامنبن ++شبيب: وقال ابن هانئ يف حديثه−قال شيبة 

وعمي قتلهام علي ومحزة  ++ أبيُالنبي  يعني يوم حنني فذكرت
بن ++فجئته, فإذا أنا بالعباس: قال. )٤(اليوم أدرك ثأري من حممد: فقلت
عنها ِ عىل يمينه, عليه درع بيضاء كأهنا الفضة يكشف )٥(املطلب++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» أسد الغابة«, و)٢/٢٩٦(» االستيعاب« و,)٢٣/٢٤٩(» تاريخ دمشق «:انظر ترمجته يف(*) 

 .)٣/١٤٦١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٣٧٠(» اإلصابة«, و)٢/٥٣٤(
  ).١/٣٩٨(البن األثري » النهاية «.تالد: يزول+ الالذي الدائم لليشء يقال )١(
الطرباين وأخرجه من طريق املصنف,  )٢٣/٢٥٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٢(

, وابن عدي يف )١/٢٩٨(» أخبار أصبهان«نعيم يف ++, وأبو)١١/١٢٠(» الكبري«يف 
 . به عن ابن عباس ,مليكة++ كلهم من طريق ابن أبي,)٥/٢٢٤(» الكامل«

 ).ف(من ) ٣(
 .»«): م(زاد يف ) ٤(
 .»«): م(زاد يف ) ٥(
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فجئت عن يساره, فإذا : قال. إن عمه لن خيذله: فقلت: )٢( قال)١(العجاج
:  ابن عمه لن خيذله, قال)٣(إن: فقلت: )٢(احلارث, قالبن ++أنا بأبي سفيان

 )٤(أن أسورفجئته من خلفه فدنوت ودنوت ودنوت حتى إذا مل يبق إال 
َسورة بالسيف ر ُفع لي شهاب من نار كالربق فخفته فنكصت القهقرى ُ)٥(, 

 يده اهللا ++فوضع رسول:  قال»ةيبش+ ياتعال«: لتفت إىل النبي  فقالفا
 الشيطان من قلبي, فرفعت إليه برصي اهللا ++عىل صدري فاستخرج

 ,يا شيب«: فقال لي: وهو أحب إلي من سمعي وبرصي ومن كذا, قال
ملهاجرين الذين آل ا+ يا ارصخ,يا عباس«: ثم قال:  قال»قاتل الكفار

فام :  قال.»ألنصار الذين آووا ونرصواآل ا ويا , حتت الشجرةبايعوك
عىل :  إال عطفة اإلبل أو كام قالاهللا ++شبهت عطفة األنصار عىل رسول

فلرماح األنصار :  قال)٦( كأنه يف حرجةاهللا ++أوالدها, حتى نزل رسول
يا «: ثم قال:  من رماح الكفار قالاهللا ++كانت أخوف عندي عىل رسول

َالبغلة كالمه فانخفضت به اهللا ++وأفقه: , قال»اءب ناولني من احلص۩عباس َ
, )٧( من البطحاءاهللا ++فتناول رسول: قال. حتى كاد بطنها يمس األرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٥٨٤(» املعجم الوسيط «.ُ أي الغبار)١(
 ).ف(ليست يف ) ٢(
 ).ف(من ) ٣(
  ).٢/١٠٣٠(البن األثري » النهاية«.   أي أثور)٤(
  ).٥/٢٤٣(البن األثري » النهاية «. أي رجعت إىل الوراء)٥(
 .)٢٢٤: ص(» القاموس املحيط«. املجتمع الشجر وللجامعة من اإلبل: َاحلَرجة) ٦(
 .]م/أ−١٨٩: ق[  ۩  
  ).١/٦١(» املعجم الوسيط «. أي احلىص الصغار)٧(
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 .)٣(»)٢(ينرصون++ ال الوجوه, حم)١(شاهت«: فحثا يف وجوههم وقال
 .وهذا لفظ حديث ابن األصبهاين, واملعنى واحد

 نا: محرانبن ++نا حممد: عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٦٧٧
 اهللا ++دخل رسول: , عن أبيه شيبة قال)٤(شيبةبن ++برش, عن مسافع++أبو

 »كفني هذها ,يا شيبة«: الكعبة فصىل فيها ركعتني فإذا فيها تصاوير فقال
 بزعفران, )٥(الطخهاّطينها, ثم : فاشتد ذلك عليه, فقال له رجل: قال

 .)٦(ففعل
إسحاق ++ أبيالرمحن املحاربي, عن++ عبدنا: أسلمبن ++ خالد −١٦٧٨

بعث رجل معي بدراهم هدية إىل : الشيباين, عن واصل, عن شقيق قال
: فدخلت فإذا شيبة جالس عىل كريس, فأعطيته إياها فقال: الكعبة قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َبحتَ أي ق)١(   ).٢/١٢٤٩(البن األثري » النهاية «.ُ
 من اسم :حم: قال أنه عباس ابن عن روي«: )١١/٥٣( »رشح السنة«قال البغوي يف ) ٢(

 أهل قال وقد ينرصون,+ الأهنم: تعاىل باهللا حلف فكأنه تعاىل,و سبحانهاهللا ++أسامء
 .»ينرصون+ المالله: املعنى ّكأن: عبيد++ أبوقال. القرآن حواميم يف مثله التفسري

 »غريب احلديث«, و)٤/٩٥(بن سالم ++ألبي عبيد القاسم» غريب احلديث«: وانظر
  ).١/٦٥٣(للخطابي 

من طريق املصنف, وأخرجه  )٢٣/٢٥٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٣(
, والفاكهي يف )٥/١٤٥(» دالئل النبوة«, والبيهقي يف )٧/٢٩٨(» الكبري«الطرباين يف 

 . بهمن طريق ابن املبارك) ٢٩٠٥(» ةأخبار مك«
 ).٢٧/٤٢٢(» التهذيب«شيبة من رجال بن ++اهللا++بن عبد++منسوب جلده, وهو مسافع) ٤(
ْ أي لوثها)٥(   ).٢/٨٢٥(» املعجم الوسيط«. ّ
 من طريق املصنف, وأخرجه ابن قانع )٢٣/٢٥٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٦(

بن ++من طريق حممد) ٧/٢٠٩(» الكبري«لطرباين يف , وا)٧٢٧(» معجم الصحابة«يف 
 . بهمحران
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أما لئن قلت ذاك لقد : لو كانت لي مل آتك هبا, قال++ ال:لك هذه, فقلت
أنا ++ ما: يف مقعدك الذي أنت فيه فقال)١(]ن اخلطاب ب[قعد عمر 

بىل ألفعلن : أنت بفاعل, قال++ ما:بخارج حتى أقسم مال الكعبة, قلت
َولم? قال قد رأيا مكانه فلم ++ وأبااهللا ++سولرقلت ألن : ِ بكر 

 . )٢(فقام من مكانه فخرج: حيركاه ومها أحوج إىل الامل منك, قال
وائل, ++ أبي قبيصة, عن سفيان, عن واصل, عننا:  جدي −١٦٧٩

بنحوه قالبن ++عن شيبة يعني لام −فقال عمر : عثامن, عن عمر 
َمها املرءان أقتدي هبام, ثم قام فخرج: بكر ++ وأباذكرت النبي  ْ)٣(. 

بن ++)٤(نا سفيان:  لوين)١(]بن حبيب[سليامن بن ++ حممد −١٦٨٠
: شيبة, عن أبيه شيبة قالبن ++رة, عن مصعبزرابن ++اهللا++ عبدعيينة, عن
ِّإذا انتهى أحدكم إىل املجلس فإن وس«: اهللا ++قال رسول  , له فليجلسَعُ

 .)٥(»وإال فلينظر أوسع مكان يراه فليجلس فيه
 .ذكرنا, واهللا أعلم++ ماً وال أعلم لشيبة مسندا غري: ۩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(
 .طريق املصنف به من )٢٣/٢٥٩(» تاريخ دمشق«يف عساكر أخرجه ابن ) ٢(
 . بهمن طريق قبيصة) ١٥٩٤(أخرجه بنحوه البخاري  )٣(
 ).ف(ليس يف ) ٤(
, )٦/٣٠٠(» اإليامنشعب «, والبيهقي يف )٣/١٤٦٣(» املعرفة«نعيم يف ++ أبوأخرجه+)٥(

داود ++ أبو, وأخرجهبهمن طريق املصنف  )٢٣/٢٤٩(» تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
 . به وغريمها من طريق املحاربي,)٣١١٦(, وابن ماجه )٢٠٣١(

 .]م/ب−١٨٩: ق[  ۩  
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شجعي −٥٦٤  )*(شيبة ا
بن عمر, عن ++نا حممد: امللك الدقيقي قال++بدبن ع++ حممد)١( −١٦٨١

قال : بن شيبة األشجعي, عن أبيه قال++بن عمر, عن كثري++أخيه شملة
 .)٣(»تساقط منه احلسناتت من النبيذ )٢(ر الوجهَدَخ«: اهللا ++رسول

 .بن عمر++ ومل حيدث هبذا غري حممد:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» أسد الغابة« وابن األثري يف ,)٣/١٤٦٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوترجم له(*) 
 ).٧/٣٠٣(» الكبرياملعجم «, والطرباين يف )٣/٣٧٢(» اإلصابة«افظ يف , واحل)٢/٥٣٦(

 .»حدث«): م(يف ) ١(
 ).٣/٤٣١(» فيض القدير«ه, انظر ؤأي ضعفه واسرتخا) ٢(
من طريق  )١/٢١(» موضح أوهام اجلمع والتفريق«أخرجه اخلطيب البغدادي يف +)٣(

, »شيبة هو الصواببن ++مر وع...شيبةبن ++عن كثري: كذا قال«:  وقال عقبه,املصنف
حتريف, وإنام » كثري«: وقوله«): ٤/٤٨٢(» لسان امليزان«وقال احلافظ ابن حجر يف 

 .ه ا.» وهو منكر, وهذا احلديث معروف به,»كثري«+ال» عمر«هو
, )١/٣٢(البن قتيبة الدينوري » األرشبة«: وملزيد بحث يف هذا احلديث راجع

» معجم الصحابة«, و)٧٨٢١(» األوسط«, وكذا )٧/٣٠٣(للطرباين » املعجم الكبري«و
البن » الكامل«, و)٣/١٤٦٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٣٣٦(البن قانع 

 ).٦/٢٤٢(عدي 
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ة++شيبان, جد أبي −٥٦٥  )*(بادبن ع++يى هب
 .ًسكن الكوفة وروى عن النبي  حديثا

بن غياث, عن أشعث, عن ++نا حفص: بن رشيد++ داود −١٦٨٢
تسحرت ثم أتيت املسجد فاستندت إىل : هبرية, عن جده شيبان قال++أبي

, وإذا النبي  يتسحر, فتنحنحت فقال  »أبو حييى?«: حجرة النبي 
وأنا أريد «: إين أريد الصيام قال: قال. »هلم الغداء«: حييى, قال++أبو: قلت

 وإنه أذن قبل طلوع , ولكن مؤذننا هذا يف برصه سوء أو يشء,الصيام
 . )١(»الفجر

بن عمرو األسلمي الذي ++يوسف القلويس أن عم حرملة++وزعم أبو
بن ++بن هند, عن حرملة++, عن حييى)٣( وهيب, عن حرملة)٢(روى حديثه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  وترمجه غري واحد يف الصحابة منهم,مي بفتحتنيَلَّبن مالك األنصاري الس++هو شيبان(*) 
 ومسلم ,)٢٥٣−٤/٢٥٢(» الكبريتارخيه «, والبخاري يف )٦/٥٤(» طبقاته«ابن سعد يف 

» اجلرح«حاتم يف ++, وابن أبي)١١٨: ق(» الكنى« ويف ,)١/١٧٦(» الطبقات«يف 
اآلحاد «يف عاصم ++, وابن أبي)٥٩: ص(» تسمية الصحابة«, والرتمذي يف )٤/٣٥٤(

» االستيعاب«وابن عبدالرب يف  ,)٣/١٤٨٢(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٥/١١٢(» واملثاين
 ).٣/٣٦٨(» اإلصابة«واحلافظ يف , )٢/٥٣٣(» األسد«, وابن األثري يف )٢/٢٦٢(

, وأخرجه ابن بهمن طريق املصنف  )٣٩١(» فوائده«ّأخرجه ابن أخي ميمي الدقاق يف +)١(
, )٤/٢٥٢(» التاريخ الكبري«, والبخاري يف )٥/٣٧٨(» الطبقات الكربى«سعد يف 

 . بهغياثبن ++هم من طريق حفص وغري,)١/٣٤٠(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 
 ., وكالمها حيتمل»عنه«): ف(يف ) ٢(
 عن حرملة, ,هندبن ++ عن حييى,حرملةبن ++الرمحن++ عبد:, والصواب)ف(, )م(كذا يف ) ٣(

» صحيحه« وابن خزيمة يف ,)٤/٣٤٣ (»مسنده«جه كذلك اإلمام أمحد يف خرأ
ْحججت حجة الوداع مر: , أما متن احلديث ففيه)٢٨٧٤(  .سنةبن ++ديف عمي سنانُ
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 . عميكنت مرديف: عمرو األسلمي قال
 .)١(سنان: اسم عمه: اسمه شيبان, وقال غري القلويس: قال القلويس

 )*(بن سويد الثقفي++الشريد −٥٦٦
 .سكن الطائف واملدينة, وروى عن النبي  أحاديث

 بن عطاء, عن عمرو++ رشيك, عن يعىل)٢(نا: بن اجلعد++ علي −١٦٨٣
يف جمذوم قدم عىل النبي  رجل من وفد ثق: ابن الرشيد, عن أبيه قال

ين قد بايعته أائته فأخربه «: ليبايعه, فذكرت ذلك للنبي  فقال
 .)٣(»فلريجع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »تاريخ البخاري «:بن سنة األسلمي كام قال غري القلويس راجع++الصواب أن اسمه سنان) ١(

, وقد ترجم له اإلمام البغوي يف )٤/٢٥٠(» اجلرح«حاتم يف ++ أبيابنو, )٤/١٦١(
 .فانظرهعىل الصواب حرف السني 

 وابن ,)١/١٦٧(» الطبقات « ومسلم يف,)٤/٢٥٩(» التاريخ«ترجم له البخاري يف (*) 
 وابن ,)٥٩: ص(» تسمية الصحابة« والرتمذي يف ,)٤/٣٨٢(» اجلرح«حاتم يف ++أبي
 ,)٧/٣١٥(» معجمه الكبري« والطرباين يف ,)٣/٢١٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 وانظر ,)٢/٧٠٨(» االستيعاب«الرب يف ++ وابن عبد,)٣/١٤٨٤(» املعرفة«نعيم يف ++وأبو

» الثقات« وكناه ابن حبان يف ,)٣/٣٤٠( »اإلصابة« و,)٥٢١−٢/٥٢٠(» د الغابةأس«
جوامع «ًأربعة وعرشون حديثا كام يف » بن خملد++مسند بقي« له يف ,أبي عمروب) ٣/١٨٨(

 ).٣٦٧: ص(البن اجلوزي » التلقيح« و,)٢٨٢: ص(البن حزم » السرية
 .»أنا«): ف(يف ) ٢(
, وقد أخرجه  بهاجلعدبن ++ عليعن) ١/٣١١(» ن اجلعدمسند اب«أخرجه املصنف يف  )٣(

بن ++ عن يعىل,من طريق رشيك) ٧/٣١٧(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٣٨٩(أمحد 
 . بهعطاء
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نا : ۩بن بشري++نا هشيم: قاال: )١(بن عمرو++اهللا++ جدي وعبد −١٦٨٤
:  قال)٢(]عن أبيه[عمرو, : بن عطاء, عن رجل من آل الرشيد يقال له++يعىل

 )٣(إنا قد بايعناك«: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه النبي 
 .)٤(»فارجع
 عن ,بن ميرسة++ عن إبراهيم,بن عيينة++نا سفيان: خيثمة++ أبو −١٦٨٥
: اهللا  رأى رجال يسبل إزاره فقال++ عن أبيه أن رسول,بن الرشيد++عمرو

ِفام رئي :  تصطك ركبتاي, قال)٥(ُإين أحنف: قال. »ارفع إزارك, واتق اهللا« ُ
 .)٦(إال وإزاره يصيب أنصاف ساقيه, أو نصف ساقيهذلك الرجل بعد ذلك 

بن ميرسة, عن ++نا سفيان, عن إبراهيم: بن املقرئ++ حممد −١٦٨٦
بن الرشيد, عن الرشيد أن النبي  ++بن الرشيد أو عمرو++بن عاصم++يعقوب

ارفع إزارك, واتق «: أبرص رجاًل قد أسبل إزاره فأرسع إليه أو هرول فقال
اهللا ++ارفع إزارك; فكل خلق«: فقال. أحنف تصطك ركبتايإين :  قال»اهللا

ِ, فام رئي ذلك الرجل بعد ذلك إال وإزاره إىل أنصاف ساقيه»حسن ُ)٧(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»مرُع«): ف(يف ) ١(
 .]م/أ−١٩٠: ق[  ۩  
 ).ف(ليس يف ) ٢(
 »إين قد بايعتك«): ف(يف ) ٣(
 . به عن يعىل,بشريبن ++وهشيممن طريق رشيك ) ٢٢٣٣(» صحيحه«أخرجه مسلم يف  )٤(
 ).١/١٠٦٨(البن األثري » النهاية «األخرى القدم عىل بأصابعها القدم إقبال: َاحلَنف )٥(
 .)٧/٣١٦(» الكبري«الطرباين يف , و)٤/٣٩٠(اإلمام أمحد أخرجه  )٦(
 .ائهااهللا عليها وعدم إخف++ وهذا فيه تربية النبي أصحابه  عىل قبول صفاهتم التي خلقهم)٧(

كام −» مسنده«, ومسدد يف )٢/٣٥٤(, واحلميدي )٤/٣٩٠(أخرجه أمحد واحلديث 
 ., عىل الشك من سفيان بهحدثنا سفيان:  كلهم قالوا−)٤/٥١٦(» إحتاف اخلرية«يف 



 ١٩٥ ثالثاملجلد ال  

حدثني : عبيدة احلداد قال++نا أبو: َّبن عون اخلزاز++اهللا++ عبد −١٦٨٧
نا عامر : وكان ثقة مرضيا: الربيع العدوي قال++بن مهران أبو++خلف

سمعت الرشيد : بن الرشيد قال++بن دينار, عن عمرو++ صالحاألحول, عن
ًمن قتل عصفورا عبثا «: اهللا  يقول++سمعت رسول: يقول اهللا ++ إىل)١(ّعجً

 ومل يقتلني ,ً إن هذا قتلني عبثا,رب+ يا:قال  منهيوم القيامةتبارك وتعاىل 
 .)٢(»ملنفعة
بن هرمز, ++)٤(اهللا++ عبد)٣(حدثنا حاتم, عن: بن عباد++ حممد −١٦٨٨
جاء أعرابي : بن الرشيد, عن أبيه قال++الفتيان, عن عمرو++بن أبي++عن يزيد

 وامحل ,نحر سمينهاا«: إىل النبي  يسأله عن يشء من أمر اإلبل فقال
 .)٦(», واحلب يوم الامء, وادخل اجلنة بسالم)٥(نجيبهاعىل 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ العج) ١(  ).٣/٤٠٤(البن األثري » النهاية«. رفع الصوت: َ
, وقد أخرجه )٥٤ح (» رنجحتريم النرد والشط«من طريق املصنف أخرجه اآلجري يف  )٢(

 عبيدة احلداد++ أبي عن,)٣/٧٣(» الكربى«, ومن طريقه النسائي يف )٤/٣٨٩(أمحد 
 .)٥/٨٢(البن عدي » الكامل« و,)٧/٣١٧(للطرباين » الكبرياملعجم «به, وانظر 

 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٣(
هتذيب « ترمجته من وهو الصواب كام يف) ف(خطأ, واملثبت من » عبيد اهللا«): م(يف ) ٤(

 ).١٦/٢٤٦(» الكامل
 ).٥/٤٣(البن األثري » النهاية«. القوي اخلفيف الرسيع:  النجيب من اإلبل)٥(
 نا :عبيد اهللابن ++قال حممد:  فقال,)٨/٣٥٢(» التاريخ الكبري«علقه البخاري يف  )٦(

» الكبري« , وأخرجه موصو الطرباين يف...هرمزبن ++إسامعيل, عن عبيد اهللابن ++حاتم
 . بهإسامعيلبن ++موسى, عن حاتمبن ++من طريق أسد) ٧/٣١٨(
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 )*(بن حسنة++شرحبيل −٥٦٧
 .سكن دمشق
بن حسنة, ++رشحبيل: )١(بن سعد++ كتاب حممد۩رأيت يف :
 )٣(بن عمرو من++بن املطاع++اهللا++بن عبد++, وهو رشحبيل)٢(وحسنة أمه

 اهللا, وكان قديم اإلسالم بمكة, عبد++أبا: كندة, حليف لبني زهرة, ويكنى
اهللا  غزوات, وهو ++من مهاجرة احلبشة يف املرة الثانية, وغزا مع رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اآلحاد واملثاين«و, )٧/٣٩٣(, )٤/١٢٧(سعد ابن طبقات : انظر ترمجته يف(*) 
املنتخب «و, بن حبان ال)١٨٧−٣/١٨٦(» الثقات«عاصم, و++ أبيبن ال)١/٤٥٦(

 .بن جرير الطربي ال)٥٥٩: ص(» من ذيل املذيل من تاريخ الصحابة والتابعني
بن ++اهللا++بن عبد++املطاعبن ++اهللا++بن عبد++رشحبيل«: اختلف يف نسبه فقيلهذا, وقد 

َّجثامةبن ++العزى++بن عبد++طريفغال معجم « هكذا يف املطبوع من »بالدمبن ++مالكبن ++ُ
 وجاء يف املطبوع من ,)٣/١٤٦٤(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٧/٣٠٤: (» الكبريالطرباين

 فاهللا »مالزم«): ٢/٥١٢(» أسد الغابة«, ويف )مالدم): (٢٢/٤٦٦(» اريخ دمشقت«
بن ++مبرشبن ++يشكربن ++سعدبن ++»دهم«:  ويف الطرباين−رهمبن ++بن مالك−أعلم

, وقال )٧/٣٠٤(للطرباين » املعجم الكبري«ُمر, قاله ابن الكلبي كام يف بن ++الغوث
 .ها .»وقول الكلبي أثبت األقاويل«) ١/٢١٤(» أنساب األرشاف«البالذري يف 

 ).١٢/٤٢٥(, وهتذيب الكامل )٢٢/٢٦٤(» تاريخ دمشق«وانظر 
 .]م/ب−١٩٠: ق[  ۩  
 )٧/٣٩٣(, )٤/١٢٧ (» الكربىطبقاتال «)١(
َبل تبنته: عمر++ أبوجزم غري واحد وقال+وهي أمه عىل ما«: »حسنة«قال احلافظ يف ) ٢( ْ َ«. 

بكار كام يف بن ++الزبري: الرب إىل هذا القول++ عبد ابن, وسبق)٣/٣٢٨(» اإلصابة«من . ها
بوا إىل ِسُ, وانظر فصل الصحابة الذين ن)٤٤٨: ص(البن قدامة » أنساب القرشيني«

 .للصاغاين) ١٢٣: ص(» نقعة الصديان«أمهاهتم من كتاب 
 .»بن«) م(يف ) ٣(
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بكر إىل الشام, ومات بالشام يف طاعون ++مراء الذين عقد هلم أبوأحد األ
, وهو ابن سبع وستني  .عمواس سنة ثامن عرشة يف خالفة عمر 

ْبن رشيد قال++ داود −١٦٨٩ َ بن ++بن مسلم, عن شيبة++نا الوليد: ُ
صالح األشعري, أن ++أخربين أبو: سالم األسود يقول++األحنف, سمع أبا

يتم ركوعه وال ++اهللا  أبرص رجاًل ال++أن رسول:  األشعري حدثهاهللا++عبد++أبا
, ++لو مات هذا عىل ما«: سجوده فقال هو عليه لامت عىل غري ملة حممد 

فأمتوا الركوع والسجود; فإن مثل الذي يصلي وال يتم ركوعه وسجوده مثل 
ًيغنيان عنه شيئ++ ال)١(يأكل إال التمرة والتمرتني++اجلائع, ال ِ  .)٢(»اُ
َمن حدثك هبذا : اهللا بعد ذلك, فقلت++عبد++فلقيت أبا: صالح++قال أبو

? فقال++احلديث أنه سمعه من رسول : حدثني به أمراء األجناد: اهللا 
بن العاص, أهنم سمعوه ++بن حسنة, وعمرو++بن الوليد, ورشحبيل++خالد

 .اهللا ++من رسول
: نا مهام: نا مسلم: قالوابن هانئ وعمي وغريمها ++ إبراهيم −١٦٩٠

بن غنم, ++الرمحن++بن حوشب, عن عبد++)٣(نا قتادة ومطر الوراق, عن شهر
إنه رمحة بكم, ودعوة : بن حسنة++وقع الطاعون بالشام فقال رشحبيل: قال

 .)٤( قبلكم−قبض الصاحلني: أو قال−نبيكم  ووفاة الصاحلني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»الثمرة والثمرتني«): م(يف ) ١(
  وأخرجه ابن. بهرشيدبن ++ثنا داود:  قال,)١٣/١٠٧ (»مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه )٢(

 وغريمها من ,)١/٣٣٢(, وابن خزيمة )١/٥٢٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 . بهمسلمبن ++ عن الوليد,طرق

 ).ف(وتصحيف, واملثبت من » سمرة«): م(يف ) ٣(
» الكبري«يف , والطرباين )٣/٣١١(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤/١٩٥(أخرجه أمحد  )٤(

 . بهمن طريق مهام) ٧/٣٠٥(
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 .ة ثامن عرشةبن حسنة سن++مات رشحبيل: )١(ُوقال ابن نمري
 غري ۩ وقد روى رشحبيل يعني ابن حسنة عن النبي :

 .هذين

 )*(بن أوس الكندي++شرحبيل −٥٦٨
 .ًسكن الشام, وروى عن النبي  حديثا

نا : بن عياش++نا علي: بن الفرج احلميص++عتبة أمحد++ أبو −١٦٩١
بن أوس, وكان ++بن خممر, عن رشحبيل++)٢(نا نمران: بن عثامن قال++حريز

ن رشب اخلمر َم«: اهللا ++قال رسول: من أصحاب النبي  قال
 .)٣(» فإن عاد فاقتلوه,فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو تصحيف»نمر«): م(يف ) ١(
 .]م/أ−١٩١: ق[  ۩  

معجم «: وانظر يف ذلك» رشحبيلبن ++أوس«: هذا هو الصواب يف اسمه وقيل(*) 
, )٢/٦٩٨(» االستيعاب«, و)٣/١٤٦٧(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٧/٣٦(» الطرباين

ابن سعد » الكربىطبقات ال«, و)١/٢٥٥(» دالتجري«, و)٢/٥١١(» أسد الغابة«و
, )١/١٩٥(ملسلم » الطبقات«, و)٧٢: ص(خلليفة » الطبقات« و,)٧/٤٣١(
, »سويد«, وتفرد الرتمذي بذكر اسم جده )٥٩: ص(للرتمذي » تسمية الصحابة«و

 .ثقفياونسبه 
 −بميمني–خممر بن ++راننمهو وهو الصواب و )ف( خطأ, واملثبت من »رنم«) م(يف ) ٢(

» اجلرح«مع التعليق عليه, و) ٨/١٢٠(» التاريخ الكبري «: انظر. خمرب بموحدة:وقيل
 ., وغريمها)٤/٣٣٧(

, وأخرجه أمحد بهمن طريق املصنف  )٣/٥٢(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٣(
اآلحاد «عاصم يف ++ أبي, وابن)٢/١٤٩(» مسند الشاميني«, والطرباين يف )٤/٢٣٤(

 . بهعثامنبن ++ عن حريز,من طرق) ٤/٢٩٠(» واملثاين
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 )١(بن هارون, أنا حريز++نا يزيد: بن مطهر املصييص++ حممد −١٦٩٢
بن أوس الكندي, وكان من ++احلسن نمران, عن رشحبيل++نا أبو: ابن عثامن

, عن النبي  قالأصحاب النبي ن رشب اخلمر فاجلدوه, فإن َم«:  
 .)٢(»فإن عاد الرابعة فاقتلوه, عاد فاجلدوه

 )*(بن السمF++شرحبيل −٥٦٩
 .سكن الشام

ن++ أبو)٣(وشرحبيل −٥٧٠  )* (]بن شرحبيل [)٤(عبد الر
 .ًسكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا

 .)٥(سامعيلبن إ++ هذان االسامن يف كتاب حممد:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/١٥٤(» توضيح املشتبه«, وانظر )ف(وهو تصحيف واملثبت من » جرير« :)م(يف ) ١(
, )٧/٣٠٦(» الكبري«, والطرباين يف )١/١٥٥(» املنتخب«محيد يف بن ++أخرجه عبد )٢(

 . بهعثامنبن ++ كلهم من طريق حريز,)٤/٤١٤(» املستدرك«واحلاكم يف 
 .لألمهية) ٣/٣٢٩(» اإلصابة«نظر ا(*) 

 .بدون حرف العطف) م(يف ) ٣(
 .»عبد الرمحن++ أبيبن«): ف(يف ) ٤(

» اإلصابة«, ونقل احلافظ يف )ف, م(يف جاءت الرتمجة كذا , و)ف(بني املعقوفني ليس يف +ما(*) 
بن إسامعيل ++وذكره البغوي عن كتاب حممد«: هذا النص عن البغوي فقال) ٣/٣٣١(

: أي. ها .»ًبن رشحبيل سكن البرصة, ومل يذكر له حديثا++الرمحن++عبد) أو(رشحبيل  :قال
, لكن يعكر عليه بن رشحبيل++الرمحن++ عبدوأرشحبيل : يكون النص عىل الصواب هكذا

 .يعني هذا وابن السمط الذي قبله... هذان االسامن: قول املصنف بعد ذلك
 ).٥/٢٩٦(, و)٤/٢٠٠(» التاريخ الكبري «:راجع) ٥(
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 :بلغني ممن اسمه رشحبيل

 )*( الكندي)١(العفيف −٥٧١
 .رشحبيل: يقال اسمه

 :و

  )*(شرحبيل −٥٧٢
 . املنقري)٣(بن يزيد++بن عقبة الذي حيدث عنه محاد++)٢(جد خلد
 :إن ذا اجلوشن الضبابي اسمه: ويقال

 )*( شرحبيل −٥٧٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أشبه واهللا أعلم) م(وما أثبتناه من » رشحبيل«): ف(زاد قبلها يف ) ١(

 ).٣/٣٢٩(» اإلصابة«انظر (*) 
 ).٣/٣٢٩(» اإلصابة«انظر (*) 

» اجلرح والتعديل«عقبة كام يف بن ++, وهو خملد)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٢(
)٨/٣٤٨.( 

 ).٨/٣٤٨(» ح والتعديلاجلر«, وانظر »زيد« : إىل)م(يف تصحف ) ٣(
يف حرف ) ٣٤٣(, وقد تقدمت ترمجته برقم )٣/٣٣٣(, )٢/٤١٠: (»اإلصابة«راجع (*) 

 .الذال من هذا املعجم



 ٢٠١ ثالثاملجلد ال  

نظلي++شريك −٥٧٤  )*(بن Iارق ا
 .سكن الكوفة

بن ++عوانة, عن زياد++نا أبو: البن هشام قا++ شيبان وخلف −١٦٩٣
ما منكم من «: اهللا ++قال رسول: بن طارق قال++, عن رشيك)١(عالقة

اهللا ++ولي, ولكن«: رسول اهللا? قال+ ياولك: , قالوا»أحد إال وله شيطان
: , قالوا»ٍ وما منكم من أحد يدخله عمله اجلنة,أعانني عليه فأسلم

 .)٢(»برمحتهاهللا ++ أنا, إال أن يتغمدينوال«: رسول اهللا? قال+ ياأنت++وال
بن ++ثور, عن زياد++بن أبي++نا الوليد: بن بكار++ حممد)٣( −١٦٩٤

 » شيطانئلكل امر«: بن طارق, عن النبي  قال++ِعالقة, عن رشيك
 .)٤(»أعانني عليه فأسلماهللا ++ ولكن,وأنا«: رسول اهللا? قال+ يا۩وأنت: قالوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا . » احلنظليبن قرط التميمي++بن سفيان++بن طارق++رشيك«: »األسد«قال ابن األثري يف (*) 

: ص(» طبقاته«لك خليفة يف مالك ذكر ذ++ أبو:, وكنيته)٣/٣٤٦(قال احلافظ يف اإلصابة 
ن له إ :ويقال «:, وقال يف ترمجته)٢/٧٠٤(» االستيعاب«الرب يف ++, ونقله ابن عبد)٤٨

ملغلطاي مع » اإلنابة«وانظر . ها .»وليس له خرب يدل عىل لقاء أو رؤية«:  ثم قال.»صحبة
, )٤/٢٣٩(» التاريخ«ذلك صنيع اإلمام البخاري يف ك, وانظر )٤٣٣(برقم  عليه تعليقنا
 .يدل عىل عدم صحبته+, وفيهام ما)٤/٣٦٣(» اجلرح«وما يف 

 ).٦/٣٩٦ (»توضيح املشتبه«: انظر .بكرس العني املهملة, وثالثه قاف مفتوحة مع التخفيف )١(
, )١٤/٣٢٦(» صحيحه«, وابن حبان يف ) كشف−٣٢٢٩(» مسنده«يف أخرجه البزار  )٢(

 كلهم ,)١/٣٣٨(» معجم الصحابة«نع يف , وابن قا)٧/٣٠٩(» الكبري«والطرباين يف 
 . بهعوانة++ أبيمن طريق

 ,اهللا هو راوي النسخة عن البغوي++, والقائل حدثنا عبد»اهللا++حدثنا عبد«: )ف( يف قبله) ٣(
 .بن حممد البغوي املصنفاهو اهللا ++وعبد

 .]م/ب−١٩١: ق[  ۩  
معرفة «نعيم يف ++ أبوار إليهاثور هذه, ولكن أش++بن أبي++ من خرج طريق الوليدنجدمل  )٤(

 .عوانة السابق عزوها++ أبيعقب خترجيه لطريق) ٣/١٤٧٤(» الصحابة
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 .ًبن طارق مسندا غري هذا++م لرشيك وال أعل:

 )*(بن حنبل++شريك −٥٧٥
 .ًسكن الكوفة, روى عن النبي  حديثا

بن عمرو, ++نا يونس: بن فضيل++نا حممد: بن املنذر++ علي −١٦٩٥
: اهللا ++قال رسول:  قال)٢(بن حنبل++, عن رشيك)١(بن قميم++عن عمري

 .)٣(ُّالثوم:  يعني»ن هذه البقلة فال يقربن املسجدِن أكل منكم مَم«
 . نا وكيع ح: بن إسامعيل الواسطي++ حممد −١٦٩٦
 . بن غراب ح++نا علي: بن أيوب++ زياد −١٦٩٧
َنا قراد أبو: بن حممد++ عباس −١٦٩٨ بن ++نا يونس: نوح قالوا++ُ
: بن حنبل, وقال عباس++بن قميم, عن رشيك++ عمري)٤(نا: إسحاق++أبي

ن أكل من َم«: اهللا  يقول++ رسولسمعت: بن حنبل قال++سمعت رشيك
فإن املالئكة «: , زاد ابن غراب»هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن املسجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشحبيل وهو وهم, قاله بن ++اسمه رشيك: حنبل العبيس, وقيلبن ++هو رشيك(*) 

هتذيب «, و)٤٣٢(برقم بتحقيقنا » اإلنابة «:, وانظر)٤/٢٣٨(» التاريخ«البخاري يف 
 .)١٢/٤٥٩(» الكامل

 .ا, ونسبه ثعلبي)٦/٣٧٨: (»اجلرح«حاتم يف ++ أبي ذكره ابن)١(
 .ابن رشحبيل: َ, وقد تقدم وهم من سامه»رشحبيل«): م(يف ) ٢(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١/٣٣٩(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف  )٣(

 . به عن يونس,فضيلبن ++من طريق حممد) ٣/١٤٧٤(
 .»عن«): ف(يف ) ٤(
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 .)١(» آدمُى منه ابنّى مما يتأذّتتأذ

ْشقران −٥٧٦  اهللا ++ مو رسول)*(ُ
 .سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثني

لد الزنجي, بن خا++نا مسلم: الوهاب احلارثي++بن عبد++ حممد −١٦٩٩
ْبن حييى, عن أبيه, عن شقران قال++عن عمرو رأيت النبي  يصلي عىل : ُ

ًمحار متوجها إىل خيرب ٍ)٢(. 
بن ++بن حنبل, عن إسحاق++نا أمحد: بن هانئ++ إبراهيم −١٧٠٠

ْشقران موىل رسول: ًمعرش فيمن شهد بدرا++عيسى, عن أبي ُ++ , اهللا 
 .)٣(ًئاًوكان يومئذ عبدا, ومل يقسم له شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من خرج نجد, ومل  بهمن طريق وكيع) ٢/٥١٠(» املصنف«شيبة يف ++ أبيأخرجه ابن )١(

» العلل«:  راجع.قراد, وهذا احلديث قد اختلف يف سنده++ أبيطريقي ابن غراب ونوحٍ
 ).٢/٦(حاتم ++ أبيالبن» العلل«, و)٣/٢٤٢(للدارقطني 

عجمة وسكون القاف بضم امل« :)٢/٧٩٨(» التبصري«, و»التقريب«ضبطه احلافظ يف (*) 
) ٤/٣٦١(» التهذيب« يف  احلافظوقد نقل. )٥/٥٩(» اإلكامل«, وانظر »وآخره نون

جزم به +وهذا ما. ها .»شقران لقب«: داود وغريمها أن++ أبيعن اإلمام البخاري وابن
, والذهبي يف )٢/٥٢٧(» أسد الغابة«بن األثري يف اغري واحد من أهل العلم, واعتمده 

 .)١٢/٥٤٤(» هتذيب الكامل«, وانظر ترمجته يف )٧٢: ص(» األلقاب«
, )١/٣٧٢(» حلية األولياء«, ويف )٣/١٤٩٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه+)٢(

, وقد أخرجه أمحد بهمن طريق املصنف  )٤/٢٧١(» تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
بن ++لم عن مس, وغريمها من طرق,)٣/١٤٩(» األوسط«, والطرباين يف )٣/٤٩٥(

 . بهخالد الزنجي
 .املصنف بهمن طريق  )٤/٢٧١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٣(



  ثالثاملجلد ال ٢٠٤

ً وليس لُشقران اسم فيمن شهد بدرا يف كتاب الزهري, :
 .وال يف كتاب ابن إسحاق

: اسم شقران: عن أبيه, عن ابن إسحاق:  ابن األموي −١٧٠١
 .)١(صالح موىل النبي 

بن +سمعت جعفر: بن فرقد قال++نا عثامن: )٢(بن أخزم++ زيد −١٧٠٢
طلحة, والذي ++أبو: ۩ي أحلد قرب النبي الذ: حممد حيدث عن أبيه قال
ُألقى القطيفة حتته شقران ْ ُ َ)٣(. 

أنا واهللا : سمعت شقران يقول: رافع قال++وأخربين ابن أبي: قال جعفر
 .اهللا  يف القرب++طرحت القطيفة حتت رسول

شقران وأم : سمعت ابن داود يقول: بن أخزم قال++ زيد −١٧٠٣
ّأيمن ممن ورث النبي   .)٤( عن أبيهّ

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .املصنف بهمن طريق  )٤/٢٧٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)١(
» الكاملهتذيب «: هو الطائي مرتجم يفو) ١٥: ص(للذهبي » املشتبه« كام يف بمعجمتني) ٢(

)١٠/٥.( 
 .]م/أ−١٩٢: ق[  ۩  
من طريق ) ١/٣٤٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٤٦٨(أخرجه الرتمذي  )٣(

 . بهأخزمبن ++زيد
 . بهمن طريق البغوي) ٤/٢٧٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٤(
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ه [  )١(]شهابمن ا
َرمي −٥٧٧  )*(ْشهاب ا

 .ًبن كليب, سكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا++جد عاصم
َّنا معلى:  عمي −١٧٠٤ معدان ++نا أبو: ُبن حمران++نا حممد: بن أسد++ُ

اهللا ++دخلت املسجد ورسول: بن كليب, عن أبيه, عن جده قال++عن عاصم
ا مقلب القلوب ي«: ُ, يشري بالسبابة ويقول)٣( فخذه عىل)٢( واضع يده

 .)٤(»ثبت قلبي عىل دينك
 . وال أعلم روى هذا احلديث غري ابن محران:

 )*(بن مالك++شهاب −٥٧٨
 .ًأحسبه من أهل الياممة, روى عن النبي  حديثا

بن حممد ++حدثني سليامن: بن إسحاق العسكري قال++ أمحد −١٧٠٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف( من )١(
أسد «, و)٢/٢٦٢(» االستيعاب«, و)٤/٣٦٠(» اجلرح والتعديل«انظر ترمجته يف (*) 

 .)٤/٣٦٤(» اإلصابة«, و)٢/٥٣٢(» الغابة
 .»يديه«): م(يف ) ٢(
 ).م(صحح عليها يف ) ٣(
, واحلديث أخرجه بهمن طريق املصنف  )١٢/٥٧٧(» هتذيب الكامل«أخرجه املزي يف +)٤(

 معدان++ أبي وغريمها من طريق,)٧/٣١٣(» الكبري«, والطرباين يف )٣٥٨٧(الرتمذي 
 . بهمعدانبن ++اهللا++عبد

» اإلصابة«, و)٢/٥٣٢(» أسد الغابة«, و)٢/٢٦٢(» االستيعاب«: يفانظر ترمجته (*) 
 .)١٢/٥٧٦(» هتذيب الكامل«, و)٣/٣٦٥(
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: بن عامرة احلنفي قال++بن عقبة++حدثني عامرة: الياممي قالابن شعبة 

حدثني جدي : بن مالك قال++بن شهاب++اهللا++بن عبد++)١(حدثني نقري
اهللا  وكان قد وفد إليه, وقالت له ++بن مالك أنه سمع رسول++شهاب

 من كإن«: رسول اهللا, أال تسلم علينا? فقال+ يا:امرأة يقال هلا أم كلثوم
 .)٢(»يعنيها++ الوسؤاهلا عام, هاعنيال ي++ها ماقللن الكثري, ومنعي يلبق

 )*(شهاب −٥٧٩
 . سكن مرص, ومل ينسب
 : ويف كتاب ابن إسامعيل

 شهاب  −٥٨٠
, روى عن النبي  حديثا,  ًرجل سكن مرص, من أصحاب النبي 

 .)٣(ومل يذكر احلديث
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٦/٣٦٧(» اجلرح«, و)١/٣٤٠(, )٧/٣٥٩(البن ماكوال » اإلكامل«بالقاف كام يف +)١(

 .)٣/٣٦٤(» اإلصابة«
 .به املصنفمن طريق  )١/٣٥٠(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٢(

» املعجم الكبري«, و)٣/٣٦٥(» اإلصابة«, و)٢/٣٨٠(» أسد الغابة«: انظر ترمجته يف (*)
 .)٧/٣٧٤(للطرباين 

 ., وذكر فيه احلافظ احلديث من طريق الطرباين وابن منده)٣/٣٦٦(» اإلصابة«: انظر) ٣(
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٥٨١− Fبن أنس++شري)*( 
 .ًسكن الكوفة, روى عن النبي  حديثا

 . ابن معاوية ح−يعني−أنا مروان : ُبن رشيد++ داود −١٧٠٦
 :۩مالك األشجعي++أنا أبو: زائدة قال++بن أبي++ رسيج, أنا حييى −١٧٠٧
 اهللا ++رأيت رسول: بن أنس قال++بن رشيط, عن أبيه رشيط++أنا نبيط

أي « :قالسألنا فوأثنى عليه ثم اهللا ++خيطب الناس يف حجة الوداع, فحمد
هذا البلد, :  قالوا»فأي بلد أحرم?«: هذا اليوم, قال:  قالوا»أحرم?يوم 
فإن دماءكم وأموالكم «: هذا الشهر, قال:  قالوا»فأي شهر أحرم?«: قال

 هل ,عليكم حرام كحرمة هذا البلد, وحرمة هذا الشهر, وحرمة هذا اليوم
 .)١(»اللهم اشهد«: نعم, قال:  قالوا»بلغت?

 .ن رشيدب++وهذا لفظ حديث داود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من روى عن «طلوبغا يف ق, وابن )٣/٣٤١(» اإلصابة«بفتح أوله هكذا ضبطه احلافظ يف +(*)
َشريط«ط يف بعض املصادر بالقلم ِبُ, وض)٢٦٠: ص(» يه عن جدهأب بن ++ رشيط:وهو» ُ

» اإلنابة« ذكره مغلطاي يف ,طفانغبن ++بن هالل األشجعي من بني أشجع++بن مالك++أنس
, »ويقال إن له صحبة«: )٣/١٩٠ (»الثقات«, من أجل قول ابن حبان يف )٤٣١(ترمجة 
 »االستيعاب«, و)٢٥٠: ص(» بن حزمامجهرة « و,)٣/١٤٨٥(ألبي نعيم » املعرفة «:وانظر

والبنه «: نعيم++, وقال أبو)١/٢٥٧(» التجريد« و,)٢/٥٢١(» أسد الغابة«, و)٢/٢٦٥(
 .ها .»ةط وألخيه صحبيُنب

 .]م/ب−١٩٢: ق[  ۩  
, وأخرجه بهمن طريق املصنف  )١/٣٤٦(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)١(

, )١٤٦(» حجة الوداع«, ومن طريقه ابن حزم يف )٢/٤٤٣(» الكربى«النسائي يف 
 كلهم من طريق مروان ,)٣/١١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيوأخرجه ابن
 . بهمالك األشجعي++ أبيالفزاري, عن
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ْشــييم −٥٨٢ ُ)*( 
ّبن مرة[أحد بني سهم   َ, من بني فزارة, أحسبه سكن املدينة, وروى)١(]ُ

 .ًعن النبي  حديثا
: بن حممد الزهري++أنا يعقوب: بن عباد الفرغاين++ أمحد)٢( −١٧٠٨

بن شييم أحد بني ++بن حممد, عن أبيه, عن سعيد++بن جعفر++أنا إبراهيم
ُأنه كان يف جيش عيينة حني جاء يمد :  أبيهبن مرة, أنه حدثه عن++سهم

: اهللا  نصف متر خيرب عىل أن يرجع فأبى, قال++هيود خيرب وأعطاه رسول
ًحتفا [أهلكم, أهلكم : أهيا الناس: ًفسمعنا صوتا يف عسكر عيينة يقول

يتناظرون فأقمنا ++فرجعوا ال:  فقد خولفتم إليهم, قال)٣(]صبح ثالثة
, فلم نسمع لذلك الصوت نبأ, وما نراه كان ًوبعثنا العيون يمين ا وشام

 .)٤(إال من السامء
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)٣/١٤٩٠(» املعرفة«, و)٣/٣١٥: (»اإلصابة «:بضم الشني املعجمة وبتحتانيتني وانظر+(*)

ُحيث اختلف العلامء يف اسمه فبعضهم جعله شتيم ) ٥٣٦−٢/٥٣٠(» أسد الغابة«و
 ؛ وهو الذي سيأيت بعد هذا, وبعضهم جعله شنتم بنون بعد الشني,بتاء بعد الشني

 .عي وجعفر املستغفري وغريهمذ, وتبعه يف ذلك الربنيالبغوي صحابيحيث جعله 
 .)ف(من ) ١(
 .»أخربنا«): ف(يف ) ٢(
  .ة غري موجودة يف مصادر ختريج احلديث فاهللا أعلم, وهذه العبار)م, ف( كذا يف )٣(
 , وأخرجهبهمن طريق املصنف  )١/٣٥٠(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٤(

 . بهحممد الزهريبن ++من طريق يعقوب) ٣/١٤٩٠(» املعرفة«نعيم يف ++أبو
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 )*(شنتم −٥٨٣
 .ومل ينسب
نا : بن الفضل األزرق++نا العباس: اهللا++بن عبد++ هارون −١٧٠٩
أن النبي  كان : بن شنتم, عن أبيه++ليث, عن عاصم++نا شقيق أبو: مهام

قع كفاه, وكان إذا قام يف إذا سجد وقعت ركبتاه إىل األرض قبل أن ت
 .)٢( عىل فخذيه)١(عمّداو , ركبتيهعىلهنض فصل الركعتني 
 , عن أبيه,كليببن ++ن عاصمع , روى هذا احلديث رشيك:

 .»تقع ركبتاه إىل األرض قبل يديه«:  عن النبي ,حجربن ++عن وائل
 .)٣( عن رشيك,مروانبن ++ عن يزيده, إسحاق وغريه ب −١٧١٠

 ومل أسمع , به عن رشيك غري يزيد۩ وال أعلم حدث:
 . إال يف هذا احلديثاًلشنتم ذكر

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .انظر الرتمجة السابقة(*) 

 ).٢/٢٧٨(البن األثري » النهاية«. استند: أي) ١(
  بنحوه, وأخرجهاملصنف بهمن طريق ) ١/٣٥٠(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٢(

 »حتفة األرشاف«:  وانظر. بهبن الفضل++من طريق عباس) ٣/١٤٩١(» املعرفة«نعيم يف ++أبو
 ).١٩٢٤٥(للحافظ املزي 

 ,)٨٨٢(, وابن ماجه )١١٥٤(, والنسائي )٢٦٨(, والرتمذي )١١٥٤(داود ++أخرجه أبو )٣(
 . بههارونبن ++ عن يزيد, من طرق,وغريهم

 .]م/أ−١٩٣: ق[  ۩  
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ان −٥٨٤  )*(ةأبو ر
 .)١( شمعون:بلغني أن اسمه

 بكر++ أبونا: مزاحم وغريمها قاال++بن أبي++ جدي ومنصور −١٧١١
 أن :ةرحيان++ أبي عن,ُنيسبن ++ عن عبادة,محيد الكندينا : عياشبن ا

ًا وكرما ار يريد هبم عزّفن انتسب إىل تسعة آباء ُكَم«:  قالاهللا ++رسول
 .)٢(»كان عارشهم يف النار

بن ++)٣(حريزنا : املغرية احلميص++ أبونا: هانئبن ++ إبراهيم −١٧١٢
بن ++الرمحن++ عبدسمعت: مرثد الرحبي قالبن ++سمعت سعيد: عثامن قال

: رحيانة قال++ أباسمعت: رهة قالأببن ++سمعت كريب: حوشب قال
 : فقال رجل»ر اجلنةْبِال يدخل يشء من الك«: سمعت النبي  يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وألبي ,)١٠: ق( ملسلم »الكنى« : انظر. وهو هبا أشهر,»ةأبو رحيان«: متفق عىل كنيته(*) 

 .)٤٣: ص(لألزدي » أسامء من يعرف بكنيته من الصحابة« و,)١/٣٠(برش الدوالبي 
 .بن النرض++اهللا++عبد:  وقيل,صحها وهو أ.شمعون: اختلف يف اسمه, فقيلقد  وهذا,

 شمعون, وقال: أي. ها .»األول أصح« :, وقال)٣/١٨٩(» الثقات«قاله ابن حبان يف 
ون بالغني يعني املعجمة وهو غشم« :)٤/٣٦٢(» املكاإل«يونس يف بن ++سعيد++أبو

, )٢/٥٢٩(» أسد الغابة«, و)٢٣/٢٠٠(» تاريخ دمشق «:وراجع .ها .»عندي أصح
األول « :ملتني وقالبمه سمعون :أنه قيل يف اسمه» االستيعاب«الرب يف ++عبد ونقل ابن

 .»خنافةبن ++يزيدبن ++شمعون«:  وقال,»أكثر يعني شمعون بشني وعني
 .املصنفعن ) ٢٣/٢٠٠(»  دمشقتاريخ«ذكره ابن عساكر يف ) ١(
ه , وأخرجبهمن طريق املصنف  )٢٣/١٧٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٢(

» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )١/١٤١(» األوسط«, والطرباين يف )٤/١٣٤(أمحد 
 . بهعياشبن ++بكر++ أبي عن,من طرق) ١/٣٤٥(

 .خطأ: »جرير«): م(يف ) ٣(
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مجل بسري سوطي وبشسع نعلي فقال النبي أ إين ألحب أن ,رسول اهللا+يا
ر ْبِ وإنام الك,تبارك وتعاىل مجيل حيب اجلاملاهللا ++ إن,ْربِليس ذلك بالك«: 

 .)٢(» بعينيهَ الناس)١(َصِمَوغ ,َّه احلقِفَن سَم
 .رحيانة غري هذين احلديثني++ أبووقد روى

 )*(Iويل++ أبو,دودمشMب ا −٥٨٥
 صفواننا : املغرية احلميص++ أبونا: هارون احلربيبن ++ حممد −١٧١٣

 شطب املمدود أنه )٣(طويل++ أبيجبري, عنبن ++الرمحن++نا عبد: عمروابن 
عمل الذنوب كلها فلم يرتك منها  أرأيت رجاًل:  فقالاهللا ++أتى رسول

َّشيئا وهو يف ذلك, مل يرتك حاج  إال اقتطعها بيمينه فهل )٤(ةَّ وال داجةً
اهللا ++إله إال++ الأما أنا فأشهد أن:  قال»هل أسلمت?«: لذلك من توبة? قال

نعم, تفعل اخلريات وترتك «: قالاهللا ++ وأنك رسول,رشيك له++ الوحده
 وفجرايت? وغدرايت :, قال»عاىل لك خريات كلهنتاهللا ++الرشات جيعلهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاحتقرهم ومل يرهم شيئا: أي) ١(  .)٣/٧٢٥( البن األثري »النهاية«. َ
, والطرباين يف )٢/١٨٢(» خاملعرفة والتاري«, والفسوي يف )٤/١٣٣(أخرجه أمحد  )٢(

 . بهاليامن احلميص++ أبي وغريهم من طريق,)٢/١٤٢(» مسند الشاميني«
 نعيم++ترجم له أبو, )١/١٣٠( »القاموس املحيط«:  انظرالطويل احلسن اخللق,: بْطالشَّ(*) 

للحافظ » اإلصابة«, و)٢/٧٨(» االستيعاب«الرب يف ++ وابن عبد,)٣/١٤٩٢(» املعرفة«يف 
 ).٣٥٠−٣/٣٤٩(جر ابن ح

 .»طويل عن شطب++ أبيعن«:  فأصبح اإلسنادًسهوا,» عن «:زاد هنا) ف(يف ) ٣(
القاصدون البيت, : جةااحل: قال اخلطابي«): ٢/١٠٠(» النهاية«قال ابن األثري يف ) ٤(

احلاجة الصغرية, : الراجعون, واملشهور بالتخفيف, وأراد باحلاجة: الداجةو
 .نقله املصنف بعد احلديث+ وانظر ما.»ةاحلاجة الكبري: وبالداجة
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 .)١( حتى توارىرّكبُأكرب, فام زال ياهللا ++:قال, »نعم«: قال
ًعبيد وكان عارفا بالنحو والعربية بن ++سمعت مبرش: املغرية++ أبوقال
  والداجة الذي يقطع,۩ة الذي يقطع عىل احلاج إذا توجهواّاحلاج: يقول

 .إذا رجعواعليهم 
 ,املغرية++ أبي عن,هارونبن ++ روى هذا احلديث غري حممد:

  النبي  طويل أن رجاًل أتى:جبريبن ++الرمحن++ عبد)٢(عن صفوان, عن
 ,هارون صحف فيهبن ++ شطب املمدود, وأحسب أن حممد)٣(طويل

 .)٤(قال غريه++ ماوالصواب
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ «, واخلطيب البغدادي يف )١/٣٤٩(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)١(

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وأخرجه ابنبهمن طريق املصنف  )٣/٣٥٢(» بغداد
بن ++ وغريمها من طريق حممد,)١/٢٣٣(» الكنى واألسامء«, والدوالبي يف )٥/١٨٨(

 . بههارون احلربي
 .]م/ب−١٩٣: ق[  ۩  
 .»بن«): م(يف ) ٢(
, ونقل اخلطيب )ف(تأكيدا للتكرار, وغري واضح مكاهنا يف ) م(صحح عليها يف ) ٣(

 »...طويال شطب«: قول البغوي هذا وفيه) ٣/٣٥٢(» تارخيه«البغدادي يف  
 ).٣/٣٥٢(» تاريخ بغداد«النص يف ) ٤(
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 )* ( الكويد العبسيبن ++)١(لَكَش −٥٨٦
 .ةسكن الكوف

 أنا :أمحد الزبريي++ أبوأنا: عمر قاالبن ++د اهللاي جدي وعب −١٧١٤
ْحييى العبيس, عن شتيبن ++أوس, عن باللبن ++سعيد َ شكل, عن أبيه بن ++رُ

 , بهأتعوذًذا ّ علمني تعو,رسول اهللا+ يا:أتيت النبي  فقلت: شكل قال
 ومن ,اللهم إين أعوذ بك من رش نفيس وبرصي: قل«: فأخذ بكفي فقال

 .)٢(»يّينم ومن رش , ومن رش قلبي,رش لساين
 .وال أعلم له غريه: )٣(][

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٧٨٧(» تبصري املنتبه«: , انظربفتح املعجمة والكاف) ١(

تسمية «, والرتمذي يف )٤/٢٦٤(» تاريخ البخاري«: ترمجته يفانظر , )ف(من (*) 
نعيم يف ++وأبو»  الكبريعجمامل«يف ) ٧/٣١٠(, والطرباين )٥٩: ص(» الصحابة

, وقال )٢/٥٢٨(» أسد الغابة«, و)٤/٣٨٨(» اجلرح«و, )٣/١٤٩٠( »املعرفة«
بن محيد له صحبة, وليس يف رواة احلديث ++شكل« :)١٨٠: ص(» رفةاملع«احلاكم يف 
 .ها .»شكل غريه

, وغريهم من )٥٤٤٤(, والنسائي )٣٤٩٢(, والرتمذي )١٥٥١(داود ++ أبوأخرجه )٢(
 . بهأوسبن ++ عن سعيد,طرق

 .وعليه تصحيح) ف(بني املعقوفني ملحق هبامش +ما) ٣(
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 )*(عمروبن ++شعيب −٥٨٧
][)١(: 

بن ++عن عائذ [,رجاءبن ++ عن سلمة,بسكابن ++ يعقوب به −١٧١٥
عمرو بن ++عمرو وناجيةبن ++)٢(]مالك وشعيببن ++ سمع أنس:رشيح
 .)٣(ب باحلناءِضلنبي  خيْ اارأين: يقولون

 :  وبلغني أن ذا اللحية الكالبي اسمه:

 )*(عامربن ++شريح −٥٨٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن األثري يف اوارتضاه » احلرضمي«بـ) ٢/٧٠٩ (»االستيعاب«الرب يف ++ عبدبه ابننس(*) 

 ).٣/٣٥١(» اإلصابة« واحلافظ يف ,)٢/٥٢٦(» أسد الغابة«
 .)ف( من )١(
 , واحلديث أخرجه ابن)٣/٣٥١(» اإلصابة«, وانظر )ف(بني املعقوفني ساقط من + ما)٢(

 .عن يعقوب به) ٤/٥٢٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 ).٧/٣٧٥(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف) ٣(

بن ++عامربن ++ربيعةبن ++كالببن ++بكر++بن أبي++كعببن ++عوفبن ++عامربن ++وهو رشيح(*) 
−٥٨: ص(» طبقاته«, وخليفة يف )٣٢٦: ص: (»مجهرة ابن الكلبي «:صعصعة انظر

, )٨/٥٣٠(» هتذيب الكامل«, و)٣/٣٣٧(, )٢/٤١٧(» اإلصابة«, و)٣٠٢, ٥٩
 ).١/٣٠٧(» نزهة األلباب«, و)٥٤: ص: (»األلقاب«و

 ,)٢٦٦−٣/٢٦٥(»  الكبريالتاريخ«يف له البخاري وهو مشهور بكنيته وهبا ترجم 
 .)٣٤٦(, وقد سبقت ترمجته برقم وغريمها) ٣/٤٤٨(» اجلرح«حاتم يف ++ أبيوابن
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 )* (]ابن خليد[: بن خالد ويقالا :ويقال َمعبدبن ++لْبِش −٥٨٩
موسى وابن البزار ++ وأبو ورسيجئوابن املقر خيثمة++ أبو −١٧١٦

 عن عبيد اهللا, عنعيينة, عن الزهري, بن ++ سفيانحدثنا: وغريهم قالوا
ة تزين قبل أن َمَئل عن األُالنبي  س لد وشبل أناخبن ++هريرة وزيد++أبي
َصنْحُت إن ثم  −ًثالثا– فإن عادت فاجلدوها ,إن زنت فاجلدوها«:  قالَ

 .)١( أو يف الرابعة, يف الثالثة»زنت فبيعوها ولو بضفري
 عن ,ري عن الزه,الرزاق, عن معمر++ عبدنا: زنجويه ابن  −١٧١٧

 ومل , عن النبي  نحوه,هريرة++ أبي عن,خالدبن ++ عن زيد,عبيد اهللا
 .)٢(يذكر شباًل

 عن , سفيانحدثنا:  قالوائخيثمة وابن املقر++ وأبو۩ جدي −١٧١٨
بن خالد وشبل ++هريرة وزيد++ عن أبي,اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,الزهري
ال قضيت بيننا إ أنشدك :الل فقجكنا عند النبي  فقام إليه ر: قالوا

اهللا ++قض بيننا بكتاباصدق, :  وكان أفقه منه فقالهصمَ فقام خ,بكتاب اهللا
 بامرأته, ىنفز عىل هذا )٣(ًيفاِسَبني عاكان : , قال»قل«: وأذن لي, قال

 من أهل العلم فأخربوين أن ا فسألت رج,فافتديت منه بامئة شاة وخادم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٣/٣١٣(» اإلصابة«ترجم له احلافظ يف , و)ف(, واملثبت من » خويلدأبو«): م(يف  (*)
» التجريد«, و)٢/٥٠٣(» أسد الغابة« وانظر ,)٣/١٤٨٧( »املعرفة«نعيم يف ++ووأب

 . بتحقيقنا)٤١٦(ملغلطاي » اإلنابة« راجع ,, ويف اسمه وصحبته اختالف)١/٢٥٢(
 . به عن الزهري,من طريق سفيان) ٢٥٦٥(أخرجه ابن ماجه  )١(
من ) ٥/٢٣٨(» لكبريا«, والطرباين يف )٤/١٤٧(» املستخرج«عوانة يف ++ أبوأخرجه )٢(

 . بهالرزاق++ عبدطريق
 .]م/أ−١٩٤: ق[  ۩  
َعسفاء: واجلمع ً أي أجريا,)٣(  .)٣/٤٦٨( البن األثري »النهاية«. ُ
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 اهللا++ امرأته الرجم, فقال رسول وأن عىل, عام)١( وتغريب, ابني جلد مائةعىل

 ٌّالامئة شاة واخلادم رد: والذي نفيس بيده ألقضني بينكام بكتاب اهللا«: 
 −سلمأرجل من −أنيس+ وعىل ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا,عليك

 .)٢( فرمجها,فاعرتفت:  قال»عىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها
 عن عبيد ,ثني مالك, عن الزهريحد: ي قال مصعب الزبري −١٧١٩

 .)٣( ومل يذكر شباًل. نحوه عن النبي ,بن خالد++هريرة وزيد++ عن أبي,اهللا
معني يقول يف بن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −١٧٢٠
 .خليدبن ++وهو شبل: خالد وشبل قال حييىبن ++هريرة وزيد++ أبيحديث

 .معبدبن ++ شبل: وابن عيينة يقول.مدحابن ++ شبل:ويقولون: قال حييى
 .)٤(وليس هو كام يقول ابن عيينة

 . لشبل صحبةت ليس:سمعت حييى يقول:  عباس قال −١٧٢١
 فأما أهل .)٥(خالد ابن : ويقال, خليد:معبد ويقالبن ++نه شبلإ :ويقال

مالك األويس, عن النبي بن ++اهللا++ عبدحامد, عنبن ++شبل: مرص فيقولون
 .)٦( له صحبةت ليس ألن شبال;وهذا عندي أشبه: يى قال حي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣/٦٥٧( البن األثري »النهاية«. النفي عن البلد الذي وقعت فيه اجلناية:  التغريب)١(
 وغريهم من ,)٢٥٤٩(, وابن ماجه )٥٤١١(, والنسائي )١٤٣٣(أخرجه الرتمذي  )٢(

 . به عن الزهري,عيينةبن ++طريق سفيان
, )١٤٣٣(, والرتمذي )٤٤٤٥(داود ++ وأبوومواضع أخر,) ٦٦٣٣(أخرجه البخاري  )٣(

 . به عن مالك, وغريهم من طرق,)٥٤١٠(والنسائي 
 ).٣/٨(» تاريخ الدوري«) ٤(
 .»خالد«): م(يف ) ٥(
 ).٣/٥٦: (»تاريخ الدوري«) ٦(
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 , عن يونس, نا ابن وهب:بن خداش++نا خالد:  ابن زنجويه −١٧٢٢

بن ++اهللا++ عبد أخربه أن, املزينأن شباًلاهللا ++أخربين عبيد: عن ابن شهاب قال
, وذكر »الوليدة إن زنت«:  قالاهللا ++ أخربه أن رسول,مالك األويس

 .)١( األمة۩حديث
ابن أخي الزهري, نا : إبراهيمبن ++نا يعقوب: خيثمة++ أبو −١٧٢٣

  أخربه أن,د املزينيخلبن ++أن شبلاهللا ++أخربين عبيد: قال عن عمه
مة إذا َاأل« : أخربه فذكر احلديث حديث,مالك األويسبن ++اهللا++عبد
 .تعاىلاهللا ++وأسنده وهو الصواب إن شاء, )٢(»...زنت

سبن ++شجاع −٥٩٠  )*(ديوهب ا
 عن ,عقبةبن ++نا ابن فليح, عن موسى: )٣(ْرويَف هارون ال −١٧٢٤

 .الزهري ح
 إسحاق قاالبن ++حممدنا : ثني أبيحد:  ابن األموي قال −١٧٢٥

بن ++أسدبن ++ربيعةبن ++وهببن ++شجاع: اهللا ++ًفيمن شهد بدرا مع رسول
 .أسدبن ++دودانبن ++غنمبن ++كبريبن ++مالكبن ++صهيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م/ب−١٩٤: ق[  ۩  
, بهمن طريق املصنف  )١/٥١٢(» الفصل للوصل املدرج يف النقل«أخرجه اخلطيب يف +)١(

من ) ٤/٣٠٢(» الكربى«, والنسائي يف )٢/١٢١(» معجم الصحابة«وأخرجه ابن قانع يف 
 . بهطريق ابن وهب

عاصم يف ++ أبي, وابن)٤/٣٠٢(» الكربى«, والنسائي يف )٤/٣٤٣(أخرجه أمحد  )٢(
 . بهإبراهيمبن ++من طريق يعقوب) ٢/٣٤٦(»  واملثايناآلحاد«
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٩٤(البن سعد » الطبقات الكربى«: انظر لرتمجته(*) 

 ).٣/٣١٦(» اإلصابة«, و)٢/٥٠٥(, وأسد الغابة )٢/٢٦٤(, واالستيعاب )٣/١٤٨٦(
 .وهو خطأ سبق التنبيه عليه مرارا, »القروي«) م(يف ) ٣(
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خزوميبن ++اس −٥٩١  )*(عثمان ا
 عن ,عقبةبن ++ عن موسى,نا ابن فليح:  هارون الفروي −١٧٢٦

 .الزهري ح
ثني أبي, عن ابن إسحاق فيمن حد:  ابن األموي قال −١٧٢٧

 .خمزومبن ++ من بني عامر,الرشيدبن ++عثامنبن ++ شامس:ًشهد بدرا
 .خمزومبن ++ من بني عامر,هرميبن ++عثامنبن ++شامس: وقال ابن إسحاق

 )*(يقِرَش −٥٩٢
سعيد موىل بني ++نا أبو: حدثني أبي: أمحدبن ++اهللا++ عبد −١٧٢٨
كيسان, عن بن ++صالح حدثني :احلسام++بن أبي++سلمةبن ++سعيدنا : هاشم
 عن جدته حبيبة ,مسعود, عن احلكم أو ابن احلكم الزرقيبن ++عيسى

اء راحلة بعضورقاء عىل البن ++ أهنا كانت مع أبيها فإذا بديل:بنت رشيق
 ;ًن كان صائما فليفطرَم«:  قالاهللا ++ن رسولإ :ىفناد اهللا ++رسول

 .)١(»فإهنا أيام أكل ورشب
y°Ö]<h^e<†}aw)٢(< <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نعيم+ألبي» معرفة الصحابة«, و)٢٤٥ /٣(البن سعد » الطبقات الكربى«: انظر لرتمجته(*) 

 ).٣/٣٥٧(» اإلصابة«, و)٢/٥٢٨(, وأسد الغابة )٢/٢٦٧(, واالستيعاب )٣/١٤٨٩(
بن حنبل يف ++بن أمحد++اهللا++ترجم له عبد«: , وقال)٢/٥٠٥(» أسد الغابة« :انظر لرتمجته(*) 

 .)١/٦٤٢(» تعجيل املنفعة«, و)٣/٣٤٣(» اإلصابة«و. »ه أحدمسند األنصار ومل يتابع
» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٢٧٤(» املستدرك«احلاكم يف و, )٣٩/٤٥٢(أخرجه أمحد  )١(

 . بهكيسانبن ++من طريق صالح) ٦/٣٢٩٦(
 .)ف(ليس يف ) ٢(



 ٢١٩ ثالثاملجلد ال  

 الصادباب 
ه صاد)١(ابتداء من روى عن الن    ا

 )*(يى++ أبو,سنانبن ++صهيب −٥٩٣
 . أحاديثروى عن النبي يسكن املدينة,  وكان ,مات سنة ثامن وثالثني

بن ++القاسم[عبيد ++ أبي عن,العزيز++بن عبد++ي عمي عل −١٧٢٩
مناة من النمر بن ++ي أوسن من ب,مالكبن ++سنانبن ++هيبص: )٢(]سالم

جدعان بن ++اهللا++ عبد فاشرتاه,الروم ووافوا به املوسم ب۩كان أصابه سبي
 ,يممتبن ++ من بني عمرو, بنت قعيدىسلم:  وأم صهيب,القريش فأعتقه

ّمالك عىل األبلةبن ++نانِوقد كان النعامن استعمل أباه س ُ)٣(. 
 ٌ صهيب)٥(]كان: قال [عمربن ++ورأيت يف كتاب حممد: )٤(][

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, واملثبت من »أول«) م(يف ) ١(

بن عسال اآلتية, ++بعد ترمجة صفوان) ف(ملغربية جاء ترتيب ترمجة صهيب يف النسخة ا(*) 
بن عقيل عىل اختالف يف نسبه راجع يف ++عمرو++بن عبد++بن مالك++بن سنان++هو صهيبو

بن امجهرة «و, )٣/١٤٩٦ (ألبي نعيم» املعرفة«و, )٢٤/٢١٣(» تاريخ دمشق«: ذلك
 .)١٣/٢٣٧(» هتذيب الكامل« و,)٢/٧٢٧(» االستيعاب« و,)٥٧٧(» الكلبي

 ).ف(ليس يف ) ٢(
 .]م/أ−١٩٥: ق[  ۩  
, واألثر )١/١٦( البن األثري »النهاية«.  بلد معروف قرب البرصة من جانبها البحري)٣(

 .من طريق املصنف به) ٢١٤−٢٤/٢١٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف 
 .)ف( من )٤(
 .)ف(ليس يف ) ٥(



  ثالثاملجلد ال ٢٢٠

 ,ب باحلناءِض وكان خيْر,ِمَّ وكان ينتمي إىل الن, احلمرةَشديد َأمحر )١(رجاًل
ن وثالثني ودفن  مات باملدينة يف شوال سنة ثام,وكان كثري شعر الرأس

 )٢(بالبقيع
بن ++ عن موسى,نا ابن فليح: موسى الفرويبن ++ هارون −١٧٣٠
 ,سنانبن ++صهيب: اهللا ++ً عن الزهري فيمن شهد بدرا مع رسول,عقبة
 .قاسطبن ++رِمَّالنمن وهو 

 نا ابن إسحاق فيمن شهد :أبي حدثني : ابن األموي قال −١٧٣١
َ وقتل ,قاسطبن ++ من النمر,سنانبن ++صهيب: اهللا ++ًبدرا مع رسول

  من بني,عثامنبن ++)٣(عبيد اهللابن ++مالكبن ++َ عثامن: يوم بدرٌصهيب
 .قيصبن ++الدار++عبد

 من بني ,مالكبن ++عثامن:  عن الزهري,عقبةبن ++ موسى)٤(ويف كتاب
 .سنانبن ++ قتله صهيب,ُمرةبن ++تيم

بن ++نا حممد: أسامة++نا أبو: بن أبان الكويف++بن عمر++اهللا++ عبد −١٧٣٢
 .لصهيب ح قال عمر : بن حاطب قال++الرمحن++بن عبد++عمرو, عن حييى

 نا :عمروبن ++ نا حممد:أبي حدثني :األمويبن ++ سعيد −١٧٣٣
 : لصهيبقال عمر :  عن أبيه قال,حاطببن ++الرمحن++بن عبد++حييى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»رجل«): ف(يف ) ١(
 ).٣/٢٢٦( سعد البن» الطبقات الكربى«انظر ) ٢(
) ٢٤/٢٣٤(» تاريخ دمشق«وهو املوافق لام يف ) ف(ً مكربا, واملثبت من »عبد اهللا«): م(يف ) ٣(

 .من طريق املصنف به
 .»حديث«): م(يف ) ٤(



 ٢٢١ ثالثاملجلد ال  

تبارك اهللا ++ بأبي حييى وقالكتنيتا: ًوجدت عليك يف اإلسالم إال ثالثا++ما
öΝ﴿: وتعاىل s9 ≅ yè øgwΥ …ã& ©! ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% $ wŠÏϑ y™﴾ ]متسك ++ النعم, وأنك: , قال]٧: مريم
قاسط وأنت من املهاجرين, بن ++رِمَّ إىل النيعّدَ أنفقته, وأنك تًشيئا إال

 فإن ;إين اكتنيت بأبي حييى: تقول++ ماَّ أما: قال.عليهاهللا ++ن أنعمممو
ًأمسك شيئا إال ++ ال إين:تقول++َّحييى, وأما ما++ين أبا كنااهللا ++رسول
$!﴿: تبارك وتعاىل يقولاهللا ++ فإن;أنفقته tΒ uρ Ο çFø) xΡ r& ⎯ÏiΒ &™ó© x« uθ ßγ sù … çµ àÎ= øƒä† ( uθèδuρ 

çö yz š⎥⎫Ï% Î—≡§9$#﴾ ]قاسطبن ++ّين أدعي إىل النمرإ :تقول++ ما وأما۩]٣٩: سبأ; 
 طائفة من العرب بعد أن عرفت باينًبعضها بعضا فسفإن العرب تسبي 

 ولو كنت من , فباعوين بسواد الكوفة, فأخذت بلساهنم,أهلي ومولدي
 .)١(انتميت إال إليها++ ماومةُر

 ,عمر يف حديثهبن ++اهللا++ عبد ومل يتجاوز,وهذا لفظ حديث ابن األموي
, وقال ابن بيهأ  عن: ومل يقل,الرمحن++بن عبد++ عن حييى,أسامة++ أبيعن

 . عن أبيه:األموي يف حديثه
سلمة, عن ثابت, عن بن ++نا محاد: خالد القييسبن ++ هدبة −١٧٣٤

⎪⎦t﴿ اهللا ++قرأ رسول:  عن صهيب قال,ليىل++بن أبي++عبدالرمحن Ï% ©# Ïj9 
(#θ ãΖ |¡ôm r& 4© o_ ó¡çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ﴾ ]إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل :  قال]٢٦: يونس

 ,ًموعدا يريد أن ينجزكموهاهللا ++إن لكم عند: ٍ منادىالنار نادالنار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/١٩٥: ق[  ۩  
 , وأخرجه ابنبهمن طريق املصنف  )٢٤/٢٣٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)١(

من ) ٣/٤٥٠(» املستدرك«, واحلاكم يف )١/٢١٨(» املثايناآلحاد و«عاصم يف ++أبي
 . بهحييى األمويبن ++طريق سعيد
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 , ويدخلنا اجلنة, ويبيض وجوهنا,نانل موازيّ أمل يثق?هو++ ما:فيقولون
 فام يشء ,تعاىلاهللا ++ فيكشف هلم احلجاب فينظرون إىل? النار)١(نموجيرنا 

 .)٢( وهي الزيادة,أعطوه هوأحب إليهم من النظر إليه
  عن,ثابتنا : املغريةبن ++نا سليامن: )٣(]وخرفبن  [ شيبان −١٧٣٥
عجبت «: اهللا ++قال رسول:  عن صهيب قال,ليىل++بن أبي++الرمحن++عبد

بته اْ إن أص; وليس ذلك ألحد إال للمؤمن,ه له خريَّله ُكَألمر املؤمن, إن أمر
ُ وإن أصابته رضاء,ً شكر فكان خريا لهُرساء  .)٤(»ًرب فكان خريا لهص ْ
سنان بن ++يزيدبن ++حممد حدثني :هانئ قالبن ++ إبراهيم −١٧٣٦
سمعت : ًسمعت جماهدا يقول: سمعت عطاء يقول: يقول++سمعت أبي: قال

اهللا  ++سمعت رسول: ًسمعت صهيبا يقول: بن املسيب يقول++سعيد
 .)٥(» حمارمهّن استحلَما آمن بالقرآن م«: يقول

 اهللا++بن عبد++بن سعد, عن يزيد++يندْشِنا ر: بن سعيد++ سويد −١٧٣٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»عن«): ف(يف ) ١(
, بهمن طريق املصنف  )١/٥٧(» ستة جمالس من أماليه«ّيعىل الفراء يف ++ أبوأخرجه+)٢(

 . بهسلمةبن ++من طريق محاد) ١٨١(واحلديث أخرجه مسلم 
 ).ف(ليس يف  )٣(
من طريق  )٣٨٦(» الفضل الزهري++ أبيحديث«علي اجلوهري يف بن ++حلسنأخرجه ا+)٤(

 عن ,فروخبن ++من طريق هداب وشيبان) ٢٩٩٩(, واحلديث أخرجه مسلم بهاملصنف 
 . بهاملغريةبن ++سليامن

 ولكن سقط به,من طريق املصنف  )٥٤/٢٤٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٥(
» الكبري« وأخرجه الطرباين يف .له خطأ مطبعي ولع,»صهيب «:من إسناده عنده

 . به عن أبيه,سنانبن ++يزيدبن ++من طريق حممد) ٦/٩(» مسنده«, والبزار يف )٨/٣١(
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قال النبي  لعلي : قال ۩صهيب, عن أبيهبن ++اهلاد, عن عثامنبن ا
فمن أشقى «: عاقر الناقة, قال:  قال»من أشقى األولني?«: 
ُالذي يضربك عىل«: رسول اهللا, قال+ ياأعلم++ ال: قال»?اآلخرين ْ  ,» هذهَ

هذه, يعني حليته, وكان علي ب هذه من َضَخيوأشار بيده إىل يافوخه, ف
−  من هذه−يعني حليته− ب هذهِض الشقي الذي خيْأال خيرج:  يقول

 .)١(هِق رأسِرْفَم يعني
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م/أ−١٩٦: ق[  ۩  
 , وأخرجهبهمن طريق املصنف  )٤٢/٥٤٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)١(

 . بهسعيدبن ++ من طريق سويد)٨/٣٨(» الكبري«, والطرباين يف )١/٣٧٧(يعىل ++أبو
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ه صفوانالنمن روى عن   )١(  ا
محيةيمأبن ++صفوان −٥٩٤  )*( ا

 بن حذافة++بن وهب++فخلبن ++أميةبن ++صفوان: )٢(سعدبن ++قال حممد
 بن حذافة++وهببن ++حبيببن ++وأمه صفية ابنة يعمر ,عمروبن ++حبن مجا
 وقدم عىل النبي , كان يسكن مكة,وهب++ أبا: يكنى صفوانح,بن مجا

 .)٣( املدينة
 عن ,املباركبن ++اهللا++ عبدأنا: احلميد احلامين++بن عبد++ حييى −١٧٣٨
: أمية قالبن ++ عن صفوان,املسيببن ++ عن سعيد, عن الزهري,يونس

هو ل ف, فأعطاين ثم أعطاين,َّنبي  وهو من أبغض الناس إليأتيت ال
 .)٤( َّأحب الناس إلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وحدث تقديم وتأخري وتداخل يف تراجم هذا املوضع )م( يف تليس» صفوان«كلمة ) ١(

 ,)ف(يف النسخة املغربية 
, )٢/٢٧٤(» االستيعاب«, و)٣/١٤٩٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته+(*)

 .)١٣/١٨٠(» لهتذيب الكام«, و)٣/٤٣٢(» اإلصابة«, و)٣/٢٥(» أسد الغابة«و
 ).٥/٤٤٩(» الطبقات الكربى«) ٢(
, )١٥٩: ص(, والبن حزم )٩٥: ص(بي لالبن الك» اجلمهرة«راجع يف نسبه ) ٣(

, )٥/٤٤٩(سعد بن ++ملحمد» الطبقات«, و)١/٤٤٠( للبالذري »أنساب األرشاف«و
» اجلرح«, و)٤/٣٠٤(للبخاري » التاريخ«, و)٧٨, ٢٤: ص(خلليفة » الطبقات«و
 ).٢/٣٠٩(وي فسلل» املعرفة«, و)٤/٤٢١(

 , وأخرجه ابناملصنف بهمن طريق  )٢٤/١١٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٤(
 . بهثنا حييى احلامين): ١/١١٩(» مكارم األخالق«الدنيا يف ++أبي
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 ,بن أنس++حدثني مالك: اهللا الزبريي قال++بن عبد++ُ مصعب −١٧٣٩

 .)١(ح: بن أمية قيل له++ أن صفوان,اهللا++بن عبد++ عن صفوان,عن ابن شهاب
 , نا مالك:سواربن ++ نا شبابة:الصباحبن ++حممدبن ++ احلسن −١٧٤٠

 أن صفوان , عن أبيه,أميةبن ++صفوانبن ++اهللا++ عبد عن,عن ابن شهاب
 املدينة ى فدعا براحلته فركبها حتى أت,ن مل هياجر فقد هلكَ م:قيل له
 .نه من مل هياجر فقد هلكإ :إنه قد قيل لي:  النبي  فقال له)٢(فسأل

 فنام صفوان يف .,» مكةرجع إىل بطحاءاذهبت اهلجرة, «: فقال النبي 
, َ فأ,خذ من حتت رأسهُ فأ,املسجد وتوسد رداءه تى بالسارق إىل النبي 

د ِرُ إين مل أ,رسول اهللا+ يا: فقال له صفوان, أن يقطعاهللا ++فأمر به رسول
 قبل أن تأتيني فأ«: ۩اهللا ++ فقال رسول.ةق ردائي عليه صد;هذا
 .وهذا لفظ حديث شبابة.)٣(»به

 عن ,قاله مصعب الزبريي++ ما وصواب هذا احلديث عندي:
 .أميةبن ++ أن صفوان,اهللا++بن عبد++ عن صفوان, عن ابن شهاب,مالك

ًأعلم أحدا تابعه ++ العن أبيه:  والذي قاله شبابة فيه,وتابعه مجاعة عليه
 .عليه

َّشبةبن ++ عمر −١٧٤١ لمة, عن سبن ++ نا محاد:عاصمبن ++نا عمرو: َ
بن ++ وعمرو.أميةبن ++ أن صفوان, عن عطاء,قيس وحبيب ومحيد وعامرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وأخرجه بهمن طريق املصنف  )٢٤/١٠٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)١(

 . به عن ابن شهاب,)٢/٨٣٤(» املوطأ«مالك يف 
 ., وكأنه ضبب عليها»عن«): ف(يف زاد ) ٢(
 .]م/ب−١٩٦: ق[  ۩  
 . بهمن طريق شبابة) ٢٥٩٥(أخرجه ابن ماجه  )٣(
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ً أنه كان نائما يف املسجد وحتت :أميةبن ++ عن صفوان, عن طاوس,)١(دينار
 فأخذه فرفعه إىل , من حتت رأسها فجاء لص فانتزعه,)٢(سه مخيصةرأ

فهال قبل «: قال .تقطعه++ ال,رسول اهللا+ يا: فأمر بقطعه فقالاهللا ++رسول
 .)٣(»أن تأتيني به كنت تركته

نا : بن جعفر++ نا حممد:بن حنبل++نا أمحد: بن هانئ++ إبراهيم −١٧٤٢
بن أمية, أن رجاًل رسق ++بن املرقع, عن صفوان++شعبة, عن عطاء, عن طارق

 قد جتاوزت عنه, ,رسول اهللا+ يا: فرفعه إىل النبي  فأمر بقطعه, فقال,بردة
 .)٤(اهللا ++, فقطعه رسول»وهب++أبا+بل أن تأتيني به ياَن قِكان مفلو «: قال

 اهللا++ عبد عن,أمية++ أبيالكريم++ عبدنا سفيان, عن:  جدي −١٧٤٣
فدعا رجا من أصحاب النبي  فيهم ++ أبيزوجني: احلارث قالبن ا

ه  فإن;ًاهنشوا اللحم هنشا«:  قالاهللا ++ إن رسول:أمية فقالبن ++صفوان
 .)٥(»أهنأ وأمرأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حيث جيمع بني الشيوخ كعادته, وهو ;سلمةبن ++ هو محاد»ردينابن ++وعمرو«: القائل) ١(

, )٤١٨−١/٤١٧(يلي ل للخ»اإلرشاد« راجع .مع إمامته قد استنكر عليه العلامء ذلك
 ).٢/٨١٥(لإلمام ابن رجب » رشح العلل«و

 .)١/٢٥٦( البن األثري »النهاية«.  ثوب أسود أو أمحر له أعالم)٢(
منهال, عن بن ++من طريق حجاج) ٦/١٥٩(» مشكل اآلثار«أخرجه الطحاوي يف  )٣(

 . به عن عطاء,من طريق قتادة) ٤٨٧٨(, وأخرجه النسائي  بهسلمةبن ++محاد
 عن ,جعفربن ++من طريق حممد) ٤٨٧٩(, ومن طريقه النسائي )٣/٤٠١(أخرجه أمحد  )٤(

 . به عن عطاء, عن قتادة,سعيد
, وأخرجه بهمن طريق املصنف ) ٢٤/١٠٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٥(

 , وبنحوه به ثنا سفيان−وهو جد البغوي−منيع بن ++ثنا أمحد): ١٨٣٥(الرتمذي 
 .أمية بن ++من حديث صفوان) ٣٧٧٩ (داود++أبو
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سليامن نا : زريعبن ++نا يزيد: عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٧٤٤
 عن ,أميةبن ++مالك, عن صفوانبن ++عثامن, عن عامر++ أبيالتيمي, عن
 .)١(»الطاعون والغرق والنفساء والبطن شهادة«: النبي  قال

عMلبن ++صفوان −٥٩٥  )*(ا
 .سكن املدينة
 بن خزاعي++بن املؤمل++ رحضة۩بن املعطل بن++انصفو: بن عمر++قال حممد

 .سليمبن ++هبثةبن ++ثعلبةبن ++ذكوانبن ++هاللبن ا
: بن جعفر قال++اهللا++بن عمر القواريري أن عبد++ عبيد اهللا −١٧٤٥

بن ++بكر++ أبي)٢( عن,بن الفضل++اهللا++ عن عبد,بن يوسف++أخربين حممد
اهللا  يف ++كنت مع رسول: قالبن معطل السلمي ++ عن صفوان,الرمحن++عبد
 فلام كان نصف , فصىل العشاء اآلخرة ثم نام, صالته ليلة)٣( فرمقت,سفر

 ثم , ثم قام, ثم نام,الليل استنبه فتال العرش اآليات من آخر سورة آل عمران
 ثم , أقيامه أم ركوعه كان أطول: فال أدري, ثم توضأ فصىل ركعتني,تسوك

 ثم ,فتال العرش اآليات من آخر سورة آل عمران ثم استيقظ ,انرصف فنام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, بهمن طريق املصنف  )٣/١٨٩(» األحاديث املختارة«أخرجه الضياء املقديس يف +)١(
 . بهمن طريق سليامن التيمي) ٢٠٥٤(وأخرجه النسائي 

 ,)٣/١٤٩٩(ألبي نعيم » املعرفة«, و)٤٠٧: ص(» مجهرة ابن الكلبي«: انظر يف نسبه(*) 
 »االستيعاب« و,)٢٦٤: ص(البن حزم » مجهرة النسب« و,)٢٤/١٦٢(» تاريخ دمشق«و

 ).٣/٤٤٠(» اإلصابة«, و)٣/٣٠(» أسد الغابة«, و)٢/٧٢٥( الرب++ عبدالبن
 .]م/أ−١٩٧: ق[  ۩  
 .»بن«): م(يف ) ٢(
 ).١/٣٧٣ (»املعجم الوسيط«.  أدمت النظر إليه)٣(
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 أقيامه أم ركوعه أم : وال أدري, ثم قام فتوضأ وصىل ركعتني, ثم تسوك,قام
 فلم يزل يفعل , ثم استيقظ ففعل مثل ذلك, ثم انرصف فنام,سجوده أطول

 .)١( حتى صىل إحدى عرشة ركعة,كام فعل أول مرة
 وهو ابن )٢(ساطْيَمُلسلمي بسااملعطل بن ++ مات صفوان:وقال ابن عمر
 .)٣(عمرو++ أبا ويكنى,بضع وستني سنة

 )*(رمةبن ++صفوان −٥٩٦
 .ً سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا,خمرمة الزهريبن ++أخو املسور

بن ++بشرينا :  ابن معاوية:يعني−نا مروان : أيوببن ++ زياد −١٧٤٦
اهللا ++قال رسول: الصفوان الزهري, عن أبيه قبن ++سليامن, عن القاسم

 من َّر فإن احلَ−يعني صالة الظهر– احلر فأبردوا بالصالة ّإذا اشتد«: 
 .)٥(» جهنم)٤(حْيَف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وأخرجه به صنفاملمن طريق  )٢٤/١٥٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)١(

 . بهعمر القواريريبن ++ثنا عبيد اهللا): ٥/٣١٢(أمحد 
 ,)٢٤/١٧٦(» تاريخ دمشق« وما أثبتناه موافق لام يف , بشني مكررة»شمشاط«) ف(يف ) ٢(

 )٣/٢٥٨(لياقوت » معجم البلدان«: نظر وا,)٣/٤٤٢(» اإلصابة« و,)٢/٥٥٠ (»السري«و
 .ها. »بالد الروممدينة عىل شاطئ الفرات يف طرف «: وقال

» تاريخ دمشق« ابن عساكر يف −عمر الواقديبن ++وهو حممد−وصله عن ابن عمر  )٣(
 .البن زبر الربعي) ١/١٦٧(» مواليد العلامء ووفياهتم«: , وانظر)٢٤/١٦٣(
 .»القريش«: , وزاد يف نسبه)٣/٤٣٩(» اإلصابة«: انظر(*) 

ْ الفيح)٤( َسطوع احلر وفورانه, ويقال بالوا: َ  .)٣/٩٥٥( البن األثري »النهاية«. وُ
, وأخرجه أمحد بهمن طريق املصنف  )٢/١٦(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف +)٥(

 . بهسليامنبن ++من طريق بشري) ١/٢٨٧(» املصنف«شيبة يف ++ أبي, وابن)٤/٢٦٢(
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َُّسَعبن ++صفوان −٥٩٧  )*(راديال ا
 .سكن الكوفة

, عمي −١٧٤٧ ال املرادي ّسَبن ع++ صفوان:عبيد++ عن أبي 
َصاحب النبي  من بني الربض ان عداده يف بني مراد, وكبن ++بن زاهر++َّ

َجمل َ. 
بن ++الصمد++نا عبد: حنبلبن ++نا أمحد: زهريبن ++ أمحد −١٧٤٨
 )١(] لقيت:۩قال[ عن زر ,هبدلةبن ++عاصمنا : مهامنا : الوارث++عبد

 ,نعم:  قال?هل رأيت النبي : عسال املرادي فقلتبن ++صفوان
 .)٢(وغزوت معه ثنتي عرشة غزوة

:  
 نا : قال, وأشك يف سامعه إن شاء اهللا, عن شيبانويف كتايب −١٧٤٩
 عن ,عمروبن ++ عن املنهال,احلكم البناينبن ++علينا : حزنبن ++قعالص
عسال بن ++حدثني صفوان: سعود قالمبن ++اهللا++ عبد عن,حبيشبن ++زر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َالربضبن ++عسالبن ++هو صفوان(*)  ديم الباء بالعني املهملة وبتق–ان بثعوبن ++عامربن ++َّ

التاريخ  «:ناحية وراجعبن ++ من بني كنانةدمرابن ++زاهربن ++−املوحدة عىل املثلثة
: للدارقطني» املؤتلف«, و)٣/٣٠٤(السمعاين » أنساب«, و)٤/٣٠٤(» الكبري

أسد «, و)٢/٢٧٩(» االستيعاب«, و)٣/١٥٠١(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/٣٩٢(
 .)١٣/٢٠٠(» هتذيب الكامل«, و)٣/٤٣٦(» اإلصابة«, و)٣/٢٧(» الغابة

 .]م/ب−١٩٧ق[  ۩  
 .»عن صفوان«): ف(يف ) ١(
نعيم يف ++ أبو, ومن طريقه)٨/٥٩(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٢٣٩(أخرجه أمحد  )٢(

 ).٤/١٨٢(» احللية«
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عىل  )١(ئ وهو يف املسجد وهو متوكاهللا ++ أتيت رسول:املرادي قال
ًمرحبا «:  فقال, إين جئت أطلب العلم,رسول اهللا+ يا:قلت له أمحر ف)٢(ٍدْرُب

َّبطالب العلم, إن طالب العلم لتحفه املالئكة بأجنحتها ُ َ  ثم يركب ,َ
 .)٣(»هم لام يطلبحبًبعضهم بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا من 

بن ++ عن عاصم,بن معاوية++أنا زهري: بن اجلعد++ علي −١٧٥٠
إنه قد : ال فقلتّبن عس++أتيت صفوان: يش قالبن حب++ عن زر,النجود++أبي
اهللا  ++ يف صدري يف املسح عىل اخلفني فهل سمعت من رسول)٤(ّحك

نزع ن++ًرا أو مسافرين أن الْفَاهللا  إذا كنا س++نعم, أمرنا رسول: ًشيئا? قال
 .)٥(خفافنا ثالثة أيام ولياليهن من غائط وال بول وال نوم إال اجلنابة

 ,العيزار++بن أبي++بن عقبة++نا حييى: بن الريان++بن بكار++مد حم −١٧٥١
بن ++ عن زر,النجود++بن أبي++ليىل وإدريس األودي, عن عاصم++عن ابن أبي

 (sŒÎ#﴿اهللا  يف ++سجد بنا رسول: ال املرادي قالّبن عس++ عن صفوان,حبيش
â™!$uΚ¡¡9$# ôM¤)t±Σ$#﴾ ]٦(]١: نشقاقاال(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ًمتكئاوهو يف املسجد «): م(يف بدهلا ) ١(
ْ البرد)٢(  ).١/٤٨(» املعجم الوسيط «.وبرود أبردو أبراد: , واجلمعبه لتحفُي خمطط ساءِك: ُ
, وابن )٨/٥٤(» الكبري«, والطرباين يف )١/٢٧(» أخالق العلامء«أخرجه اآلجري يف  )٣(

 . بهمن طريق شيبان) ٦/٣٣١(» الكامل«عدي يف 
ّحك )٤( ْمنرشح تكن مل إذا: نفيس يف اليشء َ  ّالشك من يشء منه قلبك يف وكان ,به الصدر ُ

َوأوه ,ِّوالريب  ).١/١٠٢٢(البن األثري » النهاية «.وخطيئة ذنب أنه مكْ
مسعود بن ++, ومن طريقه احلسني)١/٣٧٩(» اجلعدبن ++مسند علي«أخرجه املصنف يف  )٥(

, )١٢٦(, والنسائي )٩٦(, وأخرجه الرتمذي )١/٣٣٦(» رشح السنة«البغوي يف 
 . بهالنجود++بن أبي++من طريق عاصم) ٤٧٨(وابن ماجه 

, وأخرجه الطرباين يف يهمن طريق املصنف  )٩/٧٠(» االكامل«بن عدي يف أخرجه ا+)٦(
 . بهبكاربن ++من طريق حممد) ٨/٦٨(» الكبري«
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عقبة وهو ضعيف بن ++أعلم رواه غري حييى++ الذا حديث وه:
 .احلديث

ن++ عبد)١(أبو ,صفوان القرشي −٥٩٨  )*(صفوانبن ++الر
بن ++ عن يزيد,نا ابن فضيل: بن صالح األزدي++الرمحن++ عبد −١٧٥٢
الرمحن ++بن عبد++ أو صفوان)٢(بن صفوان++الرمحن++ عن عبد,زياد عن جماهد++أبي

ً اجعل ألبي نصيبا ,رسول اهللا+يا: فتح مكة جاء بأبيه فقاللام كان : القريش قال
 أقسمت : فقال العباس »َهجرة ۩إهنا ال«:  فقال النبي ,يف اهلجرة
 .)٣(»َ وال هجرة, عميُأبررت«:  يده فقالّمدف : قال.رسول اهللا+عليك يا

 )*( أو ابن صفوان,صفوان −٥٩٩
ًالزبري حديثا واحدا, و++ أبوومل يرو عنه إال  .نه مكيإ :يقالً

  .أنا زهري ح: اجلعدبن ++ علي −١٧٥٣
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وستأيت كام جاء الرتدد يف الرواية اآلتية» أو «:وصواهبا, )م, ف(يف النسختني كذا ) ١(
 .)٢/٧٢٣(» االستيعاب« وانظر صفوان من هذا املعجم,بن ++ترمجة عبدالرمحن

قاله  الرمحن عن النبي ++بن عبد++صفوان أو صفوانبن ++عبد الرمحن« :قال البخاري(*) 
 .ها. »يصح+زياد عن جماهد ال++بن أبي++يزيد

 ).١٧/١٨٥(, )١٣/٢٠٠(» هتذيب الكامل«, و)٣/٤٣٨(» اإلصابة«: وانظر لرتمجته
 !»صفوانبن ++حممد« :)م(يف ) ٢(
 .]م/أ−١٩٨: ق[  ۩  
من طريق ) ٢١١٦(, ومن طريقه ابن ماجه )٧٢٨(» املسند«شيبة يف ++ أبينأخرجه اب )٣(

 . بهفضيلبن ++حممد
أسد «, و)٢/٢٨١(» االستيعاب«, و)٣/١٥٠٦(» معرفة الصحابة« :انظر لرتمجته(*) 

 ).٣/٤٤٣(» اإلصابة«, و)٣/٣٢(» الغابة
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قلت : خيثمة قال++نا أبو: النرض++نا أبو: اهللا++بن عبد++ هارون −١٧٥٤

 Ο!9#$﴿ينام حتى يقرأ ++اهللا  ال++ كان رسول: يقولاً أسمعت جابر:ألبي الزبري
∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s?﴾ ]و]٢−١: السجدة ﴿x8t≈t6s?﴾قلت:  أو :﴿x8t≈t6s? “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹Î/ à7ù=ßϑø9$#﴾ 

 .)١(صفوان أو ابن صفوان: ليس جابر حدثني, حدثنيه: ? فقال]١: امللك[

 بن البيضاء البدري++صفوان −٦٠٠
بن ++نا ابن فليح, عن موسى: بن موسى الفروي++ هارون −١٧٥٥

بن ++صفوان: اهللا ++ًعقبة, عن الزهري فيمن شهد بدرا يعني مع رسول
 .بيضاء
فيمن : حدثني أبي, عن ابن إسحاق قال: ي قال ابن األمو −١٧٥٦

بن ++بن ضبة++بن أهيب++بن هالل++بن ربيعة++بن أهيب++صفوان: ًشهد بدرا
 .)٢(بن فهر++احلارث

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم « يف  ابن قانع:, ومن طريقه)١/٣٨٢(» مسند ابن اجلعد«أخرجه املصنف يف  )١(

, وأخرجه احلاكم يف )٢/٥٨٥(» فضائل القرآن«, واملستغفري يف )٢/١٦(» الصحابة
 من طريق) ٢/٤٧٨(» شعب اإليامن«, ومن طريقه البيهقي يف )٢/٤٤٦(» املستدرك«

 . بهالنرض++أبي
بن مالك القريش الفهري, أخو سهيل «): ٢/٧٢٣(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدزاد ابن) ٢(

ْ وهب املعروفون ببني البيضاء, وهي أمهم, واسمها دعد بنت اجلحدموسهل ابني بن ++َ
 .ها .»مالكبن ++فهربن ++احلارثبن ++ضبةبن ++أمية
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 )*(حرببن ++ صخر:أبو سفيان −٦٠١
 حنبلبن ++أمحداهللا ++عبد++ أباسمعت: إبراهيم قالبن ++ أمحد −١٧٥٧

 .ح
: معني يقوالنبن ++يىسمعت حي: حممد قالبن ++ عباس −١٧٥٨
 .حرببن ++ صخر:سفيان++ أبياسم

 شمس++بن عبد++أميةبن ++حرببن ++سفيان صخر++ أبو:)١(وقال ابن عمر
 :سفيان++ أبي وأم,كنانةبن ++النرضبن ++كالببن ++قيصبن ++مناف++بن عبدا

 .صعصعةبن ++عامربن ++ من بني هالل,صفية ابنة حزن
 الطائف اهللا ++ وشهد مع رسول,ةسفيان قبل يوم فتح مك++ أبوأسلم

اهللا ++ُ وشهد يوم حنني فأعطاه رسول,ُورمي يومئذ فذهبت إحدى عينيه
ه يزيد ي ابنىأعطونني مائة من اإلبل وأربعني أوقية ُ من غنائم ح

 واهللا إنك لكريم ولقد ,وأمي++ أبيفداك: سفيان++ أبو فقال,ومعاوية
اهللا ++ملتك فنعم املسامل أنت, فجزاك ثم سا, املحارب كنتَمِْعحاربتك فن

 .ًخريا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن » مجهرة النسب« راجع يف نسبه .شمس++بن عبد++أميةبن ++سفيان صخر++ أبو:هو(*) 
سمية ت«, و)٤/٣٢٦(» اجلرح«, و)٤/٣١٠(» التاريخ الكبري«, و)٤٩: ص(الكلبي 
 ,)٣/١٩٣(» الثقات«, و)١/٣٦٣(» اآلحاد واملثاين«, و)٦٠: ص(للرتمذي » الصحابة

» تاريخ دمشق«, و)٢/٧١٤(» االستيعاب« و,)٣/١٥٠٩(ألبي نعيم » املعرفة«و
 ).٣/٤١٢(» اإلصابة«, و)٢٣/٤٢١(

 .من طريق املصنف) ٢٣/٤٣٢(» تاريخ دمشق«ّهو الواقدي, والنص نقله ابن عساكر يف ) ١(
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  وكان,)١(رانْجَعامله عىل نسفيان ++ وأبو ۩اهللا وتويف رسول: قال
 .سفيان ذهب برصه يف آخر عمره++أبو

 ,زيدبن ++ عن هشام,سلمةبن ++ عن محاد,)٢(]عن عفان [ −١٧٥٩
 .ما عمي وغالمه يقوده بعدسفيان دخل عىل عثامن ++ أبا أن:عن أنس
 عن , عن ابن إسحاق,نا أبي: حييى األمويبن ++ سعيد −١٧٦٠
  عن, عن ابن عباس,عتبةبن ++اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,الزهري

 . ححرببن ++سفيان++أبي
 ,لزهريا عن , عن معمر,الرزاق++ عبدنا: زنجويه ابن  −١٧٦١

− ِيه إىل يفَِّسفيان من ف++حدثني أبو: ل عن ابن عباس قا,عن عبيد اهللا
بينام أنا بالشام إذ جيء بكتاب من :  قال−زنجويهواحلديث عىل لفظ ابن 

وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إىل عظيم :  إىل هرقل قالاهللا ++رسول
هنا أحد اهل ه: فقال هرقل:  إىل هرقل قالى فدفعه عظيم برصىرصُب

فر من نعم, فدعيت يف ن:  قالوا?من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي
ًأيكم أقرب نسبا من :  فدخلنا عىل هرقل فأجلسنا بني يديه, فقال,قريش

: أنا, قال: فقلت: سفيان++ أبوهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي? قال
قل :  ثم دعا برتمجانه فقال, أصحابي خلفيوافأجلسوين بني يديه وأجلس

 فإن كذبني ,زعم أنه نبييإين سائل هذا عن هذا الرجل الذي : هلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/ب−١٩٨: ق[  ۩  
 ;يعرببن ++يشجببن ++زيدبن ++بنجران ميتُس ,معروفة اليمن شق من باحلجاز مدينة )١(

 ).٤/١٢٩٨(للبكري » استعجم+معجم ما «.نزهلا من أول وهو
» تاريخ دمشق«, والنص نقله ابن عساكر يف )ف(, وأثبتناه من )م (سقط من) ٢(

 .من طريق املصنف بإثباهتا) ٢٣/٤٦٨(
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 الكذب عنيلوال خمافة أن يؤثروا اهللا ++يماو: سفيان++ أبو قال.فكذبوه
هو فينا ذو : قلت: ه فيكم? قالُبَسَسله كيف ح:  ثم قال لرتمجانهت,لكذب
ل كنتم هف: قال .ال: قلت:  قال?فهل كان من آبائه ملك:  قال.بسح

 :هَِعتبان َم:  قال.ال: قلت: قال ?قال++ ماتتهمونه بالكذب قبل أن يقول
يزيدون أو :  قال. بل ضعفاؤهم:قلت: أرشاف الناس أم ضعفاؤهم? قال

هل يرتد أحد منهم عن دينه :  قال. بل يزيدون, ال:قلت: ينقصون? قال
 .نعم: فهل قاتلتموه? قلت:  قال.ال: خطة له? قلتَبعد أن يدخل فيه س

جا ِتكون احلرب بيننا س: قلت: فكيف كان قتالكم إياه? قال: قال
 ونحن منه يف ۩ال: قلت: فهل يغدر? قال:  قال.صيب منا ونصيب منهي

ّمدة أو هدنة أمكنني يف كلمة أن ++ مافواهللا:  قال,هافيهو صانع ++ ماندري++ الُ
 :قلت:  قال?لهبفهل قال هذا القول أحد ق:  قال.ًأدخل فيها شيئا غري هذه

 فزعمت أنه  إين سألتك عن حسبه فيكم: قل له:فقال لرتمجانه: قال. ال
 هل : فكذلك الرسل تبعث يف أحساب قومها, وسألتك;فيكم ذو حسب

: ُلو كان من آبائه ملك, قلت:  فقلت, فزعمت أن ال,كان من آبائه ملك
 مرجل يطلب ملك آبائه, وسألتك عن أتباعه ضعفاؤهم أو أرشافه

 هل كنتم تتهمونه : وسألتك,هم وهم أتباع الرسلؤبل ضعفا: فقلت
 فعرفت أنه مل يكن يدع ,الن فزعمت أ:  قالقال,++ن يقول ما قبل أبكذب

 أحد منهم ّ هل يرتد: وسألتك,تعاىلاهللا ++الكذب عىل الناس فيكذب عىل
شاشة ب وكذلك اإليامن إذا خالطه , فزعمت أن ال,خطة لهَعن دينه س

 , فزعمت أهنم يزيدون, وسألتك هل يزيدون أو ينقصون,القلوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/أ−١٩٩: ق[  ۩  
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 فزعمت أنكم قد ? وسألتك هل قاتلتموه,موكذلك اإليامن حتى يت
 , فتكون احلرب بينكم وبينه سجا ينال منكم وتنالون منه,قاتلتموه

 فزعمت ? وسألتك هل يغدر,وكذلك الرسل تبتىل ثم تكون هلا العاقبة
 ? وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله,رِدْغَت++ ال وكذلك الرسل,أن ال

يتهم بقول قيل أ: ا القول أحد قبله قلتلو قال هذ: فزعمت أن ال, فقلت
يأمرنا بالصالة والزكاة والصيام :  يأمركم قلتقال بامثم : قبله, قال

ه ن وقد كنت أعلم أ,تقول حقا فيه فإنه نبي++ ماإن يكن: والعفاف قال
 , ومل أكن أعلم أنه فيكم, ولو أعلم أين أخلص إليه ألحببت لقاءه,خارج

ثم : حتت قدمي قال++ ما وليبلغن ملكه,قدميهولو كنت عنده لغسلت عن 
الرمحن الرحيم من اهللا ++بسم«:  فقرأه فإذا فيهاهللا ++دعا بكتاب رسول

إىل هرقل عظيم الروم, سالم عىل من اتبع اهلدى, أما بعد اهللا ++حممد رسول
 ,أجرك مرتنياهللا ++يؤتك وأسلم ۩ أسلم تسلم,فإين أدعوك بدعاية اإلسالم

≅Ÿ﴿ و»)١(فإن عليك إثم األريسينيفإن توليت  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9# (#öθs9yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 
¥™!# uθ y™ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ä3 uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7 ÷è tΡ ω Î) ©!#﴾ ]إىل قوله]٦٤: آل عمران , :﴿(#ρ ß‰yγ ô©# ¯Ρ r'Î/ 

šχθ ßϑ Î= ó¡ãΒ﴾ . فلام فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت األصوات عنده وكثر
 ابن ُرْمَ أ)٢(َرِمَ لقد أ:فقلت ألصحابي: ا فأخرجنا قال وأمر بن,اللغط
ًفام زلت موقنا بأمر : ر قالف إنه ليخافه ملك بني األص)٣(كبشة++أبي

 . اإلسالمَّعلياهللا ++ أنه سيظهر حتى أدخلاهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/ب−١٩٩: ق[  ۩  
ّأي الزراعني, نبه هبم عىل مجيع الرعايا) ١(  ).٣/٤٤(» حاشية السندي عىل صحيح البخاري«. ّ
 .أي عظم) ٢(
 .أي النبي ) ٣(
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 :ٍفدعا هرقل عظامء الروم فجمعهم يف دار له فقال: قال الزهري
لفالح والرشد آخر األبد وأن يثبت لكم معرش الروم هل لكم يف ا+يا

 حيصة محر الوحش إىل األبواب فوجدوها قد )١(فحاصوا:  قال?ملككم
إين إنام اختربت شدتكم عىل :  فدعاهم فقال, هبمّ علي:أغلقت فقال

 .)٢( فسجدوا له ورضوا عنه,أحببت++ مادينكم فقد رأيت
خر عمره ومات هبا سفيان املدينة يف آ++ أبو نزل:)٣(عمربن ++وقال حممد

 . وهو ابن ثامن وثامنني سنة,سنة اثنتني وثالثني
سفيان سنة ++ أبوتويف: أخربين املدائني قال: زهريبن ++ أمحد −١٧٦٢

 .)٤( وصىل عليه عثامن ,أربع وثالثني

 )*(وداعة الغامديبن ++صخر −٦٠٢
 . وروى عن النبي ,سكن الطائف

يعىل, عن  )٥(نع ,نا شعبة وهشيم: اجلعدبن ++ علي −١٧٦٣
 .حديد, عن صخر الغامدي حبن ++عامرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢١٧(» مشارق األنوار «.جالوا :وقيل ,راجعني وكروا نفروا: أي) ١(
 . به عن الزهري,من طرق) ١٧٧٣(سلم ومواضع أخر, وم) ٧(أخرجه بنحوه البخاري ) ٢(
 ).١/٢٤(البن سعد »  اجلزء املتمم–الطبقات الكربى « )٣(
 . بهمن طريق املصنف )٢٣/٤٧٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٤(

: ة الغامدي األزدي, ويقالعوديبن ++صخر« :)٣/١٩٣(» الثقات«قال ابن حبان يف (*) 
, )٥/٥٢٧(البن سعد» الطبقات«, و)٣/٤١٨(» ةاإلصاب «:وانظر .ها. »ابن وداعة

تسمية «, و)٤/٣١٠(» التاريخ الكبري«, و)٢٨٥, ١١٣: ص(» خياطبن ++خليفة«و
 ).٨/٢٤(لطرباين ل»  الكبريعجمامل«, و)٦٠: ص(للرتمذي » الصحابة

 .وما أثبتناه من مصادر التخريج وهو الصواب) ف(وغري واضحة يف » بن«): م(يف ) ٥(



  ثالثاملجلد ال ٢٣٨

 عىلي أنا :نا هشيم: أيوب قاالبن ++رشيد وزيادبن ++ داود −١٧٦٤
اهللا ++قال رسول:  عن صخر الغامدي قال,حديدبن ++عامرةأنا : عطاءبن ا

 .)١(»اللهم بارك ألمتي يف بكورها«: 
 بعثهم من أول فكان إذا بعث رسية أو جيًشا: رشيدبن ++زاد داود

 ,۩ من أول النهاره وكان يبعث جتار,ً رجاًل تاجراٌ وكان صخر,النهار
 .)٢(ر مالهُثى وَكَرْثَفأ

 , عن شعبة,سفيان الثورينا : أمحد الزبريي++ أبونا:  جدي −١٧٦٥
 عن النبي , عن صخر الغامدي,حديدبن ++ عن عامرة,عطاءبن ++عن يعىل
 . التجارةَعظيم ٌ كان صخر:, ومل يذكر)٣( نحوه

 . روى صخر الغامدي غري هذاأعلم وال :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الكامل«, ومن طريقه ابن عدي يف )١/٢٩٦(» مسند ابن اجلعد«صنف يف أخرجه امل )١(

داود ++ أبو, وأخرجه)٣/٨١(» املؤتلف واملختلف«, والدارقطني يف )٧/١٣٧(
 . به عن هشيم,من طرق) ٢٢٣٦(, وابن ماجه )١٢١٢(, والرتمذي )٢٦٠٦(

 .]م/أ−٢٠٠: ق[  ۩  
 عن ,من طرق) ٢٢٣٦( وابن ماجه ,)١٢١٢(, والرتمذي )٢٦٠٦(داود ++ أبوأخرجه )٢(

 . بههشيم
 ,)٢/١٠٦(» تاريخ بغداد«, واخلطيب يف )٣/١٥١٤(» املعرفة«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٣(

 . به عن شعبة,وغريمها من طريق سفيان الثوري



 ٢٣٩ ثالثاملجلد ال  

ْالعيلةبن ++صخر −٦٠٣ ح)١(َ  )*(ّيِسَمْ ا
 .نزل الكوفة

بن ++عامربن ++عمروبن ++)٣(هللا++بن عبد++العيلةبن ++ صخر:)٢(قال ابن سعد
 .أمحسبن ++أسلمبن ++علي

 ,البجلياهللا ++عبدبن ++أباننا : أمحد الزبريي++ أبونا:  جدي −١٧٦٦
  .العيلة حبن ++ عن صخر,حازم++ أبي عن,عن صخر وغري واحد

 أباننا : نعيم++ أبو أنا:هانئ وغري واحد قالوابن ++ إبراهيم −١٧٦٧
بن ++ عن صخر,زم عمياح++بن أبي++عثامن حدثني :البجلي قالاهللا ++عبدبن ا

 ,اهللا ++ىل رسولشعبة فقدمت هبا إبن ++ املغريةَةّمَأخذت ع: العيلة قال
: اهللا ++ فقال رسول,تي عند صخرّمَ ع,رسول اهللا+ يا:فجاء املغرية فقال

, )٤(»هَتّ عىل الرجل عمّدُ فر إن الرجل إن أسلم أحرز ماله وولده,يا صخر«
 . حديث جديوهذا لفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح العني , وهو )ف(واملثبت من ! ةبمعجمة بعدها ياء مشدد» الغيلة«): م(يف ) ١(

» املؤتلف واملختلف «:عجمة باثنتني من حتتها, انظروسكون الياء املخففة امل
 وراجع ,, وغريمها من كتب املشتبه)٦/٣٠٧(» اإلكامل«, و)٣/١٥٩١(للدارقطني 

 ).٢/٧١٥(» االستيعاب«
بن ++أمحسبن ++أسلمبن ++عليبن ++عمروبن ++ربيعةبن ++اهللا++بن عبد++العيلةبن ++صخر: ووه(*) 

, )١/٣٥١(البن الكلبي » نسب معد«, و)٣/١٣(» بةأسد الغا «:أغار انظربن ++الغوث
 ., وغريهم)١١٨: ص(, وخلليفة )٦/٣١(البن سعد » الطبقات«و

 )٦/٣١(البن سعد » الطبقات« )٢(
 »بن ربيعة«: زاد» الطبقات«يف مطبوعة ) ٣(
, وأخرجه  بهأمحد الزبريي++من طريق أبي) ٢/٢٠(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ٤(

 . بهاهللا البجلي++بن عبد++ وغريمها من طريق أبان,)١٤٨٥(, والدارمي )٣٠٦٧(ود دا++أبو



  ثالثاملجلد ال ٢٤٠
 والصواب زعموا ,أمحد يف إسناده++ أبانعيم++ أبو وخالف:

 .يمنع++ أبيقول
 .العيلة غري هذا احلديث فيام أعلمبن ++ وليس لصخر:

عسربن ++نابحُّالص −٦٠٤ َ ا  )*(سيا
 . وروى عن النبي ,سكن الكوفة

عمر القواريري بن ++الوليد النريس وعبيد اهللابن ++ عباس −١٧٦٨
 عن ,حازم++بن أبي++ عن قيس,سعيدبن ++ عن جمالد,زيدبن ++نا محاد: قاال
 وإين مكاثر ,أنا فرطكم عىل احلوض«: اهللا ++قال رسول: نابح قالُّالص

 .)١(»ً فال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض,بكم األمم
الوليد بن ++القاسمبن ++نا الوليد: اجلنيدبن ++أمحدبن ++ حممد −١٧٦٩

 .اهلمداين ح
عون بن ++أسامة ويزيد وجعفر++نا أبو: اهللا++بن عبد++ هارون −١٧٧٠
 .عبيد حبن ++وحممد
معاوية بن ++نا مروان:  قاال۩سعيدبن ++ جدي وسويد −١٧٧١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وهو »صالح«: , وفيه)٣/١٥٢١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

» اإلصابة«, و)٣/٣٥(» أسد الغابة«, و)٢/٢٩٣(» االستيعاب«تصحيف طباعة, و
 ).١٣/٢٣٥(» هتذيب الكامل«, و)٣/٤٤٧(

من ) ٨/٧٨(» الكبري«, والطرباين يف )٣/٣٩(يعىل ++ وأبو,)٤/٣٥١(جه أمحد أخر )١(
 . بهسعيدبن ++ عن جمالد,طرق

 .]م/ب−٢٠٠: ق[  ۩  



 ٢٤١ ثالثاملجلد ال  

 )١( حالفزاري
 .عباد حبن ++عبادنا : مسلمبن ++ علي)٢(و  −١٧٧٢
 .وكيع حنا : إسامعيلبن ++ حممد −١٧٧٣
 , عن قيس, كلهم عن إسامعيل,معتمرنا : األشعث++ أبو −١٧٧٤

  عن الصنابحي: وقال يزيد.نابحُّ عن الص:أسامة++ أبوعن الصنابحي, وقال
َمسْأحثم  َيلةِجَرجل من ب أنا «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال َ

 وهذا لفظ حديث .)٣(» بكم األمم بعديٌ وإين مكاثر,كم عىل احلوضُفرط
 .هارون
 :معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس −١٧٧٥

 .األعرسبن ++نابحُّالص: ل لهحازم يقا++بن أبي++الصنابح صاحب قيس
 :يسار ويقالبن ++الصنابحي يروي عنه عطاءاهللا ++وعبد :قال حييى

 .الصنابحياهللا ++عبد++أبو
 .)٤(بن عسيلة++الرمحن++ عبد:بكر ++والصنابحي صاحب أبي: قال حييى

بن ++الرحيم++نا عبد: نا ابن األصبهاين:  هارون وعمي قاال −١٧٧٦
 ناقة اهللا ++أبرص رسول:  عن الصنابح قال,عن قيس , عن جمالد,سليامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )م(حرف احلاء الدال عىل حتويل السند غري موجود يف ) ١(
 .»نا«): م(يف ) ٢(
اديث األح«, والضياء املقديس يف )٣٥١, ٤/٣٤٩(, وأمحد )٣٩٤٤(أخرجه ابن ماجه  )٣(

 . بهخالد++بن أبي++ عن إسامعيل,من طرق) ٣/٢٠٤(» املختارة
 ).٣/٧(»  رواية الدوري–معني بن ++تاريخ حييى« )٤(



  ثالثاملجلد ال ٢٤٢

 : فقال.»صاحب هذه الناقةاهللا ++قاتل«: حسنة يف إبل الصدقة فقال
 .)١(»اً إذْمَعَفن«:  قال. إين ارجتعتها ببعري من حاشية اإلبل,رسول اهللا+يا

يُّالص −٦٠٥  )*(نا
 .َيسوليس هو األمح

هبرام, بن ++الصلتنا : نا وكيع: إسامعيل احلساينبن ++ حممد −١٧٧٧
ال تزال «: اهللا ++قال رسول: نابحي قالُّ عن الص,وهببن ++عن احلارث

مل ينتظروا بصالة الفجر إحماق النجوم ++ ما من دينها)٢(كةَسَمهذه األمة يف 
 .)٤(» النرصانية)٣(ضاهاةُم

 وال أدري , األمحيس وليس هذا احلديث عن الصنابح:
 ?نبي  أم السمعه من ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , وابن)٣/٣٩(يعىل ++ أبو:, ومن طريقه)٤/٣٠٦(» املصنف«شيبة يف ++ أبيأخرجه ابن )١(
 ,)٨/٨٠(» الكبري«, وأخرجه الطرباين يف )٤/٤٧٩(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

 . بهسليامنبن ++الرحيم++ عبدكلهم من طريق
» االستيعاب«صنابح, و: , وفيه)٣/١٥٢٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

فحيث جاءت «: , وقال)٣/٤٤٧(» اإلصابة«, و)٣/٣٥(» أسد الغابة«, و)٢/٢٩٣(
 ,وحديثه موصول وهو الصحابي ,بن األعرساحازم عنه فهو ++بن أبي++الرواية عن قيس

 .» وهو التابعي وحديثه مرسل,وحيث جاءت الرواية عن غري قيس عنه فهو الصنابحي
 .)٢/٨٧٠ (»املعجم الوسيط «.األثر والبقية: املسكة) ٢(
 ).٣/٢٣٢( البن األثري »النهاية«. املشاهبة: املضاهاة) ٣(
من طريق وكيع, ) ٨/٨٠(» الكبري« والطرباين يف .ثنا ابن نمري): ٤/٣٤٩(أخرجه أمحد ) ٤(

 . بهعن الصلت)  ووكيع,ابن نمري (:كالمها



 ٢٤٣ ثالثاملجلد ال  

 )*(عباس العبديبن ++ارَحُص −٦٠٦
: األعىل++بن عبد++األعىل++نا عبد: بن عمر++ القواريري عبيد اهللا −١٧٧٨
ْبن إياس اجلُريري, عن أبي++)١(نا سعيد ار, َحُبن ص++الرمحن++ عن عبد,العالء++َ

ال تقوم الساعة «اهللا  ++قال رسول:  عن أبيه قال,القيس++وكان من عبد
 ۩ بني فالنن فعلمت أ»? من بقي من بني فالن:سف بقبائل فيقالحتى خي
 .)٢(هاراُنسب إىل قُ وأن العجم ت,العرب
ار َحُ عن صهعن يزيد, عن اجلُريري بإسناد:  به جدي −١٧٧٩
 .)٣(وذكر احلديث.. .اهللا ++سمعت رسول: قال

 . غري هذاى وال أعلم رو:
yÛ< †Â<ë^£]< ðˆ¢]<‚<<î×Â<ïi< äi]ç×‘æ< äÞçÂ<àŠuæ<]

<Äf‰<íß‰<Ý†Ó¹]<á^fÃ<àÚ<àÚ^nÖ]<ð^mønÖ]<Ýçè<»<å‚fÂæ<äÖç‰…<‚Û¦

å†ÛÂ< ÐÚ< àÚ< oè‚£]< …]‚e< íñ^Ûj‰æ< ì†Â<å†Ò„e<]H<< ‚Û£]æ<

îËŞ‘]<àè„Ö]<å^fÂ<î×Â<Ýø‰æw
)٤(

J< <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٢/٢٨٩(» االستيعاب«, و)٣/١٥٢١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
 ).١/٦٥٨(» تعجيل املنفعة«, و)٣/٤٠٨(» اإلصابة«, و)٣/٩(» أسد الغابة«و

 ., وهو تصحيف»شعبة«): م(يف ) ١(
 .]م/أ−٢٠١: ق[  ۩  
: قاال) ١٦(» ذم املالهي«الدنيا يف ++ أبي, وابن)١٢/٢١٩(» مسنده«يعىل يف ++ أبوخرجهأ )٢(

 . بهعمر القواريريبن ++ثنا عبيد اهللا
 . بههارونبن ++من طريق يزيد) ٤/٤٩٢(, واحلاكم )٥/٣١(أخرجه أمحد  )٣(
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ٤(



  ثالثاملجلد ال ٢٤٤

زء الثاني عشر من كتاب معجم الصحابة  ا
ع  رضي اهللا عنهم أ

 يف تصن

 :أبي القاسم
 العزيز البغوي ++بن عبد++مدبن ++اهللا++عبد

 بن++مدبن ++ عبيد اهللا:عبد اهللا++ أبيرواية
ي عنه بن ++دانبن ++مد  بMة العك

 



 ٢٤٥ ثالثاملجلد ال  



  ثالثاملجلد ال ٢٤٦

ن الرحيماهللا ++بسم[  الر
مد رسوله الكريم,على سياهللا ++وصلى  دنا 

 )١(]ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما
 )*(يةناجبن ++صعصعة −٦٠٧

 . حديثني عن النبي )٣(روىو , سكن البرصة)٢( الفرزدقّجد
بن ++ صعصعة:)٤(سعدبن ++ رأيت يف كتاب حممد:)١(][
 . من ولده الفرزدق الشاعر,دارمبن ++جماشعبن ++سفيانبن ++قالِعبن ++ناجية
:  عن احلسن قال,حازمبن ++ نا جرير:الربيع الزهراين++ أبو −١٧٨٠

 . الفرزدق عىل النبي ّم صعصعة جدِدَق
 )٥(ناأ : جريرنا :هارونبن ++ نا يزيد:خملدبن ++ شجاع −١٧٨١
 yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ⎯﴿ فلام سمع هذه اآلية  أنه أتى النبي : عن صعصعة,احلسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(

, )٢/٤٠٢( »اآلحاد واملثاين«, و)٨/٧٦( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٤٢٩( »اإلصابة«, و)١/٢١٩( »أسد الغابة«, و)١/٢١٦( »االستيعاب«و
 »التاريخ الكبري« و,)١٣/١٧٥( »هتذيب الكامل«, و)٧/٣٨( »الطبقات الكربى«و
)٤/٣١٩(. 

ل العلم أنه جده, والذي رجحه أه. إنه عمه: , وقيل»التاريخ الكبري« قاله البخاري يف )٢(
 .»وليس للفرزدق عم اسمه صعصعة«: )٣/٤٢٩( »اإلصابة«قال احلافظ يف 

 .»روى«): ف(يف ) ٣(
 .)٧/٣٨( »الطبقات الكربى« )٤(
 .»نا«): ف(يف ) ٥(



 ٢٤٧ ثالثاملجلد ال  

tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ø‹yz …çνttƒ ∩∠∪ ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #vx© …çνttƒ﴾ ]قال]٨, ٧: الزلزلة  :
 .)٢(ها أسمع من القرآن غري)١(أبالي أن++حسبي ما
 .)٣([....بن ++ نا العالء:إسحاق القايضبن ++ إسامعيل −١٧٨٢
 )٤(]بن نا العالء: النرضبن ++بكر++ أبوثني: زهريبن ++ أمحدوثين −١٧٨٣
ّسويه++بن أبي++الفضل ِ  عن ,عمروبن ++ عن طفيل,كسيببن ++ نا عباد:)٥(َ

قدمت : غالب قالبن ++وهو جد الفرزدق−املجاشعي ناجية بن ++صعصعة
 وعلمني آيات من , اإلسالم فأسلمتّ فعرض علياهللا ++رسولعىل 
 .)٦(ذكر حديثا طويالو .القرآن

ارث الغفاريبن ++صلة −٦٠٨  )*(ا
 .ًحديثا  عن النبي )٧( روى,سكن مرص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يف هذا املوضع» ال«): ف(كأنه زاد يف ) ١(
, وابن )١١٩٨(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٥/٥٩(» مسنده«أخرجه أمحد يف+)٢(

» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . جرير  به: من طريق) ١/٥١٩(» أسد الغابة«األثري يف 
 .»رواه أمحد والطرباين مرسال ومتصال, ورجال اجلميع رجال الصحيح«): ٧/٢٩٧(

 .كام سيأيت يف اإلسناد» الفضل«: , ولعلها)ف( قدر كلمة غري واضحة يف ) ٣(
 ).ف(, واستدركناه من )م(ساقط من بني املعقوفني +ما) ٤(
 ).٤/٣٩٤(البن ماكوال » اإلكامل« كام يف هاء وآخره الياء وتشديد الواو وكرس السني بفتح+)٥(
 , وابن)٨/٧٦(» الكبري«, والطرباين يف )٣/٧٠٧(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٦(

 .عباد  به: من طريق) ٢/٤٠٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
, )١/٢٢٢(» االستيعاب«, و)٨/٧٤(» املعجم الكبري«الطرباين يف : انظر لرتمجته(*) 
 ).٤/٣٢١(» التاريخ الكبري«, و)٣/٤٤٦(» اإلصابة«, و)١/٥٢٥(» أسد الغابة«و

 .»وروى«): ف(يف ) ٧(
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: )١(حيوةنا : املقرئعبد الرمحن ++ أبو نا:حممدبن ++ زهري −١٧٨٤
 الرمحن++بن عبد++صالح سعيد++ أباأن: شداد الصنعاينبن ++أخربين احلجاج
 التجيبي كان يقص عىل الناس وهو ٍرْتعبن ++)٢( أن سليم:الغفاري أخربه

: وهو من أصحاب النبي −احلارث الغفاري بن ++ فقال له صلة,قائم
نت  وال قطعنا أرحامنا حتى قمت أ, )٣(نبيناتركنا عهد ++ ماواهللا

 .)٤(وأصحابك بني أظهرنا

 )*(ٌابُصؤ −٦٠٩
 .البرصة ۩أحسبه سكن

نا جار لنا : نا مهام: صمدال++حدثني عبد :مسلمبن ++ علي −١٧٨٥
: قال لهُ يكان هاهنا رجل من أصحاب النبي : يعقوب قال++يكنى أبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشيح كام سيأيت يف بن ++, وهو حيوة)ف(كذا رسمها, وغري واضحة يف » حياة«): م(يف ) ١(

 .ديثمصادر ختريج احل
» التاريخ الكبري«وهو الصواب كام يف ترمجته من ) ف(, واملثبت من »سليامن«): م(يف ) ٢(

)٤/١٢٥.( 
 .»رسول اهللا«): ف(يف ) ٣(
ومن ) ٨/٧٤(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٣٢١(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف ) ٤(

وقال اهليثمي . ملقرئ بهعبدالرمحن ا: من طريق) ٣/٤٤٦(» اإلصابة«طريقه احلافظ يف 
 .»وإسناده حسن» الكبري«رواه الطرباين يف «): ١/٤٤٩(» املجمع«يف 

: , وانظر لرتمجته)٣/٨٤١(» تبصري املنتبه«بضم أوله ومهز بعد الواو كام يف (*) 
 ,)١١/٦٥(» معرفة الصحابة«, و)١/٥٢٧(» أسد الغابة«, و)١/٢٢٣(» االستيعاب«
 ).٣/٤٥٢(» اإلصابة«و

 .]م−ب/٢٠١[  ۩  



 ٢٤٩ ثالثاملجلد ال  

 .)٢(ا أو يتيمنيًإال دعا يتيم )١(ِخوانهيضع ++ الاب كانؤص

 )*(ثيامة الليّجثبن ++ُعبّالص −٦١٠
 .سكن املدينة

 , عن الزهري,نا سفيان: )٣(جدي ورسيج وغريمها قاال  −١٧٨٦
أخربين :  عن ابن عباس قال,)٤(]بن عتبة[اهللا ++عبدبن ++عن عبيد اهللا

: أو قال−  وأنا باألبواءاهللا ++ بي رسولّمر: جثامة قالبن ++الصعب
  فلام رأى,ّه عليّ فرد,حشَومحار  )٤( حلمفأهديت له: قال. انّبود
ٌرد عليك, ولكنا حرم ليس بنا«:  قال)٥(بوجهي من الكراهة++ما ُ ُ ّ«. 

 وسئل عن أهل الدار .»ال محى إال هللا ولرسوله«: وسمعته يقول: قال
اقتلوهم; فإهنم «: قال. ون فيصاب من نسائهم وذرارهيمّيتَبُمن املرشكني ي

 .)٦(»منهم
كان الزهري إذا حدثنا ف: انقال سفي:  زاد رسيج يف حديثه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٩٦(» خمتار الصحاح«. ُالذي يؤكل عليه: بالكرس+)١(
) ٣/٤٥٢(» اإلصابة«, واحلافظ يف )١١/٦٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبي أخرجه)٢(

 .من طريق املصنف به
اآلحاد «عاصم يف ++ أبي, وابن)٨/٨١(» املعجم الكبري«الطرباين يف : انظر لرتمجته(*) 

 »اإلصابة«, و)١/٥١٨(» أسد الغابة«, و)١/٢٢٢(» االستيعاب«, و)٢/١٦٩(» واملثاين
 ).١/٢٩(» طبقات ابن خياط«, و)٣/٤٢٦(

 .»قالوا«): ف(يف ) ٣(
 ).ف(من ) ٤(
 .»الكراهية«): ف(يف ) ٥(
 .سفيان  به: من طريق) ٣٠٩٠(, وابن ماجه )٤/٣٨(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٦(
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أن : عمهعن  ,مالكبن ++أخربين ابن كعب: ذا احلديث أسمعه يقولهب
 .)١( فنهاهم عن قتل النساء والولدان,احلقيق++ أبي بعث إىل ابنالنبي 
 .خالد حبن ++ الزنجيأنا :اجلعدبن ++ علي −١٧٨٧
سمعت الزهري :  قال)٣(الزنجي نا :عونبن ++)٢(حمرز  −١٧٨٨

 , عن ابن عباس,مسعودبن ++عتبةبن ++اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,)٤(ثحيد
أو −غشى الديار َن: قال الصعب للنبي : جثامة قالبن ++عن الصعب

 .هم فنقتلهمؤ ليال من املرشكني معهم صبياهنم ونسا−الدار شك الزهري
 .)٥(»هم مع آبائهم« :النبي  فقال

 ,ديناربن ++ عن عمرو,زيدبن ++ا محادن: الزهراينالربيع ++ أبو −١٧٨٩
ال محى «: اهللا ++قال رسول: جثامة قالبن ++ عن الصعب,عن ابن عباس

 .»)٧(ورسولهاهللا ++)٦(إال محى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,إسحاق بنا عن ,الرحيم++عبد: من طريق) ٧/٣٩٦(» مصنفه«شيبة يف ++ أخرجه ابن أبي)١(
  . الزهري بهعن

 أنسبن ++مالك سمع بغدادي عون++بن أبي++عونبن ++خطأ, وهو حمرز» حممد«): م(يف ) ٢(
. منيعبن ++القاسم++ أبوعنه حدث من آخر عونبن ++املختار وأخاهاهللا ++عبدبن ++ورشيك

 ).٤/٨٢(للدارقطني » املؤتلف واملختلف«
 .كذا» الزنجري«: كأنه) م(يف ) ٣(
 .»خيربنا«): ف(يف ) ٤(
وقال ). ٢٩٦٠(» مسنده«اجلعد يف بن ++علي و,)٨/٧٨(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٥(

حبيبة, ++بن أبي++إسامعيل: رواه الطرباين وفيه«): ٥/٥٧٠(» جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 .»حّوثقه أمحد وضعفه اجلمهور, وبقية رجاله رجال الصحي

 ).ف(ليس يف ) ٦(
 ).١٧٤٥(, ومسلم )٢٣٧٠(واحلديث أخرجه البخاري . »«): ف(زاد يف ) ٧(
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سمعت : زيد قالبن ++ نا محاد:عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −١٧٩٠
ابن  عن ,)١(]بن عتبة[اهللا ++عبدبن ++حيدث عن عبيد اهللا, ۩كيسانبن ++صالح
 ّاهللا  بينام هو بودان إذ أتاه++أن رسول: جثامةبن ++ عن الصعب,عباس

ْوحش ببعض حلم −أو رجل−جثامة بن ++الصعب ّإنا «: ه عليه وقالّ فردَ
ُحرم,  .)٢(»نأكل الصيد++ الُ
بن ++نا عمرو: بن زيد++نا محاد: بن عمر القواريري++ عبيد اهللا −١٧٩١
اهللا ++أن رسول: )١(]بن جثامة++يعني[ب أن ابن عباس حدث عن الصع: دينار

ِ كان بودان, فأتاه الصعب بلحم حامر فذكر احلديث نحو حديث ... ّ
 . ابن عباس)٣(بن كيسان, وليس هذا مما سمع عمرو من++صالح
 عن ,ثابت العبديبن ++ نا حممد:هشام البزاربن ++خلفبه   −١٧٩٢
:  عن ابن عباس,اهللا++عبدبن ++ عن عبيد اهللا, عن الزهري,ديناربن ++عمرو

 , حلم صيد)٤(الغميم وهو ببطن جثامة أهدى إىل النبي بن ++أن الصعب
 .فلم يقبله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢٠١[  ۩  

 ).ف(من ) ١(
, والدارمي يف )٢/٣٧٠(» الكربى«, والنسائي يف )٤/٧١(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(

, )١٨٢٥(وأصل احلديث عند البخاري . زيد بهبن ++محاد: من طريق) ١٨٢٨(» سننه«
 ).١١٩٣(ومسلم 

 .»عن«): م(يف ) ٣(
وهو موضع قرب املدينة بني رابغ واجلحفة كام يف ) ف(, واملثبت من »املغيم«): م(يف ) ٤(

 ).٤/٢١٤(» معجم البلدان«
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هأبو أمامة −٦١١ ُّصدي:  ا َ ن++ُ  )*(بن العج
بن مالك ++بن معن++بةقتيبن ++غنمبن ++ثعلبةبن ++عمروبن ++من بني سهم

: مالكبن ++ معن بنيموأ مرض,بن ++غيالنبن ++قيسبن ++دبن سع++ابن أعرص
 . يعرفونهبا ,جِحْذَسعد العشرية من مبن ++ صعب)١(تباهلة بن
 . سنة ست وثامننيّويفُ وت,أمامة دمشق وبيت املقدس++ أبوسكن
 :أمامة++اسم أبي: نعيم قال++نا أبو: بن إبراهيم العبدي++ أمحد −١٧٩٣
 .عجالنبن ++ّديُالص

 : قالبن جابران  ع,مسلمبن ++ نا الوليد:موسىبن ++ احلكم −١٧٩٤
 عهد )٢(يفن كم كنت با: قلت ألبي أمامة: عامر قالبن ++حدثني سليامن

 , كنت ابن ثالثة وثالثني سنة,ٌبيَسألني عنها عر++ ما:? قالاهللا ++رسول
 فجعل رجل , يوم حجة الوداعاهللا ++طبة رسولُولقد رأيتني حرضت خ

,++ول عن السامع من رسليزيلنيل بصدر راحلته ِقبُي  فأضع كفي يف اهللا 
 .۩+فأزيلهاصدر راحلته فأدفعها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاصم ++ أبيالبن» اآلحاد واملثاين«, و)٨/٨٩(للطرباين » املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

الطبقات «, و)١/٥١٦(» أسد الغابة«, و)١/٢٢١(» االستيعاب«, و)٢/٤٤١(
, )٤/٣٢٦(» التاريخ الكبري«, و)١/٤٦(» طبقات ابن خياط«, و)٧/٤١١(» الكربى

ألبي » معرفة الصحابة«, و)٣/٤٢٠(» اإلصابة«, و)١٣/١٥٨(» هتذيب الكامل«و
 ).١١/٤١(نعيم 

 .»بن«): ف(يف ) ١(
 .»عىل«): ف(يف ) ٢(

 .]م−ب/٢٠٢: ق[  ۩  
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 −مطرفبن ++يعني حممد−غسان ++ أبو أنا:اجلعدبن ++ علي −١٧٩٥
احلياء «:  قال عن النبي ,أمامة++ أبي عن,عطيةبن ++ عن حسان,املديني
ُّوالعي َشعبتان من اإليامن, والبذاء والبيان )١(ِ  .)٣(»ُشعبتان من النفاق )٢(ُ
 ابن :يعني– عن لقامن ,فضالةبن ++ فرجأنا :اجلعدبن ++ علي −١٧٩٦
:  أمرك? قالبدوكان ++ما: رسول اهللا+ ياقيل: أمامة قال++ أبي عن,عامر

, ورأت أمي )٤(]بن مريم  [ُ, وبرشى عيسى إبراهيم++ أبيدعوة«
 .)٥(»أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام

بن ++ نا إسامعيل:طالب النسائي++ أبوعاصمبن ++اجلبار++ عبد −١٧٩٧
: أمامة الباهلي يقول++ أباسمعت: زياد األهلاين قالبن ++ عن حممد,عياش

: مةماأ++ أبون أمرنا? فقالَم: يش السالم فقال رجلْفُ أن نأمرنا نبينا 
 .)٦( أمرنااهللا ++رسول
بن ++ عن حييى,عياشبن ++ نا إسامعيل:رشيدبن ++ داود −١٧٩٨
: اهللا ++قال رسول: أمامة قال++ أبي عن, عن القاسم,رث الذمارياحلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣/٦٢٦(البن األثري » النهاية«. اجلهل:  بالكرس−ِعيال )١(
ْالفحش :َالبذاء )٢( ُّالتعمقبه  أراد :َوالبيان .ُ  عىل فيه ّالتقدم وإظهار ,ُوالتفاصح النطق يف َّ

ْالعجب من َنوع وكأنه ,الناس ْوالكبر ُ  ). ١/٤٥٤(البن األثري » النهاية«. ِ
 غسان حممد++ أبي:من طريق) ٢٠٢٧ (, والرتمذي)٥/٢٦٩(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(

 .مطرف بهابن 
 ).ف(من ) ٤(
, )١١٤٠(» مسنده«داود الطياليس يف ++ وأبو,)٥/٢٦٢(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٥(

زوائد «كام يف » مسنده«أسامة يف بن ++, واحلارث)٨/١٧٥(» الكبري«والطرباين يف 
 . فضالة, بهبن ++فرج:  طريقمن) ٣٤٢٨(» مسنده«اجلعد يف بن ++, وعىل)٩٢٧(» اهليثمي

 .عياش, بهبن ++إسامعيل: من طريق) ٣٦٩٣( أخرجه ابن ماجه )٦(
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 .)١(» تبارك وتعاىلربه ًعبدا هللا إال أكرم++ عبدّما أحب«
بن ++ نا حسان: نا مبرش:أمحد األعور++ أبوالوليدبن ++ حاجب −١٧٩٩

أمامة عليه عاممة سوداء ++ أبارأيت: زياد قالبن ++سمعت حممد :نوح قال
 .ر قطري وإزانيوموزج
أمامة ++ أباسمعت: جبري قالبن ++ نا فضال:ادبعبن ++ طالوت −١٨٠٠
 اهللا++أن يكون: وجد حالوة اإليامن )٢(ثالث من كن فيه«: قال النبي : قال

ّحيبه إال هللا, وأن يكره أن ++ الّورسوله أحب إليه مما سوامها, وأن حيب العبد
 .)٣(»أن يلقى يف الناريرجع يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا, كام يكره 

أمامة ++سمعت أبا: بن جبري قال++نا فضال: ادبعبن ++ طالوت −١٨٠١
 َّإلي ست اكفلوا«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: عجالن يقولبن ++ّيَدُص

وإذا وعد فال  ,۩إذا حدث أحدكم فال يكذب: خصال أكفل لكم باجلنة
ّ, غضوا)٤(خيلف, وإذا اؤمتن فال خين ّفوا أيدكم, واحفظوا أبصاركم, وُك ُ

 .)٥(»فروجكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابن )٩٠١٦(» شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٥/٢٥٩(» مسنده«أخرجه أمحد يف +)١(
 .عياش, بهبن ++إسامعيل: من طريق) ١٨(» املتحابني يف اهللا«قدامة املقديس يف 

 ).م(مكاهنا بياض يف ) ٢(
وقال اهليثمي . جبري, بهبن ++فضال: من طريق )٨/٢٦٢(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

حيل +جبري, البن ++فضال: وفيه» الكبري«رواه الطرباين يف «: وقال) ١/٢١٦(» املجمع«يف 
 .»االحتجاج به

 .]م−أ/٢٠٣: ق[  ۩  
 .»وإذا اؤمتن فال خين, وإذا وعد فال خيلف«): ف(يف ) ٤(
» العلو والنزول«, وابن طاهر املقديس يف )٢٥٣٩(» األوسط«الطرباين يف  أخرجه )٥(

 .فضال, به: من طريق) ١/٦١(
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أمامة ++ أبو نا:)١(]بن جبري [ نا فضال:ادبعبن ++ طالوت −١٨٠٢
 طلوع الشمس من :إن أول اآليات«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال

 .)٢(»مغرهبا
: )٤(يعني− )٣( العشاريالفتح++نا أبو : قالزهريبن ++ أمحد −١٨٠٣
ي بالشام من أصحاب ِقَ بَمنكان آخر : قال سفيان:  قال−املغريةبن ++نرص

 .أمامة++ أبو:اهللا ++رسول

ُرمّالص −٦١٢ ْ)*( 
: بن احلباب قال++نا زيد: بن حييى القطان++بن حممد++ أمحد −١٨٠٤

حدثني جدي, : بن الرصم قال++الرمحن++بن عبد++بن عثامن++حدثني عمر
ُأؤمن++أربعة ال«: اهللا  قال يوم الفتح++أن رسول: عن أبيه ّ حل هم يفِّ ِ

َحرم++وال  اهللا++َبن خطل, وعبد++يص, وهاللُبن ق++بن عبد++ُبن نقيد++احلويرث: َ
َرسح, ومقيس++بن أبيا ْ  فقتل »بن صبابة++ُبن صبابة, وقينتان كانتا ملقيس++ِ

بن عمه ا وقتل مقيس ,طلَخبن ++ وقتل الزبري هالل, احلويرث ٌّعلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من ) ١(
 .من طريق املصنف به) ٥/٣٦٥(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 ).ف(من ) ٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(

الرصم, : , وكان اسمهالقريش خمزومبن ++عامربن ++عنكثةبن ++يربوعبن ++سعيد: اسمه(*) 
املعجم «: وانظر لرتمجته. إن لقبه أرصم: ًأرصم, فسامه النبي  سعيدا, ويقال: ويقال
أسد « و,)١/١٨٩(» االستيعاب«, و)٣/١١٦(» اإلصابة«, و)٦/٦٥(» الكبري
, )١١/١١١(» هتذيب الكامل«, و)١/٢١(» طبقات ابن خياط« و,)١/٤٥٥(» الغابة

 ).٩/١٦٣(» معرفة الصحابة«, و)٣/٤٥٣(» التاريخ الكبري«و
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ضاعة ّ وهو أخوه من الر,رسح++ أبيبن++ واستأمن عثامن لعبد اهللا,)١(جلأ
 .)٣( وأفلتت األخرى فأسلمت,تنيَينحدى القإ وقتلت ,)٢(نهّفأم

^’Ö]<h^e<†}a<Hy^–Ö]<h^e<Ùæ_æw
)٤(

J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أن قاتل مقيس»شيبة++ أبيمصنف ابن« و,»كنز العامل«و) ٥/٢٤٦(» دالئل النبوة«يف +)١(

َصبابة ابن عمه واسمهبن ا  .اهللا++بن عبد++ُنميلة: ُ
 ).م( كأنه ضبب فوقها يف )٢(
بن احلباب, ++زيد: من طريق) ٢/٣٠١(» سننه«, والدارقطني يف )٢٦٨٤(داود ++ أخرجه أبو)٣(

 .»رواه الطرباين, ورجاله ثقات«): ٦/٢٥٣(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . به
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٤(
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ه ضاد  من ابتدأ ا
بيبن ++الضحاك −٦١٣  )*(سفيان الك

 . حديثني وروى عن النبي ,سكن البرصة
سالم بن ++القاسمبيد ع++ أبي عن,العزيز++بن عبد++ عمي علي −١٨٠٥
 ب النبي ِحَ ص,خفافبن ++سفيان من بني نارصةبن ++الضحاك: قال

 .واءالليعني −وعقد له 
سفيان عىل بن ++ والضحاكاهللا ++ رسولّويفُت: عمربن ++وقال حممد

 .اهللا ++صدقات بني كالب يعني عامال لرسول
 عن , نا سفيان:)١(]وغريه قالوا [يونسبن ++ريجُ س −١٨٠٦
 ,الدية للعاقلة: كان يقولأن عمر : املسيببن ++ عن سعيد,الزهري

إن : سفيانبن ++۩قال الضحاكحتى ا ًوال ترث املرأة من دية زوجها شيئ
   .)٢(ابيبرث امرأة أشيم الضيو أن : كتب إليهاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٣/١٦٦(» اآلحاد واملثاين«, و)٨/٢٩٩(للطرباين » املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٤٧٧//٣(» اإلصابة«, و)١/٥٢٩(» أسد الغابة«, و)١/٢٢٣(» االستيعاب«و
 ).٤/٣٣١(» التاريخ الكبري«, و)١٣/٢٦١(» هتذيب الكامل«و

 ).ف(من ) ١(
 .]م−ب/٢٠٣: ق[  ۩  

, وابن )٢٩٢٧(داود ++ أبوواألثر أخرجه). ف(, وغري واضحة يف »الضيابي«): م(يف ) ٢(
 .سفيان, به: من طريق) ٢٦٤٢(ماجه 
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 , عن الزهري,حسنيبن ++ سفيانأنا :نا يزيد: قال جدي  −١٨٠٧
إن :  يعني لعمر−سفيان قال بن ++أن الضحاك: املسيب بن++عن سعيد

 .)١(, فذكر قصة أشيم الضبابي...ّ كتب إلياهللا ++رسول
 عن ,سعيدبن ++ عن حييى,شهاب++ أبو نا:الربيع++ أبو −١٨٠٨
 . ومل جياوز به الزهري, فذكر احلديث,الزهري
بن ++علي عن ,زيدبن ++ نا محاد:إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −١٨٠٩
قال لي : سفيان الكالبي قالبن ++ عن الضحاك, عن احلسن,زيد

: قال .اللحم واللبن: قلت:  قال.»طعامك?++ مايا ضحاك«: اهللا ++رسول
تبارك وتعاىل اهللا ++إن«:  قال.قد علمت++ ماإىل:  قال.»ثم يصري إىل ماذا?«

  .)٢(»خيرج من ابن آدم مثال للدنيا++ مارضب
بن ++العزيز++ة عبدبنا ظمياء )٣(نيتحدث: بكار قالن ب++ الزبري −١٨١٠
بن ++أن الضحاك: يفثكبن ++ة عن جدي مول, أبيحدثني: )٤(ة قالتمول

ا ًحّا عىل رأسه متوشً قائماهللا ++ا لرسولًافّسفيان الكالبي كان سي
 .بسيفه

 .سفيان غري هذابن ++ وقد روى الضحاك:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ) ٨/٣٠٠(» الكبري«يف , والطرباين )٢٩٦(» سننه«منصور يف بن ++ أخرجه سعيد)١(
 .حسني, بهبن ++سفيان: طريق

, والبيهقي يف )٨/٢٩٩(» الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٥٢(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(
 .زيد, بهبن ++محاد: من طريق) ٥٦٥٣(» شعب اإليامن«

 .»حدثني«): م(يف ) ٣(
 .»قال«): م(يف ) ٤(
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 )*(قيس الفهريبن ++اكّالضح −٦١٤
 , سكن املدينةيس, وهو أخو فاطمة بنت قيس الفهري,أن++أبا: يكنى

 . حديثني عن النبي )١(روى
بن ++العزيز++ عبد نا:محيدبن ++بيدةَ نا ع:يونسبن ++رسيج  −١٨١١

 اهللا++قال رسول: بن قيس قال++بن طرفة, عن الضحاك++رفيع وغريه, عن متيم
ًا خري رشيك, فمن أرشك معي شيئا أن: تبارك وتعاىل يقولاهللا ++إن«: 

يقبل من األعامل ++اهللا ال++أهيا الناس, أخلصوا أعاملكم; فإن+ يافهو لرشيكي,
 .)٢(»خلص له, وال تقولوا هذا هللا وللرحم++ ماإال

 )*(ةِبَج++بن أبي++الضحاك −٦١٥
 عن ,غياثبن ++ نا حفص:)٣( املروزيإبراهيمبن ++ إسحاق −١٨١٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد «, و)١/٢٢٤(» االستيعاب«, و)٨/٢٩٧( للطرباين» املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

هتذيب «, و)١/١٢٧(» طبقات ابن خياط«, و)٣/٤٧٨(» اإلصابة«, و)١/٥٢٩(» الغابة
 ألبي نعيم» معرفة الصحابة«, و)٤/٣٣٢(» التاريخ الكبري«, و)١٣/٢٧٩(» الكامل

)١١/٨٢.( 
 .»وروى«): ف(يف ) ١(
, )٥/٣٣٥(» شعب اإليامن«قي يف , والبيه)١/٥١(» سننه«أخرجه الدارقطني يف ) ٢(

 .طرفة بهبن ++متيم: من طريق) ٢٤/٢٨١(» تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
وتبعه عىل . »الضحاكبن ++جبرية++ أبو:والصواب ,مقلوب هو«: »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

ِجبرية«و. ذلك غري واحد من أهل العلم » تبصري املنتبه«بفتح اجليم وكرس الباء » َ
للطرباين » املعجم الكبري«, و)١/٢٢٣(» االستيعاب«: وانظر لرتمجته). ١/٢٤٠(
» أسد الغابة«, و)٤/١٤٩(» اآلحاد واملثاين«, و)٣/٤٧٤(» اإلصابة«, و)٢٢/٣٨٩(
 ).١١/٨٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣٣/١٨١(» هتذيب الكامل«, و)١/٥٢٨(

 ).ف(من ) ٣(
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 عن أبيه ,الضحاكبن ++ريةِبَج++ أبي عن, الشعبي عن,هند++بن أبي++۩داود
 فجعل الرجل يدعو الرجل , علينا النبي )١(قدم: وعمومته قالوا

 ?Ÿωuρ (#ρâ“t/$uΖs﴿ : فنزلت,)٣(ه إنه يكره:اهللا ++)٢(رسول+ ياقالي ف,هزنبي

É=≈s)ø9F{$$Î/﴾ ]٤(]١١: احلجرات(. 
 ,نده++بن أبي++داود عن ,سلمةبن ++ نا محاد:خالدبن ++ هدبة −١٨١٣

قون ّكانت األنصار يتصد: برية قالَج++بن أبي++ عن الضحاك,عن الشعبي
َسنة فأصابتهم ,شاء اهللا++ ماويطعمون  :اهللا تعاىل++ فأمسكوا فأنزل)٥(َ

﴿(#θà)ÏΡr&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπs3è=öκ−J9$# ¡ (#þθãΖÅ¡ômr&uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† 

t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$#﴾ ]٦(]١٩٥: البقرة(. 
 .َجبرية غري هذين احلديثني++ أبي)٧( وال أعلم للضحاك بن:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢٠٤: ق[  ۩  

 ).ف(, واملثبت من »قام«): م(يف ) ١(
 .»قال رسول«): م(يف ) ٢(
 .»يكره«): م(يف ) ٣(
 .غياث بهبن ++حفص: من طريق) ٤/٦٩(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٤(
ْجدب: أي) ٥(  ).٢/١٠٢٣(البن األثري » النهاية«. َ
: من طريق) ١٢/٢٥٢(» مسنده«يعىل يف ++, وأبو)٥٧٠٩(» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف ) ٦(

يعىل, ورجاله رجال ++رواه أبو«): ٧/٢٤٢(» املجمع«سلمة به, وقال اهليثمي يف بن ++محاد
 .»الصحيح

 .وهو الصواب) ف(وهو تصحيف, وما أثبت من » عن«): م(يف ) ٧(
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 )*(حارثةبن ++الضحاك −٦١٦
 عن , نا ابن فليح:علقمة الفروي++ أبيبن بنتا هارون  −١٨١٤
 . عن الزهري ح,عقبةبن ++موسى
ن إسحاق قاال  عن اب, حدثني أبي: قال ابن األموي −١٨١٥

 .بن ثعلبة++بن زيد++بن حارثة++الضحاك: اهللا ++فيمن شهد بدرا مع رسول
 .سلمةبن ++كعببن ++غنمبن ++عديبن ++بن عبيدا: زاد ابن إسحاق

 .ًا وال أعلم روى حديث:

 )*(عمرو البدري++بن عبد++الضحاك −٦١٧
 .ي عن الزهر, عن موسى, عن ابن فليح, ابن الفروي −١٨١٦
 عن ابن إسحاق فيمن شهد , حدثني أبي: ابن األموي −١٨١٧
 .األشهل++بن عبد++مسعودبن ++عمرو++بن عبد++الضحاك: اًبدر

 .ًا وال أعلم روى حديث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلصابة«, و)١/٥٢٨(» أسد الغابة«, و)١/٢٢٣(» االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/٩٥( »صحابةمعرفة ال«, و)٣/٥٧٦ (»الطبقات الكربى«, و)٣/٤٧٤(
 »اإلصابة«, و)١/٥٢٩( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٤( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).١١/٩١ (»معرفة الصحابة«, و)٣/٥٢٠( »الطبقات الكربى«, و)٣/٤٧٨(
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سديبن ++ضرار −٦١٨ زور ا  )*(ا
 .سكن الكوفة

بن سالم ++ القاسمعبيد++ أبي عن,العزيز++بن عبد++ عمي علي −١٨١٨
 .)١(ودانبن د++مالكبن ++ثعلبةبن ++األزوربن ++رضار: قال

 . عن األعمش ح, نا ابن املبارك:الريانبن ++بكاربن ++ حممد −١٨١٩
بن ++, عن يعقوب عن األعمش, نا وكيع:مسلمبن ++ علي −١٨٢٠

 قوح إىل النبي ُ بل)٢(بعثني أهل: بن األزور قال++ن رضار ع,ريبح
 .)٣(»ع داعي اللبند«:  فحلبتها فقال,فأمرين أن أحلبها

 بن عبيد, عن++نا يعىل:  قال۩اهللا++بن عبد++ هارون −١٨٢١
أهديت : بن األزور قال++بن بحري, عن رضار++األعمش, عن يعقوب

َاهللا  لقحة++لرسول ْ , فأمرين أن أحلبها فحلبتها, فجهدت حلبها )٤(ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/٢٢٤( »االستيعاب«, و)٨/٢٩٤( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٦/٣٩( »الطبقات الكربى«, و)٣/٤٨١( »ةاإلصاب«, و)١/٥٣١( »أسد الغابة«و
 .)٤/٣٣٨( »التاريخ الكبري«, و)١١/٧٣ (»معرفة الصحابة«و

 .ثعلبةبن ++مالكبن ++سعدبن ++خزيمةبن ++أوسبن ++مالك: »األزور«واسم 
 .من طريق املصنف به) ٢٤/٣٨٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 .»أهلي«): ف(يف ) ٢(
, واحلاكم يف )٥٢٨٣ (»صحيحه«, وابن حبان يف )٤/٧٦( »مسنده«يف أخرجه أمحد ) ٣(

 .األعمش به:  من طريق)٨/٢٩٥( »الكبري«, والطرباين يف )٢/٧٢( »املستدرك«
 .]م−ب/٢٠٤: ق[  ۩  

َقحةلال )٤( ْالعهد القريبة الناقة: والفتح بالكرس ْ ٌلقح: واجلمع. َّبالنتاج َ َ ُلقوح ٌوناقة ,ِ  إذا :َ
ِغزيرة كانت َاللبن َ  ).٤/٥٣٢(البن األثري » النهاية«. َّ
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 .)١(»دع داعي اللبن«: فقال
 عن , نا زهري:عامربن ++سود نا أ:اجلنيدبن ++أمحدبن ++ حممد −١٨٢٢

بن ++سمعت رضار:  قال−رجل من احلي−ري بن بح++, عن يعقوباألعمش
 .)٢(وذكر احلديث...  لقحةاهللا ++أهدينا لرسول: األزور قال

  نا زهري ومنصور:سعيدبن ++ نا هشام:اهللا++بن عبد++ هارون −١٨٢٣
 بن األزور,++اربن بحري, عن رض++األسود, عن األعمش, عن يعقوب++ابن أبي

 . نحوهعن النبي 
, عن يعقوب  عن األعمش,ن ذكرناَ روى هذا احلديث م:

 ورواه سفيان الثوري فخالفهم . عن النبي , عن رضار,ريابن بح
 :ا يف إسنادهًمجيع

 ,نا ابن مهدي: )٣(أبي حدثني : قالأمحدبن ++اهللا++ عبد به −١٨٢٤
 عن النبي , عن رضار,سنانبن ++اهللا++ عبدن ع, عن األعمش,عن سفيان
 .)٤( مثله
 :حممد الزهريبن ++ نا يعقوب:رة املكيّمس++بن أبي++اهللا++ عبد −١٨٢٥

 , عن أبيه, حدثني أبي: قالمروانبن ++ نا ماجد:عمرانبن ++العزيز++ عبدنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: , من طريق)٨/١٤ (»الكربى«, والبيهقي يف )١٩٩٧( »سننه«أخرجه الدارمي يف ) ١(
 .يعىل, به

 .عامربن ++أسود:  من طريق)٤/٣٣٩( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(
 ).ف(, وغري واضح مكاهنا يف »به«): م(يف ) ٣(
: من طريق) ٣/٧١٩ (»املستدرك«, واحلاكم يف )٤/٣١١( »مسنده«أخرجه أمحد يف +)٤(

 .سفيان, به



  ثالثاملجلد ال ٢٦٤

أنشدك :  فقالاهللا ++أنه وقف بني يدي رسول: األزوربن ++عن رضار
  : فقال»أنشد«: قالا? ًشعر

ــا ـــاالخلعــت العــزاف ورضب القي ـــصلية وابته ـــر ت ن واخلم
ــــري ــــرةوك ــــرب يف غم ي عــىل املــسلمني القتــاالّوشــد املح
ــــارب ــــُأ+ الفي ــــيبيْنَنْغب االَدِبــفقـد بعــت أهلـي ومــاليعت
  .)١(»ربح البيع, ربح البيع«: فقال النبي 

 .زور غريمهااألبن ++ وال أعلم لرضار:

زديَمِض −٦١٩  )*(اد ا
 )٤(]اهللا++بن عبد[ خالد )٣(ناأ :)٢( الواسطيبقيةبن ++ وهب −١٨٢٦

سعيد بن ++عن عمرو, ۩هند++بن أبي++)٢(يعني عن داود ,الواسطي
نوءة َأن رجال من أزد ش:  عن ابن عباس,جبريبن ++ عن سعيد,األنصاري
 فقدم مكة فسمع ,)٥(حاور وكان يعالج من األ,امد كان باليمنِض: يقال له

لو لقيت هذا : ساحر وكاهن وجمنون فقال: أهل مكة يقولون ملحمد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريق املصنف به)٣/٤٨٢( »اإلصابة«أخرجه احلافظ يف ) ١(
 »اإلصابة«, و)١/٥٣٢( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٦( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/١٠٤( »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٤١( »الطبقات الكربى«, و)٣/٤٨٦(

 ).ف(من ) ٢(
 .»نا«): ف(يف ) ٣(
 ).ف(ليس يف ) ٤(

 .]م−أ/٢٠٥: ق[  ۩  
 ! »األزواج«): م(كأهنا يف ) ٥(
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 ,حممد+ يا:)٣(فقلت )٢(هتفلقي: قال.أن يشفيه عىل يدياهللا ++لعل )١(الرجل
قال ف .تعاىل يشفي عىل يدياهللا ++ وإن,إين أعالج من هذه األرواح

فال مضل له, اهللا ++ من هيده أمحده وأستعينه,,احلمد هللا«: اهللا ++رسول
رشيك له, وأن ++ الوحدهاهللا ++إال++ الومن يضل فال هادي له, وأشهد أن

 ,اً فأعاد عليه ثالث,)٤(ّ عليْأعد:  فقال.»ًحممدا عبده ورسوله أما بعد
قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة والشعر فام سمعت مثل : فقال

 , يدك أبايعك عىل اإلسالمّدُ وقد بلغت قاموس البحر م,هؤالء الكلامت
:  قال?عىل قومي:  فقال, فبايعه عىل اإلسالماهللا ++ يده رسولّفمد

 .)٥( فبايعه عىل قومه,»وعىل قومك«
بن ++ عن داود,إسحاقبن ++ روى هذا احلديث حممد:

 .اً وزاد يف آخره كالم,هند++أبي
 عن ,ن إسحاق عن اب, حدثني أبي: قال به ابن األموي −١٨٢٧
 عن ابن  عن سعيد,)٦(]عيدَبن س[ عن عمرو ,)٦(]هند++بن أبي++هو [داود

 ,وذكر احلديث.. امدِض: نوءة يقال لهَكان رجل من أزد ش: عباس قال
وا ّ فمر,ا بعد ذلك جيًش)٦(]يعني النبي  [فبعث: قال: وزاد يف آخره

: فقال .داوةإ نعم: ا? قالواًهل أصبتم شيئ: بتلك البالد فقال أمريهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(ليست يف ) ١(
 .»فلقيه«): ف(يف ) ٢(
 .»فقال«): ف(يف ) ٣(
 .»كالمك«): ف(يف ) ٤(
 .)٥٤/٤٠٧( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٥(
 ).ف(من ) ٦(
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 .)١(امدِ هؤالء قوم ض,وهاّرد
 .وليس لضامد غري هذا: )٢(][

 )*(ثعلبة السعديبن ++مامِض −٦٢٠
 وروى عن النبي ,)٢(اهللا  املدينة++ وقدم عىل رسول,كان ينزل البادية

 .ًا حديث
  عامرة)٣(ابنحدثني :  قالإبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −١٨٢٨
 يذكر عن ۩سمعت أبي:  قال−عمري++ أبووهو−عمري بن ++ارثاحلبن ++محزة

بينام : هريرة قال++ أبي عن,سعيد++بن أبي++ عن سعيد,عمربن ++عبيد اهللا
 جاءهم رجل من أهل −اًجالس: أو قال−ا ً مع أصحابه متكئالنبي 

قال و− )٤(هذا األمغر املرتفق: املطلب? قالوا++ عبدأيكم ابن: البادية فقال
: فدنا منه قال:  قال−ًمتكئا: واملرتفق. ألبيض مرشب محرةا: األمغر: محزة

أنشدك : قال. »سل عام بدا لك«: قال. فمشتد عليك يف املسألةإين سائلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٥٤/٤٠٧( »مشقتاريخ د«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 .)ف(من ) ٢(

 »اإلصابة«, و)١/٥٢٣( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٦( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/١٠٦( »معرفة الصحابة«, و)٣/٤٨٦(

): ٧/٣١٣(» هتذيب الكامل«, ويف ترمجته من )ف(وغري واضحة يف ) م(هكذا يف ) ٣(
» الكنى«وهو كذلك يف » رصيالب عامرة++ أبوالعدوي عمريبن ++احلارثبن ++محزة«

 ! »أبو عمري«: , ولكن سيأيت يف السند أن كنيته)٥/٧٥٥(للدوالبي 
 .]م−ب/٢٠٥: ق[  ۩  

 تصبغ الذي األمحر املدر هذا وهو املغرة من مأخوذ ,مرفقه عىل املتكىء األمحر هو أي )٤(
 ).٤/٧٥٦(البن األثري » النهاية«. الثياب به
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: قال. »اللهم نعم«: أرسلك? قالاهللا ++بعدك من ّورب لكْن كان قبَ مّبرب
: لأمرك أن نصلي مخس صلوات يف كل يوم وليلة? قااهللا ++أنشدك به

 عىل هّدرتأخذ من أموال أغنيائنا فتأمرك أن اهللا ++ وأنشدك به,»اللهم نعم«
صوم هذا تأمرك أن اهللا ++وأنشدك به:  قال,»اللهم نعم«: فقرائنا? قال

اهللا ++)٢( باهللاوأنشد: قال. »اللهم نعم«: ? قال)١(ً شهراَالشهر من اثني عرش
: قال .»اللهم نعم«:  قالن استطاع إليه سبيال?َج هذا البيت محيأمرك أن 

 فأما هذه اهلنات فواهللا إن كنا ,ثعلبةبن ++اممِ وأنا ضُ وصدقتُفإين قد آمنت
: اهلنات: يقول++ أبيفسمعت: قال محزة−ه عنها يف اجلاهلية ّتنزَلن

َفقه الرجل«: اهللا ++ قال رسولّفلام أن ولى: قال −الفواحش ُ : قال. »َ
ا أحسن مسألة وال أوجز ًرأيت أحد++ما :يقولاخلطاب بن ++كان عمرو

 .)٣(ثعلبةبن ++اممِمن ض

 )*(سعد الضمريبن ++ةَرْيَمُض −٦٢١
  .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

:  عن ابن إسحاق قال, حدثني أبي:)٤(األمويبن ++ سعيد −١٨٢٩
سعد الضمري بن ++ضمريةبن ++سمعت زياد: جعفر قالبن ++حدثني حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(ة يف , وهي حمتمل)م(ليست يف ) ١(
 »وأنشدك به«): ف(يف +)٢(
 ).٦٣( أخرجه بنحوه البخاري )٣(

 »اإلصابة«, و)١/٥٣٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٦( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/١١٩( »معرفة الصحابة«, و)٣/٤٩٠(

 .»حييى األمويبن ++سعيد«): ف(يف +)٤(
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وكانا شهدا مع النبي :  عن أبيه وجده قال,الزبري بن++حيدث عن عروة
 فقعد ٍ فقام إىل ظل شجرة, صالة الظهراهللا ++ فصىل رسول,اًنينُ ح

وهو سيد , ۩األضبط األشجعيبن ++بدر يطلب بدم عامربن ++إليه عيينة
 وهو سيد ,جثامةبن ++)١(حملم عن ّحابس يردبن ++ وجاء األقرع,قيس
هل لكم أن تأخذوا منا اآلن «:   لقوم عامراهللا++ فقال رسولقخند

أدعه ++ الواهللا++ ال: فقال عيينة.»ْا ومخسني إذا رجعنا إىل املدينة?ًمخسني بعري
 بني  فقام رجل من,أذاق نسائي++ ما)٢(مثلق نساءه من احلزن ْيِذُحتى أ

ْوهو قصدُمكيتل, : ليث يقال له رسول اهللا, + يا: من الرجال فقال)٣(َ
ِغرة هلذا القتيل مثال يف أجد++ما  فنفرت , اإلسالم إال كغنم وردت أوالهاّ
 هل لكم أن تأتوا«: فقال هلم النبي . ًغدار ّخراها أسنن اليوم وغيُأ

وا ُضَ فلم يزل هبم حتى ر,»مخسني اآلن, ومخسني إذا رجعنا إىل املدينة?
: قال .اهللا ++ائتوا به حتى يستغفر له رسول: )٤(ّحملم فقال قوم ,بالدية

 فقعد بني ,ة قد هتيأ فيها للقتلّلُ حمنب اللحم ْرَوال ضِفجاء رجل ط
 »)٥(تغفر ملحلم++ الاللهم«: اهللا ++ فقال له رسولاهللا ++يدي رسول

 .)٦(ليتلقى دموعه بطرف ثوبهفقام وإنه  ,اًثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٢٠٦: ق[  ۩  
 . »حملم«: صلحها إىلثم أ» ملجم«): م(كانت يف ) ١(
 ).ف(من ) ٢(
ْوالقصد من الرجال. »قصري«): ف(يف ) ٣( » املعجم الوسيط«. بالنحيف وال باجلسيم ليس: َ

)٢/٧٣٨ .( 
 . »حملم«: ثم أصلحها إىل» ملجم«): م(كانت يف ) ٤(
 .»ملحلم«: ثم أصلحها إىل» مللجم«): م( يف )٥(
بن ++حممد:  من طريق)٤٥٠٣(داود ++ وأبو,)٥/١١٢( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٦(

 . إسحاق, به
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 . قومه أنه استغفر له بعد ذلك)١(زعم: قال حممد
 .وال أعلم لضمرية غري هذا احلديث :

  )*(ثعلبةبن ++ضمرة −٦٢٢
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن الشام

 نا :النعامنبن ++رسيج نا : أبيحدثني:  قالأمحدبن ++اهللا++ عبد −١٨٣٠
بن ++ عن ضمرة,جابربن ++ عن حييى,سليمبن ++ عن سليامن,الوليدبن ++بقية
:  فقال النبي ,تان من حلل اليمنّلُ وعليه ح,أنه أتى النبي : ثعلبة

لئن :  فقال,»?)٣( اجلنة)٢(كتأترى ثوبيك هذين مدخل: يا ضمرة«
:  فقال النبي ,)٤(اممل أقعد حتى أنزعهاهللا ++رسول+ يا ليتاستغفر

 .)٥( عنهاما حتى نزعهً فانطلق رسيع,»ثعلبةبن ++اللهم اغفر لضمرة«
 .د غري هذا وال أعلم هبذا اإلسنا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »وزعم«): ف( يف )١(

, )٣/٦٨( »اآلحاد واملثاين«, و)٨/٣٠٨( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٤٨٨( »اإلصابة«, و)١/٥٣٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٥( »االستيعاب«و
 »معرفة الصحابة«, و)٤/٣٣٦( »التاريخ الكبري«, و)١/١٩٧( »تعجيل املنفعة«و
)١١/١٠٨(. 

 .»مدخليك«): م(يف ) ٢(
 ).ف(من ) ٣(
 . »أنزعها«): ف( يف )٤(
نعيم يف ++ وأبو,)٨/٣٠٩( »الكبري«, والطرباين يف )٤/٣٣٨( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٥(

جممع «وقال اهليثمي يف . الوليد بهبن ++بقية: من طريق) ١١/١١٠ (»معرفة الصحابة«
  . »رواه أمحد ورجاله ثقات, إال أن بقية مدلس«: )٥/٢٣٨( »الزوائد
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 )*(كعب البدريبن ++رةُمَض −٦٢٣
بن  [ عن موسى,نا ابن فليح : الفروي)١(هارون  −١٨٣١
بن ++ ضمرة:اهللا ++ا مع رسولًالزهري فيمن شهد بدر ۩ عن,)١(]عقبة
 .جهينةبن ++بن عامر++)٢(]عديبن [عمرو بن ++كعب
 عن ابن إسحاق , عن أبيه,األموي )٢(بن حييى++ سعيد −١٨٣٢
 .اخلزرجبن ++ا حليف بني طريفً شهد بدرضمرة: قال

 .ًا وال أعلم روى حديث:
yð^ŞÖ]<h^e<Ùæ_æ<^–Ö]<h^e<†}aw

)٢(
J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٥٣٥( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٥( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٣/٥٦٠( »الطبقات الكربى«, و)١١/١١١( »معرفة الصحابة«, و)٣/٤٩٢(

 ).ف( من )١(
 .]م−ب/٢٠٦: ق[  ۩  

 ).ف(ليس يف ) ٢(
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 باب الMاء
  )*( مد التيمي++, أبوعبيد اهللابن ++Iلحة −٦٢٤

حنبل بن ++أمحداهللا ++عبد++ أباسمعت:  قالئهانبن ++ إبراهيم −١٨٣٣
 .مرةبن ++تيمبن ++سعدبن ++كعببن ++عثامنبن ++عبيد اهللابن ++طلحة:يقول
 بن عقبة,++ بن فليح, عن موسى)١(نا حممد:  هارون الفروي −١٨٣٤

 .عن ابن شهاب ح
إسحاق بن ++حممد )٣(نا: )٢(++نا أبي:  األموي)١( بن سعيد −١٨٣٥

بن ++كعببن ++عمروبن ++عثامنبن ++د اهللايعببن ++طلحة: يف تسمية أهل بدر
 من اهللا ++رجع رسول++ ما فقدم بعد, كان بالشام,مرةبن ++تيمبن ++سعد

. »لك سهمك«: اهللا ++ فقال رسول, يف سهمهاهللا ++بدر فكلم رسول
 .)٤(»وأجرك«:  قال?رسول اهللا+ ياوأجري: قال

بن ++)٥(حممد نا :كريمة++ أبي ابنحدثني :أمحدبن ++اهللا++ عبد −١٨٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٥٤٣( »أسد الغابة«, و)١/٢٣١ (»ستيعاباال«: انظر لرتمجته(*) 
معرفة «, و)٤/٣٤٤( »التاريخ الكبري«, و)١٣/٤١٢ (»هتذيب الكامل«, و)٣/٥٢٩(

 .)١١/١٣٢( »الصحابة
 ).ف( من )١(
 .»عن أبيه«): م(يف ) ٢(
 . »عن«): م(يف  )٣(
 »اد واملثايناآلح«عاصم يف ++ أبي, وابن)٦/٢٩٣( »الكربى« أخرجه البيهقي يف )٤(

 . عقبة, عن ابن شهاببن ++موسى:  ولكن من طريق)١/١٧٧(
سلمة احلراين انظر شيوخ بن ++, وهو حممد)ف(خطأ, واملثبت من » أمحد«): م(يف ) ٥(

 ). ٣/١٥٣(» هتذيب الكامل«كريمة من ++بن أبي++عمربن ++عبيدبن ++إسامعيل
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 )١(بن عن مالك ,إبراهيمبن ++مد عن حم,إسحاقبن ++ عن حممد,سلمة
 .حممد++أبا+ يا:قال رجل لطلحة: عامر قال++أبي

العزي ++ عبد عن,املنذربن ++ عن إبراهيم, عن الزبري, عمي −١٨٣٧
بن طلحة ++بن حييى, عن عمه موسى++حدثني إسحاق: بن عمران قالا

َ إىل القصر أقرب, )٢(ًكان طلحة أبيض يرضب إىل احلمرة, مربوعا: قال ِ
َبني املنكبني, ضخم القدمني, إذا التفت التفت ++ْرحب الصدر, بعيد ما َ

 .ًمجيعا
بن ++ عن حممد,سابقبن ++)٣( يعني نا صدقة:حممدبن ++ زهري −١٨٣٨

 .مالكبن ++كعب )٣( بني طلحة وبنيآخى النبي : إسحاق قال
عباد بن ++ؤمنامل++ عبد نا:)٤(رعاحممد الذبن ++ حسني −١٨٣٩
بن ++زيد ۩ عن,رشحبيلبن ++اهللا++ عبد عن,معنبن ++ي يزيد حدثن:العبدي

ّأنتام حواري كحواري « : قال لطلحة والزبري أن النبي :أوىف++أبي ّ
 .)٥( بينهامىم آخُ ث,» َمريمبن ++عيسى
الوهاب ++بن عبد++ نا حممد:إسحاق اهلمداينبن ++ هارون −١٨٤٠
بن ++ عن حييى, عن الشعبي,خالد++بن أبي++ عن إسامعيل, عن مسعر,القناد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »عن«): م(يف ) ١(
 ). ٢/٤٦٢(البن األثري » النهاية«.  والقصريبني الطويل+هو ما:  املربوع)٢(
 ).ف( من )٣(
 . »الذراع«): م( يف )٤(

 .]م−أ/٢٠٧: ق[  ۩  
 »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف  و,)٢٧٠٧ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي أخرجه ابن)٥(

 . عباد العبدي بهبن ++املؤمن++ عبد: من طريق)٢١/٤١٤(
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بعد وفاة    عمر بطلحةّمر:  عن أمه سعدى املرية قالت,طلحة
 :ا أساءك إمرة ابن عمك? قالًلي أراك مكتئب++ ما: فقال )١(اهللا++رسول

 يقولوها++ الإين ألعلم كلمة«:  يقولاهللا ++ رسولُولكني سمعت++ال
إن جسده وروحه ليجدان هلا ًعند موته إال كانت نورا لصحيفته, و++عبد

ًروحا عند املوت  ولو علم , هي التي أراد عليها عمه,أنا أعلمها:  قال.»َ
 .)٢( له منها ألمرها أنجىًشيئ

 عن , عن عامر, عن مطرف,عمروبن ++ نا أسد: جدي −١٨٤١
 .ا فذكر نحوهً رآه حزين أن عمر:  عن أبيه,طلحةبن ++حييى

 )٤(اهللا بن++ نا عبد:احلامين )٣(]احلميد++بن عبد[ حييى  −١٨٤٢
بن ++اهللا++ عبد)٥(عن ,عبادبن ++ عن حييى,إسحاقبن ++ عن حممد,املبارك
 يقول يوم اهللا ++سمعت رسول:  قال)٦( عن جده الزبري, عن أبيه,الزبري

 .)٧(»أوجب طلحة اجلنة«: حدُأ
ن  ع, عن إسامعيل,مسهربن ++ نا علي:شيبة++بن أبي++ عثامن −١٨٤٣
قد وحد ُ يوم أاهللا ++ هبا رسولَرأيت يد طلحة التي وقى: قالقيس 

 .تّلَش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »النبي«): ف( يف )١(
 »الكربى«, والنسائي يف )٢٠٥( »صحيحه«, وابن حبان يف )٣٧٩٥(جه ابن ماجه  أخر)٢(

 . إسحاق بهبن ++هارون:  من طريق)٦٤٢( »مسنده«يعىل يف ++ وأبو,)٦/٢٧١(
 ). ف(بني املعقوفني ليس يف + ما)٣(
 . »عن«): ف( يف )٤(
 . »بن«): ف( يف )٥(
 .»عنهاهللا ++ريض«): ف( زاد يف )٦(
 . من طريق املصنف به)٢٥/٧٠( »تاريخ دمشق«ساكر يف  أخرجه ابن ع)٧(
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 , عن جمالد,مسهربن ++ نا علي:سعيد احلدثاينبن ++ سويد −١٨٤٤
ِصحبت طلحة فام رأيت رجال : جابر قالبن ++ عن قبيصة,عن الشعبي

 .نهة م مال عن غري مسأل)١(جزيلأعطى 
 :يعني– عن عمران ,ليسداود الطيا++ أبو نا:مسلمبن ++ علي −١٨٤٥
لام كان يوم اجلمل نظر : سربة قال++بن أبي++ عن اجلارود, عن قتادة−القطان

 ا فقتلهً فنزع له سهم,أطلب بثأري بعد اليوم++ ال:مروان إىل طلحة فقال
. 
 ل طلحةِتُق: نعيم يقول++ أباسمعت: حممد قالبن ++ عباس −١٨٤٦

 . يف رجب سنة ست وثالثني
بن ++زيدبن ++ عن حممد,إسامعيلبن ++حدثني حممد: عمربن ++۩وقال حممد

 .تل يوم اجلمل وهو ابن أربع وستنيُأن طلحة ق: مهاجر
 .ني وستنيتقتل وهو ابن اثن: طلحةبن ++قال عيسى

 )*(ّيَبُأ )٢(أبو ,Iلحة النصري −٦٢٥
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن البرصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»جلزيل«): ف( يف )١(

 .]م−ب/٢٠٧: ق[  ۩  
 . خطأ» بن«): م(يف ) ٢(

املعجم «, و)١١/١٣٧( »معرفة الصحابة«, و)٣/١١٢( »اآلحاد واملثاين«: انظر لرتمجته(*) 
, )١/١٩٩( »تعجيل املنفعة«, و)١/٥٤٥( »أسد الغابة«, و)٨/٣١٠( للطرباين »الكبري

بدال » النرضي«: ويقال يف اسمه. )٣/٥٤٣( »اإلصابة«, و)٤/٣٤٤( »التاريخ الكبري«و
 .»النرصي«: من
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: )١(يعني− عن داود ,هللا++بن عبد++ نا خالد:بقيةبن ++ وهب −١٨٤٧
كان الرجل :  عن طلحة قال,األسود++بن أبي++حرب++ أبي عن−هند++ أبيبنا

 مل يكن له هبا فإن ,ريف ينزل عىل عريفهَهبا ع )٢( لهكانو ,إذا قدم املدينة
 وكان ,فة فوافقت رجالّمن نزل الصفيفكنت :  قال,فةّعريف نزل الص

م ذات ّ فسل,متر بني رجلنيمن  ّدُم م كل يواهللا ++جيري علينا من رسول
 )٤(مرت قد أحرق ال,رسول اهللا+ يا: رجل منا فقال)٣(اه فناد,يوم من الصالة

:  قال−اليامنيةشبه ثياب برود : اخلنفو− اخلنف عنا ّخترقت و,بطوننا
 من لقي++ اهللا, وأثنى عليه, ثم ذكر ما إىل منربه فصعد فحمد النبي فقام

ما لنا [ًمكثت أنا وصاحبي بضعة عرش يوما  )١(حتى«:  فقالقومه,
ْفقدمنا عىل إخواننا من «: قال. راكَ ثمر األ: والربير.» إال الربير)٢(]طعام ِ

ُاألنصار وعظم طعامهم التمر فواسونا ِ ُ ْ منه, واهللا لو أجد لكم اخلبز  ُ
ًواللحم ألطعمتكم, ولكن لعلكم تدركون زمانا أو من أدركه منكم 

ِل أستار الكعبة, ويغدى ويراح عليكم باجلفانتلبسون فيه مث ُ َُ«)٥(. 
: معني عن طلحة فقالبن ++سألت حييى: علي قالبن ++ حممد −١٨٤٨
 .النرصي له صحبةاهللا ++عبدبن ++طلحة

 .له غري هذا احلديث  وال أعلم:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ف( ليست يف )١(
 ).ف( من )٢(
 . »فنادى«): ف( يف )٣(
 . باملثلثة» الثمر«): م( يف )٤(
يهقي يف , والب)٣/١٦( »املستدرك«, واحلاكم يف )٦٦٨٤( »صحيحه« أخرجه ابن حبان يف )٥(

 . هند, به++بن أبي++داود:  من طريق)٢/٤٤٥( »الكربى«, ويف )١٢٠٠( »شعب اإليامن«
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اءبن ++Iلحة −٦٢٦  )*(ال
 .اهللا ++بن عوف األنصاري, تويف عىل عهد رسول++حليف بني عمرو

م بن متي++ثعلبةبن ++وبرةبن ++عمريبن ++الرباءبن ++طلحة: عمربن ++قال حممد
 وله حلف يف بني ,يِلَ من ب,غنمبن ++جشمبن ++سلمةبن ++)١(] غنمبن[

اللهم «:  )٢(النبي )١( لهالذي قال ۩ وهو,عوف من األنصاربن ++عمرو
 .)٣(»الق طلحة وهو يضحك إليك, وأنت تضحك إليه

 حدثنا: إبراهيم البزار قاالبن ++منصور وحممدبن ++ أمحد −١٨٤٩
عثامن بن ++حدثني سعيد:  قاليونسبن ++يسىحدثني ع: جناببن ++أمحد

بن ++ عن احلصني, عن أبيه, األنصاري)٤(ديسعبن ++ عن عروة,البلوي
 فلام انرصف , يعوده فأتاه النبي ,ضِرَالرباء مبن ++أن طلحة: )٥(وحوح

إين ألرى طلحة قد حدث فيه املوت فآذنوين به حتى أشهده, «: هقال ألهل
 حتى )١(]يعني ابن عوف [ بني سامل ومل يبلغ النبي ,»وأصلي عليه

 ادفنوين واحلقوين بربي:  وكان فيام قال طلحة, عليه الليلّنَ وج,ّويفُت
 فجاء فوقف عىل , فإين أخاف عليه اليهود; )٢(ًحممدا وال تدعوا تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١/٢٣٠( »االستيعاب«, و)٨/٣١١( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/١٣٩( »معرفة الصحابة«, و)٣/٥٢٤( »اإلصابة«, و)١/٥٤٢( »أسد الغابة«و

 ).ف(من ) ١(
 .]م−أ/٢٠٨: ق[  ۩  

 . »رسول اهللا«): ف( يف )٢(
 . »وأنت تضحك إليه, وهو يضحك إليك«): ف( يف )٣(
 ). ١/٢٦٥(» خالصة هتذيب الكامل«, وانظر )ف(, واملثبت من »سعد«): م(يف ) ٤(
 ).٢/٩٢(» اإلصابة« كام يف جعفر وزن بمهملتني )٥(
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اللهم الق طلحة يضحك «: وقال )١(يديه ثم رفع , الناس معهّقربه فصف
 .)٢(»إليك, وتضحك إليه

 . وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

 )*(مالكبن ++Iلحة −٦٢٧
 .سكن البرصة, وروى عن النبي 

بن منصور وغريمها ++روزي وأمحد امل)٣(]بن حممد [ زهري −١٨٥٠
حدثتني أمي : الرزين ق++بن أبي++ نا حممد:حرببن ++امننا سلي: قالوا
 : فقلنا هلا, إذا مات رجل من العرب اشتد عليها)٤(ريركانت أم احل: قالت

: قالت. ِ عليكّتديشنراك إذا مات رجل من العرب إنا  احلرير,أم +يا
من اقرتاب الساعة  )٣(إن«: اهللا ++قال رسول: سمعت موالي يقول

 .)٥(»هالك العرب
 .مالكبن ++وكان موالها طلحة: ينزر++بن أبي++قال حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »ثوبه«): م( يف )١(
, )٣١٥٩(داود ++ أبوديث أخرجهواحل. »تضحك إليه, ويضحك إليك«): ف( يف )٢(

 . عيسى به:  من طريق)٨١٦٨( »األوسط«, ويف )٤/٢٨( »الكبري«والطرباين يف 
أسد «, و)٢/١٩١( »اآلحاد واملثاين«, و)٨/٣٠٩( »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١١/١٣٥( »معرفة الصحابة«, و)٣/٥٣٥( »اإلصابة«, و)١/٤٥٦( »الغابة
 ).ف( من )٣(
بن ++طلحه مواله احلرير فأم ,مكسوره منهام وىلاأل براءين وهو مفتوحه مهمله حاء لهوأ+)٤(

 ).٢/٨٤(البن ماكوال » اإلكامل«. مالك
, )٢٥٥٧( »األوسط«, ويف )٨/٣٠٩( »الكبري«, والطرباين يف )٣٩٢٩( أخرجه الرتمذي )٥(

 من )٩٣٧( »ثايناآلحاد وامل«عاصم يف ++, وابن أبي)٦/٤١١( »مصنفه«شيبة يف ++وابن أبي
 . بن حرب به++سليامن: طريق
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 )*(Iلحةبن ++ والد عقيل,Iلحة −٦٢٨
  . ومل يرو شيئا,له صحبة

حدثنا ضمرة, : بن معروف++حدثنا هارون: بن زهري++ أمحد −١٨٥١
 −يعني أباه−وكان لطلحة : بن طلحة قال++عن ابن شوذب, عن عقيل

 .صحبة
: رافعبن ++نا احلسن: معنيبن ++وحدثنا حييى: زهريبن ++ أمحدقال −١٨٥٢
طلحة يف الديوان, وكان بن ++كان عقيل:  ضمرة, عن ابن شوذب قالحدثنا

 . ً حفظا ألبيه۩ثابت البناين يطلب له املرافق من السلطان
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٥٤٥( »أسد الغابة«, و)١/٢٣٣( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/١٤٩( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٤/٣٤٤( »التاريخ الكبري«, و)٣/٥٣٧(

 .]م−ب/٢٠٨: ق[  ۩  
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ه Iارق  باب من ا
شيمبن ++Iارق −٦٢٩ شجعيا  )*()١( ا

 . أحاديثسكن الكوفة, وروى عن النبي , مالك األشجعي++بيأبو أ
  عن,خليفةبن ++ نا خلف:إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −١٨٥٣
: قالاهللا  ++ّوكان قد صلى خلف رسول[ , عن أبيه,مالك األشجعي++أبي

 .)٢(»من رآين يف املنام فقد رآين«: اهللا ++قال رسول
 .بن خليفة++ ومل حيدث هبذا احلديث فيام أعلم غري خلف:

أخربين : بن مالك املزين++نا القاسم: بن أيوب الطويس++د زيا −١٨٥٤
: يقول++سمعت أبي:  األشجعي يقول−مالك++أبا: يعني–بن طارق ++سعد

بكر وعمر وخلف عثامن, فلم يكن ++صليت خلف النبي  وخلف أبي
 .)٣(اهللا  يف متام++منهم أخف صالة من رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف( من )١(

 »أسد الغابة«, و)٣/٢٨( »اآلحاد واملثاين«, و)٤/٣٥٢(» التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته+(*)
 »اإلصابة«, و)١/٢٢٧( »االستيعاب«, و)٨/٣١٥( »املعجم الكبري«, و)١/٥٣٦(
 .)١١/١٥٧( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)١٣/٣٣٣( »هتذيب الكامل«, و)٣/٥٠٧(

 بن, وا)٨/٣١٦( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٧٢( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(
 من )١٣٠٥( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٦/١٧٤( »مصنفه«شيبة يف ++أبي

رواه أمحد «: )٧/٣٧٥( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . خليفة بهبن ++خلف: طريق
 . »والبزار والطرباين, ورجاله رجال الصحيح

وقال اهليثمي . امن بهالنعبن ++رسيج:  من طريق)٨/٣١٨( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(
بن ++ والبزار, وفيه خلف»الكبري«رواه الطرباين يف «: )١/٣٧٢( »جممع الزوائد«يف 

 . »معني وغريه, وضعفه بعضهمبن ++ّخليفة وثقه حييى
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 .بن مالك++غري القاسم وال أعلم روى هذا احلديث: 
بن ++نا حممد: بن احلسن اجلحدري++كامل الفضيل++حدثنا أبو −١٨٥٥
:  قال)١(]مالك األشجعي, عن أبيه++نا أبو: بن قدامة الثقفي++الرمحن++عبد

 يطوف حول البيت, فإذا ازدحم الناس عىل احلجر اهللا ++رأيت رسول
َ بمحجناهللا ++ رسول)٢(استقبله ْ  .)٤( بيده)٣(ِ

 .الرمحن الثقفي++بن عبد++ وال أعلم روى هذا غري حممد:
 نا :النعامنبن ++رسيج نا : قالشاكربن ++حممدبن ++ جعفر −١٨٥٦
اهللا ++قال رسول:  عن أبيه قال,مالك األشجعي++ أبو نا:خليفةبن ++خلف
ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«:  ّ«)٥(. 

 .النعامنبن ++جيرس وال أعلم روى هذا غري :
  نا:عيسىبن ++ نا بكر:حدثني أبي:  قالأمحدبن ++اهللا++ عبد −١٨٥٧

 اهللا ++نا مع رسولُضابِكان خ:  عن أبيه قال,مالك++ أبي عن,عوانة++أبو
 .)٧( والزعفران)٦(سْرَالو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف(بني املعقوفني ليس يف + ما)١(
 . »استلمه«): ف( يف )٢(
َ املحجن)٣( ْ َمعقفة عصا: ِ َّ َ  ). ١/٩٠١(ثري البن األ» النهاية«. سأالر ُ
 . قدامة بهبن ++عبدالرمحن:  من طريق)٧٥٤( »معجمه« أخرجه ابن قانع يف )٤(
وقال اهليثمي يف . أيوب بهبن ++زياد:  من طريق)٨/٣١٦( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٥(

 . »رواه البزار, ورجاله ثقات«: )٢/٢٢٠( »جممع الزوائد«
ْ الورس)٦(  ). ٥/٣٨٢(البن األثري » لنهايةا «., بهغبُيص ُأصفر نبت: َ
وقال اهليثمي . )٨/٣١٥( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٧٢( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٧(

رواه أمحد والبزار, ورجاله رجال الصحيح خال «: )٥/٢٨٥( »جممع الزوائد«يف 
 . »عيسى, وهو ثقةبن ++بكر
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وقد روى  ,عيسىبن ++ومل حيدث هبذا احلديث غري بكر: )١(][
 .)٢(+۩ غري هذه األحاديثاهللا ++األشيم عن رسولبن ++طارق

سيبن ++Iارق −٦٣٠  )*(شهاب ا
 .كن الكوفةَ س,رأى النبي 

شهاب من ولد بن ++طارق: عبيد قال++ أبي عن, عمي −١٨٥٨
 .أمحس البجليبن ++أسلمبن ++معاوية

بن ++ةسلمبن ++شمس++بن عبد++شهاببن ++طارق: عبيد++ أبي وقال غري
بن ++)٣(لذهبن ++لؤيبن ++عمروبن ++بن نرص++جشمبن ++عوفبن ++هالل
 .)٤(أمحسبن ++أسلمبن ++معاوية
: معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++ عباس[ −١٨٥٩
 .)٥(]عبداهللا++ أبوشهاببن ++طارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( من )١(

 .]م−أ/٢٠٩: ق[  ۩  
ولعلها جتزئة املصنف أو الناسخ » الثاين والعرشين«): م(صفحة يف كتب بأعىل هذه ال) ٢(

 .واهللا أعلم
, )٤/٤٧٧( »اآلحاد واملثاين«, و)٨/٣٢٠( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
طبقات «, و)٣/٥١٠( »اإلصابة«, و)١/٥٣٧( »أسد الغابة«, و)١/٢٢٨( »االستيعاب«و

 .)٤/٣٥٢( »التاريخ الكبري«, و)١٣/٣٤١( »املهتذيب الك«, و)١/١١٧( »ابن خياط
 . أثبتنا+, والصواب ما)ف(, وغري واضحة يف »دهن«): م( يف )٣(
بن ++طارق: معني يقولبن ++سمعت حييى: حممد قالبن ++حدثنا عباس«): ف( زاد يف )٤(

 . »عبداهللا++ أبوشهاب
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ٥(
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 ,مسلمبن ++ عن قيس, نا شعبة:داود++ أبو نا:مسلمبن ++ علي −١٨٦٠
,++ رسولرأيت: عن طارق قال  . بكر++ أبي وغزوت يف خالفةاهللا 

 , عن سفيان,داود احلفري++ أبو نا:حممد القطانبن ++ أمحد −١٨٦١
 ّأي: اهللا ++سئل رسول: شهاب قالبن ++ عن طارق,مرثدبن ++عن علقمة

 .)١(»كلمة عدل عند إمام جائر«: اجلهاد أفضل? قال

 )*(علقمةبن ++Iارق −٦٣١
 .ي  وروى عن النب,سكن مكة
 : نا ابن جريج:عبادةبن ++نا روح: الباهليعمرو بن ++ حممد −١٨٦٢

 هعلقمة أخرببن ++طارقبن ++الرمحن++ عبدأن: يزيد++بن أبي++أخربين عبيد اهللا
 −)٢(يعىل نسيه− يعىل ٍا من دارً كان إذا جاء مكانأن النبي : عن أبيه

 .)٣(هاستقبل البيت فدعا
  عن ابن, عن ابن جريج,عاصم++ أبواحلديث وروى هذا :

 اهللا ++كان رسول:  عن أمه قالت,طارقبن ++الرمحن++ عبد عن,يزيد++أبي
 .وحَوذكر نحو حديث ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . داود احلفري به++ أبي: من طريق)٧٥٨٢( »امنشعب اإلي« أخرجه البيهقي يف )١(

, )١/٥٣٧( »أسد الغابة«, و)٨/٣٢٣( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/١٦٦( ألبي نعيم»معرفة الصحابة«, و)٣/٥١٢( »اإلصابة«و

 نسيه− يعىل«): ١٧/١٩٠(» هتذيب الكامل«, ويف )ف(, وغري واضحة يف )م( كذا يف )٢(
 .وهو الصواب» فدعا البيت استقبل − عبيداهللا

 »مسنده«, وأمحد يف )٢/٣٨٩( »الكربى«, ويف )٢٨٩٦( »املجتبى« أخرجه النسائي يف )٣(
 من )٥/٧٧( »مصنفه«, وعبدالرزاق يف )٨/٣٢٣( »الكبري«, والطرباين يف )٤/٦١(

 . ابن جريج به: طريق
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 والصحيح فيام , قد رواه غري روح عن ابن جريج ونافع:
 .وحَزعموا حديث ر

اربياهللا ++عبدبن ++Iارق −٦٣٢  )*(ا
شداد, بن ++صخرة جامع++ وأبوراشِحبن ++بعيِه ر روى عن,سكن الكوفة

 .منه حديثني  وسمع,النبي  )١(طارقورأى 
 . حاهللا البكائي++عبدبن ++ نا زياد:أيوببن ++ زياد −١٨٦٣
 عن ,عن منصور −)١(ًمجيعا− نا جرير :خيثمة )٢(أبو  −١٨٦٤
هللا ا++رسول ۩قال: املحاربي قالاهللا ++عبدبن ++ عن طارق,حراشبن ++ربعي
إذا كنت يف الصالة فال تبزق بني يديك, وال عن يمينك, ولكن «: 

 .)٣(»ًابزق عن شاملك, فإن مل يكن فارغا فتحت قدمك اليرسى ثم قل به
 ادلكه : أي»قل به )٤(ثم«: يعني: زاد جرير يف حديثه قال منصور

 .باألرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣/٣٥( »اآلحاد واملثاين« و,)٨/٣١٢( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٥١١( »اإلصابة«, و)١/٥٣٧( »أسد الغابة«, و)٢٢٨/( »االستيعاب«و
 »التاريخ الكبري«, و)١٣/٣٤٣( »هتذيب الكامل«, و)٦/٤٢( »الطبقات الكربى«و
 .)١١/١٥٣( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٤/٣٥٢(

 ). ف( ليست يف )١(
 ).م(ليست يف ) ٢(

 .]م−ب/٢٠٩: ق[  ۩  
, وابن )٧٢٦( »املجتبى«, والنسائي يف )٤٧٨(داود ++ وأبو,)٥٧١( أخرجه الرتمذي )٣(

 . منصور, به:  من طريق)١٠٢١(ماجه 
 ).ف( من )٤(
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جناب ++ أبو نا: نا وكيع:مذعور++بن أبي++عمروبن ++ حممد −١٨٦٥
 عن ,شداد اهلالليبن ++ جامع:صخرة++ أبي عن,حية الكلبي++بن أبي++يىحي

, )١(]بسوق ذي املجاز[اهللا  ++رأيت رسول: بن عبداهللا املحاربي قال++طارق
 .)٢(ة محراءّبُوعليه ج
عدي بن ++سمعت اهليثم: رشيد قالبن ++نا داود:  عبداهللا[ −١٨٦٦
 .)٣(]حية++بيبن أ++حيةبن ++جناب حييى++ أبياسم: يقول
 )٤( نا يزيد بن:نمريبن ++اهللا++ عبد نا:حممد القطانبن ++ أمحد −١٨٦٧
 عن طارق املحاربي ,شدادبن ++ جامع:ةصخر++ أبو نا:اجلعد++بن أبي++زياد
 وأنا يف بياعة أبيعها وهو , بسوق ذي املجازاهللا ++رأيت رسول: قال

وذكر , »...تفلحوااهللا ++له إالإ++ ال:يا أهيا الناس قولوا«:  صوتهينادي بأعىل
 .طويالا ًكالم

 . غري هذا عن النبي ,اهللا++بن عبد++ ومل يرو طارق:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( ليست يف )١(
, )٦٥٦٢( »صحيحه«, وابن حبان يف )١٥٩( »صحيحه«أخرجه ابن خزيمة يف +)٢(

:  من طريق)٣/٤٤( »سننه« , والدارقطني يف)٢/٦٦٨( »املستدرك«واحلاكم يف 
 . جامع به

 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ٣(
 . , وهو الصواب)ف(, واملثبت من »أبي«): م( زاد يف )٤(



 ٢٨٥ ثالثاملجلد ال  

ضرميبن ++Iارق −٦٣٣  )*(سويد ا

 . الكوفة)١( سكن,ًا حديث النبي منسمع 
 .النعامن حبن ++رسيجنا : قالين جاعلي اجلوزبن ++ حممد −١٨٦٨
 أنا :سلمةبن ++نا محاد:  نا عفان قاال:ريزهبن ++ أمحد −١٨٦٩
سويد بن ++ عن طارق,وائل احلرضميبن ++حرب, عن علقمةبن ++سامك

 فنرشب )٢(نعرصهاا ً إن بأرضنا أعناب,رسول اهللا+ يا:قلت: قال احلرضمي
ليس ذلك شفاء ولكنه «: قال. إنا نستشفي هبا: قلت. وراجعه:  قال?منها
 .)٣(»داء

 .لفظ احلديث لعفان
 عن , عن سامك,سلمةبن ++ وقد روى هذا احلديث غري محاد:

 .سلمةبن ++)٤(]يزيدأيضا [وقد قيل . طارقبن ++ عن سويد,وائلبن ++علقمة
  . واهللا أعلم,سويدبن ++طارقحديث والصحيح عندي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٤/٤٢٣( »اآلحاد واملثاين«, و)٨/٣٢٣( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٥٠٨( »اإلصابة«, و)١/٥٣٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٠٥( »االستيعاب«و
 »معرفة الصحابة«, و)٤/٣٥٢( »التاريخ الكبري«, و)١٣/٣٣٩( »هتذيب الكامل«و

 .)١٠/٤٥(ألبي نعيم
 . »وسكن«): ف( يف )١(
 . »نعيص هبا«): م(يف ) ٢(
 . حرب, بهبن ++سامك: من طريق) ١٩٨٤( أخرجه بنحوه مسلم )٣(
 . »إنه ليزيد«): ف( يف )٤(
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 )*(Iلقبن ++أو علي ,Iلقبن ++أو يزيد, يزيدبن ++Iلق −٦٣٤
نا : قالاحلارث بن ++خالد ۩ نا:ريريعمر القوابن ++ عبيد اهللا −١٨٧٠
  عن يزيد,سالمبن ++ عن مسلم,حطانبن ++ عن عيسى, عن عاصم,شعبة

يستحي ++اهللا ال++إن«:  قالاهللا ++أن رسول: يزيد بن )١(]أو طلق [طلقابن 
 .», وإذا فسا أحدكم فليتوضأ)٢(تأتوا النساء يف أستاههن++, المن احلق
 ,األحولبن ++ نا عاصم:وية الرضيرمعا++ أبو نا: جدي)٣( −١٨٧١

 أن رجال :طلقبن ++ عن علي,سالمبن ++ عن مسلم,حطانبن ++عن عيسى
, أتى النبي  عن ,احلارثبن ++فذكر احلديث نحو حديث خالد 

 .)٤(شعبة
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وغريمها من املصادر)٣/٥٣٩( »اإلصابة«, و)١/٥٤٧( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 
 .]م−أ/٢١٠: ق[  ۩  

 ).ف( من )١(
 ). ١٢/٢٦٠(» عون املعبود« .الدبر قةْلَح: راداملو ,زُجَالعمجع االست, وهي :  األستاه)٢(
 . »حدثنيه«): ف( يف )٣(
 . عاصم به:  من طريق)٢٢٣٧( »صحيحه«, وابن حبان يف )٢٠٥(داود ++ أبو أخرجه)٤(



 ٢٨٧ ثالثاملجلد ال  

ه الMفيل  من ا
ةبن ++الMفيل −٦٣٥  )*(سخ

بن ++اهللا++بن عبد++)١(طفيلال : وبلغني أنه,وهو أخو عائشة ألمها
بن ++أوسبن ++جشمبن ++مرةبن ++)٢(عبادةبن ++جرثومةبن ++سخربةبن ++احلارث
  وروى عن النبي , وسكن املدينة, األزد)٣(من ,غنمبن ++النمر
 .)٤(ًحديثا
بن سلمة, عن ++نا محاد: بحر++ أبوغياثبن ++)٥(الواحد++ عبد −١٨٧٢
أخي −خربة سبن ++ عن طفيل,حراشبن ++ عن ربعي,عمريبن ++امللك++عبد

رأيت فيام يرى النائم كأين أتيت عىل رهط من اليهود :  قال−عائشة ألمها
 أنكم لوالإنكم ألنتم القوم : نحن اليهود, فقلت: ن أنتم? قالواَم: فقلت

 :نتم القوم لوال أنكم تقولونألإنكم : عزير ابن اهللا, فقالوا: تقولون
ن أنتم? َم: لنصارى فقلت ثم أتيت عىل رهط من ا,وشاء حممداهللا ++شاء++ما

: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون:  فقلت,نحن النصارى: قالوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/٢٢٨( »االستيعاب«, و)٨/٢٢٤( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)١٣/٣٨٩( »هتذيب الكامل«, و)٣/٥٢٠( »اإلصابة«و
 .)١/٥٤٠( »أسد الغابة« و,)١١/١٧٦(

 . »طفيل«): م( يف )١(
 .»عادية«: , ويف معظم مصادر ترمجته)م, ف(هكذا يف ) ٢(
 .»بن«): م(يف ) ٣(
 ). ف( ليست يف )٤(
 ). ١٨/٤٦٦(» هتذيب الكامل«, وهو من رجال »عبد الوهاب«: إىل )ف( تصحف يف )٥(
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,++ ابن)١(املسيح  إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون:  فقالوااهللا 
  ثم أتيت النبي ,اً فلام أصبحت أخربت هبا ناس,وشاء حممداهللا ++شاء++ما

اهللا ++نعم, فقام رسول:  فقلت»ًحدا?أ هل أخربت هبا«: فأخربته هبا, فقال
  فإن فالنا رأى,أما بعد«: وأثنى عليه ثم قالاهللا ++فحمد, )٢(ًخطيبا 

هبا من أخرب, وأنكم تقولون كلمة كان يمنعني احلياء منكم  رؤيا, وأخرب
 .)٣(»وشاء حممد اهللا ++شاء++ ما: فال تقولوا,أن أمنعكم منها

نا : قالعدي بن ++نا زكرياحدث: قالاهللا ++عبد ۩ هارون بن −١٨٧٣
حراش بن ++عن ربعي, )٤(]بن عمري[امللك ++ عبد عن,عمروبن ++اهللا++عبد
:  فقال,ا من النصارى يف املنامًقال أخو عائشة ألمها أنه لقي رهط: قال

,++إنكم القوم لوال أنكم تزعمون أن املسيح ابن وأنتم لوال : )٥(وا قالاهللا 
, فذكر ...ا من اليهودً ثم لقي رهط,وشاء حممداهللا ++شاء++ ما:أنكم تقولون

 ولكن ,ال تقولوها«: فقال النبي : سلمة قالبن ++نحو حديث محاد
 .»رشيك له++ الوحدهاهللا ++شاء++ ما:قولوا

 .سخربة غري هذابن ++ وال أعلم روى طفيل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »عيسى«): ف( يف )١(
 . »فخطبنا«): ف( يف )٢(
 , وابن)٨/٢٢٤( »الكبري«, والطرباين يف )٥/٧٢( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(

 )٨٧٤( »تعظيم قدر الصالة«, واملروزي يف )٢٧٤٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 . عمري بهبن ++عبدامللك: من طريق

 .]م−ب/٢١٠: ق[  ۩  
 ). ف( ليس يف )٤(
 . »قال«): ف( يف )٥(
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 )*(عمرو الدوسيبن ++الMفيل −٦٣٦
 .أحسبه من الشام

 عن الزناد,++بن أبي++الرمحن++ عبد نا: الضبيوعمربن ++داود  −١٨٧٤
− عمرو الدويسبن ++قدم الطفيل: هريرة قال++ أبي عن, عن األعرج,أبيه

ت ص قد ع,رسول اهللا+ يا: فقال−اًوسَ بعثه يدعو داهللا ++وكان رسول
ًيعني دوسا [وأبت اهللا ++ فرفع رسول,عليهااهللا تبارك تعاىل ++ُ فادع)١(]َ

اهد  اللهم«: اهللا ++ فقال رسول,هلكت دوس:  يديه, فقيل
 .)٢(»ًدوسا
 :عياشبن ++نا إسامعيل:  قال)٣(الضبيعمرو بن ++ داود −١٨٧٥
أقرأين : عمرو الدويس قالبن ++ عن الطفيل,سليامنبن ++ربه++ عبدحدثني

 , متقلدهاالنبي  فغدا إىل )٤(ًقوسا فأهديت له ,كعب القرآنبن ++ّبيُأ
ّمن سلحك هذه القوس« :فقال له النبي  بن ++الطفيل:  فقال»يا أبي? َ

ْتقلدها شلوة«: اهللا ++عمرو الدويس أقرأته القرآن, فقال رسول من  )٥(ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/٢٢٨( »االستيعاب«, و)٨/٢٢٥( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 ,)١١/١٧٣( »حابةمعرفة الص«, و)٢٥/٧( »تاريخ دمشق«, و)٣/٥٢١( »اإلصابة«و
 .)١/٥٤٠( »أسد الغابة«و

 ).ف( من )١(
 ). ٢٥٢٤(, ومسلم )٢٩٣٧( أخرجه البخاري )٢(
 ). ف( ليست يف )٣(
, وهو املوافق لام سيأيت من سياق احلديث وكذلك لام )ف(واملثبت من » ًفرسا«): م( يف )٤(

 ). ٢٥/٨(يف رواية ابن عساكر 
 ). ٢/١٢١١(ألثري البن ا» النهاية«. ِأي قطعة منها) ٥(
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أما طعام « :فقال ?نأكل من طعامهم )١(اهللا إنا++رسول+ يا: فقال,»جهنم
, فإنك إن صنع لك فال++ ماصنع لغريك فحرضته فال بأس أن تأكله, وأما

 .)٢(» بخالقكأكلته فإنام تأكل
 ربه++ عبدعياش هذا احلديثبن ++ والذي روى عنه إسامعيل:

بن ++ ومل يسمع من الطفيل,أحسبه من أهل محصبن زنبور, و++ابن سليامن
 غري عمرو رواية عن النبي بن ++وللطفيل, حديث غريب ۩ وهو,عمرو

 .تل يوم الياممةُإن الطفيل ق: هذا, ويقال

 )*(النعمانبن ++الMفيل −٦٣٧
بن عقبة, ++يح, عن موسى نا ابن فل:رويفموسى ال++ أبو −١٨٧٦

 .)٤(بن النعامن++الطفيل: ً شهد العقبة وبدرا)١(]تسمية من [)٣(عن الزهري يف
 عن ابن إسحاق يف تسمية من , عن أبيه, ابن األموي)٥( −١٨٧٧

 الطفيل: سلمةبن ++كعببن ++غنمبن ++عديبن ++عبيدشهد العقبة من بني 
 .اً شهد بدر,عبيدبن ++سنانبن ++خنساءبن ++النعامنابن 

 .ًاالنعامن حديثبن ++ وال أعلم للطفيل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف( من )١(
 ).٢٥/٧ (»تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٢(

 .]م−أ/٢١١: ق[  ۩  
 »معرفة الصحابة«, و)٣/٥٢٤( »اإلصابة«, و)١/٢٣٠( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١/٨٩٩( »أسد الغابة«, و)١١/١٨٥(
 .»فيمن«): م(يف ) ٣(
 ).٨/٣٩٠(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٤(
 . »حدثني«): ف( يف )٥(
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 )*(مالكبن ++الMفيل −٦٣٨
, )١(]بن عقبة[نا ابن فليح, عن موسى :  الفروي)١( هارون −١٨٧٨

 .عن الزهري ح
ن ابن إسحاق قاال فيمن شهد  ع,)٢(++نا أبي:  ابن األموي −١٨٧٩

 .سنانبن ++خنساءبن ++مالكبن ++الطفيل: اًالعقبة وبدر
 .اًا مسندًوال أعلم له حديث: )١(][

ارثبن ++الMفيل −٦٣٩ Mلببن ++ا  )*(ا
 .ًاومل يرو حديث

 .بن عقبة, عن الزهري ح++نا ابن فليح, عن موسى:  الفروي −١٨٨٠
 عن ابن إسحاق قاال فيمن ,أبي حدثني : ابن األموي −١٨٨١

 .املطلببن ++احلارثبن ++الطفيل: اًشهد بدر
 ,سعدبن ++ عن إبراهيم,أيوببن ++ نا أمحد:حممدبن ++ زهري −١٨٨٢

−الضحاك :  عن رجل من قومه يقال له,حممد األنصاريبن ++عن سليامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »معرفة الصحابة«, و)٣/٥٢٤( »اإلصابة«, و)١/٢٣٠( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
وهو الذي قبله واحد, والصواب أهنام : , وقيل)١/٥٤١( »أسد الغابة«, و)١١/١٨٣(

 .»اإلصابة«اثنان كام رجحه احلافظ يف 
 ).ف(من ) ١(
 . »عن أبيه«): م( يف )٢(
 »معرفة الصحابة«, و)٣/٥١٩( »اإلصابة«, و)١/٢٢٨( »االستيعاب«: انظر لرتمجته*) (

 .)١/٥٣٩( »أسد الغابة«, و)١١/١٧٨(
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بن ++وسفياناحلارث بن ++ بني الطفيلى آخاهللا ++ أن رسول−اكان عاملً
 .)١(احلارثبن ++نرس

٦٤٠− Iُالدئليُةَلْيَح )*( 
 طحيلة :إسامعيل البخاريبن ++رأيت يف كتاب حممد: )٢(][

 .)٢( حديث روى عن النبي , سكن املدينة,الدئلي
 .)٣( احلديثومل يذكر ابن إسامعيل احلديث, ومل أجد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقال األمري ابن )ف(أثبتناه من +, والصواب ما»احلارثبن ++برشبن ++سليامن«): م( يف )١(

 فهو ,ةمهمل سني وبعدها نون أوله :نرس وأما«): ١/٢٧٢(» اإلكامل«ماكوال يف 
 منهم ليس أنه :وقيل ,اخلزرجبن ++جشم بني من ,األنصاري عمروبن ++نرسبن ++سفيان
بن ++وعبداهللا والواقدي حبيب ابن :قاله  النبي مع اًبدر شهد ,هلم حليف هو وإنام
 ,برش :معرش++ أبووقال ,بشري ابن هو :إسحاق ابن وقال ,القداحبن ++عامرةبن ++حممد

 . ها .»تقدم+ ماوالصواب
» اإلصابة«ووقع يف . »طحيلة«:  بنفس االسم)٣/٥١٦( »اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
 .»طليحة«:  باسم)١/٥٤٨( »أسد الغابة«, و)١/٢٣٤( »االستيعاب«, و)٣/٥٤٣(

 ). ف( من )٢(
 . »أجده عندي«): ف( يف )٣(



 ٢٩٣ ثالثاملجلد ال  

٦٤١− Iِة الغفاريَخف)*( 
 .ًاحديث  وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++الصمد++حدثنا عبد: قال موسى++بن عبداهللا أبو++ هارون −١٨٨٣
 .عبدالوارث ح

: بن احلارث قاال++حدثنا خالد: األشعث قال++ أبو −١٨٨٤
بن طخفة ++سلمة, عن يعيش++ أبي)١(حدثنا هشام, عن حييى, عن

ّمن أصحاب الصفة, فأمرهم النبي  فجعل ++كان أبي: الغفاري قال ّ
 بالرجل, والرجل يذهب بالرجلني, حتى بقيت خامس ۩يذهبالرجل 

 إىل )٢(]فانطلقنا معه [»انطلقوا بنا«: اهللا ++مخسة, فقال لنا رسول
َ فجاءت بحيسة»يا عائشة, أطعمينا«: بيت عائشة, فقال ْ   مثل)٣(َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– قيسبن ++طهفة: فقيل اًشديد اًاضطراب فيه واضطرب ,اًكثري اًاختالف فيه اختلف(*) 

 بالقاف طقفة :وقيل ,بالغني− طغفة :وقيل ,باخلاء– قيسبن ++طخفة :وقيل ,باهلاء
بن ++اهللا++ عبد:وقيل .أبيه عن ,طخفةبن ++يعيش: وقيل طخيفةبن ++قيس :وقيل ,والفاء
 وحديثهم  النبي عن ,ذر++ أبيعن ,طهفة :وقيل . النبي عن ,أبيه عن ,طخفة
املعجم «: انظر لرتمجته. طخفة عىل طهفة» األوسط«ري يف ورجح البخا. واحد كلهم
, )١/٥٤٩( »أسد الغابة«, و)١/٢٣٤( »االستيعاب«, و)٨/٢٢٧( للطرباين »الكبري

 .)١١/٢٠١( »معرفة الصحابة«, و)٣/٥٤٤( »اإلصابة«و
سلمة ++ أبيسلمة, عن++بن أبي++, وهو حييى)ف(أثبتناه من +, والصواب ما»بن«): م( يف )١(

 ). ١/١٨١(» التاريخ الصغري«يف كام 
 .]م−ب/٢١١: ق[  ۩  

 ). ف( ليس يف )٢(
َاملتخذ الطعام:  احليس)٣( ْوالسمن ِواألقط َّالتمر من َّ ْيجعل وقد. َّ َعوض ُ ِالدقيق ِاألقط ِ  أو َّ

ُالفتيت ِ  ).١/١٠٩٧(البن األثري » النهاية«. َ
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 فجاءت بقدح صغري من ,»يا عائشة, اسقينا«: )٢(قالثم .  فأكلنا)١(َالقطاة

ٍّ فجاءت بعس»يا عائشة, اسقينا«:  ثم قال,لبن فرشبنا :  فقال, فرشبنا)٣(ُ
ال, بل ننطلق : قلت: قال. »إن شئتم نمتم, وإن شئتم انطلقتم إىل املسجد«

رجل جاء ر عىل بطني إذ َحَّجع بالسطفبينا أنا مض: قال. إىل املسجد
. »عز وجلاهللا ++يبغضها )٥(إن هذه لضجعة«:  برجله, فقال)٤(حركنيف

 .)٦(اهللا ++رت فإذا هو رسولظفن: قال
 . األشعث)٨( وهذا لفظ حديث أبي:)٧(][

نذربن ++عليبن ++Iلق −٦٤٢  )*(عمروبن ++قيسبن ++ا
ْمن ولد الدول  .بن حنيفة, سكن الياممة, وروى عن النبي  أحاديث++)٩(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» املعجم الوسيط«. الصحراء يف ةاحليا يؤثر اليامم من نوع وهو القطا واحدة:  القطاة)١(

)٢/٧٤٨ .( 
 . »وقال«): ف( يف )٢(
ّ العس)٣( َالقدح: ُ ٌعساس: ُومجعه ,الكبري َ َ ٌوأعساس ِ َ  ). ٣/٤٦٦(البن األثري » النهاية«. ْ
 . »حيركني«): ف( يف )٤(
 . »ضجعة«): ف( يف )٥(
 . ام بههش:  من طريق)٣/٤٢٩( »مسنده«, وأمحد يف )٥٠٤٠(داود ++ أبو أخرجه)٦(
 ). ف( ليس يف )٧(
 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٨(

, )٣/٢٩٥( »اآلحاد واملثاين«, و)٨/٣٣٠( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٥٣٨( »اإلصابة«, و)١/٨٠٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٣٥( »االستيعاب«و
 »ريخ الكبريالتا«, و)١٣/٤٥٥( »هتذيب الكامل«, و)١/٦٥( »طبقات ابن خياط«و
 .)١١/١٩١( »معرفة الصحابة«, و)٤/٣٥٨(

): ٣/٣٤٧(» اإلكامل«قال األمري ابن ماكوال يف ). ف(, واملثبت من »الديل«): م( يف )٩(
بن ++صعببن ++جليم ابن حنيفةبن ++الدول فهو الواو وسكون الدال بضم :الدول وأما«

 . ه ا.»وائلبن ++بكربن ++علي



 ٢٩٥ ثالثاملجلد ال  

 .  بن عمرو)١(نا مالزم يعني: الصمد++نا عبد: بن حنبل++ أمحد −١٨٨٥

حدثنا : )٢(]مالزمنا : بن صالح األزدي++ عبدالرمحن[ −١٨٨٦
 أنه :طلق++ أبيحدثني:  طلق قالت)٣(ةبنا عن عمته خلدة ,عقبةبن ++رساج

,++كان عند رسول , رسول اهللا+ يا:القيس فقال++ عبدارَحُ فجاء صاهللا 
 اهللا ++ فأعرض عنه رسول,ترى يف رشاب نصنعه يف أرضنا من ثامرنا++ما

 فلام قىض صالته قال النبي , سأله ثالث مرات حتى قام فصىل)٤(حني
ترشبه وال تسقه أخاك, فوالذي نفس ++ الَمن سائلي عن املسكر?«: 

ٍابتغاء لذة سكر )٥(يرشبه رجل++حممد بيده أو كالذي حيلف, ال  اهللا++فيسقيه )٦(ُ
 .وهذا لفظ حديث أمحد.)٧(»اخلمر يوم القيامة

بن ++ عن قيس,عتبةبن ++ أيوب)٨(أخربين :جلعدابن ++ علي −١٨٨٧
 من مس )٩(يتوضأأ أنه سئل عن الرجل : عن النبي , عن أبيه,طلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ح عليهاوصح) ف( ملحقة هبامش )١(
 ). ف(بني املعقوفني ليس يف + ما)٢(
 . »بنت«): ف( يف )٣(
 . »حتى«): ف( يف )٤(
 ).ف( من )٥(
 . »سكرة«): ف( يف )٦(
, وقال )١/١١( »األرشبة«, واإلمام أمحد يف )٨/٣٣٧( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٧(

 . » ثقاترواه أمحد والطرباين, ورجال أمحد«: )٥/١٠٨( »املجمع«اهليثمي يف 
 . »نا«): م( يف )٨(
 . »يتوضأ«): ف( يف )٩(
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 .)١(»َوهل هو إال بضعة منك?«:  قال?الذكر
صالح  ۩الرمحن بن++ وعبدفروة البلديبن ++بن زياد++ حممد −١٨٨٨

بن ++ عن قيس,بدربن ++اهللا++ عبد عن,عمروبن ++نا مالزمحدث: األزدي قاال
إذا الرجل دعا زوجته «:  يقولاهللا ++سمعت نبي:  عن أبيه قال,طلق

 .)٢(»ّفلتأته, وإن كانت عىل التنور
 عن ,بدربن ++اهللا++ عبدحدثنا: )٣(]نا مالزم: بن علي++ نرص[ −١٨٨٩
 فرقاين ,لدغتني عقرب وأنا عند النبي :  عن أبيه قال,طلقبن ++قيس

 .)٤(ومسحها
  أحاديث غريعلي عن النبي بن ++ وقد روى طلق:

 .هاهنا++ما
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++مالزم:  من طريق)٨٥(, والرتمذي )٣٢٩٩( »مسنده«اجلعد يف بن ++ أخرجه علي)١(

 احلديث هذا روى وقد« :وقال الرتمذي. بدر, عن قيس, بهبن ++عمرو, عن عبداهللا
 أهل بعض تكلم دوق .أبيه عن ,طلقبن ++قيس عن ,جابربن ++وحممد .عتبة عن ,أيوب

بن ++اهللا++ عبدعن ,عمروبن ++مالزم وحديث .عتبةبن ++أيوب وجابربن ++حممد يف احلديث
 . »وأحسن أصح بدر

 .]م−أ/٢١٢: ق[  ۩  
, واحلديث )١/٨٩(» املعجم الوسيط«. تنانري :معواجل .فيه خبزُي الفرن :ورّنَّالت )٢(

 . مالزم, به:  من طريق)٤١٦٥( »صحيحه«, وابن حبان يف )١١٦٠(أخرجه الرتمذي 
 ). ف(بني املعقوفني ليس يف + ما)٣(
, )٦٠٩٣( »صحيحه«, وابن حبان يف )٤/٢٣( »مسنده« أخرجه اإلمام أمحد يف )٤(

 . مالزم به:  من طريق)٤/٣٢٦( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف 
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 )*(اهللا ++ مو رسول,Iهمان −٦٤٣
 .سكن املدينةيوكان 
– عن عطاء , عن رشيك,احلارث وغريهبن ++ منجاب −١٨٩٠
جعفر ++ أبا فأتيت, بيشء لبني هاشمٍّإليأوىص :  قال− ابن السائب:يعني

حدثني موىل : فقالتابنة لعلي, رأة عجوز كبرية  فبعثني إىل ام,باملدينة
اهللا ++رسول )١(ليقال :  قال−طهامن أو ذكوان: يقال له− اهللا ++لرسول

حتل لي وال ألهلي بيتي, وإن ++ الإن الصدقة: ذكوان+ ياأو−يا طهامن «: 
 .)٢(»موىل القوم من أنفسهم

 : وسامه,لسائبابن ++ عطاء)٣(عن , ورواه غري رشيك:
 .وابّباذام, وال أدري أهيا الص: ميمون, وقيل:  وقيل,مهران

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »لصحابةمعرفة ا«, و)٣/٥٤٦( »اإلصابة«, و)١/٢٣٤( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

:  وقيل يف اسمه)١/٣٣٩( »أسد الغابة«, و)٤/٢٧٣( »تاريخ دمشق«, و)١١/٢٠٥(
 .»ذكوان«

 ). ف( ليست يف )١(
 )٤/٢٧٣( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٤/٢٣٢( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(

 . منجاب به: من طريق
 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٣(
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 باب الظاء
  )*( رافعبن ++رْيَظه −٦٤٤

  عن النبي )٢(روىو ,سكن املدينة,  خديج)١(]بنوهو عم رافع [
 .اًا واحدًحديث
 .إسامعيل حبن ++ نا مبرش:أيوب الطويسبن ++ زياد −١٨٩١
 عن −اًمجيع−مسلم بن ++نا الوليددثح :رشيدبن ++ داود −١٨٩٢

 ,خديج حيدثبن ++سمعت رافع: النجايش قال++ أبوحدثني: األوزاعي قال
ا ً كان لنا رافقٍ عن أمراهللا ++ رسول)٣(اناهن: رافع قالبن ++رْيَهُعن عمه ظ

اهللا ++قال رسول: قال.  فهو حقاهللا ++قال رسول++ ما:ا, فقلتًأو نافع
 وعىل ,بعُّنؤاجرها عىل الر:  قالوا» بمحاقلكم?ما تصنعون« :۩

ِفال تفعلوا, ازرعوها, أو ازدرعوها, «: قال.  والشعري)٤(مرتاألوسق من ال َ
 .أيوببن ++واللفظ لزياد.)٥(»أو أمسكوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٥٥١( »أسد الغابة«, و)١/٢٣٥( »االستيعاب«: انظر لرتمجته+(*)

معرفة «, و)٤/٣٦٨( »التاريخ الكبري«, و)١٣/٤٦٩( »هتذيب الكامل«, و)٣/٥٦٠(
 .)١١/٢١٧( »الصحابة

 ). ف(بني املعقوفني ليس يف + ما)١(
 . »روى«): ف( يف )٢(
 . »هنى«): ف( يف )٣(

 .]م−ب/٢١٢: ق[  ۩  
 . »الثمر«): م( يف )٤(
 . )١٥٤٧(, ومسلم )٢٣٣٩(واحلديث أخرجه البخاري . »أمسكوها«): ف( يف )٥(
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, )١(]بن عقبة[موسى الفروي, عن ابن فليح, عن موسى ++ أبو −١٨٩٣
 .بن احلارث++بني حارثةبن رافع, من ++ظهري: عن الزهري فيمن شهد العقبة

بن ++ريَهُظ:  عن ابن إسحاق قال, عن أبيه, ابن األموي −١٨٩٤
بن ++عمروبن ++احلارثبن ++حارثةبن ++جشمبن ++زيدبن ++عديبن ++رافع
 . شهد العقبة,األوسبن ++مالك

بن ++حبيب: النجايش الذي روى عنه األوزاعي++ أبي واسم:
 .خديجبن ++, وهو موىل رافع)٢(ا وأحسبه مدني,صهيب

ð^¿Ö]<h^e<†}a<HyÙæ_æwJJJJJJ
)٣(
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* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف( من )١(
 . وهو اجلادة) ف(, واملثبت من »مدين«): م( يف )٢(
 . »باب العني«: , ولعل تقدير الكلمتني غري الواضحتني)ف(بني املعقوفني من + ما)٣(
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 تسمية من روى عن الن 
ه ع من قريش   )١( وحلفائهمابتداء ا

 )*(بكر الصديق ++, أبوعثمانبن ++عبد اهللا −٦٤٥
 ,عيينةبن ++ نا سفيان:ئالرمحن املقر++ عبد)٢(بن أبي++ حممد −١٨٩٥

: بكر++ أبيكان اسم: ن سمع ابن الزبري يقولَحدثني م: عن عتبة قال
  .عثامنبن ++اهللا++عبد

 روى ,اطقعتبة الل: أن عتبة الذي روى هذا احلديث يقال لهأخربت 
 .هذا احلديث عنه مسعر

نا احلميدي, عن سفيان, عن مسعر, : بن زنجويه++بكر++ به أبو −١٨٩٦
 .)٣(ر أتقنوقد سمعته من عتبة, ولكنه عن مسع: قال سفيان−عن عتبة 
حدثني أبي, عن ابن إسحاق :  حييى األموي قال)٤(بن  سعيد −١٨٩٧

 .ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف( من )١(
 »اإلصابة«, و)١/٦٢٤( »لغابةأسد ا«, و)١/٢٩٤( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
معرفة «, و)١٥/٢٨٢( »هتذيب الكامل«, و)٣/١٦٩( »الطبقات الكربى«, و)٤/٢٧(

 .)١/٦٨( »الصحابة
 ). ف( ليست يف )٢(
, والرواية أخرجها ابن عساكر يف )ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يمكن أن تقرأ يف ) ٣(

 .من طريق املصنف به) ١٠−٣٠/٩(» تاريخ دمشق«
 .كذا» أن«): م( يف) ٤(



 ٣٠١ ثالثاملجلد ال  

 عن ,فليحبن ++ نا حممد:رويفموسى البن ++ هارون −١٨٩٨
: ا يف حديث ابن إسحاقً عن الزهري قال فيمن شهد بدر,عقبةبن ++موسى
بن ++عمروبن ++عامربن ++عثامنبن ++اهللا++ عبد:ويف حديث الزهري, عتيق
 .ةّمربن ++تيمبن ++سعدبن ++كعب
بن ++كعببن ++ عمرو)٢(بن بنت صخر )١(أم اخلري: بكر++ أبي وأم: بلغني
 .مرةبن ++ تيم)٣( بنسعد

ّسمي أبو: وقال مصعب الزبريي  ألنه مل يكن يف نسبه ;)٤(ًعتيقا: بكر++ُ
ي ِّمُسَف, ۩ وعتيقٌعتق: كان له أخوان يقال هلام: ويقال: قال. عاب بهُيشء ي

 .عليهاهللا ++ رضوان)٥(مهااحدإب
 عن ,خالدبن ++ نا عقبة: الكندي)٦(ديسعبن ++اهللا++ عبد −١٨٩٩
: بكر++ أبوقال: سعيد قال++ أبي عن,نرضة++ أبي عن, عن اجلريري,شعبة

! ألست صاحب كذا?! ألست أول من أسلم? !?ألست أحق الناس هبا
 .!?لست صاحب كذاأ

أدركت : جشون قالالامبن ++ نا يوسف:يونسبن ++ رسيج −١٩٠٠
  وصالح,عبد الرمحن++بن أبي++ وربيعة,املنكدربن ++حممد: مشيختنا منهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »سلمى«): ف( زاد يف )١(
 .»بنت«): ف(يف ) ٢(
 ).ف( من  )٣(
 . »عتيق«): م( يف )٤(

 .]م−أ/٢١٣: ق[  ۩  
 . »بأحدمها«): ف( يف )٥(
 ). ١٥/٢٧(» هتذيب الكامل«, وهو من رجال »سعد«): ف( يف )٦(
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 .)١(بكر++ أبواًون أن أول القوم إسالمّكُشَي++بن حممد ال++ وعثامن,كيسانابن 
ن أكرب أصحاب َم: ئلُ وس, نا سفيان:اد املكيبعبن ++ حممد −١٩٠١
? فقال++رسول  بكر,++أبو:  قال−ه عن أنسأظن−حسبت ابن جدعان : اهللا 
 .بيضاءبن ++وسهيل
نا ابن هليعة, عن : الح احلراينص++ أبو نا:منصوربن ++ أمحد −١٩٠٢
اهللا  أكرب من ++كان رسول:  عن عائشة قالت, عن عروة,األسود++أبي
 .)٢(بسنتني ويشءبكر ++أبي

بكر ++ أباأن:  عن أنس, عن محيد, شعبةأنا :اجلعدبن ++ علي −١٩٠٣
 .)٣(مَتَوالكان خيضب باحلناء ك

بن شبيل, عن ++أنا جرير, عن حصني, عن املغرية: خيثمة++ أبو −١٩٠٤
ٍبكر كأن رأسه وحليته ضرام عرفج++رأيت أبا: حازم قال++بن أبي++قيس َ ْ َ ِ)٤(. 

بن ++ عن ثابت, عن األعمش, نا وكيع:عمربن ++اهللا++ عبد −١٩٠٥
ذات بكر يف غزوة ++ أبارأيت: جعفر األنصاري قال++ أبي عن,عبيد

 .وحليته مجر الغضاالسالسل كأن رأسه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق املصنف به) ٣٠/٤٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
جممع «وقال اهليثمي يف . ابن هليعة به:  من طريق)١/٥٨( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(

  »رواه الطرباين, وإسناده حسن«:  وقال)٩/٥٢( »الزوائد
َالكتم )٣( َويخضب ,باحلناء ُيخلط نبت: َ ْ عر به ُ ْفيبقى ,َالشَّ َ ُلونه َ ْ َطبخ إذا ُوأصله. َ  كان بالامء ُ

ٌمداد منه ِللكتابة ِ واحلديث أخرجه الطرباين يف ). ١/١٤٨٨(» القاموس املحيط«. َ
 . اجلعد بهبن ++علي:  من طريق)١/٥٦( »الكبري«

ُالضرام )٤( ِّشبهت النار ُهلب: ِّ ُخيَضبها كان ألنه ;به ُ َّباحلناء ِ  ). ٣/١٧٨(البن األثري » النهاية«. ِ



 ٣٠٣ ثالثاملجلد ال  

بن ++ نا حممد:سابقبن ++ أخربين صدقة: قالحممدبن ++ زهري −١٩٠٦
بكر الصديق ++ أبو فكان, بني أصحابهاهللا ++ رسولآخى:  قالإسحاق

 .اخلزرج أخوينبن ++زهري أحد بني احلارث++بن أبي++زيدبن ++وخارجة 
 عن ,صالحبن ++اهللا++حدثنا عبد: قالإسحاق بن ++ حممد −١٩٠٧
 عن ,هالل++بن أبي++ عن سعيد,يزيدبن ++ عن خالد,سعدبن +الليث
بن ++۩اهللا++ عبدسمعت: ي األصبحي فقالِكنا عند شف: سيف قالبن ++ربيعة

يكون خلفي اثنا عرش «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: عمرو يقول
 .)١(»ياليلبث إال قل++ البكر++ أبوخليفة,
بن ++ نا نافع:زائدة++بن أبي++زكريابن ++ نا حييى: جدي  −١٩٠٨
 أنا : فقال.خليفة اهللا+ يا:قيل ألبي بكر: مليكة قال++ أبي عن ابن,عمر

 .خليفة اهللا: وكره أن يقال )٢(يعني , بذلكٍراض وأنا ,خليفة حممد 
 ,حممدبن ++ نا جعفر:سليم الطائفيبن ++ نا حييى:خيثمة++ أبو −١٩٠٩
 فخري خليفة بكر ++ أبوولينا: جعفر قالبن ++اهللا++ عبد عن,عن أبيه

 . وأحناه علينا, بنا)٣(رمحهأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−ب/٢١٣: ق[  ۩  
 )١٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٨٧٤٩( »األوسط« أخرجه الطرباين يف )١(

 الطرباين رواه«: )٥/٣٢٥( »املجمع«وقال اهليثمي يف . صالح بهبن ++عبداهللا: من طريق
 اًمنكر ًاحديث له أر مل«: عدي ابن قال .شعيببن ++مطلب :وفيه »الكبري«و »األوسط« يف
 . »قواّوث رجاله وبقية ,هذا غري واحد حديث غري

 ).ف( من )٢(
 . »وأرمحه«): ف( يف )٣(



  ثالثاملجلد ال ٣٠٤

  عن ابن,الوردبن ++اجلبار++ عبد نا: الضبيوعمربن ++ داود −١٩١٠
 ,ةّبني+ يا: فقال−عني يف مرضهت−++ أبيدعاين: قالت عائشة: مليكة قال++أبي

هم ماال, فلام شغلتني اإلمارة رأيت أن أصيب  قريش وأكثرأجترإين كنت 
ًوحالبال, فأصبت هذه العباءة القطوانية من الام  فإذا مت ,اًوعبد )١(ِ

:  قالت, ثيابي هذه كفنيني فيها,)٢(ةّبني+ يا,فأرسعي به إىل ابن اخلطاب
لك وهل اهللا ++غفر:  فقال, نحن أيرس من ذلك,)٣(هأب+ يا:فبكيت وقلت
: لك إىل ابن اخلطاب, فقالَذِ ب)٤(ُفلام مات بعثت: التهل? قُذلك إال للم

 .)٥(يرتك لقائل مقاال++ الأباك لقد أحب أناهللا ++يرحم
 عن أبيه ,أسلمبن ++ عن زيد,معرش++ أبو نا:بكاربن ++ حممد −١٩١١

بكر لثامن بقني ++ أبوّويفُت:  قالوابن نويفع++وعن عمر موىل غفرة وعن حممد
 .الث عرشة اآلخرة سنة ثىمن مجاد
شام,  عن ه, نا سفيان: نا الفريابي:زنجويهبن ++بكر++ أبو −١٩١٢

 .ثنني عشيةإلبكر يوم ا++ أبوويفُت: )٦(عن أبيه, عن عائشة قالت
حدثني الليث :  صالح)٧(أبو حدثني :زنجويهبن ++بكر++ أبو −١٩١٣
 .بكر لليلة خلت من شهر ربيع األول سنة ثالث عرشة++ أبوّويفُت: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١/١٠٢٧(البن األثري » النهاية«. اإلناء الذي حيلب فيه اللبن+)١(
 . »بنيتي«): ف( يف )٢(
 . »أبتي«): ف( يف )٣(
 . »بعث«): م( يف )٤(
 .)٣٠/٤٣٠( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٥(
 .»قال«): م(يف +)٦(
 ). ف( ليست يف )٧(



 ٣٠٥ ثالثاملجلد ال  
بن ++ عن حممد,البكائي )١(بن نا زياد :مسلمبن ++ علي −١٩١٤

ني وعرشين تبكر سنتني وثالثة أشهر واثن++ أبيكانت خالفة: إسحاق قال
 .امدى األوىلُج يف ّويفُتو ,اًيوم

 نا حبان: وغريمها قالوااهللا ++عبدبن ++وهارون ۩خيثمة++ أبو −١٩١٥
 .هالل حابن 

ن وابن زنجويه وغريهم شيبة وهارو++بن أبي++بكر++ أبو −١٩١٦
بكر ++ أباأن: مالكبن ++ نا أنس: ثابت)٢(نا : مهامحدثنا: نا عفان قاال: قالوا
 : فقلت,وسنا ونحن يف الغارء أقدام املرشكني عىل رإىلنظرت : ثه قالّحد
:  نظر إىل قدميه أبرصنا حتت قدميه, فقالهم لو أن أحد,رسول اهللا+يا
 .)٣(»ثالثهاماهللا ++ظنك باثنني++ مابكر,++أبا++يا«

  . عن حبان,خيثمة++ أبيوهذا لفظ حديث

خزومي++بن عبد++اهللا++عبد: أبو سلمة −٦٤٦ سد ا  )*(ا
,++رضيع رسول  . تويف سنة أربع من اهلجرة باملدينة, وابن عمتهاهللا 

األسد ++بن عبد++اهللا++عبد: سلمة++اسم أبي: عبيد++ّ عمي, عن أبي −١٩١٧
 .بن خمزوم++بن عمر++اهللا++بن عبد++ابن هالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ف( ليست يف )١(
 .]م−أ/٢١٤: ق[ ۩   
 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٢(
 . )٢٣٨١(, ومسلم )٤٦٦٣( أخرجه البخاري )٣(

الطبقات «, و)١/٦٣٢( »أسد الغابة«, و)١/٢٨٦( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
, )١٥/١٨٧( »هتذيب الكامل«, و)١/٢٠( »طبقات خليفة«, و)٨/٨٧( »الكربى

 .)٤/١٥٢( »بةاإلصا«, و)٥/٦( »التاريخ الكبري«و



  ثالثاملجلد ال ٣٠٦

  عن موسى,فليحبن ++ نا حممد:موسى الفرويبن ++ هارون −١٩١٨
 عن الزهري يف مهاجرة احلبشة وفيمن هاجر إىل املدينة وفيمن ,عقبةابن 

 ولدت ,أمية++ة أبيبنا امرأته أم سلمة ,األسد++بن عبد++سلمة++ أبو:اًشهد بدر
 .سلمة++بن أبي++ عمر:له بأرض احلبشة

سعد, عن الزهري, بن ++نا إبراهيم: مزاحم++بن أبي++صور من −١٩١٩
سلمة يعوده وهو ابن عمة ++ أباأن النبي  أتى: ذؤيببن ++عن قبيصة

, وأول من هاجر بظعينة إىل أرض احلبشة, ثم إىل املدينة اهللا ++رسول
 .)١(بعد

نا ابن أخي ابن شهاب, : بن إبراهيم++نا يعقوب: خيثمة++ أبو −١٩٢٠
سلمة ++ زينب بنت أبيإن: الزبري قالبن ++أخربين عروة: ه قالعن عم

 ,رسول اهللا+ يا:قلت:  أخربهتا قالت−زوج النبي −حبيبة  أخربته أن أم
اهللا ++سلمة? قال رسول++ أبية بنتّرُإنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح د

 أهنا  لو,يم اهللاأو«: اهللا ++قال رسول. نعم:  قالت»!ابنة أم سلمة?«: 
َمل تكن ربيبتي يف حجري  ,حلت لي; إهنا ابنة أخي من الرضاعة++ ماَ

َّسلمة ثويبة, فال تعرضن علي بناتكن, وال++أرضعتني وأبا ّ  .)٢(»أخواتكن ۩ُ
:  عن ثابت قال,املغريةبن ++ نا سليامن:خالدبن ++دبةُ ه −١٩٢١

عت من لقد سم: سلمة جاء إىل أم سلمة فقال++ أباأن: حدثني ابن أم سلمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسند البغوي وأخرج«: وعزاه للمصنف قائال) ٤/١٥٢(» اإلصابة«أورده احلافظ يف ) ١(
 .»ذؤيببن ++قبيصة إىل صحيح

 .]م−ب/٢١٤: ق[  ۩  
 . )١٤٤٩(, ومسلم )٥١٠١( أخرجه البخاري )٢(



 ٣٠٧ ثالثاملجلد ال  

 ,أعدل به++ ماأدري++, ال من كذا وكذاّ إليّ حديثا أحباهللا ++رسول
ُال تصيب أحدا مصيبة«:  يقولاهللا ++سمعت رسول  فيسرتجع عند ,ً

اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه, اللهم اخلفني :  ثم يقول,ذلك
مة سل++ أبوفلام أصيب:  قالت أم سلمة.»بخري منها إال أعطاه اهللا )١(منها
:  ومل تطب نفيس أن أقول,اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه: قلت

سلمة أليس? ++ أبينِن خري مَم:  ثم قالت,اللهم اخلفني منها بخري منها
, اهللا ++ فلام انقضت عدهتا أرسل إليها رسول,أليس? ثم قالت ذلك

 .)٢(جهّ فزواهللا ++ج رسولّزو: فقالت البنها
من اهللا ++عبدبن ++ نا عجالن:صالح األزديبن ++الرمحن++ عبد −١٩٢٢

ُسلمة لام ثقل قالت ++أن أبا: نس عن أ,ديناربن ++ عن مالك:بني عدي َ
إىل اهللا, اللهم أبدل أم سلمة بخري : سلمة++ أبوني? قالُلِن تكَإىل م: سلمة أم
  .)٣(سلمة++ أبيمن

 عن ثابت ,سلمةبن ++ محاد)٤( نا:هارونبن ++ نا يزيد: جدي −١٩٢٣
 عن أم سلمة , عن أبيهًسلمة بمنى,++بن أبي++حدثني ابن عمر: لبناين قالا

 . فذكر احلديث»...من أصابته مصيبة«: اهللا ++قال رسول: قالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»فيها«): ف(يف ) ١(
ًوأخرجه خمترصا , )٤/١٥٤( »اإلصابة«احلديث ذكره من طريق املصنف احلافظ يف ) ٢(

 . )١٥٩٨(, وابن ماجه )٣٥١١(الرتمذي 
 من )٧/٦٢( »التاريخ الكبري«, والبخاري يف )٤١٦١( »مسنده«يعىل يف ++ أبو أخرجه)٣(

 . عجالن به: طريق
 . »أنا«): ف( يف )٤(



  ثالثاملجلد ال ٣٠٨

 عن ,أم سلمة, عن )١(]أبيهعن [ ,سلمة++ أبيابن: وزاد فيه ابن عمر
 .سلمة++ أبي عن: ومل يقل,النبي 
بن ++اهللا++ عبد:سلمة واسمه++و أبويفُت: زنجويهبن ++بكر++ أبوقال
 ,حدُ من أاهللا ++األسد يف سنة أربع من اهلجرة بعد منرصف رسول++عبد

 .اهللا ++ فشهده رسول, فامتٍدُحُ به جرح أصابه بأ)٢(انتقض

ن++أبو عبد −٦٤٧ ارثبن ++مسعودبن ++اهللا++عبد: )٣(الر ذ)٤(ا  )* ( ا
 .ا إىل جانب املسجدً دار وابتنى هبا, سكن الكوفة,حليف بني زهرة

: الفروي )٥(علقمة++ ابن بنت أبي۩موسىبن ++ هارون −١٩٢٤
 . حعقبةبن ++ عن موسى,فليحبن ++حدثني حممد

بن ++ عن حممد,حدثني أبي:  قالحييى األمويبن ++ سعيد −١٩٢٥
 ,مسعودبن ++اهللا++ عبد: ويف مهاجرة احلبشة,اًإسحاق قال فيمن شهد بدر

 .حليف بني زهرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ف( ليس يف )١(
َ أي فسد)٢(  ). ٢/٩٤٧(» املعجم الوسيط«. َ
 .كذا »الرمحن++ عبدابن«): م(يف ) ٣(
 . »بن«): ف( زاد يف )٤(

 »اإلصابة«, و)١/٦٧١( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٢( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١٢/٣٨٧( »معرفة الصحابة«, و)٥/٢( »التاريخ الكبري«, و)٤/٢٣٣(

 .]م−أ/٢١٥: ق[  ۩  
من طريق املصنف به, ومكانه غري ) ٣٣/٧٧(» تاريخ دمشق«وبمثله ويف ) م( هكذا يف )٥(

: وغريه) ٣٠/١١٣(» هتذيب الكامل«موسى من بن ++, ويف ترمجة هارون)ف(اضح يف و
 . »علقمة++ أبيابن«



 ٣٠٩ ثالثاملجلد ال  

 .وهو ابن أم عبد: د الفرويزا
 خمزومبن ++شمخبن ++احلارثبن ++مسعودبن ++اهللا++ عبد: وقال ابن إسحاق

 .هذيلبن ++سعدبن ++متيمبن ++احلارثبن ++كاهلبن ++صاهلةابن 
مسعود من ولد بن ++اهللا++عبد: قالعبيد ++ أبي عن, عمي −١٩٢٦
 .اهللا ++ا مع رسولًشهد بدربن صاهلة, ++مدركةبن ++هذيل
 , عن نافع,حكيمبن ++حدثني كوثر:  قالنرص التامر++ أبو −١٩٢٧

 .)١(»يا ابن أم عبد«:  قال البن مسعوداهللا ++أن رسول: عن ابن عمر
بن ++سمعت حييى: حممد موىل بني هاشم قالبن ++ عباس −١٩٢٨

 وكان عىل القضاء ,عبد الرمحن++أبا: مسعود يكنىبن ++اهللا++ عبد:معني يقول
 . لعمر)٢(لامل بالكوفة عامالوبيت ا
 ,العوامبن ++نا عباد: قالسليامن بن ++ نا سعيد: ابن زنجويه −١٩٢٩

 عن ابن ,زيدبن ++ عن جابر,مسلمبن ++ عن يعىل,حسنيبن ++عن سفيان
 .)٣( بني الزبري وابن مسعودى آخإن النبي : عباس قال

 منصور نا :الصلتبن ++ نا حممد:إسامعيل البزاربن ++ علي −١٩٣٠
زياد, عن ++بن أبي++الرمحن++األسود, عن األعمش, عن عبد++ابن أبي

 . بني الزبري وابن مسعوداهللا ++ رسولىآخ: ليىل قال++ ابن أبيالرمحن++عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »األوسط« يف والطرباين البزار رواه«: وقال) ٦/٣٦٤ (»جممع الزوائد« ذكره اهليثمي يف )١(
 وهو ,حكيمبن ++كوثر وفيه: قلت. اإلسناد هبذا إال  النبي عن روىُي+ال: وقال

 . »وكمرت ضعيف
 .»عامل«): م(يف ) ٢(
 . سليامن بهبن ++سعيد:  من طريق)١٢/١٧٩( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(



  ثالثاملجلد ال ٣١٠

 , عن األعمش, عن أبيه,عبيدة++ أبي نا ابن:مسلمبن ++ علي −١٩٣١
 وما عىل ,ةلقد رأيتني سادس ست: اهللا++ عبدقال:  عن أبيه قال,عن القاسم

 .)١(األرض مسلم غرينا
 ,إسحاق++ أبي عن, عن منصور, أنا زهري:اجلعدبن ++ علي −١٩٣٢

ًلو كنت مؤمرا أحدا من «: اهللا ++قال رسول:  عن علي قال,عن احلارث ً ِّ
 .)٢(»ّأمتي عن غري مشورة أمرت عليهم ابن أم عبد

بن ++الواحد++نا عبد: الشوارب++بن أبي++امللك++بن عبد++۩ حممد −١٩٣٣
أنا إبراهيم, عن علقمة, عن قرثع, عن رجل : بن عبيد اهللا++نا احلسن: زياد

ّمر النبي : بن اخلطاب قال++ عن عمر−أو ابن قيس−قيس : ُمن جعفى يقال له
بن مسعود وهو يقرأ فاستمع لقراءته, فسجد ++بكر معه بعبد اهللا++ وأنا وأبو

َمن «: , ثم مىض النبي  فقال» تعطهسل«: اهللا والنبي  خلفه فقال++عبد
 .)٣(»ٍكام أنزل, فليقرأه من ابن أم عبد ّرسه أن يقرأ القرآن غضا

 عن ,أبان الوراقبن ++ نا إسامعيل:شيبة++بن أبي++ عثامن −١٩٣٤
 ي قضاء الكوفةِلَأول من و:  عن الشعبي قال, عن جمالد,معنبن ++القاسم
 .مسعودبن ++اهللا++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٣/٣٥٤( »املستدرك«, واحلاكم يف )٧٠٦٢( »صحيحه«أخرجه ابن حبان يف ) ١(

بن ++حممد:  من طريق)١٩٨٧( »مسنده«, والبزار يف )٩/٦٥( »الكبري«والطرباين يف 
 . عبيدة به++أبي

 . إسحاق به++ أبي: من طريق)١٣٧(, وابن ماجه )١/٩٥( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(
 .]م−ب/٢١٥: ق[  ۩  

يعىل يف ++ وأبو,)٩/٦٩( »الكبري«, والطرباين يف )١/٣٨( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(
 . )١٩٤( »مسنده«
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بن ++ فضيلحدثنا :زنبور املكيبن ++صالح حممد++ أبو −١٩٣٥
أزال ++ ال:عمرو قالبن ++اهللا++ عبد عن, عن خيثمة, عن األعمش,عياض

من : خذوا القرآن من أربعة«:  فقالأحب ابن مسعود لام بدا به النبي 
 .)١(»حذيفة++ أبي وسامل موىل,جبلبن ++ ومعاذ,ّ وأبي,ابن أم عبد

 حدثني : قالعبيدة++بن أبي++ نا حممد:بةشي++بن أبي++ عثامن −١٩٣٦
بن ++اهللا++ عبدقال: حبيش قالبن ++ عن زر,رزين++ أبي عن, عن األعمش,أبي

 وإن ,ا وسبعني سورةً بضعاهللا ++ رسولّلقد قرأت من يف: مسعود
 .)٢(ثابت لذؤابتنيبن ++لزيد

 , نا سفيان:مهديبن ++الرمحن++حدثنا عبد :بشاربن ++ حممد −١٩٣٧
 اهللا ++أتيت رسول: موسى قال++ أبي عن, عن األسود,إسحاق++أبي عن

 .وأنا أرى ابن مسعود من أهل البيت
 .)٣( هذاا منًأو ذكر سفيان نحو

نا شعبة, عن : بن جعفر++نا حممد: بشار بنداربن ++ حممد −١٩٣٨
أخربنا : قلنا حلذيفة: يقوليزيد بن ++الرمحن++ عبدسمعت: إسحاق قال++أبي
 , نلزمه)٥(اهللا  حتى++ برسول)٤(ّلَّالديب السمت واهلدي ورجل قرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٢٢١(, ومسلم )٣٧٥٨( أخرجه البخاري )١(
 . شيبة به++بن أبي++عثامن:  من طريق)٩/٧٦( »ريالكب« أخرجه الطرباين يف )٢(
 . »نحو هذا«): ف( يف )٣(
ْوحسن َوالوقار َّالسكينة من ُاإلنسان عليها ُيكون التي احلالة: ّ الدل)٤(  َّوالطريقة ِّالسرية ُ

 ). ٢/٣١٥(البن األثري » النهاية«.  والشامئلواهليئة ْاملَنظر ِواستقامة
 ).ف( من )٥(
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 حتى يواريه اهللا ++ برسولَا ودًا وهديًا أقرب سمتًأعلم أحد++ ما:فقال
 .)١(أم عبد ۩جدار بيته من ابن

 عن ,وائل++ أبي عن,وحدثني األعمش: إسحاق++ أبوقال: قال شعبة
 أن ابن مسعود  حممد لقد علم املحفوظون من أصحاب: حذيفة قال

 .)٢( يوم القيامةاهللا ++إىلهبم وسيلة أقر
 عن ,)٣(]عن أبيه[, عبيدة++ أبي نا ابن:مسلمبن ++ علي −١٩٣٩

جالست أصحاب : ذمل قالبن ح++ عن متيم,بدربن ++ عن العالء,األعمش
 وال أرغب يف ,ا أزهد يف الدنياًبكر وعمر فام رأيت أحد++ وأباحممد 
 .مسعودبن ++اهللا++عبد+ يا منك)٤(ِأكون يف مسالخه أن ّ إليّ وال أحب,اآلخرة
بن ++ نا حممد:عديبن ++ نا يوسف:األحوص القايض++ أبو −١٩٤٠
كأين أنظر : بن املسيب قال++ عن سعيد,مهرانبن ++ عن ميمون,ّقيّعتبة الر
 .)٥(محش الساقني ,مسعود عظيم البطن إىل ابن
: )٦(]بن يامن++حييىنا [ :عمر قاالبن ++اهللا++ وعبدخيثمة++ أبو −١٩٤١

 .اًا فطنًلطيفاهللا ++كان عبد:  عن إبراهيم قال,األعمشنا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٢١٦: ق[  ۩  
 . )٣٧٦٢( أخرجه البخاري )١(
 .  من حديث حذيفة )٣٨٠٧(, والرتمذي )٥/٣٨٩( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(
من طريق ) ٢٣/١٥٧(» تاريخ دمشق«, وهكذا اإلسناد عند ابن عساكر يف )ف( من )٣(

 .املصنف به
ْ املسالخ)٤(  ).٢/٩٧٧. (البن األثري» النهاية«. هو اجللد: ِ
ْحم رجل )٥( َوأحمش َّالساقني شَ ُدقيقها أي: َّالساقني ْ  ).١/١٠٤٧. (البن األثري» النهاية«. ِ
من طريق ) ٣٣/٦٦(» تاريخ دمشق«, واحلديث أخرجه ابن عساكر يف )ف(ليس يف ) ٦(

 .يامن يف اإلسنادبن ++املصنف به بإثبات حييى



 ٣١٣ ثالثاملجلد ال  
 حدثنا املسعودي,: بن حممد قاال++قطن وحسني++نا أبو:  جدي −١٩٤٢

من اهللا ++كان عبد:  قال−موىل ابن مسعود− عن نفيع ,ميناءبن ++عن سليامن
 .)١(ا أبيضًأجود الناس ثوب

 عن , نا جويرب:نا هشيمحدث: أيوب قاالبن ++دي وزياد ج −١٩٤٣
اهللا ++كنا نكتب يف عهد رسول++ ما:مسعودبن ++اهللا++ عبدقال: الضحاك قال

 .)٢(ا من األحاديث إال التشهد واالستخارةً شيئ
وكان − نا ابن زبان :محادبن ++نعيم نا :إسحاقبن ++ حممد −١٩٤٤
: قالاهللا ++عبدبن ++ عن عون,ن الزهري ع,محزة++بن أبي++ عن شعيب−اقدري

 فإذا هو بضع ومخسون مسعود عن النبي بن ++اهللا++ عبدأحصينا حديث
 .ًاحديث
 أن ابن :وائل++ أبي عن, أنا سيار: نا هشيم:أيوببن ++ زياد −١٩٤٥

ابن مسعود + ياوأنت:  فقال,ارفع إزارك: مسعود رأى رجال قد أسبل فقال
 مخوشة وأنا أؤم ّساقيلإن : إين لست مثلك: اهللا++بدله ع فقال ,فارفع إزارك

عىل ابن  ۩ّأترد:  فبلغ ذلك عمر فجعل يرضب الرجل ويقول,الناس
 )٣(مسعود?
 عن , عن مسلم البطني, نا املسعودي:قطن++ أبو نا: جدي −١٩٤٦
قال :  فام سمعته يقول,لفت إىل ابن مسعود سنةتاخ: ميمون قالبن ++عمرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ «عند ابن عساكر يف , وهو املوافق لام )م(ُأثبت من +ّواجلادة ما» ًأبيضا«): ف( يف )١(

 . من طريق املصنف به) ٣٣/٦٦(» دمشق
 . )٢/٢٥٩( »العلل ومعرفة الرجال« أخرجه اإلمام أمحد يف )٢(

 .]م−ب/٢١٦: ق[  ۩  
 . )٣٣/١٤٩( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(



  ثالثاملجلد ال ٣١٤
,++قال رسول: ة قالّ مر إالاهللا ++رسول  فغشيه كرب حتى جعل اهللا 

ا ً أو قريب, أو دون ذلك,إما فوق ذلكاهللا ++إن شاء:  ثم قال,العرق يتحدر
 .)١(من ذلك
الرمحن ++بن جعفر, عن عبد++اهللا++ عبدحدثني: عمربن ++ حممدوقال −١٩٤٧
 مسعود مات ابن: عتبة قالبن ++اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,ّالقاري++ابن عبد

: ليوق, وصىل عليه عثامن,  ودفن بالبقيع,باملدينة سنة اثنني وثالثني
 . وأثبت القولني أنه صىل عليه عثامن,الزبري

 . وستني سنةبضعوتويف وهو ابن : قال ابن عمر

Mاببن ++عمربن ++عبد اهللا −٦٤٨ ن++, أبوا  )*( عبد الر
العزى ++بن عبد++بن نفيل++اببن اخلط++بن عمر++اهللا++عبد: )٢(بن سعد++قال حممد
بن كعب, وأمه زينب بنت ++بن عدي++ّبن رزاح++بن قرط++اهللا++بن عبد++ابن رباح

 .ُبن جمح++بن حذافة++بن وهب++بن حبيب++بن مظعون++مظعون, أخت عثامن
 وهاجر ,بمكة مع إسالم أبيه ومل يكن بلغ يومئذاهللا ++ عبدُوكان إسالم

 .مع أبيه إىل املدينة
بن عبيد يذكر عن األعمش, ++سمعت يعىل: ابن زنجويه قال  −١٩٤٨

 .عبد الرمحن++أبا: عمر يكنىبن ++اهللا++ عبدأن: سعدبن ++عن عطية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٣٣/١٦٢( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
 ,)٤/١٨١( »اإلصابة«, و)١/٦٣٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٨٩( »االستيعاب«: انظر لرتمجته+(*)

 »هتذيب الكامل«, و)١/٢٢( »طبقات ابن خياط«, و)٤/١٤٢( »الطبقات الكربى«و
 .)٥/١٢٥( »التاريخ الكبري«, و)١٥/٣٣٢(

 )٤/١٤٢( »الطبقات الكربى« )٢(
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مسلمة بن ++اهللا++ عبد نا:زنجويهبن ++امللك++بن عبد++ حممد −١٩٤٩
املسيب بن ++ عن سعيد,سعيدبن ++ عن حييى,باللبن ++ سليامننا :القعنبي

 وكان سامل أشبه أباه ,اخلطاببن ++عمر يشبه أباه عمربن ++اهللا++ عبدكان: قال
 .عمربن ++عبداهللا
  عن, نا إرسائيل:حممدبن ++ نا حسني:حممدبن ++ زهري −١٩٥٠
رأيت ابن عمر يف السعي بني الصفا واملروة فإذا هو : إسحاق قال++أبي

 .رجل ضخم آدم
بن ات رأي: عروة قالبن ++ نا هشام: معاوية۩وبأ نا : جدي −١٩٥١

 .ةّمُعمر له ج
رأيت : قيس قالبن ++ عن حممد,نا رشيكأ :اجلعدبن ++ علي −١٩٥٢

 .ر حليتهّابن عمر يصف
بن ++ عن حممد,حممدبن ++العزيز++ عبد نا:محادبن ++األعىل++ عبد −١٩٥٣
 .وق والزعفرانُلر حليته باخلَّرأيت ابن عمر يصف: زيد قال
العزيز ++ عبد)١(عن ,هللا++بن عبد++ نا خالد:عونبن ++ حمرز −١٩٥٤

ْخيضب بالورس رأيت ابن عمر: حكيم قال )٢(ابن َ. 
 عن جماهد ,نجيح++ أبي عن ابن,نا سفيان: قال ئ ابن املقر −١٩٥٥
 . وهو ابن عرشين سنة,شهد ابن عمر فتح مكة: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢١٧: ق[  ۩  

 ).ف(, واملثبت من »بن«: إىل) م(تصفحت يف ) ١(
 العزيز عبد«: من طريق املصنف) ٣١/٩٣(» تاريخ دمشق«, ويف »أبي«): ف(زاد يف  )٢(

 » حكيمابن 
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 :الوارث++بن عبد++الصمد++ عبد نا:مسلم الطويسبن ++ علي −١٩٥٦
املسيب بن ++ عن أنس وسعيد,زيدبن ++ن علي ع− ابن سلمة:يعني−نا محاد 
 .اًابن عمر شهد بدرإن : قاال

بن ++ نا محاد:بكر++بن أبي++ نا حممد:إسحاقبن ++ إسامعيل −١٩٥٧
 ض عىل النبي ِرُأنه ع:  عن ابن عمر, نافععن ,)١(اهللا++ عبد عن,زيد

 .)٢(يوم بدر فلم يقبله
 , مجاعة مل يقولوا يوم بدر)٣(اهللا++ عبدم قد رواه عنْهَ وهذا و:

 .حدُيوم أ: وقالوا
الرحيم ++بن إدريس وعبد++اهللا++نا عبد: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −١٩٥٨

 .ح
 .مسهر حبن ++ نا علي:سعيدبن ++ سويد −١٩٥٩
 .سعيد القطان حبن ++ نا حييى:إبراهيمبن ++ يعقوب −١٩٦٠
 . نا ابن نمري ح:مسلمبن ++ علي −١٩٦١
نا ابن جريج كلهم,  أ:بكربن ++ نا حممد:مسلمبن ++ علي −١٩٦٢

 يوم رضت عىل النبي ُع:  عن ابن عمر قال, عن نافع,اهللا عن عبيد
 وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ,فلم جيزينسنة حد وأنا ابن أربع عرشة ُأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٣١/٩٤(» تاريخ دمشق«مصغرا, واألثر أخرجه ابن عساكر يف » عبيد اهللا«): ف(يف  )١(

 .»عبد اهللا«: من طريق املصنف به وفيه
 . )٣١/٩٤( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 . »عبيد اهللا«): ف( يف )٣(
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 .)٢( فأجازين)١( سنةابن مخس عرشة
 , عن نافع,)٣(د اهللاي عن عب,دزيبن ++ عن محاد, ورواه مسدد:

أنا وخديج يوم اخلندق بن ++ أنا ورافعقبلنا النبي : عن ابن عمر قال
 . سنةوهو ابنا مخس عرشة

 . مسدد)٤(عن , إسامعيل −١٩٦٣
نا ابن إدريس, عن مطرف, عن : يبةش++بن أبي++بكر++ أبو −١٩٦٤
 اهللا ++ولرضت أنا وابن عمر عىل رسُع: قال ۩ عن الرباء,إسحاق++أبي

 .)٥(اًحدُ وشهدنا أ,يوم بدر فاستصغرنا
عمر مع أبيه وأمه بن ++اهللا++ عبدهاجر:  عن الزبري قال, عمي −١٩٦٥

 .إىل املدينة وهو ابن عرش سنني
رأيت : قيس قالبن ++ عن حممد, أنا رشيك:اجلعدبن ++ علي −١٩٦٦

 . القميص)٦(ررازأابن عمر حملل 
 .وابن نمري حمعاوية ++ أبو نا: شجاع −١٩٦٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف( من )١(
 . )١٨٦٨(, ومسلم )٢٦٦٤( أخرجه البخاري )٢(
 . »عبد اهللا«): م( يف )٣(
 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٤(

 .]م−ب/٢١٧: ق[  ۩  
 , وابن)٢/٢٣( »الكبري«, والطرباين يف )٦/٥٤٢( »مصنفه«شيبة يف ++ أبي أخرجه ابن)٥(

رواه «: )٦/١٥٥(»املجمع«وقال اهليثمي يف , )٢١٠٧( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 . »الطرباين, ورجاله رجال الصحيح

 . »إزار«): م( يف )٦(



  ثالثاملجلد ال ٣١٨

  عن ثابت, عن األعمش,نا عبدة كلهم: بن أيوب++ زياد −١٩٦٨
 .ا قطً قميصرّرأيت ابن عمر وال ابن عباس زر++ ما:عبيد قالابن 

: جبري قالبن ++ عن سعيد,امللك++ عبد أنا: نا يزيد: جدي −١٩٦٩
 .ا مرفقه من أدم حشوها ليفًرأيت ابن عمر متوسد

 .زيد حبن ++ نا محاد:الربيع الزهراين++ أبو −١٩٧٠
إبراهيم بن ++نا إسامعيلحدث: أيوب قاالبن ++ جدي وزياد −١٩٧١

 .ح
 عن , عن نافع,نا أيوب:  قالوا)١(بنا وه: األعىل++ عبد −١٩٧٢

َيدي سرقةرأيت يف املنام كأن يف : ابن عمر قال ى هبا َأهو++ ال)٢(حرير من َ
 )٣(تهاّ فقص,عىل حفصة فقصصتها , بي إليهت طارإالإىل مكان من اجلنة 

رجل اهللا ++ إن عبد−أو−أخاك رجل صالح  إن«:  فقالحفصة عىل النبي 
  . األعىل++ عبدواللفظ حلديث.)٤(»صالح

 نا :عبادبن ++)٦(املؤمن++ عبد نا:)٥(رعاحممد الذبن ++حسني  −١٩٧٣
أن النبي : أوىف++بن أبي++ عن زيد,رشحبيلبن ++اهللا++ عبد عن,معنبن ++يزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »وهيب«): ف( يف )١(
َ السرقة من احلرير)٢( َسرق: ومجعها. القطعة من جيد احلرير: َّ . البن األثري» النهاية«. َ

)٢/٩١٦.( 
 . »فقصصتها«): م( يف )٣(
 . )٢٤٧٨( ومسلم ,)٧٠١٦( أخرجه البخاري )٤(
 . »الذراع«): م( يف )٥(
 ).٣/٢٠٦(البن عدي » الكامل«, وانظر »عبد األعىل«): ف(يف ) ٦(
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من الضاللة,  احلمد هللا الذي هيدي«: عمر فقالبن ++اهللا++ عبد نظر إىل
 .)٢(»ّالضاللة عىل من حيب )١(ويلبس من

 .حاهللا ++عبدبن ++ نا خالد:هشام البزاربن ++ خلف −١٩٧٤
 عن حصني, عن −اًمجيع–العوام بن ++ نا عباد: جدي −١٩٧٥
 أدرك الدنيا إال مالت به منا من أحد++ ما: عن جابر قال,اجلعد++بن أبي++سامل

 .)٣(ومال هبا إال ابن عمر
املسيب بن ++ عن سعيد, نا قتادة:هالل++ أبو نا:خ ابن فرو −١٩٧٦
 .عمربن ++لو شهدت ألحد أنه من أهل اجلنة لشهدت لعبد اهللا: قال

اهللا ++من رسول سمعي++ ماحيفظ ۩عمربن ++اهللا++ عبدوكان: قال الزبري
 وفعل, وكان اهللا ++ن حرض عام قال رسولَمسأل يإذا مل حيرض و ,

 وكان يعرتض براحلته , يف كل مسجد صىل فيهاهللا ++يتتبع آثار رسول
,++ كل طريق مر هبا رسول)٤(يف أحترى أن :  فيقال له يف ذلك فيقولاهللا 

 .)٥(اهللا ++تقع أخفاف راحلتي عىل بعض أخفاف راحلة رسول
إبراهيم بن ++نا إسامعيلحدث: ي قاالّدَحنبل وجبن ++ أمحد −١٩٧٧

 .ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ف( ليست يف )١(
 . )٢١/٤١٥( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 . )٣١/١٠٩( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(

 .]م−أ/٢١٨: ق[  ۩  
 . »ويف«): م( يف )٤(
 . )٣١/١٢٢( »تاريخ دمشق«جه ابن عساكر يف  أخر)٥(



  ثالثاملجلد ال ٣٢٠

 عن , نا أيوب:زيدبن ++نا محاد: قالالربيع الزهراين ++ أبو  −١٩٧٨
 حني خطب ونزل عن اهللا ++دفعت إىل رسول:  عن ابن عمر قال,نافع
:  ويف حديث إسامعيلفقلت ألصحابنا,:  قال محاد يف حديثه.منربه
 .)١(هنى عن الدباء واملزفت: يوم? قالوا الاهللا ++قام به رسول++ ما:فقلت
 عن ,نا سفيانث: )٢(املقرئعبد الرمحن ++بن أبي++ حممد −١٩٧٩
إذا سمع احلديث مل يزد  كان ابن عمر : علي قالبن ++ عن حممدو,عمر
 . ومل يقرص عنه, ومل جياوزه, ومل ينقصمنه

 :برش قالبن ++ نا حممد:حييى القطانبن ++حممدبن ++ أمحد −١٩٨٠
قاء ّا كان أشد اتًرأيت أحد++ ما: عن أبيه قالهسعيد يذكربن ++سمعت خالد
 . من ابن عمراهللا ++حلديث رسول

 عن جماهد ,نجيح++ أبي عن ابن, نا سفيان: عمرو الناقد −١٩٨١
 إال  فام سمعته حيدث عن النبي ,صحبت ابن عمر إىل املدينة: قال
 .اًا واحدًحديث
جرير بن ++النغيسمعت : ميمون قالبن ++ي نا مهد:بةْدُ ه −١٩٨٢
اجعل : ? فقال ابن عمرَ أرأيتّأرأيت: جعل رجل يقول البن عمر: قال

 .أرأيت عند الثريا
عن [ ,الواحد++بن عبد++ نا عمر:شجاعبن ++مهام الوليد++ أبو −١٩٨٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٩٩٧( أخرجه مسلم )١(
 ). ف( ليست يف )٢(
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مات ابن عمر حتى أعتق ++ ما: عن نافع قال,العمري )١(]بن حممد++عمر
 .اد أو ز,ألف إنسان

 املليح, عن ميمون++نا أبو: سعيد الشايش++بن سامل أبو++ عيسى −١٩٨٤
بن عامر حني حرضته الوفاة إىل مشيخة من أهل املدينة ++اهللا++ عبد۩بعث: قال

كنت تصدق : أخربوين كيف كانت سرييت? قالوا: وفيهم ابن عمر فقال
ن, عبد الرمح++أبا+يا: وابن عمر ساكت فقال: قال. وتعتق وتصل رمحك

. ّعزمت عليك لتكلمن: فقال. قد تكلم القوم:  أن تتكلم? قال)٢(يمنعك++ما
 .إذا طابت املكسبة زكت النفقة, وستقدم فرتى: فقال: قال

لام : سمعت احلسن قال: مسكني قالبن ++ نا سالم: شيبان −١٩٨٥
أنت سيد : الواعمر فقبن ++اهللا++ عبد)٣(تواكان أ++ ما الناسمن اختالطكان 

:  فقال,ٍ فكلهم بك راض,خرج يبايعك الناس وابن سيدهم, االناس
:  فقيل لهوح, ثم أيتّ الرَّكان يف++شبي ما حمجمة من دم يف )٤(راقهت++ الواهللا

ا ًوا منه شيئّاستقل++ ما عىل فراشك, فقال مثلها, فواهللاَّلتخرجن أو لتقتلن
 . تعاىلحتى حلق باهللا

دخلت :  عن ميمون قال,املليح++ أبو نا:ساملبن ++ عيسى −١٩٨٦
: عىل ابن عمر فقومت كل يشء يف بيته فام وجدته يساوي طيلساين, قال

 .ودخلت عىل سامل من بعده فوجدته عىل مثل حاله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٩٦(» حلية األولياء«, وانظر )م(أثبتناه من +, والصواب ما)ف( ليس يف )١(
 .]م−ب/٢١٨: ق[  ۩  

 . »منعك+مالك ما«): ف( يف )٢(
 . »أبو«: كأهنا) م( يف )٣(
 . »تراق«): ف( يف )٤(



  ثالثاملجلد ال ٣٢٢

يسار بن ++الرمحن++ عبد عن,معرش++ أبو نا:بكاربن ++ حممد −١٩٨٧
ل ّبن الزبري قد بداهللا ا++عدوإن : سمعت احلجاج خيطب وهو يقول: قال

بيدك وال بيد ابن اهللا ++كذبت ليس تبديل كالم:  فقال ابن عمر,اهللاكالم 
 خرجا: فقال الناس البن عمر:  قال,لّبدُ من أن يّأعزاهللا ++ كتاب;الزبري
 .)٢( أن خيرج حتى صىل معهى فأب)١(اخرج
: نعيم يقول++ أباسمعت: إبراهيم العبدي قالبن ++ أمحد −١٩٨٨

 .تويف ابن عمر سنة ثالث وسبعني
بن ++ عن سامل,بكر++بن أبي++حدثني خالد: عمربن ++ حممدقالو −١٩٨٩
 سنة أربع وسبعني يف ّخمات ابن عمر ودفن بف: قال )١(]بن عمر[اهللا ++عبد

 . وكان يوم مات ابن أربع وثامنني سنة,مروانبن ++امللك++ عبدخالفة
:  عن سامل قال, عن الزهري,حدثني معمر:  ابن عمروقال −١٩٩٠
يف  [يف احلرم فلم نقدر فدفناه ,ا من احلرمً خارجأن أدفنه++ أبيأوصاين

 .)٣( يف مقربة املهاجرين)١(]فخ
بن ++اهللا++ عبدتويف: ۩بكري قالبن ++ نا حييى:منصوربن ++ أمحد −١٩٩١

 هِّ وسنّبفخ,: قول وبعض الناس ي,بّ ودفن باملحص,ّعمر بمكة بعد احلج
 .يوم تويف أربع وثامنون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(ن  م)١(
 . )٣١/١٩٤( »تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 . )٤/١٨٧( »الطبقات الكربى« أخرجه ابن سعد يف )٣(

 .]م−أ/٢١٩: ق[  ۩  
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: احلكم++بن عبد++اهللا++بن عبد++احلكم++دنا عب: بن منصور++ أمحد −١٩٩٢
أقام ابن عمر بعد النبي :  عن مالك قال, عن ابن القاسم,أنا ابن وهب
 . عليه وفود الناستقدم , ستني سنة
ّسن: وأخربين أبي, عن ابن القاسم, عن مالك قال: احلكم++قال ابن عبد ِ 

 .ابن عمر سبع وثامنون
 :جعفر أمري املؤمنني++قال أبو:  قالبن أنس++أنا مالك:  ابن عمروقال −١٩٩٣

أمري + ياألنه تقي: كيف أخذتم بقول ابن عمر من بني األقاويل? قلت
نا به ن تقدمنا أخذ به فأخذَ ووجدنا م,عند الناس املؤمنني وكان له فضل

  وابن عباس فخذ بقوله وإن خالف عليا: قال
: ينة يقولعيبن ++سمعت سفيان: إبراهيم قالبن ++ إسحاق −١٩٩٤

إنا هللا وإنا إليه :  أن أقول عليهّإال وأنا أحبٍ أحد )١(منمنكم ++ ما:قال عمر
 . فإين أحب أن يبقى ليأخذ به الناس,اهللا++ عبدراجعون خال

Mلب++بن عبد++بن العباس++اهللا++ عبد:أبو العباس −٦٤٩  )*(ا
كان يسكن املدينة, ثم سكن مكة, ومات بالطائف سنة ثامن وستني, 

 .قدم مع علي  إىل العراقوكان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ف( ليست يف )١(
 ,)٣/٦٦(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٦٩٩( ألبي نعيم »املعرفة«: انظر لرتمجته(*) 
» السري«, و)٢/٣٣٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٩٠(البن األثري » أسد الغابة«و

وغريهم من مصادر ) ١٥/١٥٤(للمزي » هتذيب الكامل« و,)٣/٣٣١(للذهبي 
 .ترمجته الكثرية



  ثالثاملجلد ال ٣٢٤
Mلب  ومولده++بن عبد++بن العباس++اهللا++ذكر نسب عبد  :ا

نا : وجدت يف كتاب أبي: بن حنبل قال++بن أمحد++اهللا++ عبد −١٩٩٥
بن هاشم, واسم ++شيبة: املطلب++اسم عبد: إدريس الشافعي قالبن حممد ا
بن قيص, ++املغرية: )١(]مناف++واسم عبد[مناف, ++بن عبد++عمرو: هاشم

بن ++فهربن ++غالببن ++لؤيبن ++كعببن ++بن مرة++بن كالب++زيد: واسم قيص
 .بن مرض++بن إلياس++بن مدركة++خزيمةبن ++كنانةبن ++النرضبن ++مالك
عب ++اهللا++ولد عبد: نا الزبري قال:  عمي −١٩٩٦ بن عباس يف الشِّ

 .نيقبل خروج بني هاشم منه, وذلك قبل اهلجرة بثالث سن
أخربين : مريم قال++بن أبي++نا سعيد: سليامن++بن أبي++ علي −١٩٩٧
بن دينار, ++بن مسلم الطائفي, عن عمرو++ثني حممد: إسحاقبن  ايعقوب

اهللا ++كان التاريخ يف السنة التي قدم فيها رسول: ۩ قال)٢(عن ابن عباس
 .)٣( املدينة, وفيها ولد ابن الزبري

: نا القاسم البيايض, عن شعبة قال: بن عمر قال++ حممدوروى −١٩٩٨
ِولدت قبل اهلجرة بثالث سنني ونحن : سمعت ابن عباس يقول يف ُ

عب  .اهللا  وأنا ابن ثالث عرشة سنة++, فتويف رسول)٤(ْالشِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(من ) ١(
 ).٢٩/١٨٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

 .]م/ب− ٢١٩: ق[  ۩  
 به, وأخرجه من طريق املصنف) ٢٩/١٨٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٣(

 من طريق ابن) ٣/١٥(» املستدرك«احلاكم يف , و)١/٩(» التاريخ«البخاري يف 
وجاءت الروايات اآلتية عن . مسلم الطائفيبن ++ عن حممد, عن يعقوبمريم,++أبي

 . النبي ّويفُابن عباس كان عمره مخس عرشة سنة يوم تاإلمام أمحد وغريه تبني أن 
 ).١٣٠: ص(» القاموس املحيط«. انفرج بني اجلبلني+أو ما أي الطريق يف اجلبل, )٤(
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بن ++أم الفضل لبابة بنت احلارث: بن عباس++اهللا++وأم عبد: قال الزبري
 ميمونة بنت احلارث بن صعصعة, وخالته++بن عامر++حزن, من بني هالل

 .زوج النبي 
أخربت أن أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد خدجية : )١(]قال الزبري[

 .العباس++أبا: اهللا يكنى++بنت خويلد بمكة, وكان عبد
الزناد, عن أبيه, عن ++نا ابن أبي: بن عمرو قال++ بذلك داود −١٩٩٩
 .العباس++أبا+ يا:بن حممد, أن رجاًل قال البن عباس++القاسم
 أخربين :بن العوام قال++نا عباد: بن حنبل ++ أمحد −٢٠٠٠
َّبن خباب++هالل  .العباس++أبا+ يا:قلت البن عباس: نا عكرمة قال: َ

, و وقت تو رسول++مبلغ سن ابن عباس على عهد رسول  :اهللا ++اهللا 
بن عمر القواريري ++بن خملد وعبيد اهللا++ جدي وشجاع −٢٠٠١
حدثني : مبرش, وقال القواريري++ أبوأنا: [نا هشيم: أيوب قالوابن ++وزياد
ُقبض : بن جبري, عن ابن عباس قال++برش, عن سعيد++ عن أبي,)٢(]هشيم

اهللا ++َالنبي  وأنا ابن عرش حجج, وقد مجعت املحكم عىل عهد رسول
 .)٣(ّاملفصل: َوما املحكم? قال: , قلت
عوانة, عن ++نا أبو: بحر++ث أبوبن غيا++الواحد++ عبد −٢٠٠٢
 فذكر ,تويف النبي : جبري, عن ابن عباس قالبن ++عن سعيدبرش, ++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(
 ).ف(بني املعقوفني ليس يف + ما)٢(
 .من طريق هشيم به) ٤٦٤٨(أخرجه البخاري  )٣(
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الذي يدعونه املفصل : بن جبري++قال سعيد:  هشيم غري أنه قالمثل حديث
 .)١(هو املحكم

 نا شعبة, عن: داود++ أبونا: إبراهيم الدورقيبن ++ أمحد −٢٠٠٣
ّتويف : بن جبري حيدث عن ابن عباس قال++يدسمعت سع: قالإسحاق ++أبي ُ

 .)٢(وأنا ختنيالنبي  وأنا ابن مخس عرشة سنة 
يقول يف سن ابن عباس ++سمعت أبي: بن أمحد قال++اهللا++ عبد −٢٠٠٤

, وذكر حديث أبي++عند وفاة رسول عن بن جبري, ++برش, عن سعيد++اهللا 
 . )٣(وقد قرأت املحكمقبض النبي  وأنا ابن عرش حجج, : ۩ابن عباس
: هذا عندي حديث واه, أظنه قال: قال أبي: )٤(بن أمحد++اهللا++قال عبد

بن جبري, عن ++إسحاق, عن سعيد++رواه شعبة, عن أبي: قال أبي. ضعيف
 . )٥(تويف النبي  وأنا ابن مخس عرشة سنة: ابن عباس
عن حديث شعبة كان يوافق حديث الزهري, عن عبيد اهللا, : قال أبي
 . االحتالم)٧( وقد ناهزت)٦(ٍانَتَعىل أجئت : ابن عباس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق هشيم به) ٥٠٣٥(أخرجه البخاري  )١(
ج تا «.موضع القطع من الذكر واألنثى: هو فعيل بمعنى مفعول أي خمتون, واخلتان) ٢(

 / ١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن, واحلديث )١/٨٠٢١(» العروس
 .من طريق آخر, عن شعبة به) ٣٠٤

 .]م/أ−٢٢٠: ق[  ۩  
 . بهبرش++ أبيمن طريق) ٥٠٣٥(أخرجه البخاري  )٣(
 ).١٧١١(» العلل ومعرفة الرجال«انظر ) ٤(
 . بهمن طريق شعبة) ١/٣٠٤ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٥(
 ).١/٢٦(» النهاية «.احلامرة األنثى: األتان) ٦(
 ).٥/٢٨٤(» النهاية«. أي قاربت) ٧(
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الرمحن, عن مالك, عن ++حدثنا به عبد: قال أبي: اهللا++ عبدقال −٢٠٠٥
 .)١(الزهري, عن عبيد اهللا, عن ابن عباس ح

وحدثنا يعقوب, عن ابن أخي الزهري, عن عمه : )٢( أبيقال −٢٠٠٦
 . ناهزت احللم: يعني حديث عبيد اهللا, عن ابن عباس

: خيتار حديث الزهري ويعجبه ويقول++رأيت أبي: بن أمحد++اهللا++ عبدقال
 .)٣(إسحاق++كأنه يوافق حديث شعبة, عن أبي

عوانة, عن ++نا أبو: داود الطياليس++نا أبو: بن أخزم++ زيد −٢٠٠٧
كان ابن عباس إذا قعد أخذ ضعف : عطاء قال++بن أبي++محزة عمران++أبي

 .)٤(مقعد رجلني
رأيت : حدثنا مستقيم قال: بن ربيعة قال++ حممدنا:  جدي −٢٠٠٨

 .ابن عباس وله وفرة
رأيت ابن : إسحاق++نا رشيك, عن أبي: بن عون++ حمرز −٢٠٠٩

ُعباس أيام منى طويل الشعر, يعرف َ أنه قصر, ومل حيلق)٥(ِ َّ. 
 )٦(بن يزيد بن++نا خالد: بن برش++نا سلمة: بن رشيد++ داود −٢٠١٠
 .أنه كان خيضب بالسواد: ن ابن عباسمالك, عن أبيه, ع++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ف(من ) ١(
 ).ف(ليست يف ) ٢(
 .)١٧٢٣: ١٧١٤(» العلل ومعرفة الرجال«انظر ) ٣(
 . وعزاه للمصنف,)٤/١٤٣( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف  )٤(
 .»نعرف«): م(يف ) ٥(
 .»التهذيب« من رجال مالك++بن أبي++الرمحن++بن عبد++بن يزيد++ خالدوهو ;خطأ» نع«): م(يف ) ٦(
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 عن ,أنا: حصني العوام قالبن ++نا عباد: حنبلبن ++ أمحد −٢٠١١
 . ابن عباس يف بيته وهو أعمى)١(أمنا: بن احلارث قالا عمران
 .نا خالد ح: الوارث++ عبدنا: عمربن ++ عبيد اهللا −٢٠١٢
بن إبراهيم, عن خالد, عن ++نا إسامعيل: خيثمة++ أبو −٢٠١٣

ّاللهم علمه «: اهللا  وقال++ّضمني رسول: عكرمة, عن ابن عباس
 .)٢(»احلكمة
بن ++نا عمرو: بن املغرية++نا هارون: بن محيد الرازي++ حممد −٢٠١٤
بن جبري, عن ابن ++األعىل, عن أبيه, عن سعيد++بن عبد++قيس, عن علي++أبي

عا لي اهللا  يف حجره, ومسح رأيس, ود++أجلسني رسول: عباس قال
 .)٣(بالربكة
بن ++نا عطاء: بن سليم++الواحد++أنا عبد: بن اجلعد++ علي −٢٠١٥
ْبينام أنا ردف: رباح, عن ابن عباس قال++أبي : اهللا  إذ قال لي++ لرسول)٤(ِ

ذا استعنت إسأل اهللا, وا غالم جتده جتاهك, إذا سألت ف۩يااهللا ++حفظا«
والذي نفيس بيده لو ت األقالم ورفعت الصحف, جف ,فاستعن باهللا
 ت أو أراد,)٥(استطاعت++ مالكاهللا ++كتب++ ماتنفعك بغريأن أرادت األمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أنا«): م(, ويف )ف(هكذا يمكن أن تقرأ يف ) ١(
 . به عن خالد,من طرق) ٣٧٥٦,٧٢٧٠(أخرجه البخاري  )٢(
 ).٧٧٠٢ (»األوسط«أخرجه الطرباين يف  )٣(
ْ أي خلف وتابع)٤(  ).٢/٥١٦(» النهاية«. َ
 .]م/−ب٢٢٠: ق[۩    
 .»هما استطاعت«): ف(يف ) ٥(
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 . )١(»عتاما استط«  أو»قدرت++ مالكاهللا ++كتب++ ماأن ترضك بغري
اهللا املزين, عن داود ++بن عبيد++ثني ساعدة: بن بكار++ الزبري −٢٠١٦

 كان يدعو )٢(أن عمر: بن أسلم, عن ابن عمر قال++ابن عطاء, عن زيد
ًاهللا  دعاك يوما فمسح ++إين رأيت رسول: بن عباس فيقربه ويقول++اهللا++عبد

َرأسك وتفل يف فيك وقال ّاللهم فهمه يف الدين, وعلمه التأويل«: َ ّ«)٣(. 
 :)٤(بن عباس ++اهللا++وفاة عبد
بن شجاع اجلزري, عن سامل األفطس, ++نا مروان:  جدي −٢٠١٧

مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته, فجاء :  جبري قالبن++عن سعيد
ُطائر مل ير عىل خلقته, فدخل يف نعشه, مل ير خارجا منه, فلام دفن تليت  ً ُ ُِ َ

َهذه اآلية عىل شفري القرب مل يدر من تالها َ ْ ُ :﴿$pκçJ−ƒr'̄≈tƒ ß§ø̈Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑôÜßϑø9$# ∩⊄∠∪ 
û© Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘﴾ ]إىل آخر اآلية]٢٨−٢٧: الفجر  . 
سويد ++بن أبي++بن عمر++معرش, عن غيالن++نا أبو: الربيع++ أبو −٢٠١٨
ُشهدت جنازة ابن عباس بالطائف, فلام محلناه جاء طائر أبيض : قال ٌ

 . يف أكفانه, مل نره خرجفدخل
شهدت : محزة األسدي قال++أنا أبو: )٥(نا هشيم:  جدي −٢٠١٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو عند الرتمذي  به,الواحد++ عبدمن طريق) ١٣٣ (»القدر«ي يف بأخرجه الفريا )١(

 . عن ابن عباس,من طريق آخر) ٢٥١٦(
 .كذا» أن ابن عمر«): م(يف ) ٢(
 . بهبكاربن ++من طريق الزبري) ١٧٠٠ (»الرشيعة«أخرجه اآلجري يف  )٣(
 .»وفاة ابن عباس«): ف(يف ) ٤(
 ).ف(, واملثبت من »هشام «: إىل)م(يف تصحف ) ٥(
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بن احلنفية ورضب عليه ++بن علي++حممدوفاة ابن عباس بالطائف, فوليه 
 .ًبناء ثالثا
مات ابن عباس سنة : نعيم قال++نا أبو: بن إبراهيم++ أمحد −٢٠٢٠

 .ثامن وستني
 .مات سنة ثامن وستني, وله إحدى وسبعون سنة: وقال ابن الزبري

y<^Þ‚é‰<î×Â< äi]ç×‘æ<°¹^ÃÖ]<h…<< ‚Û£]æ< †Â<êÞ^nÖ]< ðˆ¢]<

°éfßÖ]<^}<‚Û¦<íß‰<Ý†Ó¹]<á^fÃÖ<†Â<oÖ^nÖ]<°ßmý]<Ýçè<ìçv‘<

]<^ã‰†u<ÐÚ‚e<íñ^Ûj‰æ<ì†Â<Äf‰w
)١(

J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
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زء الثالث عشر من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
ع  رضي اهللا عنهم أ

 تصنيف  

 : القاسمأبي
مد++اهللا++عبد  العزيز البغوي ++بن عبد++بن 

مد++عبيد اهللا :اهللا++ عبد أبيبرواية  بن++بن 
دان++مد ي عنه++بن   )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من + ما)١(
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ن الرحيم++بسم[  اهللا الر
مد رسوله الكريم++وصلى  اهللا علي سيدنا 

 )١(]وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
 بن سهم++بن سعيد++بن هاشم++بن وائل++بن العاص++بن عمرو++عبد اهللا −٦٥٠

 )*(]بن لؤي++بن كعب++بن هصيص++بن عمرو[
 .بن احلجاج++طة بنت منيةوأمه رائ
 .بن بكار++ بذلك عمي, عن الزبري −٢٠٢١
بن ++نا سعيد: نرص التامر++العزيز أبو++بن عبد++امللك++ عبد −٢٠٢٢
 .)٢(حممد++أبا+ يا:بن عمرو++قيل لعبد اهللا: العزيز التنوخي قال++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(

, )٣/١٧٢٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: , وانظر لرتمجته)ف(بني املعقوفني ليس يف +ما(*) 
أسد «, و)٣/٨٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٤/٢٦١ (البن سعد» الطبقات«و

» هتذيب الكامل«, و)٢/٣٥١(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٣٤٩(البن األثري » الغابة
 ).١٥/٢٥٧(للمزي 

) ف(وكتب يف حاشية النسخة ). ٣١/٢٤٦(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
وفيه بعض االختصار, ) ٣/٨٦(» اباالستيع«الرب يف ++ عبدبخط مغاير نص كالم ابن

بن ++هاشمبن ++وائلبن ++العاصبن ++عمروبن ++اهللا++ عبد:ُعمر++ أبوقال«: ونص احلاشية
 لؤي القريش السهمي يكنىبن ++كعببن ++هصيصبن ++عمروبن ++سهمبن ++سعيد

 نصري, وهي غريبة, وقال ابن عمر كنيته++ أبا:عبد الرمحن, وقيل++ أبا:حممد وقيل++أبا
بن ++عامربن ++احلجاجبن ++حممد, أمه رائطة بنت منبه++ أبوعبد الرمحن واألشهر++أبو

سهم, ومل يكرب أباه يف السن إال باثنتي عرشة سنة, ولد لعمرو بن ++سعدبن ++حذيفة
 =ًوهو ابن اثنتي عرشة سنة, أسلم قبل أبيه, وكان فاضاًل حافظا عاملًا, قرأ اهللا ++عبد
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: بن معني يقول++سمعت حييى: بن حممد الدوري قال++ عباس −٢٠٢٣
 .عبد الرمحن++بن جبل كلهم أبو++بن عمر, ومعاذ++اهللا++بن عمرو, وعبد++اهللا++عبد

بن ++اهللا++كان إسالم عبد: اهللا++بن عبد++ هارون۩موسى++ويف كتاب أبي
 .حممد++عمرو قبل فتح مكة, وكان يكنى أبا

بن ++عن محاد: بن املنهال++نا حجاج: بن هانئ++ إبراهيم −٢٠٢٤
إىل ++وفدت مع أبي: بن اهليثم قال++يانُبن زيد, عن العر++سلمة, عن علي

َبن معاوية, فجاء رجل طوال أمحر عظيم البطن فجلس, فقلت++يزيد َمن : ُ
 .)١(بن عمرو++اهللا++عبد: هذا? قيل
 .األسود ح++نا أبو:  ابن زنجويه قال −٢٠٢٥
نا : بن طارق قاال++بن الربيع++نا عمرو: بن هارون++ حممد −٢٠٢٦

بن عمرو أنه رأى يف املنام كأن يف ++اهللا++ن عبدابن هليعة, عن واهب, ع
ً, ويف األخرى سمنا كأنه يلعقهام, فأصبح فذكر )٣( عساًل)٢(إحدى يديه

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسول اهللا, أكتب +يا:  يف أن يكتب حديثه فأذن له وقالالكتب واستأذن النبي 
 .ها. »أقول إال حقا+نعم, فإين ال«: كالمك يف الرضا والغضب? قال

معاوية, وكانت احلرة يوم بن ++يف والية يزيداهللا ++مات عبد: حنبلبن ++قال أمحد
 .األربعاء لليلتني بقيتا يف ذي احلجة سنة ثالث وستني

مات بأرض بالسبع من : بكريبن ++سنة ثالث وسبعني, وقال حييىمات : وقال غريه
 مات إنه :وقيلُتويف سنة مخس ومخسني بالطائف : فلسطني سنة مخس وستني, وقيل

 .»سنة وسبعني اثنتني ابن وهو ,وستني مخس سنة بمرص
 .]م/أ−٢٢١: ق[  ۩  

 ).٣١/٢٤٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
بلفظ ) ٢٥٥−٣١/٢٥٤(ن عساكر من طريق البغوي هذه الرواية  يف مطبوعة اب)٢(

 .»عينيه«: ً, وأخرجه أيضا يف نفس املوضع بلفظ»يديه«
 ).ف(, واملثبت من »غسل«): م(يف ) ٣(
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 ., وكان يقرأمها»التوراة والقرآن: تقرأ الكتابني«: ذلك للنبي  فقال
 .)١(بن عمرو قبل أبيه++اهللا++أسلم عبد: بن عمر++وقال حممد

نا : )٢(بن منصور اجلواز املكيان++حممدبن عباد و++ حممد −٢٠٢٧
بن ++ مهام)٣(بن منبه, عن أخيه++بن دينار, عن وهب++سفيان, عن عمرو

اهللا  ++ليس أحد من أصحاب رسول: هريرة يقول++سمعت أبا: منبه قال
بن عمرو; فإنه كان ++اهللا++كان من عبد++ًأكثر حديثا عن النبي  مني, إال ما

 .)٤(بأكت++يكتب, وكنت ال
بن رشيح, ++الرمحن++نا عبد: بن السمح++نا طلق:  ابن زنجويه −٢٠٢٨
أن عائشة قالت : بن الزبري++بن كعب, عن عروة++األسود, عن حممد++عن أبي

بن عمرو حاج يف عامه هذا ++اهللا++ابن أختي, إين قد أخربت أن عبد+ يا:له
 .اهللا  أحاديث كثرية++فالقه; فإنه قد حفظ عن رسول

بن ++بن راشد, عن سليامن++نا حممد: شيبة++بن أبي++ شيبان −٢٠٢٩
أنه استأذن : بن شعيب, عن أبيه, عن جده++, عن عمرو)٥(موسى
 .)٦(سمع من حديثه, فأذن له++اهللا  أن يكتب ما++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هليعة بهعن ابن   من طريق آخر)٢/٢٢٢(أخرجه أمحد  )١(
 .»املكيار«): م( تصحفت يف )٢(
» تاريخ دمشق«هو املوافق لرواية ابن عساكر يف و) ف(, واملثبت من »وأخيه«): م( يف )٣(

 .من طريق املصنف به) ٣١/٢٦١(
 . به عن سفيان,من طريق آخر) ١١٣(أخرجه البخاري  )٤(
 موالهم, ياألمو القريش موسىبن ++سليامن, وهو »موسى++بن أبي++سليامن«): ف( يف )٥(

 .»التهذيب« من رجال أيوب++أبو
 .من طريق املصنف به) ٣١/٢٥٧(» يخ دمشقتار« أخرجه ابن عساكر يف )٦(
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 .نا يزيد ح:  جدي −٢٠٣٠
بن إسحاق ++أنا حممد: بن سلمة قاال++نا محاد: األعىل++ عبد −٢٠٣١

 . ح
بن عياش, عن ابن جريج ++نا إسامعيل: بن عرفة++ احلسن −٢٠٣٢

رسول اهللا, + يا:قلت: بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال++ًمجيعا عن عمرو
نعم, «: يف الغضب والرضا? قال:  قلت»نعم«: أسمع منك? قال++أكتب ما

 .)٢(, واللفظ جلدي عن يزيد» إال حقا)١(]يف ذلك[أقول ++ الفإين
بن عياش, عن حممد ++۩نا إسامعيل: ن عرفة قالب++ احلسن −٢٠٣٣

: بن عمرو++قلت لعبد اهللا:  احلرباين قال)٣(راشد++ابن زياد األهلاين, عن أبي
, فألقى إلي صحيفة فقال++سمعت من رسول++أخربين ما هذا : ّاهللا 

 .)٤(اهللا ++ّكتب لي رسول++ما
ن أنا حصني ومغرية, عن جماهد, ع: نا هشيم:  جدي −٢٠٣٤
ّامرأة من قريش, فلام دخلت علي ++ّزوجني أبي: بن عمرو قال++اهللا++عبد ْ َ َ َ

 هلا لام بي من القوة عىل العبادة والصوم والصالة, )٥(أحتاشى++جعلت ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف( ليس يف  )١(
 ,شعيببن ++من طريق عمرو) ٢٢٨٠( وابن خزيمة ,)٢/٢١٥,٢٧٠(أخرجه أمحد  )٢(

 . عن جده,عن أبيه
 .]م/ب−٢٢١: ق[  ۩  

 .»التهذيب«وهو مشهور بكنيته كام يف » عن راشد«): ف( يف )٣(
 . بهفةعربن ++عن احلسن) ٣٥٢٩(أخرجه الرتمذي  )٤(
 .»أنحاش«): م( يف )٥(
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: كيف جتدين بعلك? قالت:  فقال هلا)١(َّعىل َكنتهبن العاص ++فدخل عمرو
, ومل يقرب لنا )٢(ًفالنا كن من رجل مل يفتش ولةُعُكخري البخري الرجال أو 

ِعضنيفًفراشا, فأقبل علي  َّ ِعذمنيوبلسانه  َ َ َ  امرأة )٤(أنكحتك: وقال )٣(َ
 وفعلت وفعلت, ثم انطلق إىل النبي )٥(حسب فعضلتهامن قريش ذات 

, فأتيته فقال  »أتصوم النهار?«: َّ فشكاين إليه, فأرسل إلي النبي 
لكني أصوم وأفطر «: عم, قالن:  قلت»وتقوم الليل?«: نعم, قال: قلت

 ثم » فمن رغب عن سنتي فليس مني,)٦( النساءّ وأمس,وأصلي وأنام
إين أجدين أقوى من ذلك, وذكر :  قلت» شهرلاقرأ القرآن يف ك«: قال

 .)٧(احلديث بطوله
 مليكة++ عمر, عن ابن أبي)٨(نا نافع بن: بن عمرو قال++ داود −٢٠٣٥
لي ولقتال املسلمني ++لي ولصفني? ما++ام: بن عمرو++اهللا++قال عبد: قال

ّلوددت أين مت قبله بعرشين سنة, أما واهللا إين عىل ذلك ما ُ ْ ِ رضبت ++َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّالكنة) ١(  ).٤/٣٧٦(» النهاية«. امرأة االبن: َ
ِيدخل مل: أي) ٢( ْ ِيدخل كام معها يده ُ ْ ِدواخل يف زوجته مع يده ُالرجل ُ  وأكثر ,أمرها َ

َالكنف من والنون الكاف بفتح َروى+ما ْيقربها مل أنه تعني ,اجلانب وهو َ َ ْ » النهاية «.َ
)٤/٣٧٥.( 

ّالعض: ْذمَ الع)٣(  ).٣/٤٢٨(» النهاية«. َ
 .»زوجتك«): ف( يف )٤(
ْالعضل من )٥(  يف َّتترصف ترتكها ومل ,لنسائهم األزواج معاملة ُتعاملها مل أنك أراد ْاملَنع: َ

 ).٣/٤٩٦(» النهاية«. منعتها قد فكأنك نفسها
 ).ف(ليست يف ) ٦(
 . بهمن طريق مغرية) ٥٠٥٢(أخرجه البخاري  )٧(
 .»عن«: إىل) م( يف  تصحفت)٨(
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بسيف, وال طعنت برمح, وال رميت بسهم, وما كان رجل أجهد مني 
 .ًمن رجل مل يفعل شيئا من ذلك, وذكر أنه كانت الراية بيده

 .)١( أو منزلتنيقدمت الناس منزلة: حسبت أنه قال: قال نافع
بن علي, عن ++نا عاصم: بن إسامعيل احلساين++)٢( حممد −٢٠٣٦
بلغني : بن عمرو++قلت لعبد اهللا: بن بريدة قال++اهللا++هالل, عن عبد++أبي

 .)٣(البكاء: ًأنك كنت من أحسن قريش عينا, فام الذي أرى هبام? قال
تويف : لمسهر قا++حدثني أبو: بن أمحد قال++نا سليامن:  عمي −٢٠٣٧
 .بن عمرو يف سنة مخس وستني, وهو ابن اثنتني وسبعني سنة++اهللا++عبد

تويف : نعيم قال++أخربت عن أبي: قال:  ابن زنجويه −٢٠٣٨
 .بن معاوية++ّ ليالي احلَرة يف والية يزيد۩بن عمرو++اهللا++عبد

نا : بن حنبل++اهللا أمحد++عبد++وأخربت عن أبي:  ابن زنجويهقال −٢٠٣٩
بن عمرو لعله أن يكون سنة مخس ++اهللا++مات عبد: نة قالبن عيي++سفيان

 .)٤(وستني, نحو هذا
بن ++اهللا++تويف عبد: بن بكري قال++نا حييى: بن منصور++ أمحد −٢٠٤٠

 .)٤(حممد بمرص سنة مخس وستني, ودفن يف داره الصغرية++عمرو أبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق املصنف به) ٣١/٢٧٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
 يالبخرتبن ++إسامعيلبن ++حممد, وهو)ف(, واملثبت من »أمحد«: إىل )م( تصحف يف )٢(

 .»التهذيب«, من رجال الرضير يالواسطاهللا ++عبد++ أبو,احلساين
 . به من طريق املصنف)٢٦٨ /٣١( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر يف  )٣(

 .]م/أ−٢٢٢: ق[  ۩  
 ).٣١/٢٨٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٤(
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, بن عمرو سنة مخس وستني بمكة++اهللا++ُتويف عبد: وقال هارون احلامل
 . وهو ابن اثنتني وسبعني

بن عمرو سكن الطائف, ومات هبا سنة ++اهللا++كان عبد: وقال غري هارون
 .مخس وستني, وهو ابن اثنتني وسبعني

عبلة ++بن أبي++نا إبراهيم: بن شجاع++نا مروان:  جدي −٢٠٤١
بن ++اهللا++التقى عبد: بن عوف قال++الرمحن++بن عبد++سلمة++العقيلي, عن أبي

ابن عمر عىل املروة فنزال فتحدثا, ومىض ابن عمرو, وقام ابن عمرو و
: هذا, يعني:  الرمحن? فقالعبد++أبا+ يايبكيك++ما: عمر يبكي فقيل له

ن كان يف قلبه َم«: اهللا  يقول++بن عمرو, زعم أنه سمع رسول++اهللا++عبد
 .)١(»يف النار عىل وجههاهللا ++ّهرب أكبِمثقال حبة من خردل من ك

Mلب++بن عبد++Iالب++بن أبي++بن جعفر++اهللا++عبد:  جعفرأبو −٦٥١  )*(ا
أسامء بنت عميس, كان يسكن املدينة, وكان قد أتى الشام والبرصة : وأمه
 .والكوفة
: حدثني أبي, عن ابن إسحاق قال:  ابن األموي قال −٢٠٤٢
 ,مناف++بن عبد++بن هاشم++املطلب++بن عبد++طالب++بن أبي++بن جعفر++اهللا++عبد
 .أسامء بنت عميس: وأمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهشجاعبن ++ عن مروان)٢١٥/ ٢(أخرجه أمحد  )١(

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/١٦٠٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
البن األثري » أسد الغابة«, و)٨٨١−٣/٨٨٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/٨٠(
 ).١٤/٣٦٧(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٤٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٤(
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املطلب ++بن عبد++طالب++بن أبي++بن جعفر++اهللا++عبد: بن عمر++وقال حممد
أسامء بنت عميس من : جعفر اهلاشمي, أمه++مناف أبو++بن عبد++ابن هاشم
 بن أنامر, هاجر هبا جعفر++بن ربيعة من خثعم++بن عامر++بن قحافة++بني مالك

ًاهللا وعونا وحممدا++دت له هناك عبدطالب إىل احلبشة فول++بن أبيا ً)١(. 
بن عياش, ++نا إسامعيل: اليامن++نا أبو: بن زنجويه++ حممد −٢٠٤٣

بن جعفر ++اهللا++بن الزبري وعبد++اهللا++أن عبد: بن عروة, عن أبيه++عن هشام
اهللا  لام رآمها تبسم, ++بايعا النبي  ومها ابنا سبع سنني, وأن رسول

 .)٢(هاموبسط يده فبايع
 )٣(نا: نا ابن علية: حدثني أبي:  قال۩بن أمحد++اهللا++ عبد −٢٠٤٤
بن ++قال ابن الزبري لعبد اهللا: مليكة قال++بن الشهيد, عن ابن أبي++حبيب
 .جعفر++أبا+ يا:جعفر
بن داود, عن ++اهللا++نا عبد: بن عمر++ القواريري عبيد اهللا −٢٠٤٥

بن ++ّاهللا  مر بعبد اهللا++ولأن رس: بن حريث++فطر, عن أبيه, عن عمرو
اهللا ++اللهم بارك لعبد«: جعفر وهو يبيع بيع الغلامن, أو الصبيان فقال هلم

 .)٤(» يف صفقته−أو−يف بيعه 
نا عاصم : معاوية++نا أبو: قاال: بن عمر++ جدي وعبيد اهللا −٢٠٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق املصنف به) ٢٧/٢٥٠: (»تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
تاريخ « به, وانظر اليامن++ أبي من طريق)٦٥٥ / ٣( »املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )٢(

 ).٢٧/٢٥٧(» دمشق
 .]م/ب−٢٢٢: ق[  ۩  

 .»أنا«): ف(يف ) ٣(
 ).٣٧ /٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن )٤(
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كان النبي  إذا قدم : بن جعفر قال++اهللا++األحول, عن مورق, عن عبد
ُمن سفر يلقى بصبيان أهل بيته, وإنه جاء مرة من سفر فسبق بي إليه,  ً ّ ٍ َّ َ ُ
فجعلني بني يديه, ثم جيء بأحد ابني فاطمة احلسن أو احلسني فأردفه 

 .)١(خلفه, فدخلنا املدينة ثالثة عىل دابة
أنا شعبة, عن : بن جرير++)٢(نا وهب: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٠٤٧

 اهللا++استقبلنا رسول: بن جعفر قال++اهللا++عن عبدعاصم, عن مورق العجلي, 
, فحملنا عىل )٤( وابن عباس وغالم معنا)٣(ٍ, وقد جاء من سفر أنا
 .دابته, أو راحلته, وهو معنا

نا حبيب : بن زريع++نا يزيد: بن عمر القواريري++ عبيد اهللا −٢٠٤٨
 اهللا++ن الزبري قال لعبدب++اهللا++أن عبد: مليكة++بن أبي++اهللا++ابن الشهيد, عن عبد

: اهللا  أنا وأنت وابن عباس? قال++تذكر يوم تلقانا رسول: ابن جعفر
 .)٥(نعم, فحملنا وتركك

بن خالد ++أخربين جعفر: نا ابن جريج قال: نا روح:  جدي −٢٠٤٩
ًلو رأيتني وقثما: بن جعفر قال++اهللا++أن أباه أخربه, أن عبد َ اهللا ++ وعبيد)٦(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧/٢٥٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
 ,+حازمبن ++جريربن ++وهبوهو ) ف(أثبتناه من +خطأ, والصواب ما» وهيب«): م(يف  )٢(

 .»هذيبالت«ي من رجال البرص العباس++أبو
 ).ف(, واملثبت من »أسفارنا«): م( يف )٣(
 ).ف(, واملثبت من »منا«): م( يف )٤(
» تاريخ دمشق« به, وانظر بن الشهيد++ عن حبيب, من طريق آخر)١/٢٤٠(أخرجه أمحد ) ٥(

)٢٧/٢٦٠.( 
َوقثم«:  اجلادة)٦( َ  .بال ألف آخره ألنه ممنوع من الرصف» ُ
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: ّ ونحن صبيان نلعب, إذ مر النبي  عىل دابة فقالابني العباس
َفحملني أمامه, وقال لقثم:  قال» هذاّرفعوا إليا« َ  »ّارفعوا هذا إلي«: ُ

فام : َاهللا أحب إىل العباس من قثم, قال++وكان عبيد: فحمله وراءه قال
ً قثما وتركه)١(]أن محل[استحيا من عمه  ُ)٢(. 

أخربين جعفر :  نا ابن جريج قال:بن عبادة++نا روح:  جدي −٢٠٥٠
مسح : بن جعفر قال++اهللا++بن سارة, أن أباه أخربه عن عبد++خالدبن ا

 .)٢(»ً جعفرا يف ولدهْفُلْخااللهم «: اهللا  رأيس, فلام مسح قال++رسول
بن خالد, عن أبيه, عن ++نا سفيان, عن جعفر:  جدي −٢٠٥١
اصنعوا «: ۩ قال النبي −ريعني جعف– لام جاء: بن جعفر قال++اهللا++عبد

 .)٣(»شغلهم++ ما فقد جاءهم;ً طعاماٍآلل جعفر
بن سارة غري ابن جريج ++بن خالد++ وال أعلم روى عن جعفر:

 .وابن عيينة, وهو مكي
بن ++نا رشيك, عن راشد: )٤(نا عمي: بن سعد++ عبيد اهللا −٢٠٥٢

 .)٥(ةَمْسَالوببن جعفر يصبغ ++اهللا++رأيت عبد: كريب قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف( من )١(
 . به عن روح)١/٢٠٥(أخرجه أمحد  )٢(

 .]م/أ−٢٢٣: ق[  ۩  
 عن ,من طرق) ١٦١٠( وابن ماجه ,)٩٩٨( والرتمذي ,)٣١٣٢(داود ++ أبوأخرجه )٣(

 . بهسفيان
 يوسف++ أبوسعدبن ++إبراهيمبن ++يعقوبوهو ) ف(خطأ, واملثبت من » عمر«): م(يف  )٤(

 .»التهذيب« من رجال املدين
, واألثر أخرجه ابن عساكر »ن خيضب بالسوادكا«: بخط مغاير) ف(ُكتب يف حاشية  )٥(

 = ).٢٧/٢٩٤: (»تاريخ دمشق«يف 
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نا هشام, عن : بن احلارث++نا خالد: نا عفان:  ابن هانئ −٢٠٥٣
ًأن دهقاناحممد  ْ ّ كلم ابن جعفر يف أن يكلم أمري املؤمنني من أهل السواد )١(ِ
طالب  يف حاجة فكلمه فيها, فقضاها له, فبعث إليه ++بن أبي++علي

ًالدهقان أربعني ألفا, فقالوا  الذي كلمت له, فقال أرسل هبا الدهقان: ِّ
 .)٢(نبيع املعروف++إنا أهل بيت ال: قل له: للرسول
, عن )٣(أنا هشام: أسامة++نا أبو: بن قدامة اجلوهري++ حممد −٢٠٥٤

ُجلب رجل سكرا إىل املدينة فكسد عليه, فذكر ذلك : ابن سريين قال َ َُ ً
 .اس الن)٥( أن يشرتيه وينهبه)٤(مانهَرْهَفأمر قبن جعفر, ++لعبد اهللا
خالد, عن الشعبي ++بن أبي++نا إسامعيل: نا يزيد:  جدي −٢٠٥٥
ابن + ياالسالم عليك: بن جعفر قال له++اهللا++كان ابن عمر إذا لقي عبد: قال

 .)٦(ذي اجلناحني

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنبت, وقيل: والوسمة ْ ُشجر باليمن يخضب بورقه الّشعر, أسود: َ ُ ٌَ ُ َ » النهاية«. َ
)٥/٤٠٣.( 

» النهاية«. ّرئيس القرية, وأصحاب الزراعة, وهو معرب:  الدهقان بكرس الدال وضمها)١(
)٢/٣٥٧.( 

 ).٢٧/٢٧٥(» تاريخ دمشق«ساكر يف  أخرجه ابن ع)٢(
 .كذا» هشيم«: كأهنا) ف(يف +)٣(
» النهاية«.  هو كاخلازن والوكيل واحلافظ لام حتت يده, والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس)٤(

)٤/٢١٣.( 
» تاريخ دمشق«وضبب عليها, وهو املوافق لام ذكره ابن عساكر يف ) م( هكذا يف )٥(

 ).ف(علي, عن البغوي, وغري واضحة يف  بن++من طريق عيسى) ٢٧/٢٨٤(
 عليبن ++من طريق عيسى) ٢٧/٢٦٢(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٦(

  .طاهر املخلص كالمها عن البغوي به++وأبو



 ٣٤٥ ثالثاملجلد ال  

بن سعد, عن أبيه, ++نا إبراهيم: بن إبراهيم املوصلي++ أمحد −٢٠٥٦
َّلقثاء يأكل ارأيت النبي : بن جعفر قال++اهللا++عن عبد  .)٢( بالرطب)١(ِ
بن ++اهللا++بن عبد++نا حممد: بن ميمون++نا مهدي:  شيبان −٢٠٥٧
بن ++اهللا++بن علي, عن عبد++بن سعد موىل احلسن++يعقوب, عن احلسن++أبي

ًاهللا  ذات يوم خلفه, فأرس إلي حديثا ++أردفني رسول: جعفر قال ّ
سترت به النبي  ا++وكان أحب ما: ًأحدث به أحدا من الناس قال++ال

 فدخل حائط رجل من األنصار فإذا ,)٣(حائش نخلحلاجته هدف أو 
َّمجل, فلام رأى النبي  حن وذرفت عيناه, وأتاه النبي  فسمع 

ْ وذفراه)٤(رساته ّمن رب«:  ثم قال)٥(ِ  فجاء فتى من األنصار » هذا اجلمل?َ
 التي يف هذه البهيمةاهللا ++أال تتقي«: رسول اهللا, فقال+ ياهو لي: فقال

َملكك  .)٧(»)٦(ُهِبئْدُوته ُيعِجُ أنك تي إلاهللا إياها, فإنه شكا++ّ
: قال++نا أبي: بن حازم++بن جرير++نا وهب: بن خملد++ شجاع −٢٠٥٨

بن ++اهللا++بن سعد, عن عبد++يعقوب حيدث, عن احلسن++بن أبي++سمعت حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ القثاء)١(  جنس واسم ,قثاءة واحدته أطول لكنه ,اخليار من قريب نبايت البطيخ من نوع: ِ
 ).٢/٧١٥(» املعجم الوسيط«. فقوسوال والعجور اخليار بمرص يسمى لام

 . بهسعدبن ++من طريق إبراهيم) ٥٠٢٧(أخرجه البخاري  )٢(
ُّامللتف َّالنخل:  احلائش)٣( َ َاملجتمع ْ ُيحوش اللتفافه كأنه ,ْ » النهاية«. بعض إىل ُبعضه َ

)١/١٠٩٨.( 
َسراة كل يشء ظهره وأعاله«): ٢/٣١٩(» النهاية« قال يف )٤( َ«. 
َذفرى و)٥( ْ َذفريان ومها ,أذنه أصل بعريال ِ َ ْ  ). ٢/٤٠٥(البن األثري » النهاية «.ِ
ِ أي تكده وتتعبه)٦( ْ ُ  ).٢/١٩٩(» النهاية«. ُّ
 . وأصل احلديث أخرجه مسلم, عن مهدي,من طريق آخر) ٢٥٤٩(داود ++ أبوأخرجه )٧(
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: بن حارثة وقال++زيد جيًشا, واستعمل ۩اهللا ++بعث رسول: جعفر قال
  فإن قتل أو استشهد فأمريكم,تل أو استشهد فأمريكم جعفرُإن ق«

بن حارثة, ++ فانطلقوا فلقوا العدو فأخذ الراية زيد»واحةَربن ++اهللا++عبد
ُفقاتل حتى قتل أو استشهد, ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل أو  ُ

ُتى قتل, ثم أخذها خالد بن رواحة فقاتل ح++اهللا++استشهد, ثم أخذها عبد
 اهللا++ُاهللا عليه, فأتى خربهم النبي  فخرج إىل الناس فحمد++ابن الوليد ففتح

حارثة بن ++ فأخذ الراية زيد,وا العدوُقَإن إخوانكم ل«: وأثنى عليه وقال
ٌفقاتل حتى قتل, ثم أخذها جعفر بن ++اهللا++ عبدُ فقاتل حتى قتل, ثم أخذهاُ

اهللا ++الوليد سيف من سيوفبن ++ فأخذ الراية خالد,تلُواحة فقاتل حتى قَر
 ال تبكوا«: ً ثم أمهل أهل جعفر ثالثا مل يأهتم, ثم أتاهم فقال»اهللا عليهم++ففتح

 فجيء بنا كأنا أفرخ »ادعوا لي بني أخي«:  ثم قال»عىل أخي بعد اليوم
وأما  ,طالب++ أبيأما حممد فشبيه عمنا«: فدعا باحلالق فحلق رءوسنا فقال

ْفشبيه خلاهللا ++عبد ُقي وخلَ اللهم «: , ثم أخذ بيدي فأشاهلا ثم قال»قيُ
 ثالث مرات, »يف صفقة يمينهاهللا ++ يف أهله وبارك لعبداًف جعفرُلْاخ

: اهللا ++ فقال رسول)١(] لهتقرح[وجعلت فجاءت أمنا وذكرت يتمنا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/ ب−٢٢٣: ق[  ۩  
يف ) ٣/٤٢٤(» النهاية« , وذكرها ابن األثري يف)ف(, وغري واضحة يف )ف( هكذا يف )١(

هكذا وجدته باحلاء املهملة وقد أرضب الطرباين : موسى++قال أبو«: وقال» فرح«مادة 
َّعن هذه الكلمة فرتكها من احلديث, فإن كان باحلاء فهو من أفرحه إذا غمه وأزال  َ َ ْ

ة عشري+َعنه الفرح, وأفرحه الدين إذا أثقله, وإن كانت باجليم فهو من املفرج الذي ال
َله, فكأهنا أرادت أن أباهم تويف وال عشرية هلم فقال النبي  ّ أختافني العيلة وأنا «: ُ

 = .»وليهم
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َالعيلة« ْ  .)٢(»ة وأنا وليهم يف الدنيا واآلخر, ختافني عليهم)١(َ
بن ++اهللا++بن عبد++نا أبي, عن إسامعيل:  مصعب الزبريي −٢٠٥٩

: )٣(رأيت عىل النبي  ثوبني مصبوغني زعفران: جعفر, عن أبيه قال
 .)٤(رداء وعاممة

حدثني : بن الفضل قال++نا سلمة: بن محيد الرازي++ حممد −٢٠٦٠
: بن جعفر++اهللا++بن عروة, عن أبيه, عن عبد++بن إسحاق, عن هشام++حممد

َقصبأن النبي  بّشر خدجية ببيت يف اجلنة من   فيه وال )٥(بَخَص++ الَ
 .)٦(بَصَن

بن اهلاد, عن ++حازم, عن يزيد++نا ابن أبي: بن زنبور++ حممد −٢٠٦١
ّمر النبي :  قال)٧(بن جعفر, عن أبيه, عن النبي ++اهللا++بن عبد++معاوية

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرير بن ++من حديث وهب)  طبعة الرسالة−١١٧٥٠(» مسنده«وأخرجه أمحد يف 
ِتفرح«: وفيه , أما ابن »املسند«يف +بنحو ما) ٤/٣٦(» الطبقات«وكذا ابن سعد يف » ُ

ّتفرخ من طريق اإلمام أمحد? : باخلاء املعجمة) ٢٧/٢٥٦(» لتاريخا«عساكر فذكره يف  َ
 .واهللا أعلم

 ).٣/٦٢٣(» النهاية«.  أي الفقر)١(
 . بهجريربن ++ عن وهب,من طريق آخر) ٤١٩٢(داود ++ أبوأخرجه )٢(
 ).ف( من )٣(
 . بهمن طريق مصعب) ٤/٢١٠( »املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )٤(
 ).٣/٢٤(» النهاية«. اب األصواتالضجة واضطر:  الصخب)٥(
َ النصب)٦(  من طريق )١/٢٠٥(أخرجه أمحد , واحلديث )٥/١٤٠(» النهاية«. التعب: َّ

 . به عن ابن إسحاق,آخر
 من طريق) ٢٨/١٩٨(» هتذيب الكامل«, وأخرجه احلافظ املزي يف )ف(, )م(كذا يف ) ٧(

بن ++اهللا++بن عبد++يعني معاوية نع.. .«:  وفيهالبغوي , عنالوزير اجلراحبن ++القاسم++أبو
 .فذكره وهو أشبه واهللا أعلم» ...ناس عىل  النبي مر :قال أبيه عن ,جعفر



  ثالثاملجلد ال ٣٤٨

ال متثلوا «: فكره ذلك وقال عىل ناس وهم يرمون كبًشا بالنبل 
 .)١(»بالبهائم
الزناد, عن ++ ابن أبي۩الرمحن++نا عبد: بن عمرو++ داود −٢٠٦٢

بن جعفر بالبقيع, فطلع علينا ++اهللا++ًكنت قاعدا عند عبد: أبيه قال
اهللا لام ++سبحان: اهللا فقال++ًبجنازة يبطئون امليش هتاديا, فأقبل علينا عبد

 باجلنائز, وإن كان )٢(ْكان إال اجلَمز++ ماتغري من حال الناس, واهللا
اهللا, اتق اهللا, فواهللا لكأنه ++عبد+يا:  الرجل فيقول)٣(الرجل ليالحي

ْأجمز بك ُ)٤(. 
رافع ++رأيت ابن أبي: بن سلمة قال++أنا محاد: نا يزيد:  جدي −٢٠٦٣

بن جعفر يتختم ++اهللا++يتختم يف يمينه فسألته عن ذلك, فذكر أنه رأى عبد
 .)٥(اهللا  يتختم يف يمينه++كان رسول:  يمينه وقاليف

بن جعفر, ++بن إسحاق++حدثني حممد: نا الزبري قال:  عمي −٢٠٦٤
طالب لام حرضته ++بن أبي++بن جعفر++اهللا++أن عبد: بن جعفر++عن عمه حممد

َ من أذنه وأوىص إليه, ويف ولده من )٦(ًفاْنَفنزع شالوفاة دعا بابنه معاوية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه من طريق املصنف به, و) ٢٤٤/ ٥٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 . بهزنبوربن ++ عن حممد)٧/٢٣٨(النسائي 

 .]م/ أ−٢٢٤: ق[  ۩  
 ). ١/٨٠٨(» ةالنهاي«.  يعني السري)٢(
 ).٤/٤٦١(» النهاية«.  أي خياصم)٣(
 . بهالزناد++ أبي عن, من طريق آخر)٣/٤٤٣(الرزاق ++ عبدأخرجه )٤(
 . بهمن طريق يزيد) ١٧٤٤(أخرجه الرتمذي  )٥(
ّ من حلي األذن)٦( ِ ّيعلق يف أعالها+هو ما: وقيل. ُومجعه شنوف. ُ  ).٢/١٢٣٥(» النهاية«. ُ
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 معاوية )١(اهللا احتاله++إين مل أزل أؤملك هلا, فلام تويف عبد: منه قالهو أسن 
َبدين أبيه وخرج, فطلب فيه حتى قىض دينه وقسم أموال أبيه بني ولده,  َ

 .)٢(ومل يستأثر عليهم بيشء
بن جعفر باملدينة سنة ثامنني, وهو عام ++اهللا++وتويف عبد: قال الزبري

 حلاج فذهب باإلبل عليها احلمولة,سيل كان ببطن مكة جحف ا: اجلحاف
بن عثامن وكان والي املدينة يومئذ, وكان ابن جعفر يوم ++وصىل عليه أبان

 .تويف ابن تسعني سنة
بن جعفر ++اهللا++ُتويف عبد: قال املدائني: بن زهري قال++ أمحد −٢٠٦٥

سنة ثامنني : سنة أربع أو مخس وثامنني, وهو ابن ثامنني سنة, قال ويقال
 .بن تسعنيوهو ا

 .سنة أربع وثامنني: وقال غري املدائني
 .)٣(سنة ثامنني: وقال ابن نمري

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»احتال«): ف(, ويف )ف(هكذا يف ) ١(
 . به عن الزبري)٢٨/١٩٧( »هتذيب الكامل«ذكره املزي يف  )٢(
 ).٢٧/٢٩٦(» تاريخ دمشق« انظر )٣(
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 )*(بن خويلد[بن العوام ++بن الزب++عبد اهللا −٦٥٢
 : ومن فضائله, ونسبه,الزببن ++اهللا++ عبدمولد

بن ++اهللا++عبد: )١(]ُخبيب++أبو: بن زنجويه يقول++بكر++ أبامسعت −٢٠٦٦
 .بن قيص++العزى++بن عبد++بن أسد++خويلدبن ++بن العوام++الزبري

ُخبيب, سكن مكة وقتل هبا, ++بكر وأبو++كنيته أبو: وقال غري ابن زنجويه ُ
 .)٢(بكر ++أسامء بنت أبي: وأمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++اهللا++ عبد, وهو غريباملدينة اإلسالم يف ولد مولود أولالعوام, بن ++الزبريبن ++اهللا++ عبد(*)

, اآلبن ++املطلب++بن عبد++الزبري  .يت ترمجته بعد هذاهاشم اهلاشمي ابن عم النبي 
» معجم الصحابة«, و)٣/١٦٤٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته

البن » أسد الغابة«, و)٣/٣٩(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/١٢٦(البن قانع 
للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٨٩(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٤١(األثري 

)١٤/٥٠٨.( 
 ).ف(, واملثبت من »مولد«): م( مكنه يف بني املعقوفني+ ما)١(
من طريق البغوي, وذكر ابن عساكر ) ٢٨/١٥٠(» تاريخ دمشق« ذكره ابن عساكر يف )٢(

ًمن طريق البغوي أيضا أثرا آخر عن ابن زنجويه فقال القاسم ++ أبوأخربنا«: ً
حممد بن ++اهللا++ عبدأنا: عليبن ++أنا عيسى: النقوربن ++احلسني++ أبونا: أمحدبن ++إسامعيل

 :بكر, ويقال++ أبوالزبريبن ++اهللا++ عبدخبيب++ أبو:زنجويه يقولبن ++بكر++ أباسمعت: قال
, مع مالحظة أن ابن عساكر إنام يذكر املعجم عن البغوي »التاريخ«من . ها. خيب++أبو

اللتان وقعتا لنا عند حتقيقنا ) م(, )ف(علي عنه والنسختان بن ++من طريق عيسى
» تاريخ دمشق«إنام مها من رواية العكربي عن البغوي, فتكون كل رواية يف للكتاب 

هذا وابن : ولكن بواسطة ابن عساكر–ننقل عنها إنام هي نسخة أخرى للكتاب 
حممد ++ وأبيطاهر املخلص++ أبيعساكر قد يذكر رواية املعجم عن البغوي من طريق

 وغريهم, راجع املقدمة هلذا −مطرابن –حبابة والعكربي بن ++القاسم++ وأبيالصريفيني
 .الكتاب
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إسحاق, عمن ++أنا إرسائيل, عن أبي: بن اجلعد++ علي −٢٠٦٧
ة, بن الزبري يف خرق++بكر الصديق  أنه طاف بعبد اهللا++حدثه, عن أبي

ُوهو أول من ولد يف اإلسالم َ)١(. 
 .بن مسهر ح++نا علي: بن سعيد++ سويد −٢٠٦٨
 )٢(]هشام, عن[ًأسامة مجيعا عن ++نا أبو: بن مسلم++ علي −٢٠٦٩

اهللا  وهي حبىل ++بكر أهنا هاجرت إىل رسول++ أبي۩أبيه, عن أسامء ابنة
, بن الزبري, فوضعته بقباء, فلم ترضعه حتى أتت++بعبد اهللا  به النبي 

 هبا حتى وجدوها فحنكه, مترة ليحنكهفأخذه فوضعه يف حجره, فطلبوا 
, وسامه عبد++وكان أول يشء دخل بطنه ريق رسول  .)٣(اهللا++اهللا 

بن ++اهللا++ُولد عبد: بن بكري قال++نا حييى: بن منصور++ أمحد −٢٠٧٠
ملسور ومروان ًالزبري باملدينة بعد اهلجرة بعرشين شهرا, وهو أكرب من ا

 .بكر, وكان ممن حرض دفن عثامن ++أبا: بأربعة أشهر, ويكنى
نا سفيان, عن ابن : )٤(بن ميمون املكي اخلياط++ حممد −٢٠٧١

: ُذكر ابن الزبري عند ابن عباس فقال: مليكة قال++ أبي)٥(جريج, عن ابن
ًكان قارئا للقرآن, عفيفا يف اإلسالم, وأبوه الزبري, وأمه أسامء,  وجده ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨/١٥٧(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
 ).ف( ليس يف )٢(

 .]م/ب−٢٢٤: ق[  ۩  
 . بهأسامة++ أبيمن طريق) ٢١٤٦( ومسلم ,)٣٩٠٩(أخرجه البخاري  )٣(
 »توضيح املشتبه«, وهو اخلياط كام يف )ف(, وغري واضحة يف »احلناط«): م( يف )٤(

 .البن نارص الدين وغريه) ٣/٢٠١(
 ).ف( من )٥(
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بكر, وعمته خدجية, وخالته عائشة, وجدته صفية, واهللا ألحاسبن له ++أبو
 .)٢( ألبي بكر وال لعمر)١(نفيس حماسبة مل أحسبها

نا رباح النوبي : بن جماهد++نا علي: بن محيد الرازي++ حممد −٢٠٧٢
إن : بكر تقول للحجاج++سمعت أسامء بنت أبي: حممد موىل الزبري قال++أبو

ما «:  احتجم فدفع دمه إىل ابني فرشبه فأتاه جربيل فأخربه قالالنبي 
 ,»ك النارّال متس«: كرهت أن أصب دمك فقال النبي :  قال»صنعت?

 .)٢(» وويل لك من الناس,ويل للناس منك«: ومسح عىل رأسه وقال
: نا ثابت البناين قال: بن زيد++نا محاد: الربيع الزهراين++ أبو −٢٠٧٣

بن الزبري وهو يصلي خلف املقام, كأنه خشبة منصوبة ّكنت أمر با
 .)٣(يتحرك++ال

نا : بن إسامعيل++نا النرض: بن عمران األخنيس++ أمحد −٢٠٧٤
أن ابن الزبري كان إذا سجد وقعت : بن وثاب++األعمش, عن حييى

 .)٣( حائط)٤(تراه إال جذم++العصافري عىل ظهره تصعد وتنزل ال
أخربين : بن زاذان قال++ شعبة, عن منصورأنا: بن اجلعد++ علي −٢٠٧٥

 . )٥(َمن رأى ابن الزبري يرشب يف صالته, وكان ابن الزبري من املصلني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أحاسبها«): ف( يف )١(
 ).٢٨/١٦٦(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 ).٢٨/١٧٠(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(
األصل أراد بقية حائط أو قطعة من : اجلذم«): ١/٢٥٢(» النهاية« قال ابن األثري يف )٤(

 .ها. »حائط
 ).٢٨/١٧٤: (»تاريخ دمشق«خرجه ابن عساكر يف أ )٥(
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أنه : احلكم++أخربين أبو: نا هشيم, عن منصور قال:  جدي −٢٠٧٦
 .)١(رأى ابن الزبري يرشب الامء يف صالته, وكان ابن الزبري من املصلني

بن +بن حممد, عن هشام++العزيز++نا عبد: بن محاد++األعىل++ عبد −٢٠٧٧
 عن يمينه وعن )٢(ُيرمى باملنجنيقبن الزبري ++اهللا++رأيت عبد:  قال۩عروة

 .)٣(بكر++يساره وال يلتفت, وكان يشبه أبا
: إسحاق قال++بن عياش, عن أبي++بكر++نا أبو:  جدي −٢٠٧٨

 .)٣(بن الزبري++اهللا++ًرأيت أحدا أعظم سجدة بني عينيه من عبد++ما
بن ++أنا مغرية, عن قطن: )٤(نا هشيم: بن أيوب++ زياد −٢٠٧٩
رأيت ابن الزبري وهو يواصل من اجلمعة إىل اجلمعة, فإذا : اهللا قال++عبد

يدعو ثم : كان عند إفطاره من الليلة املقبلة يدعو بقدح قد سامه هشيم قال
يدعو بيشء من ثم [ من سمن, ثم يأمر بلبن فيحلب عليه, )٥(بقعب

 ثم يرشبه, فأما اللبن فيعصمه, وأما السمن )٧(] فيذره عليه)٦(ِبرَص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٤−٢٨/١٧٣(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 .]م/أ−٢٢٥: ق[  ۩  

 األسوار عىل ثقيلة حجارة هبا رمىُت كانت احلصار آالت من قديمة آلة:  املنجنيق)٢(
 ).١/٨٥٥(» املعجم الوسيط «)مؤنثة (فتهدمها

 ).٢٨/١٧٢(» ريخ دمشقتا«أخرجه ابن عساكر يف  )٣(
 .كذا »هشام«): م( يف )٤(
 ).١/٦٨٣(»لسان العرب«. القدح الضخم الغليظ:  القعب)٥(
ُكقرب ورقها شجر ُعصارة:  هو)٦( ِالسكاكني ُ َطوال َّ ْخضرهتا يف ِغالظ ِ ْغبرة ُ لسان « .ُ

 ).٤/٤٣٧(» العرب
 ).ف(بني املعقوفني من + ما)٧(
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ِفيقطع عنه العطش, وأما الصبرفيفتح أمعاءه ّ)١(. 
 .اهللا املرصي ح++بن عبد++نا حسان:  ابن هانئ −٢٠٨٠
اهللا ++بن عبد++نا حسان: بن معني++حدثني حييى:  عباس −٢٠٨١

د كان : عمران قال++بن أبي++بن سليامن املرصي, عن خالد++املرصي, عن خ
ومكث أربعني سنة مل : يفطر من الشهر إال ثالثة أيام, قال++ابن الزبري ال

 .)٢(ينزع ثوبه عن ظهره
بن ++بن ثابت العبدي, عن عمرو++نا حممد: بن هشام++ خلف −٢٠٨٢

 . أبيض بيده حربة ينحر هبا البدن)٣(ِرأيت ابن الزبري عىل برذون: دينار قال
رأيت : بن أيمن قال++الواحد++نا عبد: نعيم++نا أبو:  عمي −٢٠٨٣

َعىل ابن الزبري رداء عدنيا يصلي فيه, وكان  ً ًصيتاِ  إذا خطب جتاوب )٤(ّ
َقبيس++أبو: اجلبلني , ورأيت ابن الزبري يصليهام بعد العرص, )٦(وزرزر )٥(ُ

ّجمةوكانت له   . )١( إىل العنق, وكانت حليته صفراء)٧(ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٨/١٧٦(» شقتاريخ دم«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 . بهمعنيبن ++ عن حييى)٣/٥٠( »تارخيه«أخرجه الدوري يف  )٢(
 غليظ اخللقة عظيم ,اخليلية الفصيلة من والبغال اخليل من العربي غري عىل طلقُي:  الربذون)٣(

 ).١/٤٨(» املعجم الوسيط«. براذين :عهمج ,احلوافر عظيم األرجل قوي ,األعضاء
 ).٣/١٣٦(» النهاية«.  أي شديد الصوت عاليه)٤(
 مكة عىل املرشف اجلبل اسم وهو النار قبس تصغري كأنه التصغري بلفظ: قبيس++ أبو)٥(

 ).١/٨٠(» معجم البلدان«
 وهو إليه, اجلبل فنسب فيه بنى من أول كان اًحائك ذكروا فيام بمكة كان , اسم جبل)٦(

 ).٦/٤٦٣( للفاكهي »أخبار مكة«. مطعمبن ++جبري آلل موىل ويقال ,سهم لبني موىل
 ).١/٨١٤(» النهاية«. سقط من الرأس عىل املنكبني+ما: ّ اجلُمة)٧(
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:  قال)١(بن شبويه++حدثني أمحد: بن زنجويه قال++بكر++ أبو −٢٠٨٤
قرأت عىل : ابن سلمويه صاحب ابن املبارك قال: حدثني سليامن, يعني
بن الزبري ++اهللا++بن عبد++إسحاق, عن حييى, عن عامر++ابن املبارك, عن أبي

 من العمرة يف ركب من قريش فيهم )٢(]بن الزبري++اهللا++أقبل عبد: [قال
إذا  قريش حتى )٣(ربيعة املخزومي, رهط من بني++ن أبيب++الرمحن++عبد

ِكانوا بالكديد : رأيت رجاًل حتت التناضب, يعني:  قال ابن الزبري)٤(َ
بىل, فأقبل ابن : ًأال أتقدم أبغيكم لبنا? قالوا: ًشجرا, فقال ابن الزبري

: وعليك السالم, فقال ابن الزبري: فسلمت عليه قال: الزبري حتى أتاه قال
ًرأيتني أتيت أحدا قط إال رأيت له مني هيبة غريه, فلام دنوت منه ++ ماواهللا

أنقبض :  ومل يتحرك فرضبته برجلي وقلت)٥(وهو يف ظل قد كاد يذهب
 فجلست فأخذت بيده ًفانحاز متكارها, إنك لشحيح بظلك ۩إليك
فواهللا : من اجلن, قال[رجل من أهل األرض : من أنت? قال: وقلت

إنك من : ا فقامت كل شعرة مني, واجتبذته بيدي فقلتعدا أن قاهل++ما
 وإذا ليس له سفلة وانكرس, )٧(ّ وتبدا لي هكذا واجتبذته)٦(]أهل األرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن احلسن++ أبوثابت,بن ++حممدبن ++أمحد, وهو )ف(, واملثبت من »شربمة«): م(يف  )١(
 .»التهذيب« من رجال الامخوين ياملروز شبويه

 ).ف( من )٢(
 ).ف( ليست يف)٣(
. غلظ من األرض, وهو موضع قرب مكة+ما: دقاق, وقيلالرتاب ال:  هو يف األصل)٤(

 ).٤/٤٤٢(» معجم البلدان«
 .»ابن وهب«: إىل) م(يف تصحفت  )٥(

 .]م/أ−٢٢٥: ق[  ۩  
 .بسبب انتقال نظر الناسخ) م(وسقط من ) ف(بني املعقوفني من + ما)٦(
 .»واجتنبته«) م( يف )٧(
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 مني فذهب, فجاءين )١(? فالتمعَّإلي تبدا وأنت من أهل األرض: فقلت
كان واهللا رجاًل من اجلن قد ذهب : أين صاحبك? قلت: أصحابي فقالوا

ًم رجل ممن رآه إال رضب به األرض ساقطا, وأخذت كل فام بقي منه: قال
َرجل منهم فشددته عىل بعريه بني شعبتي رحله حتى أتيت هبم أمج َ)٢( 

 .)٣(وما يعقلون
مليكة ++نا أيوب, عن ابن أبي: بن زيد++نا محاد: الربيع++ أبو −٢٠٨٥
بلغني أن الرجل : دخلت عىل أسامء بعدما أصيب ابن الزبري فقالت: قال

ُتمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه, فأتيت به ++اللهم ال ,اهللا++ عبدصلب ِ ُ
 .)٤(بعد ذلك قبل موهتا, فجعلت حتنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب برصها

قتل ابن :  يقول)٥(سمعت ابن عائشة:  ابن زنجويه قال −٢٠٨٦
 .)٦(الزبري سنة ثالث وسبعني

عقوب العبدي ي++نا سفيان, عن أبي: إسامعيلبن ++ إسحاق −٢٠٨٧
ُسمعت أمريا كان عىل مكة حني قتل ابن الزبري منرصف احلجاج : قال ً

  .)٦(عنها سنة ثالث وسبعني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِاختلس: واملعنى» وانقمع«: »تاريخ دمشق« يف )١( ِ واختطف برسعةُ  ).٤/٥٥٤(» النهاية«. ُ
 ).١/٢٩٦(» معجم البلدان«.  بلد من أعراض املدينة)٢(
من طريق  )٢٨/١٨٥ (»تارخيه« أخرجه ابن عساكر يف , واحلديث»يفعلون«) م(يف  )٣(

 . به عن البغوي,عليبن ++عيسى
 . به عن أيوب)٢/٢٩٥( »السري«ذكره املزي يف  )٤(
 ).ف(بت من , واملث»عباس«): م ()٥(
 ).٢٤٩−٢٨/٢٤٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٦(



 ٣٥٧ ثالثاملجلد ال  
ُقتل ابن الزبري : معرش قال++بلغني عن أبي:  ابن زنجويه قال −٢٠٨٨

 .)١(يوم الثالثاء لسبع عرشة خلت من مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني
نا ابن وهب, : احلكم++بن عبد++هللا++نا عبد: بن منصور++ أمحد −٢٠٨٩

 .بن الزبري++اهللا++رأيت رأس عبد: بن سعيد قال++بن أنس, عن حييى++عن مالك
 .كان مقتل الزبري عىل رأس ثنتني وسبعني: قال مالك

Mلب++بن عبد++بن الزب++عبد اهللا −٦٥٣  )*(ا
 بن++بن هاشم++املطلب++بن عبد++بن الزبري++اهللا++عبد: بن سعد++قال حممد

بن ++بن عمران++بن عائذ++بن عمرو++وهب++عاتكة بنت أبي: مناف, وأمه++عبد
 .خمزوم
بن عامرة, ++نا هشام: بن عمر قال++وأنا حممد: بن سعد++ حممدقال −٢٠٩٠
أول قتيل قتل من الروم يوم أجنادين برز بطريق : احلويرث قال++عن أبي

ْمعلم يدعونا   بالرحمني )٣(لزبري فتشاوالابن ++اهللا++, فربز إليه عبد)٢(ِإىل البرازُ
 عىل وهو دارعًساعة, ثم صارا إىل السيفني فحمل عليه ابن الزبري فرضبه 

 وقطع بسيفه ۩املطلب وأثبته++خذها وأنا ابن عبد: عاتقه, وهو يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٩−٢٨/٢٤٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
, )٢٨/١٣٧(» تاريخ دمشق«, و)٣/٣٠٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٢٨١(للذهبي » سري أعالم النبالء«, و)٣/١٣٧(البن األثري » أسد الغابة«و
 ).٤/٨٩(البن حجر » اإلصابة«و

 ).١/٢٩٥(» النهاية«.  أي املبارزة يف احلرب)٢(
» املعجم الوسيط«. رفع كل فريق السالح يف وجه اآلخر:  تشاول القوم عند القتال)٣(

)١/٥٠١.( 
 .]م/أ−٢٢٦: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٣٥٨

بن ++ً منكبه, ثم وىل الرومي منهزما, وعزم عليه عمرو)١(الدرع وأرسع من
أجدين أصرب, فلام اختلفت ++إين واهللا ما: اهللا++يبارز, فقال عبد++العاص أن ال

َالسيوف وأخذ بعضها بعضا وجد يف ربضة ًْ  )٣( من الروم عرشة مقتولني)٢(ِ
ِغريوهم حوله قتىل وقائم السيف يف يده, وقد  َ فبعد هنار, وما نزعَ  من )٤(َ
 .)٥(يده, وإن يف وجهه لثالثني رضبة بالسيف

اهللا  ++املطلب يوم قبض رسول++دبن عب++بن الزبري++اهللا++وكان عبد: قال
, )٦(]اهللا ++وال نعلمه غزا مع رسول: له نحو من ثالثني سنة, قال[

 .ًروى عنه حديثا++وال

د −٦٥٤ موي++بن جحش++اهللا++عبد: أبو أ  )*(بن رئاب ا
 .شمس, استشهد يوم أحد++حليف بني عبد

بن فليح, عن موسى ++نا حممد: بن موسى الفروي++ هارون −٢٠٩١
 .ابن عقبة, عن ابن شهاب ح

نا أبي, عن ابن إسحاق قاال يف : بن حييى األموي++ سعيد −٢٠٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»يف«): ف( يف )١(
 ).٢/٤٦٠(» النهاية«مقتل قوم قتلوا يف بقعة واحدة :  الربضة)٢(
 .»مقتوال«): ف( يف )٣(
 .كذا» ندرع«): م( يف )٤(
 .عن الواقدي) ٢/٩٠٤( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدذكره ابن )٥(
 ).ف(بني املعقوفني من + ما)٦(

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/١٦٠٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/٨٩) (٢/١٠(البن سعد » الطبقات«, و)٢/١٠٨(
 ).٢/٢٨٦(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٠(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/١٤(



 ٣٥٩ ثالثاملجلد ال  

: بن جحش, زاد ابن إسحاق++اهللا++عبد: ًمهاجرة احلبشة وفيمن شهد بدرا
بن ++)١(بن دودان++بن غنم++بن كثري++بن مرة++بن صربة++بن يعمر++ابن رئاب

 .بن خزيمة++أسد
: بن معني يقول++سمعت حييى: البن حممد ق++)٢( عباس −٢٠٩٣
 .أمحد, وكان أعمى++بن جحش األموي أبو++اهللا++عبد

بن سعد, ++بن أيوب, عن إبراهيم++نا أمحد: بن حممد++ زهري −٢٠٩٤
أن النبي : بن حممد األنصاري, عن رجل من قومه كان عاملًا++عن سليامن

 .)٣(بن ثابت++بن جحش وعاصم++اهللا++ آخى بني عبد
بن ++زائدة, عن جمالد, عن زياد++نا ابن أبي: بن يونس++يج رس −٢٠٩٥
اهللا  يف رسية ++بعثنا رسول: وقاص قال++بن أبي++, عن سعد)٤(عالقة
 فبعث علينا »كم عىل اجلوع والعطشَُربْصَألبعثن عليكم رج أ«: فقال
 .)٥(بن جحش, فكان أول أمري يف اإلسالم++اهللا++عبد

نا : نا ابن وهب: بن بكري++نا حييى: بن هانئ++ إبراهيم −٢٠٩٦
بن ++بن قسيط الليثي, عن إسحاق++اهللا++بن عبد++صخرة, عن يزيد++أبو

بن جحش قال له يوم ++اهللا++أن عبد: حدثني أبي: وقاص قال++بن أبي++سعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١/٢٦(البن ماكوال » اإلكامل«, وهو املوافق لام يف )ف(واملثبت من . »داود«): م( يف )١(
 ).٤/٤٧٤(» اإلصابة«, و)١/١٢٣(» األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة«و

 .بالشني» عياش«) م( تصحف يف )٢(
 .ًمعلقا من طريق البغوي) ٤/٣٤(» اإلصابة« أورده احلافظ يف )٣(
) ١/١٧٨(» املسند«أمحد يف زوائد بن ++اهللا++ عبد, واحلديث أخرجه»علقمة«): ف( يف )٤(

 .من طريق جمالد به
 . بهدمن طريق جمال) ١/١٧٨(» املسند«أمحد يف زوائد بن ++اهللا++ عبدأخرجه )٥(



  ثالثاملجلد ال ٣٦٠
رب إذا لقيت + يا:فحملوا يف ناحية فدعا سعد فقال: أال تأيت? قال: ُأحد

ِّالعدو غدا فلقني رجاًل  ًشديدا بأسه شديدا ً ُحردهًُ َ  أقاتله فيك ويقاتلني, َ
بن ++اهللا++ّفأمن عبد: , قال۩ثم ارزقني فيه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه

ًاللهم ارزقني غدا رجاًل شديدا : بن جحش++اهللا++جحش, ثم قال عبد ً
ُحرده َ ُ شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني, حتى )١(َ  أنفي )٢(عَدْيأخذين فيجً

فيك : اهللا, فيم جدع أنفك وأذنك? فأقول++عبد+ يا: فإذا لقيتك قلتوأذين,
اهللا خريا ++بني كانت دعوة عبد+ يا:صدقت, قال سعد: ويف رسولك فتقول

 .)٣(ّمن دعويت, ولقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه ملعلق يف خيط

رقم++عبد اهللا −٦٥٥  )*(بن ا
بن ++بن وهب++األرقم++بن أبي++كان يسكن املدينة, وهو ابن األرقم

اهللا  ++اهللا قد كتب لرسول++بن كالب, وكان عبد++)٤(بن زهرة++مناف++عبد
 .وألبي بكر وعمر, وكان عىل بيت الامل لعثامن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م/ ب−٢٢٦: ق[  ۩  

َحرده حيرده«): ٣٠٣: ص(» القاموس املحيط« قال يف )١( َ  .»قصده ومنعه: َ
 ).١/٧٠٥(» النهاية«. قطع األنف واألذن: ْ اجلدع)٢(
 .معزوا للبغوي) ٤/٣٦(» اإلصابة« أورده احلاظف يف )٣(

 :األرقم واسمه++بن أبي++األرقمبن ++عبد اهللا«): ٤/٤(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 : قال البخاري,بن كالب القريش الزهري++بن زهرة++مناف++بن عبد++بن وهب++يغوث++عبد
وألبي بكر   وكتب للنبي , أسلم يوم الفتح وكان خال النبي ,يغوث جده++عبد

 .»ا عندهً وكان أمري, وكان عىل بيت الامل أيام عمر,وعمر
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/٣٢(لبخاري ل» التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٢/٧٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/١٥٨٢(
 ).١٤/٣٠١(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٣/٦٨(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٨٦٥(

 ).٤/٤(»اإلصابة«وهو املوافق لام يف ) ف(زهري, واملثبت من ): م( يف )٤(



 ٣٦١ ثالثاملجلد ال  

 )٢(])١(ثني: قال[بن سعد الزهري ++ ببعض هذا عبيد اهللا −٢٠٩٧
 .بن إبراهيم, عن أبيه عن ابن إسحاق++عمي يعني يعقوب
بن ++بن وهب++)٤(يغوث++بن عبد++بن األرقم++اهللا++عبد: )٣(هوذكر مصعب أن

 .بن زمعة++بن زهرة++مناف++عبد
بن ++بن الفضل, عن حممد++نا سلمة: بن محيد الرازي++ حممد −٢٠٩٨

أن النبي : بن الزبري++اهللا++بن الزبري, عن عبد++بن جعفر++إسحاق, عن حممد
−وكذا نسبه ابن محيد −غوث ي++بن عبد++بن األرقم++اهللا++ استكتب عبد

وكان جييب عنه امللوك, وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إىل 
ًيقرأه ألمانته عنده, واستكتب أيضا ++بعض امللوك فيكتب وخيتم ما

ًبن ثابت وكان يكتب الوحي ويكتب إىل امللوك أيضا, فلم يزاال ++زيد
, وخالفة أبي , وجعل أبوبكر++كذلك حتى قبض النبي  بكر إىل ++ 

َبكر, وولي ++بن األرقم بيت الامل, فلم يزل كذلك حتى قبض أبو++اهللا++عبد ِّ َ
عزل عبد كذلك حتى قتل, ثم إن عثامن  بن األرقم ++اهللا++لعمر 

بن ثابت, فأما النبي  فكان ++ إىل زيد)٥(عن الكتابة وبيت الامل وجعلهام
 ثابت واحتاج أن يكتب إىل بعض أمراء بن++إذا غاب ابن األرقم وزيد

َاألجناد وامللوك أو يكتب إلنسان كتابا أمر من حرض أن يكتب, وقد كتب  ََ ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»لي«): ف(تشبه يف ) ١(
هو اإلمام البغوي, » حدثني عمي«كأنه بداية إسناد جديد, والقائل » حدثني«): م(يف ) ٢(

 .وهو خطأ
 ).ف(وهو خطأ, واملثبت من » اهللا++بن عبد++مصعب«): م(يف ) ٣(
 .»يعقوب«): م( يف )٤(
 .»وجعلها«): م( يف )٥(



  ثالثاملجلد ال ٣٦٢

بن ++بن سعيد++بن شعبة, ومعاوية, وخالد++عمر, وعلي, وزيد, واملغرية
ّ ممن سمي من العرب۩العاص, وغريهم ُ)١(. 

ًمرا سمعت ع: نا سفيان قال: نا احلميدي:  ابن زنجويه −٢٠٩٩
بن األرقم عىل بيت الامل, فأعطاه عثامن ++اهللا++استعمل عثامن عبد: قال

اهللا ++إنام عملت هللا وأجري عىل: عاملته ثالثامئة ألف, فأبى أن يقبل وقال
)٢(. 

: بن املنذر احلزامي++نا إبراهيم: بن إسامعيل الصائغ++ حممد −٢١٠٠
بن أسلم, عن أبيه ++ زيدبن أنس, عن++بن صدقة الفدكي, عن مالك++نا حممد

بن األرقم ++ُِكتب إىل النبي  بكتاب فقال لعبد اهللا: قال عمر: قال
اهللا فأجاهبم, ثم جاء بالكتاب فعرض ++أجب هؤالء فأخذ عبد: الزهري

اهللا  ++ريض رسول: فقلت: قال عمر. »أصبت«: عىل النبي  فقال
ّكتب, فام زالت يف نفيس حتى ولي عمر, فج++ما  .)٣(عله عىل بيت الاملُ

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م/أ−٢٢٧: ق[  ۩  

 .ًخمترصا إىل البغوي) ٤/٤(» صابةاإل« عزاه احلافظ يف )١(
 .ًخمترصا إىل البغوي) ٤/٥(» اإلصابة«عزاه احلافظ يف  )٢(
 )٣/٣٧٨( »املستدرك« وأخرجه احلاكم يف , إىل املصنف)٤/٤( »اإلصابة«عزاه احلافظ يف ) ٣(

 .من حديث ابن عمر



 ٣٦٣ ثالثاملجلد ال  

 )*(السائب++بن أبي++بن السائب++عبد اهللا −٦٥٦
 بن خمزوم, وكان++بن عمر++اهللا++بن عبد++بن عائذ++صيفي: السائب++واسم أبي

  .رشيك النبي  يف اجلاهلية

 .بن سالم++عبيد القاسم++ بجميع هذا عمي, عن أبي −٢١٠١
 .كان يسكن مكة

اهللا, عن ابن ++بن عبد++نا خالد: بن بقية الواسطي++ وهب −٢١٠٢
كان : بن السائب قال++اهللا++الكريم, عن جماهد, عن عبد++ليىل, عن عبد++أبي

ُاهللا  يصلي حني تزول الشمس أربع ركعات, فسئل عن ذلك ++رسول
 ٌ لي فيها عملَصعدَ أن يّحبُ فأ,ِ السامءُفتح فيها أبوابُ تٌإهنا ساعة«: فقال
 .)١(»ٌصالح
حدثني :  قال)٢(بن بكار++حدثني الزبري: ي قال عم −٢١٠٣
 عكرمة, عن )٣(بن أبي++بن ثوبان, عن جعفر++اهللا++بن حممد, عن عبد++حييى
ّمر معاوية : بن العاص قال++بن كعب, عن أبيه كعب موىل سعيد++حييى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٧٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٥/٤٤٥(البن سعد » الطبقات«, و)٢/١٣٠(قانع 
, ٢٠ص (» طبقات خليفة«, و)٣/١٥٠(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩١٥(

تاريخ «و) ٥/٨(للبخاري » التاريخ الكبري«, و)٢٠١(» طبقات مسلم«و) ٢٧٧
» هتذيب الكامل«, و)٤/١٠٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٥/١٤٦(للذهبي » اإلسالم
 ).١٤/٥٥٣(للمزي 

 . به عن جماهد,من طريق آخر) ٤٧٨(, والرتمذي )٣/٤١١(أخرجه أمحد  )١(
 ).ف(, واملثبت من »بكر++ أبيبن«: إىل )م( تصحف يف )٢(
 ).ف( من )٣(



  ثالثاملجلد ال ٣٦٤

بن عائذ فسقط ++بن صيفي++يطوف بالبيت ومعه جنده, فزمحوا السائب
معاوية, + يا)١(ًهنيئا: ارفعوا الشيخ, فلام قام قال: فوقف عليه معاوية فقال

أجئتنا بأوباش الناس يرصعوننا حول البيت, أما واهللا لقد أردت أن 
 السائب يعني++ أبيليتك فعلت فجاءت بمثل: له معاويةأتزوج أمك, فقال 

 .)٢(السائببن ++اهللا++عبد
 عبيدة, عن أبيه, عن++بن أبي++نا حممد: بن مسلم++ علي −٢١٠٤

 ۩أتيت النبي : بن السائب قال++اهللا++عن جماهد, عن عبداألعمش, 
ًنعم, أمل تكن رشيكا «: رسول اهللا, أتعرفني? قال+يا:  ألبايعه فقلت)٣(بمكة
ُتداري وال تامري++بىل وجدتك نعم الرشيك; ال: قلت, »لي مرة ُ)٤(. 
 .بن بكر ح++نا حممد: اهللا++بن عبد++ هارون −٢١٠٥
أنا ابن : عاصم++نا أبو: بن أيوب وابن هانئ قاال++ زياد −٢١٠٦

بن عبيد موىل السائب, أن أباه أخربه أنه سمع ++أخربين حييى: جريج قال
ربنا آتنا يف الدنيا «: اهللا  بني ركن بني مجح وركن األسود يقول++رسول
 .)٥(, وهذا لفظ هارون» وقنا عذاب النار, ويف اآلخرة حسنة,حسنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»هيا«): م( يف )١(
 . بهبكاربن ++ن الزبريع) ٣/٢٢( »اإلصابة«علقه احلافظ يف  )٢(

 .]م/ب−٢٢٧: ق[  ۩  
 ).ف(من ) ٣(
 عن قائد , عن جماهد,من طريق آخر) ٤٨٣٦(داود ++ وأبو,)٣/٣٢٥(أخرجه أمحد  )٤(

بعد ) ٤/١٠٣(» اإلصابة«قال احلافظ يف , و وليس عن عبداهللا, عن السائب,السائب
 .ها» املحفوظ أن هذا ألبيه السائب«: ذكر احلديث

 .ف للمصن)٥/٢٥٦( »اإلصابة«عزاه احلافظ يف  )٥(



 ٣٦٥ ثالثاملجلد ال  

ةبن ++أمية++بيبن أ++عبد اهللا −٦٥٧ غ  )*(زومبن ++اهللا++بن عبد++ا
, سكن املدينة وروى عن النبي  حديثا)١(أخو أم سلمة  .ً زوج النبي 

 عن , عن أبيه,الزناد++ أبينا ابن: عمرو املسيبيبن ++ داود −٢١٠٧
صىل يف  اهللا ++ أن رسول:أمية++بن أبي++اهللا++ عبد)٢( عن,الزبريبن ++عروة

 .)٣( خمالف بينهامًواضعا طرفيه عىل عاتقيه, سلمة يف ثوب واحد, بيت أم
الزناد, عن أبيه, ++ ابن أبي)٥(ونا: )٤(]بن عمرو قال[ داود  −٢١٠٨
 .)٦(سلمة, عن النبي  مثله++بن أبي++عن عمر

أمية ابن ثامن ++بن أبي++اهللا++اهللا  وعبد++تويف رسول: بن عمر++قال حممد
 .وستني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/٧(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته يف(*) 
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/٨٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٥٨٩(
» أسد الغابة«, و)٢٢٠ /١ (للخطيب» غنية امللتمس إيضاح امللتبس«, و)٢/٢٦٢(

 .حذيفة: أمية++ أبيوقال اسم) ٤/١١(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٧٣(البن األثري 
وصوابه » أخي أم سلمة«أم » ابن أخي أم سلمة« اختلف يف هذا الصحابي هل هو )١(

 ).١٢−٤/١١(» اإلصابة«األخري, راجع 
عن البغوي أن الرواية هنا فيها ) ٤/١١(» اإلصابة«, ونقل احلافظ يف )م, ف( كذا يف )٢(

أثبته احلافظ هو يف +فاهللا أعلم هل ما» أمية++بن أبي++اهللا++عبد«و» ةعرو«الترصيح باإلخبار بني 
هذا ) ٢/١٢٥٢(» املتفق«أم وهم منه? ونقل اخلطيب يف . »املعجم«نسخة أخرى من 

 .ًاحلديث وفيه الترصيح باإلخبار أيضا ولكن من غري طريق البغوي فاهللا أعلم
 . بهعمروبن ++ داود:يخ املصنف من طريق ش)٤/٢٧٥( »الكامل«أخرجه ابن عدي يف  )٣(
 ).ف( من )٤(
 ).ف(, واملثبت من »نا«): م(يف ) ٥(
 .سلمة++بن أبي++من طريق آخر عن عمر) ٥١٧(مسلم و ,)٣٥٥(البخاري أخرجه  )٦(



  ثالثاملجلد ال ٣٦٦

زوم++بن عمرو++بن عبيد++بن حنMب++عبد اهللا −٦٥٨  +بن 
Mلب++بن مرة, أبو++ابن يقظة  )*(بن حنMب++اهللا++بن عبد++ا

 .ًسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا
نا : بن الصباح البزاز سنة ست وعرشين ومائتني++ الفضل −٢١٠٩
 .بن املطلب ح++العزيز++حدثني غري واحد, عن عبد: فديك قال++ابن أبي
حدثني : فديك قال++نا ابن أبي:  الطويسمسلمبن ++ علي −٢١١٠

بن عثامن, ++الرمحن++بن عبد++عمر, وعلي++بن أبي++عمرو: غري واحد منهم
أن : بن حنطب++اهللا++بن املطلب, عن أبيه, عن جده عبد++العزيز++عن عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البن» اجلرح والتعديل«: خمتلف يف صحبته, والراجح أنه صحابي, وانظر لرتمجته يف(*) 

وذكره يف ) ٣/٢١٩(البن حبان » الثقات«و, »له صحبة«: وقال) ٥/٢٩(حاتم ++أبي
 يف ترمجة حنطب) ٢/٨٨٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«طبقة الصحابة, و

» االستيعاب«, و)٢/١٠٠(البن قانع » معجم الصحابة«املخزومي, واهللا ++عبد++أبو
ا يف فضائل ًروى عنه املطلب مرفوع. له صحبة«: وقال) ٣/٨٩٢(الرب ++ عبدالبن

أسد «, و»يثبت+ وحديثه مضطرب اإلسناد ال,بكر وعمر ++ أبيقريش وفضل
بفتح احلاء املهملة, وسكون النون, : حنطب«: وقال) ٣/١١٤(البن األثري » الغابة

 :وقال) ١/٣٠٠(» تقريب التهذيب«, و»وفتح الطاء املهملة, وآخره باء موحدة
هتذيب «, و)٤/٦٤(» اإلصابة«, و» وله حديث خمتلف يف إسناده,ختلف يف صحبتها«

: , ثم قال»صحبة له+ ال: وقيل,عداده يف الصحابة«: وقال) ١٤/٤٣٥(للمزي » الكامل
  عن, عن جده, عن أبيه,املطلببن ++العزيز++ عبد ووقع يف روايته عن,روى له الرتمذي«

 قال .حنطببن ++اهللا++ عبد والصواب عن جده,حنطب وذلك وهمبن ++اهللا++عبد
وتعقب احلافظ كالم . »حنطب مل يدرك النبي بن ++اهللا++عبد  هذا مرسل:الرتمذي

بن منده من طريق ا قد أخرجه :قلت«: فقال) ٤/٦٤(» اإلصابة«الرتمذي يف 
 فهذا يقتيض ,ا عند النبي ً كنت جالس:بن فديك فقال فيها عن ,أيوببن ++موسى

 ., ثم ذكر اخلالف يف احلديث»ثبوت صحبته



 ٣٦٧ ثالثاملجلد ال  

 .)١(» السمع والبرص:هذان«: بكر وعمر فقال++النبي  رأى أبا

َزمعةبن ++عبد اهللا −٦٥٩ ْ سود++َ Mلب++بن ا  بن أسد++بن ا
 )*(بن قصي++العزى++ابن عبد

, ++أمية++قريبة بنت أبي: وأمه بن املغرية أخت أم سلمة زوج النبي 
 . املدينة, وروى عن النبي  أحاديث۩كان يسكن

 .معاوية ح++نا أبو: بن يونس++ رسيج −٢١١١
 .أسلمة ح++نا أبو: االبن أيوب ق++اهللا وزياد++بن عبد++ هارون −٢١١٢
بن ++نا سفيان: اهللا املكي++عبد++الرمحن أبو++بن عبد++ سعيد −٢١١٣
 .عيينة ح
 .نا وكيع ح: بن الصباح++بن حممد++ احلسن −٢١١٤
 .بن عون ح++نا جعفر: خيثمة++ أبو −٢١١٥
 .بن حممد ح++العزيز++نا عبد: سلمةبن اهللا ا++ عبدنا:  عمي −٢١١٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرتمذي  به, وأخرجهمن طريق البغوي) ٢/١٠٠(» معجمه «أخرجه ابن قانع يف )١(

, )٢/٣٨٥(» حاتم++ أبيعلل«انظر و  به,فديك++ أبيخر عن ابنآمن طريق ) ٣٦٧١(
 ).٣/٨٩٢(» االستيعاب«و
اجلرح «, و)٥/٧(للبخاري » التاريخ الكبري«: صحابي مشهور, وانظر لرتمجته(*) 

معرفة «, و)٣/٢١٧(البن حبان » تالثقا«, و)٥/٥٩(حاتم ++ أبيالبن» والتعديل
, )٢/١٣٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٥٣(ألبي نعيم » الصحابة

, )٣/١٤١(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩١٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و
 ).١٤/٥٢٥(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٩٥(البن حجر » اإلصابة«و
 .]م/أ−٢٢٨: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٣٦٨

بن ++نا وهيب كلهم عن هشام: سلمة++نا أبو: هريبن ز++ أمحد −٢١١٧
بن زمعة ++اهللا++بن عروة, عن أبيه, عن عبد++نا هشام: عروة وقال بعضهم

[ÏŒÎ) y﴿: ذكر النبي  صاحب الناقة فقال: قال yè t7/Ρ$# $ yγ8 s)ô© r&﴾ ]الشمس :
 ثم وعظهم يف »زمعة++ أبيَانبعث رجل عزيز منيع يف أهله مثل«: , قال]١٢

َّعالم يعجبن أحدكم مما يفعل?«:  من كذا قالالضحك َ!«)١(. 
بن عون ++معاوية, وزاد جعفر++وهذا لفظ حديث رسيج, عن أبي

 إىل«: ثم ذكر النساء فقال: سلمة ووكيع والقعنبي يف حديثهم++وأبو
آخر من ضاجعها ُولعله ي )٢(د أحدكم فيجلد امرأته جلد البعريِيعم++ما

يينة غري ذكر النساء فقط, وليس يف حديث وليس يف حديث ابن ع, »يومه
َلم يضحك «: وهيب غري حديث املوعظة من الضحك من كذا, أو قال ِ

 .»!أحدكم مما يفعل?
نا أبي, عن : نا عمي: بن سعد الزهري++اهللا++ عبدأبو القاسم  −٢١١٨

بن ++اهللا++بن عروة, عن أبيه, عن عبد++حدثني هشام: ابن إسحاق قال
اهللا  يقول وهو خيطب ++بن املطلب أنه سمع رسول++بن األسود++زمعة

َعقرهاالناس عىل املنرب, فذكر الناقة والذي  فقام إليها رجل أمحر : ال ق)٣(َ
 .)٥( األسود فعقرها)٤(زمعة بن++أزرق, عزيز منيع يف قومه مثل أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهعروةبن ++من طريق هشام) ٢٨٥٥(, ومسلم )٤٩٤٢(لبخاري أخرجه ا )١(
 .»العبد«): ف( يف )٢(
 ).٣/٥٢٩(» النهاية«. رضب قوائم البعري أو الشاة بالسيف وهو قائم:  العقر)٣(
 ).ف( ليست يف )٤(
 . انظر ختريج احلديث السابق.أصل احلديث يف البخاري ومسلم )٥(



 ٣٦٩ ثالثاملجلد ال  

 من ذكرنا وغريهم −حديث املوعظة– حدث هبذا احلديث :
ًدا واحدا عن هشامفأسندوه إسنا بن ++اهللا++بن عروة, عن أبيه, عن عبد++ً

ذئب, عن هشام, عن أبيه, ++فديك, عن ابن أبي++زمعة, وحدث به ابن أبي
 .)١(بن عمرو بعضه, وهو عندي وهم++اهللا++عن عبد
فديك, عن ابن ++نا ابن أبي: بن موسى الفروي++ به هارون −٢١١٩
وعظ : بن عمرو قال++اهللا++ذئب, عن هشام, عن أبيه, عن عبد++أبي

. »ما يضحك أحدكم مما يفعل?«: اهللا  يف كذا وكذا فقال++۩رسول
ًورواه أيضا زمعة, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة, وهو عندي أيضا  ً

 .)٢(وهم
: عاصم, عن زمعة قال++نا أبو: بن إبراهيم++ به يعقوب −٢١٢٠

ي  مثل حديث بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, عن النب++حدثني هشام
َوالصحيح عندي حديث من رواه عن . ذئب++فديك, عن ابن أبي++ابن أبي

 .)٣(بن زمعة++اهللا++هشام, عن أبيه, عن عبد
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»بعضه«): ف(يف ) ١(

 .]م/ب−٢٢٨: ق[  ۩  
 من طريق )١/٣٨٦( »املعجم الصغري«عمرو أخرجه الطرباين يف بن ++اهللا++ عبدحديث )٢(

 . بهفديك++ أبي عن ابن,آخر
 .بمعناه) ١٥٩٧ (»الفردوس«حديث عائشة أخرجه الديلمي يف  )٣(



  ثالثاملجلد ال ٣٧٠

 بن سهم,++بن سعد++بن عدي++بن قيس++بن حذافة++عبد اهللا −٦٦٠
  )*(حذافة++ أبووكنيته 

, سكن وكان قديم اإلسالم, وهاجر عىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية
 .حذافة++املدينة, وكان يكنى أبا

بن مهدي, عن سفيان, عن ++الرمحن++نا عبد: خيثمة++ أبو −٢١٢١
اهللا ++بن يسار, عن عبد++النرض, عن سليامن++بكر وسامل أبي++بن أبي++اهللا++عبد

إهنا أيام أكل «: أن النبي  أمره أن ينادي يف أيام الترشيق: ابن حذافة
 .)١(»ورشب
بن معني عن حديث سليامن ++سئل حييى: بن زهري قال++د أمح −٢١٢٢

 .)٢(مرسل: بن حذافة قال++اهللا++يسار, عن عبدبن ا
 .بن حذافة يف خالفة عثامن++اهللا++وبلغني أنه مات عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++سعدبن ++عديبن ++قيسبن ++حذافةبن ++عبد اهللا«): ٤/٥٧(» اإلصابة«قال احلافظ يف +(*)

 متيمة بنت حرثان من بني : وأمه,حذيفة++ أبوحذافة أو++ أبو,القريش السهميسهم 
 »اًمناة من السابقني األولني يقال شهد بدر++بن عبد++احلارث

» معجم الصحابة«, و)٣/١٦١٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته
: ص(» طبقات خليفة«, و)٤/١٨٩(البن سعد » الطبقات«, و)٢/٩٨(البن قانع 

أسد «, و)٣/٨٨٨(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٨٢(» طبقات مسلم«, و)٢٦
 ).١٤/٤١١(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٣/١٠٧(البن األثري » الغابة

واحلديث املصنف به, من طريق ) ٢٧/٣٤٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
 . بهديمهبن ++الرمحن++ عبد عن, من طريق آخر)٣/٤٥٠(عند أمحد 

 .من طريق البغوي) ٢٧/٣٤٨: (»تاريخ دمشق «)٢(



 ٣٧١ ثالثاملجلد ال  

أخربين ابن هليعة : نا ابن وهب: بن عيسى املرصي++ أمحد −٢١٢٣
دثان عن أم بن يسار حي++النرض حدثه, أنه سمع قبيصة وسليامن++أن أبا

ّكنا مع النبي  بمنى, فمر رجل ينادي إهنا : الفضل بنت احلارث قالت
: َأيام أكل ورشب وذكر اهللا, فأرسلت أنظر من هو, فإذا هو رجل يقال له

 .)١(اهللا  أمرين هبذا++رسول: ابن حذافة, فقال
 .وقد روى ابن حذافة غري هذا

  )*(بن هشام++عبد اهللا −٦٦١

 ., سكن املدينة القريش التيميمعبدبن ++جد زهرة
بن ++بن كعب++بن عمرو++بن عثامن++بن زهرة++بن هشام++اهللا++عبد: بلغني أنه

بن ++بن احلارث++بن زهري++زينب بنت محيد: بن مرة, وأمه++بن تيم++سعد
 .بن قيص++العزى++بن عبد++أسد

 عقيل,++نا رشدين, عن أبي: زكريا احلربي++بن عثامن أبو++ حييى −٢١٢٤
وكان النبي  مسح عىل رأسه ودعا له وهو : قال−بن هشام ++اهللا++عن عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هليعة به,  من طريق آخر عن ابن )٢/٢٤٥( »معاين اآلثار رشح«أخرجه الطحاوي يف  )١(

 ,كذا رواه ابن هليعة«:  وقال عقبه,)٢٧/٣٤٧(» تاريخ دمشق«وهو عند ابن عساكر يف
يذكر قبيصة وال أم الفضل النرض, فلم ++ أبي عن,النرض, ورواه سفيان الثوري++ أبيعن

 .ها .»يف إسناده
البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٨٠٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/١٠٠٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/٨٧(قانع 
 ).١٦/٢٤٩(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٢٥٦(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٣٠٦(
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 .)١( يضحي بالضحية الواحدة عن مجيع أهله۩ أنه كان−صغري
: عقيل, عن جده قال++نا رشدين, عن أبي: بن عثامن++ حييى −٢١٢٥

 أحتبني«: بن اخلطاب فقال له++كنا مع النبي  وهو آخذ بيد عمر
ّأنت أحب إلي من كل يشء إال نفيس: ل قا»حفص?++أبا+يا , فقال له النبي ّ

, فقال » إليك من نفسكَّ والذي نفيس بيده حتى أكون أحب,ال«: 
 اآلن«: ّاهللا أحب إلي من نفيس, فقال النبي ++رسول+ يافأنت: عمر
 .)٢(»عمر+يا

 .رشدين أرجو أن يكون صالح احلديث: حنبل يقولبن ++ أمحدسمعت
 نا سعيد: )٣(بن يزيد املقرئ++اهللا++نا عبد: اهللا++بن عبد++ هارون −٢١٢٦
بن +اهللا++بن معبد, عن جده عبد++عقيل زهرة++حدثني أبو: أيوب قال++ابن أبي

هشام وكان قد أدرك النبي  وذهبت به أمه يعني زينب بنت محيد إىل 
هذا «: اهللا ++رسول اهللا, بايعه, فقال رسول+ يا:اهللا  فقالت++رسول
ّوكان يضحي بالشاة الواحدة .  ومسح رأسه, ودعا له النبي »صغري

 .)٤(عن مجيع أهله
أخربين ابن وهب, عن : نا أصبغ قال: بن هانئ++ إبراهيم −٢١٢٧

كان أصحاب : بن هشام قال++اهللا++عقيل, عن جده عبد++حيوة, عن أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/أ−٢٢٩: ق[  ۩  
 . بهعقيل++ أبيمن طريق آخر عن) ٧٢١٠(أخرجه البخاري  )١(
 . بهعقيل++ أبيمن طريق آخر عن) ٦٦٣٢(أخرجه البخاري  )٢(
 ).ف(, واملثبت م »املقربي«): م( تصحف يف )٣(
 . بهيزيد املقرئبن ++اهللا++ عبدمن طريق آخر عن) ٧٢١٠(أخرجه البخاري  )٤(



 ٣٧٣ ثالثاملجلد ال  

 دخل الشهر أو اهللا  يتعلمون هذا الدعاء كام يتعلمون القرآن إذا++رسول
 من واإلسالم وجواراللهم أدخله علينا باألمن واإليامن والسالمة : السنة

 .)١(ُالشيطان, ورضوان من الرمحن
 .بن هشام غري هذا++وال أعلم لعبد اهللا

 )*(بن السعدي++بن وقدان++بن عمرو++عبد اهللا −٦٦٢
 .)٢(ًسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا

بن السعدي, واسم ++اهللا++عبد: مصعب قالحدثني عمي : قال الزبري
ّود++بن عبد++شمس++بن عبد++بن وقدان++عمرو: السعدي  بن مالك++بن نرص++ُ

 .بن لؤي, وكانت له صحبة++بن عامر++بن حسلا
 .)٢(ًوبلغني أن السعدي كان مسرتضعا يف بني سعد

بن محزة, عن ++حدثني حييى: مزاحم قال++بن أبي++ منصور −٢١٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»وهذا موقوف عىل رشط الصحيح«): ٤/٢٥٦(» اإلصابة«افظ يف  قال احل)١(
 , وقدان: واسم السعدي,السعديبن ++عبد اهللا«: )٤/١١٣(» اإلصابة«قال احلافظ يف +(*)

ألنه كان اسرتضع يف بني ;  له السعدي: وقيل,وقدانبن ++ عمرو: وقيل, قدامة:وقيل
بن ++حسلبن ++مالكبن ++نرصبن ++ود++بن عبد++شمس++ عبدبناوذلك هو , بكربن ++سعد
 .»حممد++ أبو,لؤي القريش العامريبن ++عامر

» معجم الصحابة«, و)٣/١٦٧١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته
 البن» االستيعاب«, و)٥/٤٥٤(البن سعد » الطبقات«, و)٢/٧٥(قانع  البن
للمزي » هتذيب الكامل«و, )٣/١٥٧(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٢٠(الرب ++عبد

)١٥/٢٤.( 
 .عن البغوي) ٣١/٣١١: (»تاريخ دمشق« أورده ابن عساكر يف )٢(
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: بن السعدي قال++اهللا++حدثني ابن حمرييز, عن عبد: ساين قالعطاء اخلرا
 .)١(»قوتل العدو++ ماال تنقطع اهلجرة«: اهللا ++قال لي رسول

بن ++اهللا++بن مسلم, عن عبد++نا الوليد: بن رشيد++ داود۩ −٢١٢٩
ْحدثني بسر: العالء قال إدريس اخلوالين, عن ++بن عبيد اهللا, عن أبي++ُ

 ال تنقطع اهلجرة«: اهللا  يقول++سمعت رسول: السعدي قالبن ++اهللا++عبد
 .)٢(»قوتل الكفار++ما

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهمحزةبن ++ من طريق آخر عن حييى)٥/٢٧٠(أخرجه أمحد  )١(

 .]م/ب٢٢٩: ق[  ۩  
 يف ترمجة–ًحديثا آخر ) ٣١/٣٠٤(» تاريخ دمشق«ذكر ابن عساكر يف :  فائدة)٢(

: علي عن البغوي قالبن ++ من طريق عيسى−وقدان صاحبنابن ++عمروبن ++اهللا++عبد
بن ++سليامنبن ++نا الوليد: املغرية++ أبونا: نشيط احلربي++ أبوهارونبن ++حدثني حممد

السعدي, عن بن ++اهللا++ عبدعبداهللا, عن ابن حمرييز, عنبن ++السائب, عن برس++أبي
قد : رسول اهللا, رجال يقولون+يا:  فقلنااهللا ++أتينا رسول: حبيب قالبن ++حممد

وال أعلم «: قال البغوي. »قوتل الكفار+ال تنقطع اهلجرة ما«: انقطعت اهلجرة, قال
 .ها. »سليامنبن ++حبيب غري الوليدبن ++حممد: ًأحدا ذكر يف إسناد هذا احلديث

: يف ترمجة) ١٧٦(» اإلصابة«ًوهذا احلديث ذكر طرفا منه احلافظ ابن حجر يف 
رواه : حبيب النرضي, ذكره عن البغوي  ونص العبارة عن البغوي فيهبن ++حممد

ولام كان اجلزء الذي فيه . ها. السعديبن ++اهللا++ عبدغري واحد عن ابن حمرييز عن
الرتاجم التي تبدأ بحرف امليم من معجم البغوي مفقودا فهذا الذي دفعنا لسوقه 

 .إليك
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خزومي++بن أبي++عبد اهللا −٦٦٣  )*(ربيعة ا
 .أحسبه سكن املدينة

بن ++بن عمر++اهللا++بن عبد++بن املغرية++ربيعة++بن أبي++اهللا++عبد: قال الزبري
اهللا, وهو ++عبد: اهللا ++سول فسامه ر)١(ًبجريا :اهللا++خمزوم, وكان اسم عبد

 .ربيعة املخزومي++بن أبي++أخو عياش
بن ++بن إسامعيل, عن إسامعيل++نا حاتم: بن عباد++ حممد −٢١٣٠

أن النبي  : ربيعة, عن أبيه, عن جده++بن أبي++اهللا++ عبد)٢(إبراهيم, بن
ًمصبراًدخل السوق فرأى طعاما  ق  فارتاب منه فأدخل يده إىل املرف)٣(َّ

ًفاستخرج طعاما مطريا فقال لصاحبه ِ َ والذي :  قال»ما محلك عىل هذا?«: ً
 وهذا , هذا وحدهَفهال جعلت«: فقال: بعثك باحلق إنه لطعام واحد قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : وقيل, عمرو: واسمه,ربيعة++بن أبي++عبد اهللا«: )٧٩ / ٤ (»اإلصابة«قال احلافظ يف(*) 

عبد ++ أبا يكنى,خمزومبن ++عمربن ++اهللا++بن عبد++بن املغرية ا ويلقب ذا الرحمني,,حذيفة
 وهو أخو , فغريه النبي −اًباملوحدة واجليم مصغر−ا ً كان اسمه بجري,الرمحن
بن ++اهللا++بن عبد++و والد عمر وه, أمهام أسامء بنت خمرمة,ربيعة ألبويه++بن أبي++عياش
 .»ربيعة الشاعر املشهور++أبي

» معجم الصحابة«, و)٣/١٦٤٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته يف
 البن» االستيعاب«, و)٥/٤٤٤(البن سعد » الطبقات«, و)٢/٩٥(البن قانع 

للمزي » املهتذيب الك«, و)٣/٧٣(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٨٩٦(الرب ++عبد
)١٤/٤٩٢.( 

ًبجريا باملوحدة واجليم مصغرا«): ٤/٧٩: (»اإلصابة« قال احلافظ يف )١(  .ها. »ً
 .»عن«: إىل) ف( تصحفت يف )٢(
 ).٣/٩(» النهاية«. ً أي جمتمعا)٣(



  ثالثاملجلد ال ٣٧٦

ن غشنا َيعرفون? م++ ما حتى يأيت إخوانك من املسلمني فيشرتون;وحده
 .)١(»فليس منا
 نا إسامعيل: هراينبن عمر الز++نا برش: بن حممد القطان++ أمحد −٢١٣١

استقرض : ربيعة, عن أبيه, عن جده قال++بن أبي++اهللا++بن عبد++ابن إبراهيم
ٌاهللا  أربعني ألفا, ثم أتى النبي  مال فقال++مني رسول  لي اادعو«: ً

 إن جزاء ;لك يف مالك وولدكاهللا ++ بارك,هذا مالك«:  فقال»ربيعة++ أبيابن
 .)٣(»)٢(والوفاءالسلف احلمد 

بن ++نا إسامعيل: نا سفيان: نا مؤمل: بن إبراهيم++ يعقوب −٢١٣٢
استسلف مني النبي  : اهللا, عن أبيه, عن جده قال++بن عبد++إبراهيم

 .)٤(فذكر نحوه
 .)٥(ربيعة عن النبي  غري هذا++ وال أعلم روى ابن أبي:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهمن طريق آخر عن ابن عباد) ٢/٩٥( »معجمه«أخرجه ابن قانع يف  )١(
 .»األداء«) ف( يف )٢(
 من طريق إسامعيل) ٢٤٢٤( وابن ماجه ,)٧/٣١٤( والنسائي ,)٤/٣٦( أخرجه أمحد )٣(

 . بهإبراهيمبن ا
 . به من طريق آخر عن سفيان)٧/٣١٤(أخرجه النسائي  )٤(
 .ها. »أدري سمع من أبيه أم ال+إبراهيم ال«): ٥/٩(» التاريخ الكبري« قال البخاري يف )٥(



 ٣٧٧ ثالثاملجلد ال  

 )*(ربيعة++بن أبي++بن عياش++عبد اهللا −٦٦٤
 .دينةسكن امل

بن ++بن عياش++عبداهللا: )١(بن سعد++ رأيت يف كتاب حممد:
بن خمزوم, وكان عياش من مهاجرة ++بن عمرو++اهللا++بن عبد++ربيعة++أبي

 .احلبشة, وأقام باملدينة ومات هبا
ًاهللا حديثا مسندا, وقد روى عياش عن ++ وال أعلم لعبد: ً

 .)٢(النبي 
* **  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البن» اجلرح والتعديل«, و)٥/١٤٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

, )١٣٤: ص(» الطبقات«, و)٥/٦٢(البن حبان » الثقات«, و)٥/١٢٥(حاتم ++أبي
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و»مدين تابعي ثقة«: وقال) ٢/٥٠(للعجلي » الثقات«
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٥/٢٨(البن سعد » الطبقات«, و)٣/١٧٣٩(
) ٤/٢٠٤(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٢٨(البن األثري » ابةأسد الغ«, و)٣/٩٦١(

 .وذكر اخلالف يف صحبته
 ).٥/٢٨(البن سعد » الطبقات الكربى« انظر)١(
 .عن البغوي) ٤/٢٠٤(» اإلصابة« نقل هذا النص احلافظ يف )٢(
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 )*( أم مكتوم۩عمرو بن: عبد اهللا, ويقال −٦٦٥
, وكان رضيرا, واستخلفه رسول اهللا  عىل ++ًوكان يؤذن للنبي 

 . عن النبي  أحاديث)١(املدينة, وشهد القادسية يف خالفة عمر, روى
 )٢(نا: بن حممد قال++نا حجاج: بن الصباح++بن حممد++ احلسن −٢١٣٣

ًم, أنه سمع مقسما حيدث عن ابن عباس الكري++أخربين عبد: ابن جريج َ ْ ِ
بن ربيعة هو ابن أم مكتوم, ++بن مالك++بن رشيح أو رشيح++اهللا++عبد: قال

 .وكان أعمى
بن أم مكتوم ++عمرو: ويقال ,اهللا++عبد: بن عبداهللا++موسى هارون++ أبوقال
 .بن رشيح++اهللا++عبد: ويقال: قال

 مكتوم بن أم++عمرو: يقالاهللا, و++عبد:  عمي, عن الزبري قال −٢١٣٤
بن لؤي, وأمه ++بن عامر++بن رواحة++بن هرم++بن األصم++بن زائدة++ابن قيس
بن خمزوم, وكان ++بن عامر++بن عنكثة++اهللا++ عبد)٤( ابنة)٣(عاتكة: أم مكتوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م/أ−٢٣٠: ق[  ۩  
, )٣/٢١٤(ن حبان الب» الثقات«, و)٥/٧(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٥٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/٢٠٥(البن سعد » الطبقات«, و)٢/٢٠٤(
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٢٤(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/١١٩٨(
 ).٢٢/٢٦(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٦٠٠(

 .»وروى«): ف (يف) ١(
 ).ف(من ) ٢(
 ).ف(ليست يف ) ٣(
واسم أمه أم «:  قال)٤/٦٠١( »اإلصابة«واملثبت هو الصواب كام يف » بن«) ف( يف )٤(

 .» وبعد الكاف مثلثةةعنكثة بمهملة ونون ساكنبن ++اهللا++ عبدمكتوم عاتكة بنت
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ِأعمى, وهو الذي أنزل فيه  ُ﴿}§ t6 tã #’ ¯< uθ s?uρ﴾ ]اهللا ++ وكان رسول]١: عبس
ًينة, وشهد القادسية وقتل هبا شهيدا استخلفه عىل املد ِ ُ. 
وقتل هبا [إنه مات باملدينة بعد رجوعه من القادسية, : وقال غري الزبري

 .)١(]ًشهيدا
إسحاق, عن ++نا معتمر, عن أبيه, عن أبي: بن علي++ نرص −٢١٣٥
 .الرباء ح
أن : إسحاق, عن الرباء++أنا زهري, عن أبي: بن اجلعد++ علي −٢١٣٦

أو اللوح −جييء بالكتف والدواة : ًادعوا لي زيدا وقل له«: لالنبي  قا
“ ω﴿ :اكتب: فقال −والدواة Èθ tG ó¡o„ tβρ ß‰Ïè≈s) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#﴾ ]٩٥: النساء[ 
ّاهللا بعيني ++رسول+ يا:فقال ابن أم مكتوم:  قال» واملجاهدون)٢(أحسب َ

ç﴿)٣(رضر فنزلت قبل أن يرتوح öxî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9$#﴾ ]٤(]٩٥: النساء(. 
عوانة, عن ++نا أبو: الشوارب++بن أبي++امللك++بن عبد++ حممد −٢١٣٧

رسول اهللا, إين كبري + يا:َ رزين, عن ابن أم مكتوم أنه قال)٥(عاصم, عن أبي
: يالئمني فهل جتد لي من رخصة? فقال النبي ++رضير ولي غالم ال

 .)٦(» لك رخصةما أجد«: نعم, قال:  قال»هل تسمع النداء?«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(ليس يف ) ١(
 .»أحسبه«): ف(يف ) ٢(
 .كذا» يتزوح«: كأهنا) م( يف )٣(
 . بهعن زهري) ٢٥١١ (»مسنده«أخرجه ابن اجلعد يف  )٤(
 ).٤/٦٠١(» اإلصابة«أثبتناه كام يف +والصواب ما» ابن«) ف( زاد قبلها يف )٥(
 . بهمن طريق آخر عن عاصم) ٥٥٢(داود ++ أبوأخرجه )٦(
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 . أسامة ح)١(نا أبو: اهللا++بن عبد++ هارون −٢١٣٨
نا زائدة, عن : بكري قاال++بن أبي++نا حييى: بن منصور++ أمحد −٢١٣٩

 .)٢( نحوه۩بن أم مكتوم, عن النبي ++َرزين, عن عمرو++عاصم, عن أبي
 عاصم, عن )٣(نا: نا شيبان: النرض++نا أبو: خيثمة++ أبو −٢١٤٠
 .)٤(بن أم مكتوم, عن النبي  ذكر نحوه++ن, عن عمرورزي++أبي

نا سعيد, عن قتادة, عن أنس : بن زريع++نا يزيد:  القواريري −٢١٤١
 .)٥(رأيت ابن أم مكتوم يوم القادسية عليه درع له وعاممة سوداء: قال

مراء الزهري++بن عدي++عبد اهللا −٦٦٦  )*(بن ا
 .ًسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا

بن وهب, عن يونس, ++اهللا++نا عبد: بن عيسى املرصي++ أمحد −٢١٤٢
 .بن عدي ح++اهللا++سلمة,عن عبد++أخربين أبو: عن الزهري قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, واستدركناها من )م(سقطت من +)١(

 .]م/ ب٢٣٠: ق[  ۩  
 . به عن زائدة,أسامة++ أبيمن طريق) ٧٩٢(أخرجه ابن ماجه  )٢(
 ).م(وهذا احلديث هبذا اإلسناد مكرر يف » عن«): م( يف )٣(
 . بهالنرض++ أبي عن)٣/٤٢٣(أخرجه أمحد  )٤(
 . به عن قتادة,خرآ من طريق )١٣٢ /٣(أخرجه أمحد  )٥(

البن حبان » الثقات«, و)٥/١٢١(البن حاتم » اجلرح والتعديل«: انظر لرتمجته(*) 
ألبي » معرفة الصحابة«, و)١/٨٧(للعسكري  »تصحيفات املحدثني«, و)٣/٢١٥(

 البن» االستيعاب«, و)٢/٩٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٧٣٠(نعيم 
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٣٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٤٨(الرب ++عبد

 ).١٥/٢٨٩(للمزي » هتذيب الكامل«, )٤/١٧٧(
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نا : بن إبراهيم++نا يعقوب: بن منصور الطويس++ حممد −٢١٤٣
بن ++اهللا++أن عبد: سلمة++حدثني أبو: أبي, عن صالح, عن ابن شهاب قال

 .عدي أخربه ح
نا عقيل, : بن سعد++نا ليث: بن سعيد++نا قتيبة: رون ها −٢١٤٤

بن احلمراء الزهري ++بن عدي++اهللا++سلمة, عن عبد++عن الزهري, عن أبي
:  يقول)١(رةَوْزباحلَاهللا  وهو واقف عىل ناقته ++سمعت رسول: قال

 ُ ولوال أين أخرجت منها,ّإلياهللا ++وأحب أرضاهللا ++ خلري أرضواهللا إنك«
 ., ورواه معمر عن الزهري واختلف عليه)٢(»خرجت++ما

 الرزاق, عن معمر, عن الزهري,++نا عبد: بن زنجويه++بكر++ أبوفحدثين −٢١٤٥
 .)٣(وقف النبي  باحلزورة فذكر احلديث: سلمة قال++عن أبي
بن ++حدثنا إبراهيم: حدثني أبي: بن أمحد قال++اهللا++ عبد −٢١٤٦
سلمة, عن بعضهم ومل ++ن أبينا رباح, عن معمر, عن الزهري, ع: خالد
 .)٤(وذكر احلديث... اهللا  قال يف سوق احلزورة++أن رسول: يسمه

بن خالد, عن الزهري ووافقا ++محزة وعبدالرمحن++بن أبي++ورواه شعيب
  .رواية يونس وعقيل وصالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٩٥٢(» النهاية«. ّعند باب احلناطني بمكة موضع )١(
, )١٥/٢٨٩( اهللا ++ أخرجه احلافظ املزي بإسناده إىل البغوي يف ترمجه عبد)٢(

 . بهإبراهيمبن ++ عن يعقوب)٤/٣٠٥(أمحد اإلمام أخرجه و
 .»أبي هريرة« : وزاد فيه به,الرزاق++ عبد عن)٤/٣٠٥(أخرجه أمحد  )٣(
 . بهخالدبن ++ عن إبراهيم)٤/٣٠٥(أخرجه أمحد  )٤(
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: نا شعيب, عن الزهري قال: اليامن++نا أبو:  ابن زنجويه −٢١٤٧

 .بن احلمراء أخربه++بن عدي++اهللا++أن عبد: الرمحن++بدبن ع++سلمة++وأخربين أبو
حدثني الليث, عن : صالح قال++وحدثنا أبو:  ابن زنجويهقال −٢١٤٨
اهللا ++أن عبد: سلمة++بن مسافر, عن الزهري, عن أبي++بن خالد++الرمحن++عبد

اهللا  يقول وهو واقف ++ابن احلمراء الزهري أخربه أنه سمع رسول
 .)١(ديثباحلزورة, وذكر احل

 .)٢( أعلم روى غريه۩ وال:

خزومي++عبد اهللا −٦٦٧ سيب ا  )*(بن ا
 .بن السائب++اهللا++ وهو وهم, إنام هو عبد:

: نا ابن جريج قال: نا أبي: بن حييى األموي++ سعيد −٢١٤٩
بن املسيب املخزومي ++اهللا++بن جعفر حيدث عن عبد++بن عباد++سمعت حممد

ركعت ركعة وأنا أقوم للناس يف رمضان, :  قال−ذا قال ابن األمويهك−
ًقدم معتمرا−بن اخلطاب  فعرفت تكبريه ++فسمعت تكبري عمر ُ− 

 .)٣(بن عوف++الرمحن++اهللا  خلف عبد++فصىل ورائي, وصىل رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به عن شعيب,اليامن++ أبي عن)٤/٣٠٥(أخرجه أمحد  )١(
 .]م/أ−٢٣١: ق[  ۩  

 ).٤/١٧٧(» اإلصابة «)٢(
البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٧٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

بن حجر ال» اإلصابة«, و)٣/٢٨٧(البن األثري » أسد الغابة«, و)٢/١٣٠(قانع 
, )٥/٢٠١(عمرو بن ++اهللا++ عبدوقد عرض احلافظ اخلالف فيه يف ترمجة) ٤/٢٣٧(
 ).١٤/٥٥٣(للمزي » هتذيب الكامل«و

 . وعزاه للمصنف)٤/٢٣٧(» اإلصابة«ذكره احلافظ يف  )٣(
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عن [بن حممد عن ابن جريج, ++ وروى هذا احلديث حجاج:
 .بن السائب املخزومي++اهللا++ عن عبدبن عباد,++حممد

 عن )١(بكر الصديق حممد++بن أبي++اهللا++هارون, عن عبد  به −٢١٥٠
 .)٣( وهو الصواب)٢(]ابن جريج

 )*(بكر الصديق++بن أبي++عبد اهللا −٦٦٨
بكر يوم الطائف بسهم ++بن أبي++اهللا++ُرمي عبد: بن سعد++قال حممد

 يف اهللا ++ بعد وفاة رسول اجلرح, ثم انتفض بعد ذلك فتويف)٤(فاندمل
, ونزل يف ++شوال سنة إحدى عرشة من اهلجرة يف خالفة أبي بكر 

ّبكر, وكان يعد من شهداء ++بن أبي++الرمحن++قربه عمر وطلحة وعبد ُ
ٌالطائف, وليس له عقب ِ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++اهللا++ عبد, والعبارة غري مستقيمة, ولعله تداخل من الناسخ مع ترمجة)ف( كذا يف )١(

 . ديق اآلتية واهللا أعلمبكر الص++أبي
 ).ف(بني املعقوفني من + ما)٢(
: قال البغوي«: فقال) ٤/٢٣٧(» اإلصابة«قد ذكر احلافظ هذا النص عن البغوي يف +)٣(

السائب, وهو بن ++اهللا++ عبدعباد, عنبن ++رواه حجاج, عن ابن جريج, عن حممد
 .ها. »الصواب عندي

بن ++اهللا++ عبد:بكر الصديق وهو++بن أبي++عبد اهللا«): ٤/٢٧(» اإلصابة«قال احلافظ يف +(*)
 .»بكر++ أبي وهو شقيق أسامء بنت,عثامنبن ++اهللا++عبد

 البن »اآلحاد واملثاين«, و)٥/٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
معجم «و, )٣/١٥٩٧( نعيمألبي » معرفة الصحابة«, و)١/٥٣٥(عاصم ++أبي

أسد «, و)٣/٨٧٤(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/٩٩(البن قانع » الصحابة
 , )٣/١٨٨(البن األثري » الغابة

ُإذا صلح:  اندمل اجلُرح)٤(  ).٢/٣٢٧(» النهاية«. َ
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نا : بن اهليثم املؤذن++نا عثامن: بن حممد القايض++ أمحد −٢١٥١
بن عامر ++حممد األسلمي, عن حممد++هليثم أبيبن األشعث, عن ا++اهليثم

بن ++جهم السلمي, عن حممد++بن أبي++بن عثامن++األنصاري, عن جهم
قال : بكر الصديق قال++بن أبي++اهللا++عثامن, عن عبدبن بن عمرو ا++اهللا++عبد

عنه ثالثة أنواع اهللا ++فَرَإذا بلغ املرء املسلم أربعني سنة ص«: اهللا ++رسول
عنه اهللا ++فّص, وإذا بلغ مخسني سنة خفََرذام والباجلنون واجلُ: بالءمن ال
 فإذا بلغ سبعني سنة ,تعاىل اإلنابة إليهاهللا ++ فإذا بلغ ستني سنة رزقه,ذنوبه

 فإذا , فإذا بلغ ثامنني سنة أثبتت حسناته وحميت سيئاته,أحبه أهل السامء
 اهللا ++ وكان أسري,ما تأخرتقدم منه و++ ماله ذنبهاهللا ++بلغ تسعني سنة غفر

 .)٢(»)١(ً وشفيعا ألهل بيته يوم القيامة,يف األرض
اهللا  غري هذا ++بكر عن رسول++بن أبي++ وال أعلم لعبد اهللا:

 .)٣(احلديث, ويف إسناده ضعف وإرسال
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»وشفيعه يوم القيامة«): م( يف )١(
 . بهاهليثمبن ++ من طريق آخر عن عثامن)٣/٥٥٤( »املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )٢(
 ).٤/٢٩(» اإلصابة« راجع )٣(
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 )*(بن سعد القرشي++عبد اهللا −٦٦٩
, عن ۩بن مهدي++نالرمح++نا عبد: بن عمر++ عبيد اهللا −٢١٥٢
بن حكيم, عن عمه ++بن احلارث, عن حرام++بن صالح, عن العالء++معاوية
اهللا  عن الصالة يف بيتي والصالة ++سألت رسول: بن سعد قال++اهللا++عبد

َقد ترى«: يف املسجد فقال ن أصلي يف بيتي ++ ماَ َأقرب بيتي من املسجد, و ّ ُ ْ َ َ َ ْ
َأحب إلي من أن أصلي يف امل ّْ ِ ًسجد إال أن تكون صالة مكتوبةّ ً«)١(. 

 . وال أعلم روى غري هذا احلديث:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعد األنصاري بن ++عبد اهللا«): ١٥/٢١(» هتذيب الكامل«قال احلافظ املزي يف +(*)

 .»حكيم عداده يف الصحابةبن ++احلرامي ويقال القريش األموي عم حرام
» اجلرح والتعديل«, و)٢٩−٥/٢٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

» معرفة الصحابة«, و)٣/٢٢٩(البن حبان » الثقات«, و)٥/٦٣(حاتم ++ أبيالبن
البن » الطبقات«, و)٢/٩٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٦٨(ألبي نعيم 

تاريخ «, و)١/١١٠(للخطيب » موضح أوهام اجلمع والتفريق«, و)٧/٥٠١(سعد 
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٥٤(البن األثري » أسد الغابة«, و)١٢/٣٠٣(» دمشق

 .)١/٥١١ (»بتقريب التهذي«, و)٢/٣١٨(
 .]م/ ب−٢٣١: ق[  ۩  

أخرجه أمحد من طريق املصنف به, و) ٢٩/٥٠(» تاريخ دمشق« أخرحه ابن عساكر يف )١(
بن ++الرمحن++ عبدمن طريق) ١٣٧٨, ٦٥١( وابن ماجه ,)١٣٣( والرتمذي ,)٤/٣٤٢(

 . بهمهدي
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ارث++عبد اهللا −٦٧٠ ي++بن ا ا  )*(بن نوفل ا
َولد عىل عهد رسول ِ  .اهللا ++ُ

نا عبيد : بن هالل الرقي++نا العالء: بن حممد الناقد++ عمرو −٢١٥٣
بن ++اهللا++إسحاق, عن عبد++, عن أبيأنيسة++بن أبي++بن عمرو, عن زيد++اهللا

 كل عمل ابن :تعاىلاهللا ++قال«: اهللا ++قال رسول: بن نوفل قال++احلارث
 فرحة حني : للصائم فرحتان, وأنا أجزي به,آدم هو له إال الصوم هو لي
من اهللا ++ فم الصائم أطيب عند)١(وفُل, وخلُيفطر وفرحة حني يلقى ربه

 .)٢(»ريح املسك
 هكذا هذا احلديث عندي عن عمرو الناقد مل جياوز به :

 .بن احلارث++اهللا++عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وإنام وقع اخلالف يف سامعه من+ال(*)   النبي  أم خالف يف أنه ولد يف عهد النبي 
بن ++نوفلبن ++احلارثبن ++عبد اهللا«: )٥/٩(» اإلصابة«وقد ذكر نسبه احلافظ يف . ال?

 وأمه هي هند , ألبيه وجلده صحبة,هاشم القريش اهلاشميبن ++املطلب++بن عبد++احلارث
 بموحدتني ةَبَوكان يلقب ب«: وذكر كالم البغوي, ثم قال »حرببن ++سفيان++ أبيبنت

 ويقال كان له عند وفاة النبي ,مرساًل  وقد روى عن النبي ,الثانية ثقيلةمفتوحتني 
 .»سنتان 

له وألبيه «: وقال) ٣/١٦١٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته يف
) ٥/٢٤(البن سعد » الطبقات«, و»إن له إدراكا, وألبيه صحبة: صحبة, وقيل

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)١/١٨٢(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٧/١٠٠(
, )٥/٩(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٠٣(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٨٨٥(
 ).١٤/٣٩٦(للمزي » هتذيب الكامل«و

ِتغير ريح الفم: ُ اخلُلوف)١(  ).٢/١٤٣(» النهاية«. ّ
 . بهعمروبن ++ن طريق عبيد اهللام) ٢/١٨٤( »املختارة«أخرجه املقديس يف  )٢(
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بن ++علي:  به ابن هانئ, عن عمرو الناقد, وزاد فيه −٢١٥٤
 .)١(طالب, عن النبي ++أبي

بن ++املطلب++بن عبد++بن احلارث++بن نوفل++بن احلارث++اهللا++وهو عبد
ِبن احلارث أسن من أسلم من بني ++نوفلابن : مناف ويقال++بن عبد++هاشم َ ّ

 .بن عفان ++ُبن نوفل, تويف يف آخر خالفة عثامن++هاشم, وابنه احلارث
بن ++اهللا++ وولد عبد)٤( النبي )٣( وقد سمع نوفل من:)٢(

, وحنكه رسول++احلارث عىل عهد رسول اهللا  ودعا له, وولي ++اهللا 
ُبن الزبري, وتويف بعامن بعد قتل ابن الزبري, ولقب ++البرصة لعبد اهللا َ َ

 .)٥(َّببة: بن احلارث++اهللا++عبد
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي الوزير, عن بن ++من طريق عيسى) ٢٧/٣١٤(» التاريخ« زاد هنا ابن عساكر يف )١(

بن ++احلسن النسائي, عن العالءبن ++العالء وعليبن ++وكذلك رواه هالل«: البغوي
 .ها. »هالل

 ).ف(كأنه ضببب عليها يف ) ٢(
 .»عن«): م(يف ) ٣(
 قال«ثم ضبب عىل كلمتي » نبي وال أعلم نوفل من ال: القاسم++ أبوقال«) ف( يف )٤(

ابن عساكر يف : وقد ذكر هذا النص عن البغوي). م(واملثبت من . »القاسم++أبو
وقد سمع نوفل «: علي الوزير عنه, وفيهبن ++من طريق عيسى) ٢٧/٣٢٢: (»التاريخ«

 .»من النبي 
 .ها. »لةبموحدتني مفتوحتني الثانية ثقي: َّببة«: »اإلصابة« قال احلافظ يف )٥(
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سود++بن مMيع++عبد اهللا −٦٧١   )*(بن ا
, وذكر , وروى عن أبيه,اهللا ++د عىل عهد رسولِلُو  عن النبي 
 .مرةبن ++كعببن ++األسود أحد بني عديبن ++ مطيعأن: إسحاقبن ++حممد

هند, ++بن أبي++بن مسهر, عن داود++نا علي: بن سعيد++ سويد −٢١٥٥
بن األسود ++بن مطيع++اهللا++ًكنت واقفا مع عبد: موسى قال++بن أبي++عن حممد

öθ﴿بعرفات فقرأ هذه اآلية  s9uρ çµ≈ uΖø9̈“ tΡ 4’ n? tã ÇÙ ÷è t/ t⎦⎫Ïϑ yf ôã F{$#﴾ ]١٩٨: الشعراء[۩ 
كانوا ++ فقرئ عليهم ما)١(امءعجلو أنزل عىل مجلي هذا يعني كل دابة : قال

 .به مؤمنني
نا سفيان, عن زكريا, عن الشعبي :  املخزومي)٢(عبيداهللا++ أبو −٢١٥٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++حارثةبن ++األسودبن ++مطيعبن ++عبد اهللا«): ٥/٢٥(» اإلصابة«قال احلافظ يف+(*)

غالب القريش بن ++لؤيبن ++كعببن ++عديبن ++عويجبن ++عبيدبن ++عوفبن ++نضلة
 :بن حبان اىل األسود ولكن قالا ونسبه ,العدوي املدين هذا هو الصواب يف نسبه

 .»العزي فوهم++بن عبد++دأسبن ++املطلببن ++األسود
» معجم الصحابة«, و)٤/١٧٨٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته

 البن» االستيعاب«, و)٥/١٤٤(البن سعد » الطبقات«, و)٢/٧٧(البن قانع 
للمزي » هتذيب الكامل«, و)٣/٢٨٩(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٩٤(الرب ++عبد

)١٦/١٥٣.( 
 .]م/أ −٢٣٢: ق[  ۩  

» النهاية«. ُيقدر عىل الكالم فهو أعجم ومستعجم+ال+ّتتكلم, وُكل ما+التي ال:  العجامء)١(
)٣/٤١١.( 

 :يقال و,حسانبن ++الرمحن++بن عبد++سعيدهو اهللا ++عبيد++ وأبو,»اهللا++ عبدأبو«): ف(يف +)٢(
ي يروي عن املك ,ياملخزوماهللا ++عبيد++ أبو,القريش, سعيد++بن أبي++الرمحن++بن عبد++سعيد
 .»التهذيب«عيينة, وهو من رجال بن ++سفيان



 ٣٨٩ ثالثاملجلد ال  

اهللا  يقول ++سمعت رسول: بن مطيع, عن أبيه قال++أخربين عبداهللا: قال
 .)١(»ًربا بعد هذا اليومَال يقتل قريش ص«: يوم فتح مكة

محي, أبو++عبد اهللا −٦٧٢ نعب++بن سابF ا  )*(د الر
, وروى عنه فيام بلغني  .أدرك النبي 

بن ++ُحميضة++بن أبي++بن سابط++اهللا++عبد: )٢(]اهللا++ عبدبن[قال مصعب 
 .بن أهيب اجلمحي++عمرو
بردة, عن ++نا أبو: حدثني حييى احلامين: بن زهري قال++ أمحد −٢١٥٧
إذا «:  اهللا++قال رسول: بن مرثد, عن ابن سابط, عن أبيه قال++علقمة

 .)٣(»ة فليذكر مصيبته بي فإهنا أعظم املصائببأصيب أحدكم بمصي
بن ++الرمحن++عبد: بن معني يقول++سمعت حييى: )٤(بن زهري++قال أمحد

 .بن سابط اجلمحي مكي ثقة++اهللا++عبد
  .وال أعلم روى غريه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . به عن زكريا,من طريق آخر) ١٧٨٢(أخرجه مسلم  )١(

ثم قال بعد ) ٣/٩١٤(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدخمتلف يف صحبته, كام بني ذلك ابن(*) 
ف  معرو, من بني مجح يف قريش,مذكور يف الصحابةسابط بن ++عبد اهللا«: ذكر اخلالف

» اإلصابة«وكذلك ابن حجر ذكر االختالف يف صحبته يف . » مشهور النسب,الصحبة
:  فقال)٣/٢٣٤ (»الثقات«ومال لصحبته, وجزم بصحبته ابن حبان يف ) ٤/١٠٠(
 .»له صحبة«:  وقال)٧/٤١٣ (»تاريخ اإلسالم«, والذهبي يف »له صحبة«

 ).ف(من ) ٢(
 . به عن علقمة,من طريق آخر )١/٥٣( »مصنفه«الرزاق يف ++ عبدأخرجه )٣(
 ).ف(يف » زهريبن ++قال أمحد« كأنه ضبب عىل قوله )٤(
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ارث++عبد اهللا −٦٧٣ Mلب++بن عبد++بن ا  )*(ا
: املطلب++بن عبد++بن احلارث++اهللا++كان اسم عبد: )١(سعدبن ++قال حممد

 .شمس++عبد
بن عيسى النوفلي, عن أبيه, عن ++أخربين علي:  ابن سعدقال −٢١٥٨

أن : بن نوفل++بن احلارث++اهللا++اهللا, عن جده عبد++بن عبد++عمه إسحاق
اهللا ++ًبن احلارث خرج من مكة قبل الفتح مهاجرا إىل رسول++شمس++عبد

اهللا  يف ++اهللا, وخرج مع رسول++اهللا  فسامه عبد++م عىل رسول, فقد
يعني −اهللا  يف قميصه ++ فدفنه رسول)٢(بعض مغازيه فامت بالصفراء

 .)٣(»أدركته السعادة ٌسعيد«:  وقال له النبي −قميص النبي 
 . وليس له عقب, وليس له حديث فيام أعلم:

ارث++اهللا++بن عبد[شهاب بن ++عبد اهللا −٦٧٤   )*(بن زهرة++بن ا
 .جد الزهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/٤٨(البن سعد » الطبقات«: انظر لرتمجته(*) 
البن األثري » أسد الغابة«, و)١/٢٥٩(للذهبي » سري أعالم النبالء« و,)٣/٨٨٤(
 .)٤/٤٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٠٢(

 ).٤/٤٨(» الطبقات الكربى« )١(
 .واد يقع غرب املدينة قبل بدر) ٢(
 .)٤/٤٨(» الطبقات«ابن سعد يف أخرجه  )٣(

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/١٢٥(البن سعد » الطبقات«: انظر لرتمجته يف(*) 
البن حجر » اإلصابة«, و)١١/١٧٣(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٢٧(
)٤/١٢٩.( 
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َ الزهري من قبل أمه, )٢(]بن شهاب جد++اهللا++كان عبد: )١(قال ابن سعد ِ

اهللا, وكان ++عبد: اهللا ++اجلان, فلام أسلم سامه رسول++عبد: وكان اسمه
 ًأسلم قديما وهاجر إىل أرض احلبشة, ثم قدم مكة فامت هبا قبل اهلجرة,

 .وليس له حديث عن النبي 

ْسرح العامري++بن أبي++بن سعد++عبد اهللا −٦٧٥ َ)*( 
  .۩اهللا ++إنه ولد عىل عهد رسول: يقال

بن سواد الرسحي املرصي من ولده, ++بلغني أن عمرو: 
بن ++بن احلارث++رسح++بن أبي++بن سعد++اهللا++عبد: وبلغني عنه أنه نسب

بن ++بن لؤي++بن عامر++بن حسل++بن مالك++ نرصبن++بن جذيمة++حبيب
 .)٣(غالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٢٥(» الطبقات الكربى« )١(
 ).ف(, واستدركناه من )م(بني املعقوفني ليس يف + ما)٢(

بن ++الرسح++بن أبي++سعدبن ++عبد اهللا«): ٣/٩١٨(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدنسبه ابن+(*)
لؤي القريش بن ++عامربن ++حسلبن ++مالكبن ++نرصبن ++جذيمةبن ++حبيببن ++احلارث

. جذيمة بالتخفيفبن ++يف نسبه حبيب:  كذا قال ابن الكلبي,حييى++ا أب:العامري, يكنى
 .»عبيدة++ أبوحبيب بالتشديد, وكذا قال: حبيببن ++وقال حممد

, )٢٩١: ص(» طبقات خليفة«, و)٣/٢١٣(البن حبان » الثقات«: وانظر لرتمجته
). ٢/١٣٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٤٩٦(البن سعد » الطبقات«و
: بجوار ترمجته) ف(, ويف حاشية )٤/٢٨٦(» اإلكامل«باحلاء املهملة, راجع » رسح«و
 ., إشارة إىل تكرار هذه الرتمجة فيام سيأيت, وانظر تعليقنا عىل احلديث اآليت»ُمعاد«
 .]م/ب−٢٣٢: ق[  ۩  

 .»عامر«): م( يف )٣(
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بن ++بن خالد احلراين, عن ابن هليعة, عن عياش++ عمرووروى −٢١٥٩
بينا : رسح قال++بن أبي++بن سعد++اهللا++بن شفي, عن عبد++عباس, عن اهليثم

بكر وعمر وعثامن ++أبو: اهللا  وعرشة من أصحابه عىل جبل حراء++رسول
 فليس ;اسكن حراء«: ّريهم إذا حترك هبم فقال النبي وعلي والزبري وغ

 .)١(»عليك إال نبي أو صديق أو شهيد
من  »اهللاعبد «اهللا  ممن اسمه ++ّوممن تقدم موته من أصحاب رسول

 :أهل بدر وغريهم من قريش ممن مل تنته إلينا له رواية عن النبي 

 )*(بن سراقة العدوي++عبد اهللا −٦٧٦
بن ++نا ابن فليح, عن موسى: ن موسى الفرويب++ هارون −٢١٦٠

بن ++اهللا  من بني عدي++ًعقبة, عن الزهري فيمن شهد بدرا مع رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وساقه من طريقني عن, )٢٢−٢٩/٢١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
علي بن ++ وهي نسختنا هذه, وطريق عيسى,من طريق ابن بطة العكربي: البغوي
تاريخ «:  راجع. وهو وهم,»عباسبن ++اهللا++ عبدعن«:  وقال يف حديث عيسى,الوزير
 ; عن البغوي,علي الوزيربن ++فيام نقله ابن عساكر من طريق عيسى) ٢٩/٤٢(» دمشق

ِولد عىل عهد رسول اهللارسح ++بن أبي++سعدبن ++عبد هللا«: حيث قال  وهو من بني ,ُ
 .ها .»ًلؤي, وكان عامل عثامن عىل مرص, وروى عن النبي  حديثابن ++عامر

وهذا النص كام ترى فيه بعض الزيادات عن النص املذكور يف أول الرتمجة, وكان 
) ف(يف حاشية » معاد«يفرس كلمة + وهو ما;اإلمام البغوي ذكر هذه الرتمجة مرتني

 ).٢٩/٤٣(»  دمشقتاريخ« ً وراجع أيضا.بق اإلشارة إليها, واهللا أعلمالسا
البن سعد » الطبقات«, و)١٦٧٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩١٦(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/١٤١(
 ).١٥/٨(للمزي » كاملهتذيب ال«, و)٤/١٠٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٥١(
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بن عدي ++بن رباح++)١(بن أداة++بن أنس++بن املعتمر++بن رساقة++اهللا++عبد: كعب
 .ابن كعب

بن رساقة قديم اإلسالم, وقدم املدينة ++اهللا++كان عبد: )٢(وقال ابن سعد
املنذر, وشهد املشاهد كلها مع ++بن عبد++ اهلجرة ونزل عىل رفاعةيف

, وليس له عقب++رسول  .اهللا 
 .ًومل يرو عن النبي  حديثا: قال أبوالقاسم

 )*(بن مظعون++عبد اهللا −٦٧٧

 )٣(]مظعونبن ++أخو عثامن[
بن عقبة, عن ++نا ابن فليح, عن موسى:  ابن بنت الفروي −٢١٦١

 .الزهري ح
: قال حدثني أبي, عن ابن إسحاق قاال: بن األموي ا −٢١٦٢

بن ++بن حبيب++بن مظعون++اهللا++عبد: ًفيمن شهد بدرا من بني مجح
 .بن مجح++حذافة
 :بن لؤي++ومن بني عامر: قاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بالذال املعجمة» أذاة«وغريه » هتذيب الكامل«بالراء ويف » أراة«): م( يف )١(
 ).٤/١٤١(» الطبقات الكربى« )٢(

البن سعد » الطبقات«, و)٤/١٧٨٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٩٥(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/٤٠٠(
 ).٤/٢٣٩(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٩٠(

 ).ف(بني املعقوفني ليس يف +ما) ٣(
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رمة++عبد اهللا −٦٧٨  )*(العزى++بن عبد++بن 
بن خمرمة ++اهللا++حبيب, عن عبد++بن أبي++ ابن هليعة, عن يزيدوروى −٢١٦٣

ِتمتني حتى تريني ++اللهم ال: أنه قال– )١(]بن لؤي++د بني عامرأح: قال[ ُ ُ
 .يف كل مفصل مني رضبة يف سبيلك, فاستشهد يوم الياممة

 :قال الزهري وابن إسحاق

 )*(عمروبن ++۩بن سهيل++وعبد اهللا −٦٧٩
 .فر يوم بدر من أبيه إىل النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(أثبتناه من +والصواب ما. »زمعة«وكتب فوقها بخط رقيق » عزمة«) م(يف (*) 

 العزى++بن عبد++خمرمةبن ++عبد اهللا«: فقال) ٣/٤٠٤(» الطبقات«ونسبه ابن سعد يف 
 : ويكنى,لؤيبن ++عامربن ++حسلبن ++مالكبن ++نرصبن ++ود++بن عبد++قيس++بن أبيا
بن ++رقبةبن ++شقبن ++مخلبن ++حمرثبن ++أميةبن ++ هبنانة بنت صفوان: وأمه,حممد++أبا

 .»كنانةبن ++مالكبن ++ثعلبةبن ++خمدج
 البن» االستيعاب«, و)٤/١٧٨٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته

البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٧٥(البن األثري » أسد الغابة« و,)٣/٩٨٥(الرب ++عبد
)٤/٢٢٦.( 

 ).ف(كذا, واملثبت من  »لؤي أنه قالبن ++أخربين عامر«): م( يف )١(
 .]م/ أ−٢٣٣: ق[  ۩  
بن ++عمروبن ++سهيلبن ++اهللا عبد«: فقال) ٣/٤٠٦(» الطبقات«نسبه ابن سعد يف +(*)

 ,سهيل++ أبا:ويكنى ,لؤيبن ++عامربن ++حسلبن ++مالك بن++نرصبن ++ود++بن عبد++شمس++عبد
 ,»قيصبن ++مناف++بن عبد++نوفلبن ++عامر بنت فاختة :وأمه

 البن» االستيعاب«, و)٣/١٦٦٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٦٨(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٢٥(الرب ++عبد

)٤/١٢٢.( 
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 :قال ابن إسحاق

 )* (بن إسحاق++اهللا++ وعبد −٦٨٠
 . من رمية رميها)١(تل يوم حننيُمن بني سهم, ق
 :قال ابن إسحاق

 )*(س++بن عبد++بن أمية++بن العاص++بن سعيد++وعبد اهللا −٦٨١
اهللا, وقتل يوم ++عبد: اهللا ++احلكم فلام أسلم سامه رسول: كان اسمه

 .)٢(مؤتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد «: )٤/٤٩( »اإلصابة«, وقال احلافظ يف )ف(, وغري واضح يف »إسحاق«): م(كذا يف (*) 
بن ا ذكره ,بن سهم القريش السهمي++بن سعد++بن سعيد++بن عدي++بن قيس++بن احلارث++اهللا

: وقال» بن الكلبي يف نسبه سعيد املصغراإسحاق وغريه فيمن هاجر إىل احلبشة ومل يذكر 
 قتل :بن سعد واملرزباينا وقال ,بن بكار أنه استشهد بالطائف++ق والزبريبن إسحااوذكر «

 كان يلقب : وقال املرزباين,قيس ومل يسمه++ أبا:بن عقبة لكنه كناه++ وكذا قال موسى,بالياممة
 . »ويف كتاب البالذري وذيل الطرباين أنه مات باحلبشة فاهللا أعلم«: وقال» املربق

البن سعد » الطبقات«, و)٣/١٦٢٠(ألبي نعيم » لصحابةمعرفة ا«: وانظر لرتمجته
 ).٣/١٠٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٤/١٩٥(

 .»خيرب«): ف( يف )١(
ومنهم من أعاد ترمجته يف حرف العني » احلكم«أكثر من ترجم له جعله يف حرف احلاء (*) 

» رح والتعديلاجل«, و)٢/٣٣٠(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته. »عبداهللا«
» معرفة الصحابة«, و)٣/٨٥(البن حبان » الثقات«, و)٣/١١٧(حاتم ++ أبيالبن

» االستيعاب«, و)١/٢٠٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٧١٣(ألبي نعيم 
, )٣/١٥٨(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٢٠) (١/٣٥٥(الرب ++ عبدالبن
 ).٤/١١٤) (٢/١٠٢(البن حجر » اإلصابة«و

 .من طريق البغوي) ٢٩/٥٧(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
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دينة ن روى عن الن  وسكن ا  :ومن حلفاء قريش 

ينة ا++عبد اهللا −٦٨٢  )*(زديبن مالك ابن 
 .مناف++بن عبد++املطلب++حليف بني عبد

حدثني : حدثني الليث: صالح++نا أبو: بن هانئ++ إبراهيم −٢١٦٤
ًأن ابن عمر ركب يوما مع : أخربين سامل: يونس, عن ابن شهاب قال

ُبن بحينة, وهو رجل من أزد شنوءة, وهو حليف بني املطلب ++اهللا++عبد َ
 .)٢(أصحاب النبي , وهو رجل من )١(]مناف++ عبدبن[

بن القشب, ++مالك: بن بحينة أبوه++اهللا++عبد: )٣(بن سعد++وقال حممد
ًحممد وأسلم قديما, وكان ناسكا ++أبا: بحينة بنت احلارث, ويكنى: وأمه ً

 .يصوم الدهر, ومات يف خالفة معاوية
 .أويس ح++نا ابن أبي: خيثمة++ أبو −٢١٦٥
بن بالل, عن ++نا سليامن:  قاالمريم++نا ابن أبي:  ابن هانئ −٢١٦٦
الرمحن األعرج حيدث أنه سمع ++علقمة أنه سمع عبد++بن أبي++علقمة
اهللا  احتجم بلحيي مجل من طريق ++بن بحينة حيدث أن رسول++اهللا++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » معجم الصحابة«, و)٤/١٧٧٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/٣٤٢(البن سعد » الطبقات«, و)٢/٧٩(قانع 
البن حجر » صابةاإل«, و)٣/٢٧١(البن األثري » أسد الغابة«, و)٩٨٢, ٣/٨٧١(
 ).١٥/٥٠٨(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٢٢٢(

 ).ف(ليس يف ) ١(
 . به عن الزهري, من طريق آخر)٤/٣٦٢( »املشكل«أخرجه الطحاوي يف  )٢(
 ).٤/٣٤٢(» الطبقات الكربى« )٣(
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 .)١(وسط رأسه: مريم يف حديثه++مكة وهو حمرم, وزاد ابن أبي
بن ++, عن جعفربن مرض++نا بكر: نا قتيبة: خيثمة++ أبو −٢١٦٧

اهللا ++كان رسول: بن مالك ابن بحينة قال++اهللا++ربيعة, عن األعرج, عن عبد
ْ إذا صىل فرج بني يديه حتى يرى بياض إبطيه ِ ُ ُ ّ)٢(. 

حدثني أخي : بن خالد قال++نا عطاف: بن بكار++ حممد −٢١٦٨
اهللا ++بن مالك ابن بحينة عن أبيه عبد++اهللا++بن عبد++بن خالد, عن علي++مسور
ِاهللا  جالس بني ظهراني أصحابه إذ قال ++بينا رسول: أنه قال َ :

فلم يسأله أحد أي :  ثالث مرات, قال»عىل أهل تلك املقربةاهللا ++صىل«
فدخل بعض أصحاب : ًمقربة هي? ومل يسم هلم شيئا حتى تفرقوا? قال

 ۩احدثت أهن: قال عطاف−اهللا  عىل بعض أزواج النبي  ++رسول
اهللا  ذكر مقربة فصىل عىل أهلها, مل خيربنا ++إن رسول:  فقال هلا−عائشة

هم أهل «: اهللا  عليها فسألته عنها فقال++أي مقربة هي, فدخل رسول
 .)٣(»قالنْسَمقربة ع

بن ++اهللا++عبد: بن حممد القايض فيام قرئ علينا يف املسند++ويف كتاب أمحد
بن ++مناف++بن عبد++ وهي من ولد املطلبمالك ابن بحينة, وبحينة أمه,

بن القشب األزدي حليف بني زهرة, تويف ببطن ريم ++قيص, وأبوه مالك
 .سفيان++بن أبي++عىل أميال من املدينة يف خالفة معاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهباللبن ++من طريق سليامن) ١٢٠٣( ومسلم ,)١٨٣٦(أخرجه البخاري  )١(
 . بهمرضبن ++من طريق بكري) ٤٩٥( ومسلم ,)٣٩٠(أخرجه البخاري  )٢(

 .]م/ ب٢٣٣: ق[  ۩  
 . والبزار,بي يعىلأل )١٠/٦٢( »املجمع«عزاه اهليثمي يف  )٣(
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ًكان خيرا فاضاًل: وقال غري القايض ّ َ. 

 وقد روى ابن بحينة عن النبي  أحاديث منها حديث :
 .هو وغريهالس

 )*( العدوي)١(ُبن صع++بن ثعلبة++عبد اهللا −٦٨٣
 .حليف لبني زهرة

بن ++بن سنان++بن عمرو++)٢(ُبن صعري++بن ثعلبة++اهللا++عبد: بن سعد++قال حممد
ًبن عذرة, وكان حليفا لبني زهرية++بن كاهل++بن عدي++سالمان بن كالب, ++ُ

 . وحفظ عنهحممد, وقد رأى النبي ++أبا: اهللا يكنى++وكان عبد
بن بشري, ++بن زيد, عن النعامن++نا محاد: الربيع الزهراين++ أبو −٢١٦٩

: اهللا, عن أبيه قال++بن عبد++بن ثعلبة, أن ثعلبة++اهللا++عن الزهري, عن عبد
ّصاع من بر«: اهللا ++قال رسول  أو قمح بني كل اثنني عن كل صغري أو ُ

 ,اهللا ++و فقري, أما غنيكم فيزكيه غني أ, ذكر أو أنثى, أو مملوكّرُكبري ح
 .)٣(» عليه أكثر مما أعطىّفريد وأما فقريكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ووقعت »بضم الصاد وفتح العني املهملة«): ٥/١٨٢(» اإلكامل« قيده ابن ماكوال يف )١(
 .»صعرية«): ف(يف 

البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٠٢ (ألبي نعيم» معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٨٧٦(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/٩٥(قانع 

 ).١٤/٣٥٣(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٣١(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٨٦(
 .»صعرية«): ف(يف ) ٢(
 . بهزيدبن ++ عن محاد,من طريق آخر) ١٦١٩(داود ++ أبوأخرجه )٣(
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بن ثعلبة سنة سبع وثامنني يف آخر ++اهللا++مات عبد: بن عمر++وقال حممد
 .امللك, وهو ابن ثالث وثامنني سنة++خالفة عبد

: نا شعيب, عن الزهري قال: اليامن++نا أبو:  ابن زنجويه −٢١٧٠
اهللا  مسح وجهه ++ُبن صعري, وكان رسول++بن ثعلبة++اهللا++حدثني عبد
 .)١(زمن الفتح

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . به عن الزهري, من طريق آخر)٥/٤٣٢(أخرجه أمحد  )١(
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 )*(بن ربيعة البدري++بن عامر++عبد اهللا −٦٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» ربيعةبن ++عامر«هي لألب » البدري«أن نسبة ): األول: (يف هذه الرتمجة تنبيهان(*) 
وقد » عامربن ++عبد اهللا«ًهذا الصحابي له أخ اسمه أيضا ): الثاين. (وليس لالبن

ًعامر بعده ولده فسامه أيضا ُثم ولد ل» األكرباهللا ++عبد«ُاستشهد بالطائف ولقب بـ
 اهللا++عبد «)١٥/١٤٠(» هتذيب الكامل«, كام قال املزي يف »األصغر«ُولقب بـ اهللا ++عبد
 ولد ,كعب من قريشبن ++ حليف بني عدي,حممد املدين++ أبوربيعة العنزيبن ++عامربن ا

ا استشهد ًأيضاهللا ++وله أخ أكرب منه اسمه عبد روى عن النبي , يف عهد النبي 
 ,خيثمة++بن أبي++خيثمة أخت سليامن++ أبيليىل بنتاهللا ++مهام أم عبدأ و,يوم الطائف

بن ++ قال اهليثم.نفيلبن ++ا للخطابًربيعة من كبار الصحابة حليفبن ++وكان أبومها عامر
 سنة مخس : وقال غريه,ربيعة سنة بضع وثامننيبن ++عامربن ++اهللا++ عبد تويف:عدي

بن ا : وقيل,بن مخساومات وهو   أدرك النبي :همندبن ++عبد اهللا++ أبوال وق.وثامنني
 .»أربع

اآلحاد «, و)٣/١٤٩() ٣/٢٧( رواية الدوري »تاريخ ابن معني«: وانظر لرتمجته
» الثقات«, و)٥/١٢٢(» اجلرح والتعديل«, و)١/٦٣١(عاصم ++ أبيالبن» واملثاين

البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٧٢٨(» معرفة الصحابة«, و)٣/٢١٩(البن حبان 
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٩ / ٥ (البن سعد» الطبقات«و ,)٢/٦٧(قانع 

بن ++اهللا++ عبدعمر++ أبوجعل«: وقال) ٣/١٨٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٣٠(
بن ++ومثله قال الزبري. رجلني, هذا وهو األكرب, والثاين وهو األصغر: ربيعةبن ++عامر

, »نعيم فلم يذكرا غري واحد++ وأبووأما ابن منده. بكار, جعلهام اثنني أكرب وأصغر
 )٢/٤٠(للذهبي  »املقتنى يف رسد الكنى«, و)٢٥٧ / ١ (النووي» هتذيب األسامء«و
 .)٣/٥٢١( »سري أعالم النبالء«و

 عامربن ++مالكبن ++ربيعةبن ++عامربن ++عبد اهللا«): ٤/١٣٨(» اإلصابة«قال احلافظ 
 وأبوه من كبار ,حليف بني عدي ثم اخلطاب والد عمر −بسكون النون−العنزي 

عامر األكرب بن ++اهللا++ عبدذكر الزبري أنه استشهد بالطائف وهو. الصحابة تقدم ذكره
 قال .عويجبن ++اهللا++بن عبد++حثمة++ أبي وأمهام ليىل بنت,وأما األصغر فله رؤية

معني بن ++ عن حييى»تارخيه« عباس الدوري يف  قتل األكرب بالطائف وروى:الواقدي
 = ,ربيعة بالطائف أصابته رميةبن ++عامربن ++اهللا++ عبد قتل:معرش قال++ أبيقال يف رواية
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بن ++بن عامر++بن مالك++بن ربيعة++بن عامر++اهللا++ أن عبدأخربت −٢١٧١
ًبن كعب, وقد شهد عامر بدرا, ++بن سالمان, حليف بني عدي++حجر ٌ

 سكن املدينة, ورأى النبي  وهو صبي, وروى بن عامر++اهللا++وكان عبد
 .عنه

بن عقبة, عن ++ ابن فليح, عن موسى۩نا:  هارون الفروي −٢١٧٢
 .الزهري ح

حدثني أبي, عن ابن إسحاق فيمن شهد :  ابن األموي −٢١٧٣
 .بن كعب++بن عدي++بن ربيعة, حليف++عامر: ًبدرا

 .من أهل اليمن: زاد ابن إسحاق
 .موي, عن أبيه, عن ابن إسحاق بذلك ابن األ −٢١٧٤
بن معني يقول يف ++سمعت حييى: بن حممد قال++ عباس −٢١٧٥

وأصابته  ,اهللا++عبد: ٌربيعة ابن اسمه++بن أبي++كان لعامر: معرش++حديث أبي
 فقال النبي  −يعني زمن: قال حييى− منها )١(رمية يوم الطائف فضمر

 »اهللا++ عبدًخلفا مناهللا ++عبدل البرشى«: ألمه ودخل عليها وهي تئن فقال
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبرشي « :ألمه  يعني عىل اسمه فقال النبي .اهللا++ عبدوولد ألمه آخر فسامه أبوه

كره يف ترمجة أخيه أنه حفظ يصح لام سأذ+ وهذا ال:قلت. »اهللا++ عبدخلف عناهللا ++بعبد
فمن يولد   والطائف كانت يف آخر سنة ثامن من اهلجرة,.ا وهو غالمًشيئ عن النبي 

 إنام يقال له ,يقال له غالم+ ومثله ال,سنتني فقط بعدها إنام يدرك من حياة النبي 
 .»طفل

 .]م/ أ−٢٣٤: ق[  ۩  
ِضمن«: ثريوالنهاية البن األ) ٣/٢٧( يف تاريخ ابن معني)١(  به الذيآخرها نون, وهو » َ

َجسده يف َضامنة  ., وهو املوافق للسياقَبالَء أو َكرس أو َزمانة من َ
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سمعت : بن عامر, قال حييى++اهللا++اهللا, فهو عبد++ًفولدت غالما فسمته عبد
 .)١(هذا من حجاج األعور

بن أيوب ++أنا حييى: مريم++بن أبي++نا سعيد:  ابن زنجويه −٢١٧٦
بن ++اهللا++بن عامر, عن عبد++اهللا++حدثني ابن عجالن, عن زياد موىل عبد: قال
اهللا  عىل أمي وأنا غالم وأدبرت ++دخل رسول: ر أنه سمعه يقولعام

ماذا «: اهللا ++اهللا, تعال هاك, فقال رسول++عبد+ يا:ًخارجا فنادتني فقالت
أما إنك لو مل تفعلي كتبت عليك «: ًأعطيه مترا, قال:  قالت»?هتعطين

 .)٢(»بةْذَك
عد, عن ابن بن س++نا إبراهيم: بن جعفر الوركاين++ حممد −٢١٧٧

إذا سمعتم «: قال النبي : بن ربيعة قال++بن عامر++اهللا++شهاب, عن عبد
وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خيرجنكم  ولستم هبا فال تدخلوها, به بأرض
 .)٣(الطاعون:  يعني»الفرار منه

سنة −حممد ++أبا: ويكنى−بن عامر++اهللا++مات عبد: بن عمر++قال حممد
 .مخس وثامنني

* **  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو عنده ,»تارخيه« وعزاه للدوري يف ,)٥/١٠٧( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف  )١(

)٣/٢٧.( 
 .به عجالنبن ++ عن حممد,من طريق آخر) ٤٩٩١(داود ++ وأبو,)٣/٤٤٧(أخرجه أمحد  )٢(
 . بهمن طريق ابن شهاب) ٢٢١٩( ومسلم ,)٦٩٧٣(أخرجه البخاري  )٣(
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شعري++اهللا++عبد: أبو موسى −٦٨٥  )*(بن قيس ا
 .ًالعاص, سكن الكوفة وابتنى هبا دارا إىل جانب املسجدبن ++حليف سعيد

 .معاوية ح++نا جرير وأبو: خيثمة++بن حرب أبو++)١( زهري −٢١٧٨
عثامن, عن ++معاوية, عن عاصم, عن أبي++نا أبو:  جدي −٢١٧٩
 أال ,قيسبن ++اهللا++ عبديا«:  فقالاهللا ++دعاين رسول: موسى قال++أبي
ال حول وال قوة إال «: بىل, قال:  قلت»نز اجلنة?ك عىل كلمة من َكّأدل
 .)٢(»باهللا

بن قيس ++اهللا++موسى عبد++أبو: عبيد قال++, عن أبي)٣( عمي −٢١٨٠
ِبن أدد++)٤(بن األشعر++من ولد اجلامهر َ۩. 

ّبن حضار++يمبن سل++بن قيس++اهللا++عبد: عبيد++وقال غري أبي بن حرب ++َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++غنمبن ++عامربن ++حرببن ++حضاربن ++سليمبن ++قيسبن ++عبد اهللا«: نسبه غري واحد(*) 
 .»موسى األشعري++ أبو,بن األشعر++بن اجلامهر++بن ناجية++بن وائل++بن عذر++بن عامر++بكر

» معجم الصحابة«, و)٤/١٧٤٩(ألبي نعيم » صحابةمعرفة ال«: وانظر لرتمجته
البن خياط » الطبقات«, و)٤/١٠٥(البن سعد » الطبقات«, و)٢/١٢٤(البن قانع 

البن األثري » أسد الغابة«, و)٤/١٧٦٢(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٦٨: ص(
 ).١٥/٤٤٦(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٢١١(البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٣٧١(

 .وهو الصواب) ف(, واملثبت من »هارون«: إىل) م( تصحف يف )١(
  عن عاصم,معاوية وغريه++ أبيمن طريق) ٢٧٠٤( ومسلم ,)٤٢٠٥(أخرجه البخاري  )٢(

 .به
 ).ف(كذا, واملثبت من » أبي«): م( يف )٣(
آخره راء » األشعر«: ًوبمثله يف مجيع مصادر الرتمجة املذكورة سابقا) ف( هكذا يف )٤(

 .»األشعرين«): م(لة, ويف مهم
 .]م/ ب−٢٣٤: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٤٠٤
بن ++بن اجلامهر++بن ناجية++بن وائل++بن عامر++بن بكر++بن عنز++ابن عامر

 . بن قحطان++بن يعرب++بن مشجب++بن زيد++بن أدد++األشعر, وهو نبيت
 .بن عك, كانت أسلمت وماتت باملدينة++ظبية بنت وهب: موسى++وأم أبي
: بن غياث++نا حفص: قاالبن عمر ++اهللا++بن عمرو وعبد++ داود −٢١٨١
اهللا ++قدمنا عىل رسول: موسى قال++بردة, عن أبي++بن أبي++اهللا++بن عبد++نا بريد

 بعد فتح خيرب بثالث, فقسم لنا النبي  ومل يقسم ألحد مل يشهد 
 .الفتح غرينا
 .)١(اهللا  مع معاذ عىل اليمن++مويس ممن استعمله رسول++وكان أبو
 .أنا شعبة ح: جلعدبن ا++ علي −٢١٨٢
 .ح. نا شعبة: بن جعفر++نا حممد: )٢(بن حنبل++ أمحد −٢١٨٣
بردة, ++بن أبي++نا شعبة, عن سعيد: نا وكيع: خيثمة++ أبو −٢١٨٤

موسى إىل اليمن ++ًأن النبي  بعث معاذا وأبا: موسى++عن أبيه, عن أبي
 .)٣(»راّنفُ وتطاوعا وال ت,راِّوال تعسِّيسرا «: فقال هلام
بن ++يعني سعيد−معاوية العباداين ++أنا أبو: بن اجلعد++ علي −٢١٨٥
 عطيُأ«: اهللا ++قال رسول: بن مالك قال++ عن ثابت, عن أنس−رزين
 .)٤(»ًموسى مزمارا من مزامري آل داود++أبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهمن طريق بريد) ٢٥٠٣(, ومسلم )٣١٣٦(أخرجه البخاري  )١(
 .وهو تصحيف من الناسخ بسبب انتقال النظر» حنبلبن ++نا حممد«): م( زاد بعدها يف )٢(
 .ة بهبرد++ أبيمن طريق) ١٧٣٣(, ومسلم )٣٠٣٨(البخاري أخرجه  )٣(
 ).١/٤٩٦( »مسنده«اجلعد يف بن ++عليأخرجه  )٤(
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نا سليامن التيمي, : بن عيسى++نا صفوان: بن عمر++ عبيد اهللا −٢١٨٦
موسى األشعري صالة الصبح, فام ++صىل بنا أبو: عثامن النهدي قال++عن أبي

 .)٣(ً قط كان أحسن صوتا منه)٢( وال بربط)١(سمعت صوت صخ
بن ++بن سعيد, عن غيالن++نا شداد: نا أبي: بن علي++ نرص −٢١٨٧

أحاديث ++كتبت عن أبي: موسى قال++بن أبي++بردة++حدثني أبو: جرير قال
: بكتبي, فمحاها بالامء وقالفدعا : نعم, قال: تكتب? فقلت: ففطن فقال

 .)٤(اهللا ++خذ كام أخذنا عن رسول
بردة ++بن حييى, عن أبي++نا وكيع, عن طلحة: خيثمة++ أبو −٢١٨٨
ِفظهر علي, فأمر بمًكتابا ++كتبت عن أبي: قال  بكتبي فيها, )٦( فقال)٥(ٍنَكْرّ

 .)٧(فغسلها
بن عمري ++امللك++نا زهري, عن عبد: بن يونس++نا أمحد:  عمي −٢١٨٩
ّمقطعةموسى داخال من هذا الباب, وعليه ++رأيت أبا: قال  ومطرف )٨(ُ

َباب كندة: حربي, يعني ْ ِ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالصاخة«: )٣/٢٥( »النهاية« هو الصياح, جاء يف )١( َّ ُّتصخ التي ُالصحية :َّ ُ  أي: ْاألسامع َ
ُتقرعها َ ْ ُّوتصمها َ ِ ُ«. 

َالبربط«: )١/٢٨٥ (»النهاية« قال ابن األثري يف )٢( ْ ْملهاة :َ  فاريس وهو ُالعود ُتْشبه َ
َبربت وأصله. ّمعرب ُيضعه به اربالض ألن ;َْ  .ها. »َبر: َّالصدر واسم ,صدره عىل َ

 . به من طريق املصنف)١/٢٥٨( »احللية«نعيم يف ++ أبوأخرجه )٣(
 ).١/١٥١( »احللية« انظر )٤(
 ).١/٣٧١(» املعجم الوسيط«. ِ وعاء تغسل فيه الثياب)٥(
َقلب:  أي)٦(  ).٤/٢٠٦(» النهاية«. َ
 . به عن وكيع, عن أبيه)١/٢١٤( »العلل«حاتم يف ++ أبيأخرجه ابن )٧(
َّاملُقطع: وقيل أي ثوب قصري, )٨(  .وغريه قميص من ُويخاط َّيفصل+ ماّلُك: الثياب من َ

 ).٤/١٣٢(» النهاية«
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بن زيد, عن أيوب, ++نا محاد:  املوصلي۩بن إبراهيم++ أمحد −٢١٩٠
كان يف خاتم األشعري أسد بني رجلني أو رجل بني : عن حممد قال

 .أسدين
بن سلمة, عن ثابت, ++نا محاد: داود++نا أبو: بن مسلم++ علي −٢١٩١

موسى كان له رساويل يلبسه بالليل إذا نام; خمافة أن ++أن أبا: عن أنس
 .ينكشف
, عن )١(نا جرير, عن منصور, عن إرسائيل: خيثمة++ أبو −٢١٩٢
موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته تبكي ++دخلت عىل أبي: بن أوس قال++يزيد

ّأو تهم به, فقال هلا أبو ُ ? قالت++قال رسول++ سمعت ماأما: موسى++َ : اهللا 
قول ++ما: لقيت املرأة فقلت هلا: موسى قال يزيد++بىل, فسكتت, فلام مات أبو

, قلت++قال رسول++موسى لك ما++أبي قال : ِّبىل, ثم سكت? قالت: اهللا 
َليس منا من حلق«: اهللا ++رسول َ َ ومن سلق)٢(َ َ َ ومن خرق)٣(َ َ َ)٥(»)٤(. 
بن سعيد, عن ++نا حييى: بن عمر القواريري++اهللا عبيد  −٢١٩٣

موسى ++أن أبا: بردة++عثامن النهدي, عن أبي++سليامن التيمي, عن أبي
ّأي بني اذكروا صاحب الرغيف: األشعري قال لبنيه عند موته ِ أن رجاًل : َ

كان يتعبد يف صومعة له أربعني سنة, ثم شبب أو شبه الشيطان يف عينه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م/ أ−٢٣٥: ق[  ۩  
 ).ف(, واملثبت من »إبراهيم«): م( تصحف يف )١(
 ).٤/٢٠(» حاشية السندي عىل النسائي«.  أي حلق رأسه أو حليته ملصيبة)٢(
 ).٢/٩٨٣(» النهاية«. رفع صوته عند املصيبة:  أي)٣(
 ).٢/٦٨(» النهاية«. واملراد الثياب. ّ أي شق)٤(
 . بهمن طريق منصور) ٣١٣٠(داود ++ وأبو,)٤٠٤, ٤/٣٩٦(أخرجه أمحد  )٥(
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ً معها لسبع ليال ثم تركه فخرج تائبا, فجعل خيطو امرأة فنزل, فكان
 الليل إىل دكان عليه ثالثة عرش أو اثنا عرش )١(َّحتى أجنهويسجد 

ًمسكينا, ورجل يعطي كل واحد منهم رغيفا كل ليلة قال فأعطاهم : ً
ًرغيفا رغيفا وأعطاه رغيفا وترك رجاًل منهم فقال له ً حبست عني : ً

واهللا ++تراين حبسته عليك ال: ا? قالًالرغيف أما كان بك عنه غن
ُأعطيتك الليلة شيئا, فدس الرجل الرغيف إىل الرجل الذي مل يعط ++ال ّ ً

فوزنت الليالي بالسنني فرجحت الليالي, ثم وزنت : ًوأصبح ميتا, قال
 .)٢(الليالي بالرغيف فرجح الرغيف

بع, وهو موسى تويف سنة ثنتني أو سنة أر++ وبلغني أن أبا:
 .ابن نيف وستني سنة

سلمي++عبد اهللا −٦٨٦  )*(بن قيس ا
بن ++بن سليامن, عن حممد++كامل اجلحدري, عن فضيل++ أبو −٢١٩٤
أن النبي  : بن قيس األسلمي++اهللا++معاوية, عن عبد++حييى, عن أبي++أبي

ِ من رجل من بني غفار سهمني من خيرب ببعري, فقال له ۩اشرتى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٨٢٨(» النهاية«.  أي سرته)١(
 . بهمن طريق سليامن) ٧/٦١(شيبة ++ أبيأخرجه ابن )٢(

 البن» اجلرح والتعديل«, و)٥/١٧٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: لرتمجتهانظر (*) 
» االستيعاب«, و)٤/١٧٥٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/١٣٨(حاتم ++أبي
البن » اإلصابة«, و)٣/٢٦٢(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٧٩(الرب ++ عبدالبن

 وهو مرساًل روى عن النبي حاتم عن أبيه ++ أبيبناوقال «: وقال) ٤/٢١٤(حجر 
 .» يعني من غري هذه الطريق, وال أعلم له صحبة,جمهول

 .]م/ ب−٢٣٥: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٤٠٨

 وأن ,علم أن الذي أخذت منك خري من الذي أعطيتكا«: اهللا ++رسول
 وإن شئت , فإن شئت فخذ, من الذي تأخذّني أحب إلييالذي تعط

 .)١(»فاترك
 وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث, وال أعلم له :

 .صحبة
بن إسامعيل البخاري تسمية نفر ممن ++ رأيت يف كتاب حممد:

ًاهللا, ومل أجد هلم عندي حديثا, وذكر ++عن النبي  ممن اسمه عبدروى 
 .ًابن إسامعيل أسامءهم ومل يذكر هلم حديثا

  :قال ابن إسامعيل

 بن النحام++بن نعيم++ اهللاعبد −٦٨٧
 .ًسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا

 : قال

ارثبن ++وعبد اهللا −٦٨٨  )*(ضرار++بن أبي++ا
 .ًنبي  حديثاسكن الكوفة, وروى عن ال

 : قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن املصنف) ٤/٢١٤( »اإلصابة«ذكره احلافظ يف  )١(
  قال,رضار املصطلقي++بن أبي++احلارثبن ++عبد اهللا«): ٤/٤٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف +(*)

 .»يف فداء بني املصطلق  قدم عىل النبي :عمر++أبو



 ٤٠٩ ثالثاملجلد ال  
 )*(اليشكرياهللا ++وعبد −٦٨٩

ّسكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا ويشك فيه ُ ً. 
 : قال

 بن أسعد++وعبد اهللا −٦٩٠
 .)١(وهو خطأ: قال

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن االيشكري والد املغرية استدركه اهللا ++عبد«: )٥/٢٢١( »إلصابةا«قال احلافظ يف +(*)

 عن ,إسحاق++بن أبي++ عن يونس,عمرانبن ++خرج من تاريخ املوصل للمعاىفأ و,األثري
عة يف غدوت حلاجة اىل املسجد فإذا بجام:  عن أبيه قال,اليشكرياهللا ++عبدبن ++املغرية

فعرضت له عىل قارعة الطريق بني ,  وقد وصف لي النبي ,السوق فملت إليهم
 نبئني :منى وعرفات فعرفته بالصفة فجئت حتى أخذت بزمام ناقته فقلت

 :بن األثرياقال . احلديث» ...بيشء يقربني من اجلنة ويباعدين من الناراهللا ++رسول+يا
 وهو كام .انتهى, املنتفق واجلميع واحدبن ++اهللا++عبد والد املغرية ويفاهللا ++تقدم يف عبد

 بل يذكره يف أحدمها , وما كان ينبغي له ان يرتجم له بوالد املغرية وباليشكري,قال
 ووقع يف ,ربيعةبن ++اهللا++ عبد ويف,األخرمبن ++اهللا++ عبدنه ذكر يفأغفل أ وقد ,وينبه عليه

بن ++ وقد ذكرته يف سعد, عن أبيه أو عمهاألخرمبن ++سعدبن ++أكثر الطرق عن املغرية
 .» وكأن األخرم لقب واسمه ربيعة,األخرمبن ++اهللا++ عبداألخرم ويف

 بنا ذكره ,زرارة األنصاريبن ++أسعدبن ++عبد اهللا«: )٤/٦( »إلصابةا« قال احلافظ يف )١(
حابة  ذكره البخاري يف الص: وقال البغوي,حاتم وابن حبان وغريمها يف الصحابة++أبي

 .»وهو خطأ



  ثالثاملجلد ال ٤١٠
 : قال

 )*(أنسبن ++جزيبن ++وعبد اهللا −٦٩١
 .ًروى عن النبي  حديثا

 )*(بن سهل++Iلحة زيد++بن أبي++عبد اهللا −٦٩٢
, وسامه رسول++ولد عىل عهد رسول  .اهللا++عبد: اهللا ++اهللا 

نا ثابت, عن : بن سليامن++نا جعفر: بن مسعود++ صلت −٢١٩٥
ْطلحة يف خرقة قبل ++ًولدت أم سليم غالما فحمله أبو: بن مالك قال++أنس ِ

, فمضغ رسول++َأن يرضع, فذهب به إىل رسول مترة اهللا  ++اهللا 
 ّحب«: اهللا ++, فقال رسول)٢(ّي يتلمظالصب يف فيه, فجعل )١(ّفمجها

 .)٣(اهللا++عبد: اهللا  ودعا له, وسامه++ّ فحنكه رسول»األنصار التمر
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++بن عامر++بن أنس++بن جزء++عبد اهللا«: )٣/١٦١٣ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++قال أبو+(*)

. »بن مطرف++علي السلمي, يعد يف البرصيني, ذكره بعض املتأخرين وزعم أنه جد نائل
 .»بن عامر السلمي++بن أنس++بن جزء++عبد اهللا«: )٤٠ / ٤ (»اإلصابة«وقال احلافظ يف 

, )٥/١٣(البن حبان » الثقات«, و)٥/٩٤(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٥/٧٤(البن سعد » الطبقات«, و)٣/١٦٥٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
, )٣/١٨٠(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٢٩(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و
 ).١٥/١٣٣(للمزي » لهتذيب الكام«, و)٥/١٥(البن حجر » اإلصابة«و

 ).٤/٦١٩(» النهاية«. ّ أي صبها)١(
 ).٤/٥٥٣(» النهاية«. ّ أي يدير لسانه يف فيه, وحيركه يتتبع أثر التمر)٢(
 . بهمن طريق ثابت) ٢١٤٤(أخرجه مسلم  )٣(



 ٤١١ ثالثاملجلد ال  

ه عبد نصار وحلفائهم ا  :اهللا++باب من روى عن الن  من ا
نصاري++بن عبد++جابر++بن حرام, أبو++بن عمرو++عبد اهللا −٦٩٣  )*(اهللا ا
بن ++)١(سمعت سعد: موسى قال++اهللا أبو++بن عبد++ هارون −٢١٩٦
بن حرام, ++بن عمرو++اهللا++عبد: بن جعفر األنصاري يقول++احلميد++عبد
ُعقبي بدري نقيب, وشهد يوم أحد, وهو من بني  ,اهللا++بن عبد++جابر++أبو َ

 .سلمة
حدثني أبي, عن ابن :  األموي قال۩بن حييى++ سعيد −٢١٩٧

بن ++بن غنم++بن كعب++بن ثعلبة++بن حرام++بن عمرو++اهللا++عبد: إسحاق قال
ُاهللا, نقيب شهد بدرا, وقتل ++بن عبد++جابر++بن سلمة األنصاري, أبو++كعب ً

ًيوم أحد, وابنه جابر مل يشهد بدرا ُ. 
بن ++نا سعيد: بن زيد قال++نا محاد: الربيع الزهراين++ أبو −٢١٩٨

ِوجدع ُيوم أحد ++تل أبيُق: اهللا قال++بن عبد++نرضة, عن جابر++يزيد, عن أبي ُ
 وقطعتا أذنيه, فقمت ألنظر إليه فحيل بيني وبينه, ثم أيت به قربه أنفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن سعد » الطبقات«, و)٣/١٧١٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٥٤(الرب ++البن عبد» تيعاباالس«, و)٦٢٠, ٣/٥٦١(
 ).٤/١٨٩(البن حجر » اإلصابة«, و)١/٣٢٤(» سري أعالم النبالء«, و)٣/٢٤٢(

: »التهذيبني«هو الصواب, وهو كام يف ) ف(واملثبت من » سعيد«): م( تصحف يف )١(
 ياألنصار سنانبن ++رافع بن++احلكمبن ++اهللا++بن عبد++جعفربن ++احلميد++بن عبد++سعد«

 .»املدين معاذ++ أبوياحلكم
 .]م/ أ−٢٣٦: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٤١٢

ما زالت «: فدفن مع اثنني يف قربه, فجعلت ابنة له تبكيه فقال النبي 
ًفحرضت له قربا بعد ستة أشهر فحولته :  قال»املالئكة تظله حتى رفع

 .)١(ت يف حليته; حيث كان متسه األرضًإليه, فام أنكرت منه شيئا إال شعرا
بن عيينة ++سمعت سفيان: بن حممد الناقد قال++ عمرو −٢١٩٩
يا «: اهللا, أن النبي  قال له++بن عبد++رجل, عن رجل, عن جابر: يقول
ّأمتنى أن أرد:  قال,ّ عليَّمتن:  أباك فقال لهاأحياهللا ++ أنَ أعلمت,جابر  إىل ُ

 قال »ترجعون++ الإين قضيت أن: رة أخرى, قالُالدنيا فأقتل يف سبيلك م
رجل عن ++ ماحممد,++أبا+ يا:فسألت سفيان بعد هذا بسنتني قلت: عمرو

بن ++اهللا++ عبدعلي التيمي, عنبن ++نا حممد: رجل عن جابر? قال سفيان
 ,يا جابر« :اهللا ++قال لي رسول: ًسمعت جابرا قال: عقيل قالبن ++حممد

 .)٢( وساق احلديث»... أباكايأحاهللا ++أعلمت أن

 )*(بن امرئ القيس++بن رواحة++عبد اهللا −٦٩٤
ًشهد بدرا والعقبة وأحدا واخلندق ومشاهد النبي  ُ ً. 

بن ++نا ابن فليح, عن موسى: بن موسى الفروي++ هارون −٢٢٠٠
 .عقبة, عن الزهري ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن جابر,من طريق آخر) ٢٤٧١ ,١٢٤٤(أخرجه البخاري  )١(
 . به من طريق ابن عيينة)٣/١٦١(أخرجه أمحد  )٢(

البن » معجم الصحابة«, و)٣/١٦٣٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/٥٢٥(البن سعد » الطبقات« و,)٢/١٢٨(قانع 

, )٤/٨٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٣٠(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٨٩٨(
 ).١٤/٥٠٦(للمزي » هتذيب الكامل«و



 ٤١٣ ثالثاملجلد ال  

 ابن األموي, عن أبيه, عن ابن إسحاق قاال فيمن شهد  −٢٢٠١
 بن احلارث++بن مالك++زهري++بن أبي++بن امرئ القيس++بن رواحة++اهللا++عبد: ًبدرا

ًابن اخلزرج, شهد بدرا, وقتل يوم مؤتة شهيدا, أمري رسول ُ  .اهللا ++ً
بن سابق, عن ابن ++أخربين صدقة: بن حممد قال++ زهري −٢٢٠٢

 .بن رواحة++اهللا++عبد: سعيد يف النقباء االثني عرش++إسحاق, عن أبي
بن ++أنا معمر, عن حرام: الرزاق++نا عبد: ابن زنجويه  −٢٢٠٣

 ابن رواحة من النقباء ۩اهللا++عبد: عثامن, عن ابن جابر, عن جابر قال
 .االثني عرش

ُبن رواحة شهد بدرا وأحدا وقتل ++اهللا++بلغني أن عبد: قال ابن زنجويه ً ُ ً
 .يوم مؤتة
عن سليامن بن سعد, ++بن أيوب, عن إبراهيم++نا أمحد:  زهري −٢٢٠٤

الضحاك كان عاملًا, أن : حممد األنصاري, عن رجل من قومه يقال لهبن ا
 .)١(بن رواحة++اهللا++بن عمرو وعبد++النبي  آخى بني املقداد

عن : هشامبن ++نا معاوية: شيبة++بن أبي++حممدبن ++ عثامن −٢٢٠٥
بن ++ةسلم++ أبيإبراهيم التيمي, عنبن ++عن محيد األعرج, عن حممد سفيان,

َاهللا  أن يطرق ++هنى رسول: بن رواحة قال++ عن عبداهللاعبدالرمحن, ُ َ
َالرجل أهله لياًل ُ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م/ ب−٢٣٦: ق[  ۩  

 . بهأيوببن ++ عن أمحد)٢٨/٤٥٥( »هتذيبه«ذكره املزي يف  )١(
 . به من طريق سفيان)٢٨/٤٥٥(أخرجه أمحد  )٢(



  ثالثاملجلد ال ٤١٤

 صالح,بن ++عياش, عن زمعةبن ++نا إسامعيل: عرفةبن ++ احلسن −٢٢٠٦
 )١(هنى: رواحة قالبن ++اهللا++ عبد عن,وهرام, عن عكرمةبن ++عن سلمة

 .)٢( وهو جنب أن يقرأ أحدنا القرآناهللا ++رسول
حدثني : نا الليث قال: صالح++ أبونا: هانئبن ++ إبراهيم −٢٢٠٧
  أنه سمع,سنان++بن أبي++حدثني اهليثم:  عن ابن شهاب قال,يونس

يقول ++ الًإن أخا لكم: اهللا ++صصه وهو يذكر رسولَهريرة يقول يف ق++أبا
َالرفث  :يعني بذلك ابن رواحة )٣(َّ

ــول ــا رس ــواهللا+وفين ــهيتل  الفجـر سـاطع منإذا انشق معروفكتاب
ــضاجعهيبيــت جيــايف جنبــه عــن فراشــ إذا اســتثقلت بالكــافرين امل

ــات أنقلوبنـاف بعد العمـىىأرانا اهلد ــه موقن ــاب ــع++ م ــال واق )٤(ق

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»هنانا«): م( يف )١(
 . بهعياشبن ++ عن إسامعيل,ن طريق آخرم) ١/١٢٠( »السنن«أخرجه الدارقطني يف  )٢(

ُيريده+ مالكلٌ جامعة كلمة :الرفث )٣( ِ  ).٢/٥٩٣(» النهاية«. املرأة من ُالرجل ُ
 . به عن الزهري,من طريق آخر) ٦١٥١, ١١٥٥(أخرجه البخاري  )٤(



 ٤١٥ ثالثاملجلد ال  

 )١(بن زيد++ربه++بن عبد++بن ثعلبة++بن زيد++عبد اهللا −٦٩٥
ارث زرج++بن ا  )*(بن ا

 ., وكان الذي أري النداءاهللا ++رسول مع ًشهد بدرا والعقبة
 . األموي, عن أبيه, عن ابن إسحاقابن بذلك  −٢٢٠٨

نا :  قالاملخرميجعفر ++ أبواملباركبن ++اهللا++بن عبد++ حممد −٢٢٠٩
بن ++ذكر حممد: ق قال إسحا)٢(]إبراهيم, عن أبيه, عن ابن[بن ++يعقوب
  عن,املسيببن ++دشهاب الزهري, عن سعيبن ++اهللابن عبيد++مسلم
رضب ُ أن ياهللا ++مجع رسولألام : ربه قال++بن عبد++زيدبن ++اهللا++عبد

طاف , أ النصارىملوافقةوهو له كاره , بالناقوس فيجتمع الناس للصالة
 ,بيدهًوأنا نائم رجل عليه ثوبان أخرضان حيمل ناقوسا الليل  ۩بي من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(, واملثبت من »يزيد«: إىل )م(تصحف يف ) ١(

بن ++ربه++بن عبد++ثعلبةبن ++زيدبن ++عبد اهللا«): ٣/١٤٣(» أسد الغابة«قال ابن األثري يف (*) 
 : يكنى,اخلزرج األنصاري اخلزرجي احلارثيبن ++احلارثبن ++ من بني جشم,زيد
 إنام ,»ثعلبة«ليس يف آبائه : نصاريحممد األبن ++اهللا++ عبدوقال, عمر++ أبو قاله.حممد++أبا
 عم »ربه++بن عبد++ثعلبة«و. »احلارثبن ++زيدبن ++ربه++بن عبد++زيدبن ++عبد اهللا« :هو

وذلك خطأ وقد نسبه كام ذكرناه ابن الكلبي وابن .  فأدخلوه يف نسبه»زيدبن ++اهللا++عبد«
 .»نعيم وأثبتوا ثعلبة++ وأبومنده

» معجم الصحابة«, و)٣/٥٣٦(البن سعد » كربىالطبقات ال«: وانظر لرتمجته
البن » اإلصابة«, و)٣/٩١٢(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٢/١١١(البن قانع 

 ).١٤/٥٤٠(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٩٧(حجر 
 ).ف(بني املعقوفني ليست يف +ما) ٢(

 .]م−أ/٢٣٧: ق[  ۩  
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ندعو به إىل : ا تصنع به? قلتوم: لناقوس? قالا أتبيع ,اهللا++عبد+ يا:فقلت
: قال )١(]بىل: فقلت[? أفال أدلك عىل خري من ذلك: الصالة, قال

إله إال اهللا, أشهد ++ الأكرب, أشهد أناهللا ++أكرباهللا ++أكرب,اهللا ++أكرباهللا ++:تقول
ًإله إال اهللا, أشهد أن حممدا رسول اهللا, أشهد أن حممدا رسول اهللا, ++ الأن ً

اهللا ++ حي عىل الفالح,,, حي عىل الصالة, حي عىل الفالححي عىل الصالة
  ثم تقول: قال,)٢(]ثم استأخر غري بعيد قال[اهللا, إله إال ++, الأكرباهللا ++أكرب

ًأشهد أن حممدا اهللا ++إله إال++ الأكرب, أشهد أناهللا ++أكرباهللا ++:إذا أقمت الصالة
امت الصالة قد قامت قد ق[,  حي عىل الصالة حي عىل الفالح,رسول اهللا
إله إال اهللا, فلام أصبحت أتيت النبي  ++ الأكرباهللا ++أكرباهللا ++,)٢(]الصالة

لرؤيا حق إن شاء اهذه  )٣(إن«: اهللا ++فأخربته بام رأيت, فقال رسول
 إىل اهللا ++ رسول ويدعو فكان بالل يؤذن بذلك,, ثم أمر بالتأذين»اهللا

إن : ه ذات غداة إىل صالة الفجر فقالوا فجاءه فدعا:الصالة, قال
 قال .الصالة خري من النوم:  فرصخ بالل بأعىل صوته, نائماهللا ++رسول
 .)٤(ُفأدخلت يف التأذين إىل صالة الفجر: املسيببن ++سعيد

 عن ,إسحاق, عن الزهري, عن ساملبن ++الرمحن++ عبدورواه: 
  . عن النبي ,ابن عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ٢(
 ).ف(ست يف لي) ٣(
بن ++إبراهيمبن ++يعقوب: كالمها من طريق) ٣٧٣( وابن خزيمة )٤/٤٢(أخرجه أمحد  )٤(

 عن أبيه به ,سعد
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بن ++الرمحن++ عبداهللا, عن++بن عبد++أنا خالد: بقيةبن ++ وهب −٢٢١٠
 . )١(ن الزهري, عن سامل, عن أبيهإسحاق, ع
زيد أطول من حديث بن ++اهللا++ عبد حديث:إسحاقبن ++ حممدوحدث
 .ابن عمر

  وقد روى هذا احلديث ابن إسحاق من وجه آخر عن عبداهللا:
  .زيدأبن 

 ,إسحاقبن ++نا حممد:  حدثني أبي: قالاألمويبن ++ سعيد −٢٢١١
 .الزبريبن ++رومان, عن عروةبن ++عن يزيد
بن ++احلارث, عن حممدبن ++إبراهيمبن ++ ابن إسحاق, عن حممد)٢(وعن

 بن املسيب,++ذكر احلديث بطوله نحو حديث سعيد. بن زيد, عن أبيه++اهللا++عبد
  .زيدبن ++اهللا++ عبدعن

زيد, عن املطلب, عن بن ++حدثني كثري: رعمبن ++ حممدوقال −٢٢١٢
 تني وثالثني وهو ابن أربعنسنة اث++ أبيّويفُت: زيد قالبن ++اهللا++بن عبد++حممد

 .حممد++أبا: ۩ ويكنى, وصىل عليه عثامن,وستني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)١٢/٢٨٧(» املعجم الكبري«والطرباين يف  ,)٥٥٠٣(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه) ١(
 عن اهللا,++بن عبد++ ثنا خالد:بقيةبن ++وهب: ًمجيعا من طريق )٧٨٧٨( »األوسط«ويف 
قال  ., به عن أبيه,عمربن ++اهللا++بن عبد++ عن سامل, عن الزهري,إسحاقبن ++الرمحن++عبد

 ,إسحاقبن ++مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبدالرمحن«: »األوسط«الطرباين يف 
 .»الرمحن إال خالد++ عبدوال عن

 !وكأن اإلسناد متصل بني عروة وابن إسحاق» عن«): ف(يف ) ٢(
 .]م−ب/٢٣٧: ق[  ۩  
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 . وقد روى عن النبي  غري هذا احلديث:
y<àÚ< †Â<oÖ^nÖ]< ðˆ¢]<@ÜrÃ¹]< ?àŠuæ<]<‚Û<HäÞçÂ<

<†Â<Äe]†Ö]<ð^mønÖ]<Ýçè<å‚fÂæ<äÖç‰…<‚Û¦<î×Â<ïi<äi]ç×‘æ

<oè‚£]< …]‚e< Híñ^Ûj‰æ< ì†Â< Äf‰< íß‰< Ý†Ó¹]< á^fÃ< àÚ

<àè„Ö]< å^fÂ< î×Â< Ýø‰æ< < ‚Û£]æ< Hå†Ò„e< ]< †flÛÂ< ÐÚ‚e

îËŞ‘]w
)١(

J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
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زء الرابع عشر من كتاب [  »معجم الصحابة«ا
ع  رضي اهللا عنهم أ

 صنيف ت 

 :أبي القاسم
مد++عبداهللا  العزيز البغوي ++بن عبد++بن 

مد++عبيد اهللا: اهللا++رواية بي عبد  بن++بن 
دان++مد ي عنه ++بن   )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
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ن الرحيم++بسم[ −٦٩٦  اهللا الر
مد رسوله الكريم++وصلى  اهللا على سيدنا 

 )١(]ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 )*(بن مازن++بن عمرو++بن زيد++عبد اهللا −٦٩٧
, روى عنه عبد ليىل ++بن أبي++الرمحن++سكن املدينة, روى عن النبي 

 .ًحديثا عن النبي  يف األذان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
املعرب عنه ببعض −أن ابن منده ) ٣/١٦٥٥(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوذكر(*) 

 نقل عن ابن إسحاق أن هذا الصحابي هو الذي كان حيمل ثقل النبي  −املتأخرين
من : إن املتأخر أخطأ فيه من وجهني, األول: نعيم++ أبوثم قال. للمدينةعند رجوعه 

بن ++مازنبن ++عمروبن ++مبذولبن ++زيدبن ++كعببن ++اهللا++ عبد:جهة التسمية فإن صوابه
 وتبعه عىل ذلك ابن األثري ه ا.»النفل«وصوابه » الثقل«صحف كلمة : , والثاينالنجار

أن يعتذر البن منده أنه جمرد ناقل عن ابن وحاول ) ٣/١٤٧(» أسد الغابة«يف 
 ;بن مندهاال لوم عىل «: بقوله) ٤/٩٩(» اإلصابة«وكذا اعتذر له احلافظ يف . إسحاق

 واحلكم عليه بالتصحيف فيه , وال مانع عن تعدد القصة: قلت,سمع+فإنه نقل ما
 . » ألن صورة الكلمتني حمتملة;صعوبة

 ماأف ;وهم وهو منده وابن البغوي ذكره«: الفق) ٥/١٨٩(وأعاد احلافظ ترمجته يف 
 هو«...»احلديث ساق ثم ,األذان يف  النبي عن روى املدينة سكن :فقال البغوي
 بنا ماأو«... »اثنني جعله ويف نسبه يف أخطأ ;األول يف الاميض ربه++بن عبد++اهللا++عبد
 ذلك ساق ثم ,بدر يوم النفل عىل كان نهأو املغازي يف إسحاق بنا ذكره فقال منده
 بني من ,زيدبن ++كعببن ++اهللا++ عبدهو إنام إسحاق بنا عند الذي نأو ,اًأيض خطأ وهو
 بني كعب وسقط ,أبيه والد+ الاألعىل جده مازنبن ++وعمرو ,النجار مازنبن ++عمرو
 .»الوهم هذا منه فخرج وزيداهللا ++عبد
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داود, عن األعمش, عن بن ++اهللا++ عبدنا: عليبن ++نرص  −٢٢١٣
: زيد قالبن ++اهللا++ عبد أن:ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبدمرة, عنبن ++عمرو

  أخرضان− أو ثوبان −بردان  املنام رجاًل نزل من السامء عليه رأيت يف
ْجذمفقام عىل   ثم , مثنى مثنىأكرباهللا ++أكرباهللا ++ذان, حائط ثم نادى باأل)١(ِ
:  فقالاهللا ++ ذلك لرسولفذكر ثم أعاد فأقام مثنى مثنى ,قعد قعدة

 .)٢(»مها بالّرأيت, عل++ مانعم«
ليىل, عن ++نا ابن أبي: بن خالد++نا عقبة: األشجسعيد ++ أبو −٢٢١٤
كان أذان : بن زيد قال++اهللا++ليىل, عن عبد++بن مرة, عن ابن أبي++عمرو
ًاهللا  شفعا شفعا يف األذان واإلقامة++رسول ً)٣(. 
 .َاهللا زيد كان فيمن قتل مسيلمة يوم الياممة++إن عبد: ويقال

 .ديث وال أعلم روى غري هذا احل:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْاجلذم )١( البن » ديثالنهاية يف غريب احل«. ئطة حائط أو قطعة من حاّ أراد بقي,األصل: ِ

 .)١/٢٥٢(األثري 
من طريق املصنف, وأخرجه الطحاوي ) ٤/٣٣٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

وذكر ). ١/٤٢١(» السنن الكربى«, والبيهقي يف )١/١٣١(» رشح معاين اآلثار«يف 
 .»مرسل ,واحلديث مع االختالف ىف إسناده«: البيهقي اخلالف فيه ثم قال

 وحكى اخلالف فيه, وكذا الدارقطني) ٣/١٦٥٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٣(
 .»واملرسل أصح«: ثم قال) ٦/٥٩(» العلل«يف 
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ازني++بن زيد++عبد اهللا −٦٩٨  )* (بن عاصم ا
 مازن النجارمن بني 

 وليس بصحيح, ,ًنه شهد بدراإ :قيل )١(قد, ومتيمبن ++ عم عبادوهو
 .أم عامرة نسيبة بنت كعب: زيدبن ++اهللا++ عبدسكن املدينة, وأم

 بن أنس,++ مالكنا: حييى اجلحدري++ أبوطلحةبن ++ كامل −٢٢١٥
 .متيم, عن عمه حبن ++, عن عبادعن ابن شهاب

أيوب وابن بن ++شيبة وزياد++بن أبي++بكر++ وأبوخيثمة++ أبو −٢٢١٦
نا سفيان, عن الزهري, عن حدث:  وغريهم قالوائ وابن املقر)٢(البزاز
ًا يف املسجد واضعا ًاهللا  مستلقي++أنه رأى رسول: همتيم, عن عمبن ++عباد

 .)٣(إحدى رجليه عىل األخرى
عن : زائدة++بن أبي++بن زكريا++نا حييى: بن سعيد++ سويد −٢٢١٧

: بن زيد قال++اهللا++بن متيم, عن عبد++بن زيد, عن عباد++)٤(شعبة, عن حبيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بل ذا ; أري األذان:عيينة فقال بناوهم «): ١/٥٥٤( »الكاشف«قال الذهبي يف (*) 
 .»حكى الوضوء

البن » معجم الصحابة«, و)٣/٥١٨ (البن سعد »الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, )٣/٦٥٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١١٠(قانع 

 ).١٤/٥٣٨(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٩٨(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩١٣(
 ).ف(من ) ١(
 ).ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ٢(
 .من طريق الزهري به) ٢١٠٠(, ومسلم )٤٧٥(أخرجه البخاري ) ٣(
باملهملة وهو الصواب كام يف ترمجته من ) ف(باملعجمة, واملثبت من » خبيب«): م(يف +)٤(

 ).٥/٣٧٣(» هتذيب الكامل«
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 .)١(اهللا  فمسح بأذنيه++ّتوضأ رسول
 شعبة, عن عنزائدة, ++ أبي عن ابن,نا سويد حدثكذاه :

 )٢(]بن زيد++اهللا++م, عن عبدبن متي++عن عباد [زيد,بن ++بيبح
ة سنة ثالث ّرزيد يوم احلَبن ++اهللا++ عبدقتلبلغني  :۩قال ابن سعد

 .ّوعليخالد : بناها وقتل معه ,معاويةبن ++وستني يف خالفة يزيد

ه++اهللا++عبد: يى++ أبو −٦٩٩  )*(بن أنيس ا
  .أنيس اثنانبن ++اهللا++ عبد إن: ويقال,حليف بني سلمة

نا أبي, عن ابن إسحاق فيمن شهد : ن حييى األمويب++ سعيد −٢٢١٨
بن ++بن كعب++بن غنم++بن مالك++بن حرام++بن سعد++بن أنيس++اهللا++عبد: ًبدرا
 .بن يربوع, حليف لبني سواد من بني سلمة++بن نارشة++بن ثعلبة++متيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعيد, بن ++من طريق سويد) ٣٣٣( »األحاديث املختارة« أخرجه الضياء املقديس يف )١(

سعيد هبذا السند, بن ++سويدحدثنا ): ٤٤٣(هبذا السند واللفظ, وأخرجه ابن ماجه 
 . »األذنان من الرأس«: ولكن بلفظ

 .كذا» بن زيد++وهو وهم; إنام هو حبيب«): م(, وبدال منه يف )ف(فني من بني املعقو+ما) ٢(
 .]م−أ/٢٣٨: ق[  ۩  
 .مل نستطع قرائتها) ف(توجد حاشية عىل هذه الرتمجة يف النسخة (*) 

املديني وخليفة وغري واحد بن ++ق عليّفر «:)٤/١٦( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 وهو , وجزم البغوي وابن السكن وغريمها بأهنام واحد,وبني اجلهني−األنصاري−بينه 

 .»الراجح بأنه جهني حليف بني سلمة من األنصار
البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١١٨: ص(» طبقات خليفة«: وانظر لرتمجته

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٩٦(انع البن ق» معجم الصحابة«, و)٢/٥٠(
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٨٦٩(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٥٨٥(
 ).١٤/٣١٣(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١٥(
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عقبة, عن بن ++ عن موسى,نا ابن فليح: موسىبن ++ هارون −٢٢١٩
ليف بني ح من جهينة ,أنيسبن ++اهللا++عبد: ًدراابن شهاب فيمن شهد ب

 .بن سلمة++بن كعب++بن غنم++دسوا
ًمل يشهد ابن أنيس بدرا, وشهد أحدا واخلندق : سعدبن ++ حممدوقال ً

 .ر هو ومعاذ أصنام بني سلمةِبعد ذلك, وكان يكس
 من )١(ثم , وهو حليف لبني سواد, أنيس يف جهينةابنداد ِوع: قال

حدث بذلك .  آهلة بني سلمةارس كذأنيس ومعابن ++اهللا++, وعبدبني سلمة
 .سعد, عن ابن إسحاقبن ++إبراهيم
بن إسحاق, ++عن حممد: بن سلمة++نا محاد: بن خالد++ هدبة −٢٢٢٠

 :بن أنيس++قالوا لعبد اهللا: بن خبيب قال++اهللا++بن عبد++عن أخيه, عن معاذ
 .حييى++أبا+يا

 :الواحد++بن عبد++نا القاسم: بن حييى++نا مهام: بن فروخ++ شيبان −٢٢٢١
حدثه اهللا ++عبدبن ++ أن جابر:طالب++بن أبي++عقيلبن ++حممدبن ++اهللا++ عبدنا

 سمعه من اهللا ++بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول: قال
 رحاًلًتعت بعريا فشددت عليه بفا:  مل أسمعه منه, قالاهللا ++رسول

 بن أنيس األنصاري,++اهللا++شام, فإذا هو عبدًورست إليه شهرا حتى أتيت ال
:  فدخل الرسول فقال:عىل الباب قالا ًفأرسلت إليه أن جابر: قال
 نعم, فرجع الرسول, فخرج فاعتنقني واعتنقته,: اهللا? فقلت++بن عبد++جابر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(ليست يف ) ١(



 ٤٢٧ ثالثاملجلد ال  

 , يف املظاملاهللا ++ من رسوله سمعت)٢(أنكي  بلغن)١(حديث :قلت: قال
سمعت :  فقال,موت أو متوت من قبل أن أسمعهومل أسمعه خشيت أن أ

 وأومأ −الناساهللا ++حيرش: أو قال−العباد اهللا ++حيرش«:  يقولاهللا ++رسول
ليس معهم «: هام? قالُب++ ما:قلت: , قال»امْهُ ب)٣(ْرُعراة غبيده إىل الشام 

 أنا :عد كام يسمعه من قربُ من ب۩م بصوت يسمعهفينادهي«:  قال»يشء
ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وأحد من أهل ++ ال الديانامللك

 اهللا ++قلنا كيف هو وإنام نأيت:  قال,»مة حتى اللطمةِالنار يطلبه بمظل
 .)٤(»باحلسنات والسيئات«: هام? قالُال بْرُراة غُع

يزيد, عن [بن ++اهللا++بن عبد++نا حييى: مسعودبن ++ صلت −٢٢٢٢
 )٥(]اهللا بن++بن يزيد عمي, عن عبد++ثني احلسن: س قالبن أني++اهللا++عبد
 .)٦( وحدهة بعثه رسياهللا ++ أن رسول:أنيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ًحديثا«): ف(يف ) ١(
 .»عنك«): ف( يف )٢(
ْغرال) ٣( . يشء منهم فقدُي+ اللقواُخ كام حرشونُي :أي ,ختنُي مل الذي وهو ,أغرل مجع: ُ

 ).٣/٣١٣(» حاشية السيوطي عىل النسائي«
 .]م−ب/٢٣٨: ق[  ۩  

 , وابن)٣/٤٩٥(» مسنده«, وأمحد يف )٩٧٠(» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف ) ٤(
: وقال) ٤/٦١٨(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٠٣٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

فتح −١/١٧٤(» صحيحه«ّ, وعلقه البخاري يف »مل خيرجاهحديث صحيح اإلسناد و«
 .»إسناده صالح«: , وقال احلافظ)الباري

 ).ف(, واستدركناه من )م(بني املعقوفني سقط من +ما) ٥(
) ٢٠٣٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٩٠٦(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه) ٦(

 يزيدبن ++اهللا++بن عبد++حدثني حييى: حدريمسعود اجلبن ++حدثنا الصلت: كالمها قال
 اهللا++أن رسول«: بن أنيس++اهللا++عن عبد, عمي بن يزيد++ حدثني احلسن:بن أنيس++اهللا++بن عبدا

 .» بعثه رسية وحده
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نا : حممد الزهريبن ++نا يعقوب: عباد الفرغاينبن ++ محدون −٢٢٢٣
أنيس, عن بن ++اهللا++بن عبد++باللبن ++العزيز++ عبد عن,عمرانبن ++عبدالعزيز

َاهللا  مخصرة++أعطاين رسول:  أنيس قالبن++اهللا++أمه, عن أبيه, عن عبد ْ ِ)١(, 
ِاملُختصرون الناس يومئذ أولًي هبذه غدا يوم القيامة, فإن نألق«: فقال َ ْ«, 
 ثم كفن عليها ,أن تدفن معه, فجعلت دون كفنهاهللا ++فأوىص هبا عبد: قال

 .)٢(فدفنت معه
بن ++نالرمح++اهللا, عن عبد++بن عبد++أنا خالد: بن بقية++ وهب −٢٢٢٤

أمامة, عن ++بن أمامة, عن أبي++اهللا++بن زيد القريش, عن عبد++إسحاق, عن حممد
اإلرشاك باهللا, : أكرب الكبائر«: اهللا ++قال رسول: بن أنيس قال++اهللا++عبد

ُوعقوق الوالدين, واليمني الغموس حيلف أحد وإن ++, والذي نفيس بيده ال)٣(َ
 .)٥(» يف قلبه إىل يوم القيامة)٤(ُ نكتةكان عىل مثل جناح البعوضة إال كانت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن  »النهاية«أثبتناه كام يف +, والصواب ما)ف(, وغري واضحة يف »خمرضة«): م(يف ) ١(

َصرِْخامل«: )٢/٣٦(األثري  ِيخترصه اإلنسان بيده فيمسكه من عصا+ما: ةَ ُ َ َ ْ ٍ أو عكازة,َ َّ  أو ,ُ
ٍمقرعة َ َ ْ ِ وقد يتك, أو قضيب,ِ َّ  .» عليهئَ

, وابن خزيمة )٥٠٩(يعىل ++ وأبو,)٣/٤٩٦(, وأمحد )١٢٤٩(داود ++ أبوأخرجه) ٢(
بن ++ عن حممد,قاإسحبن ++حممد: لكن مجيعهم من طريق) ١٧٦٠(, وابن حبان )٩٨٢(

, ورواية اإلمام  عن أبيه قال,أنيسبن ++اهللا++ عبدن ابن ع,جعفر , فذكره بنحوه مطو
 .أمحد فيها ترصيح ابن إسحاق بالسامع

 يتّمُس. غريه مال احلالف هبا يقتطع كالتي الفاجرة الكاذبة اليمني هي: َالغموس) ٣(
البن » هايةالن«. للمبالغة وفعول. النار يف ثم اإلثم يف صاحبها تغمس ألهنا ;اًموسَغ

 ).٣/٧٢٤(األثري 
ْكالنقطة األثر القليل+)٤( البن األثري » النهاية«. ونحومها والسيف ِاملرآة يف َالوسخ شبه ُّ

)٥/٢٣٦.( 
 =بن ++ حدثنا خالد: حدثنا وهبان):٣/٥٤٠( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيأخرجه ابن) ٥(
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 بن السلم++بن غنم++بن خيثمة++بن سعد++)١(عبد اهللا −٧٠٠
 )*(بن حارثة++بن أوس++مالكبن 

: بن إسحاق++حدثنى أبي, عن حممد:  بذلك ابن األموي قال −٢٢٢٥
 .خيثمة استشهد يوم بدربن ++سعد

ثني حد :قال++ أبيثنيحد:  قالعلي اجلهضميبن ++ نرص −٢٢٢٦
  لعبد اهللاتقل: اين قالنعحكيم الصبن ++ نا املغرية:معروف++بن أبي++رباح
 .نعم, والعقبة مع أبي: ًأشهدت بدرا? قال: بن خيثمة++سعدابن 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمامة, ++بن أبي++اهللا++ عبديد, عنزبن ++إسحاق, عن حممدبن ++الرمحن++ عبداهللا, عن++عبد
 ., فذكرهأنيسبن ++اهللا++ عبدعن

 حدثنا :بن حممد++ حدثنا يونس:بن محيد++حدثنا عبد): ٣٠٢٠(وأخرجه الرتمذي 
 عن ,بن قنفذ التيمي++بن مهاجر++بن زيد++ عن حممد,بن سعد++ عن هشام,بن سعد++الليث
 .»حديث حسن غريب«: وقال الرتمذي. هبن أنيس, ب++اهللا++, عن عبدأمامة األنصاري++أبي

 .هبذه الرتمجة ولكنها غري واضحة) ف(توجد حاشية كبرية عل هامش النسخة ) ١(
له وألبيه صحبة, شهد هو «: )٣/١٦٦٧( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«نعيم يف ++قال أبو(*) 

ء من ويف اسمه يش. »ا, وال خيتلف يف أبيه, قتل سعد ببدر, وخيثمة بأحدًوأبوه بدر
 )٤/٣٨٢( »الطبقات الكربى«االختصار, فكأن املصنف اخترصه; ألن ابن سعد نسبه يف 

بن ++بن سعد++اهللا++عبد: األوسبن ++مالكبن ++القيس امرئبن ++السلم بني ومن«: فقال
بن ++بن حارثة++بن كعب++−احلناطويقال −بن النحاط ++بن كعب++بن مالك++بن احلارث++خيثمة
بن ++بن صيفي++عمرو++ وهو عبد,عامر الراهب++ مجيلة بنت أبي:وأمه .بن السلم++غنم

 من ,بن عوف++بن عمرو++بن عوف++بن مالك++بن زيد++بن ضبيعة++بن أمية++بن مالك++النعامن
بن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ أمامة بنت عبد: وأمهام,الرمحن++بن سعد عبد++اهللا++ فولد عبد,األوس

 .»بن اخلزرج++بن عوف++بن سامل++ من بلحبىل,بن سلولا++أبي
 الرب++البن عبد» االستيعاب«, و)٢/٩٧(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر لرتمجته

 ).٤/١٠٨(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩١٧(
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: معروف قال++بن أبي++عاصم, عن رباح++ أبونا:  أمحد املقدام −٢٢٢٧

ً هل شهدت بدرا? :سعدبن ++اهللا++ عبدسألت: يم قالكحبن ++حدثني املغرية
 .)١(ًيفاِدَر++ أبينعم مع: قال

: عمر أنه ذكر له هذا احلديث فقالبن ++ عن حممد)٢(بلغني و:
 وشهد مع )٣(]ًوال أحدا [ًسعد بدرابن ++اهللا++ عبد مل يشهد;هذا وهم
 .)٤( احلديبية وخيرباهللا ++رسول

َبن مربع++عبد اهللا −٧٠١  بن عمرو بن++بن قيظي++)٥(ِ
 )*(ن حارثةب++ جشم۩زيد بن

 .بن مربع++زيد: ويقال
بن يونس ++بن عباد ورسيج++ عمرو الناقد وحممد −٢٢٢٨
حدثنا :  قال− الناقد)٦(واللفظ لعمرو−موسى وابن املقرئ ++وأبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .للمصنف) ٤/١٠٨(» اإلصابة«عزاه احلافظ يف ) ١(
 .»فبلغني«): م(يف ) ٢(
 ).ف(من ) ٣(
 .للمصنف) ٤/١٠٨(» اإلصابة«عزاه احلافظ يف  )٤(
 بفتح القاف وسكون »بن قيظيا« بكرس امليم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة :عَبْرِم«+)٥(

 .)٢١٦٣( »التقريب«من . ها. »اًبهمُ ميءجي+ صحابي أكثر ما,التحتانية بعدها ظاء مشالة
 .]م−أ/٢٣٩: ق[  ۩  
هتذيب «قال املزي يف . »ديزي«: , وقيل»زيد«: , وقيل»عبد اهللا«: اختلف يف اسمه فقيل(*) 

 . »جييء يف احلديث غري مسمى+أكثر ما«: )١٠/١٠٧( »الكامل
, )١/٢٣٠(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧٩: ص(» طبقات خليفة«: وانظر لرتمجته

 ).٤/٢٢٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٨٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و
: وحتتها بخط صغري» اخلامس والعرشون «:وكتب يف احلاشية) م( فوقها عالمة يف )٦(

 .»...صلعم من كتباهللا ++حديث عمرو بغري رسول«
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: بن أمية قال++بن صفوان++سمعت عمرو: بن دينار قال++ عمرو)١(عن سفيان,
 )٢(إين رسول: الأتانا ابن مربع األنصاري فق: بن شيبان قال++أنا يزيد
كونوا عىل مشاعركم هذه; فإنكم عىل إرث من «: اهللا  إليكم يقول++رسول

 .)٣(»إرث إبراهيم 
 .عمرو من املوقفُيباعده ًمكانا :  يف حديثهزاد ابن املقرئ

 عبيد++ أبي)٤(جرسمربع قتل يوم بن ++اهللا++ عبد بلغني أن:
 .)٥(ًشهيدا يف خالفة عمر 

نصاري++اهللا++عبد: الربيع++ أبو −٧٠٢  )*(بن ثابت ا
 .ًاهللا  باملدينة, ومل يرو عن النبي  حديثا++تويف عىل عهد رسول

 عن: أنسبن ++نا مالك: يالزبرياهللا ++عبدبن ++ مصعب −٢٢٢٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ١(
 ).ف(من ) ٢(
) ٣٠١١(, وابن ماجه )٣٠١٤(, والنسائي )٨٨٣(, والرتمذي )١٩١٩(داود ++أخرجه أبو) ٣(

مربع األنصاري حديث حديث ابن «: قال الرتمذي.  بهبن عيينة++سفيان: مجيعا من طريق
 وابن مربع اسمه ,بن دينار++نعرفه إال من حديث ابن عيينة عن عمرو+ ال,حسن صحيح

 .ها. » وإنام يعرف له هذا احلديث الواحد,بن مربع األنصاري++يزيد
 ).ف(, واملثبت من »خيرب«): م(تصحفت يف ) ٤(
 .»«): م(يف ) ٥(

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٩١(قانع البن » معجم الصحابة«:: انظر لرتمجته(*) 
البن حجر  »اإلصابة«, و)٣/٨٧٥(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٦٠٠(
بن ++أميةبن ++احلارثبن ++هيشةبن ++قيسبن ++ثابتبن ++عبد اهللا«:  ونسبه)٤/٢٩(

 : ويقال,األوس األنصاري األويسبن ++مالكبن ++عمروبن ++عوفبن ++مالكبن ++معاوية
 ., ثم ذكر حديثه, لكن هذا النسب ذكره احلافظ يف الذي بعده»الربيع++ أبوإنه ظفري



  ثالثاملجلد ال ٤٣٢

 ,عتيكبن ++احلارثبن ++ عن عبيد,عتيكبن ++جابربن ++اهللا++بن عبد++اهللا++عبد
عتيك بن ++ أنه أخربه أن جابر)١(أمه++ أبواهللا,++بن عبد++وهو جد عبداهللا

ثابت فوجده قد بن ++اهللا++ عبد يعود)٢(جاء اهللا ++ أن رسول,أخربه
 .)٣(ثابتبن ++اهللا++ عبد فذكر حديث وفاة...غلب

 )٤(بن هيشة++بن قيس++بن ثابت++عبد اهللا −٧٠٣
ارث  )*(بن معاوية++بن أمية++ابن ا

 .بن ثابت++زيمةإنه أخو خ: وقال بعضهم
 )٥(نا: كثري العبديبن ++نا حممد: حممد القايضبن ++ أمحد −٢٢٣٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»أمه++اهللا أبي++اهللا, عن عبد++ عبدوهو جد«): ف(يف ) ١(
 .»جاءه«): م(يف ) ٢(
وأمحد , )١٨٤٦(النسائي و ,)٣١١١(داود ++ وأبو,)٥٥٢( »املوطأ«يف أخرجه مالك  )٣(

بن ++عتيك, أن عتيكبن ++جابربن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ عبد:مجيعهم من طريق) ٥/٤٤٦(
 .أمه, أخربه, فذكره++اهللا أبو++عبدبن ++اهللا++ عبداحلارث, وهو جد

 بنال» الكبري واليمن معد نسب«, و)٢/٣٣٥(البن حزم » مجهرة أنساب العرب« انظر )٤(
 ).١/٣٦٩ (الكلبي

 البن» اجلرح والتعديل«, و)٥/٣٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٤٢(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢١(حاتم ++أبي

 ثابتبن ++اهللا عبد«: وقال) ٣/١٦٠٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٩١(قانع 
البن األثري » أسد الغابة«, و»الكوفيني يف ّعدُي الشعبي, عند حديثه األنصاري

بن ا قال ,ثابت األنصاريبن ++عبد اهللا«:  قال)٤/٣٠(البن حجر » ةاإلصاب«, )٣/٨٤(
, ثم خطأ احلافظ ابن حجر اإلمام »يصح حديثه+ ال: وقال البخاري. له صحبة:حبان

البغوي يف كونه جعل حديث الشعبي املذكور هنا, وأنه حقه أن يكون يف ترمجة 
 ).١/٢١٤(» تعجيل املنفعة«السابق, وانظر 

 .»أنا«): ف(يف ) ٥(



 ٤٣٣ ثالثاملجلد ال  

: ثابت األنصاري قالبن ++اهللا++ عبدسفيان, عن جابر, عن الشعبي, عن
إين مررت عىل أخ : جاء عمر إىل النبي  ومعه جوامع من التوراة فقال

:  عليك? قال جوامع من التوراة أفال أعرضها)١(ّإليلي من قريظة فكتب 
اهللا ++ رسولبوجه++أما ترى ما: فقلت: قال [اهللا ++فتغري وجه رسول

 ًا وباإلسالم دينا وبمحمد رضيت باهللا رب: فقال عمر )٢(]?
, قال : اهللا ++, فقال رسولاهللا ++كان بوجه رسول++ مافذهب: رسو

تموه وتركتموين ثم اتبع ,)٣( موسى أصبح فيكمأن لو ,والذي نفيس بيده«
 .)٥(» أنتم حظي من األمم وأنا حظكم من النبيني)٤(تمللضل

 .اهللا++بن عبد++ ورواه هشيم, عن جمالد, عن الشعبي, عن جابر:
  عن جمالد, عن الشعبي, عن جابر,نا هشيم:  جدي  −٢٢٣١

 . فذكر احلديث, النبي )٧( أتى عمر)٦(]اهللا++بن عبد[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»لي«): ف(يف ) ١(
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ٢(
 .»لو أصبح  فيكم موسى  أصبح فيكم«): ف(يف ) ٣(
 .»لظللتم«): م(يف ) ٤(
, وابن قانع )٣/٤٧٠(, وأمحد )١٩٢١٣, ١٠١٦٤(» املصنف«الرزاق يف ++ عبدأخرجه) ٥(

ًمجيعا من ) ٤٠٣٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٩١(» معجم الصحابة«يف 
 .وجابر اجلعفي ضعيف. يزيد اجلعفي, بهبن ++سفيان الثوري, عن جابر: طريق

محزة وغريمها, عن ++ وأبورواه ورقاءو«: نعيم فقال++ أبووحكى اخلالف يف احلديث
زائدة, عن الشعبي, ++بن أبي++مطر, وزكريا++بن أبي++ ورواه جمالد, وحريث.جابر نحوه
غياث يف آخرين, عن جمالد, عن بن ++ ورواه هشيم وحفص.يزيد نحوهبن ++عن ثابت

 .وانظر كالم احلافظ ابن حجر السابق يف مصادر الرتمجة. »الشعبي, عن جابر
 ).ف(من ) ٦(
 .»عليهاهللا ++رمحة«): م(يف ) ٧(



  ثالثاملجلد ال ٤٣٤

نصاري++۩حارثةبن ++عبد اهللا −٧٠٤  )*(بن النعمان ا
 .ًسكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا

 بن طلحة التيمي, عن إسحاق++نا حممد: بن عباد املكي++ حممد −٢٢٣٢
 أن :النعامن, عن أبيه, عن جدهبن ++حارثةبن ++اهللا++بن عبد++إبراهيمابن 

 .)١(»شةهيبن ++نعم أهل البيت بنو احلارث«:  قالاهللا ++رسول
حدثني :  قال أويس)٢(++ أبينا ابن: زهري النسائيبن ++ أمحد −٢٢٣٣
حارثة, بن ++اهللا++بن عبد++إبراهيمبن ++حدثني إسحاق:  قالطلحةبن ++حممد

خلف بن ++أميةبن ++لام قدم صفوان: حارثة قالبن ++اهللا++ عبدعن أبيه, عن
نزلت :  قال»وهب?++أبا+ يان نزلتَعىل م«: اهللا ++اجلمحي قال له رسول

 .)٣(»اُ لقريش حبقريشنزلت عىل أشد «: , قالعىل العباس 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٢٣٩: ق[  ۩  
عيم ألبي ن» معرفة الصحابة«, و)٢/١١٨(البن قانع » معجم الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 

 .»أوالده عند حديثه املدنيني, يف ّعدُي النعامنبن ++حارثةبن ++اهللا عبد«: وقال) ٣/١٦٢٤(
بن ++وأبوه حارثة. له صحبة ورواية«: وقال) ٣/٨٨٦(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و

 ).٤/٥١(البن حجر » اإلصابة«و. »النعامن من كبار الصحابة
 .من طريق املصنف به) ٢/١١٨(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ١(
 ).٤٠٨٧(» املعرفة«نعيم يف ++ أبيأويس كام يف رواية++بن أبي++إسامعيل: , وهو)ف(من +)٢(
 ).٤٠٨٧(» املعرفة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/١١٨(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ٣(



 ٤٣٥ ثالثاملجلد ال  

 )*(بن سعد++عبد اهللا −٧٠٥
بن ++بن غنم++ ثعلبة)١(بن++بن عبد++بن عدس++بن زرارة++أسعد: ويقال

 . بدر)٢(أمامة شهد العقبة, وتويف قبل++أبا: بن النجار, ويكنى أسعد++مالك
 . عن أبيه, عن ابن إسحاق بذلك ابن األموي, −٢٢٣٤
بن جعفر ++نا علي: بكر األعني++ أبو)٣(عتاب++بن أبي++ حممد −٢٢٣٥
بن منصور, عن جعفر األمحر, عن هالل الصرييف, عن ++نا إسحاق: األمحر
: اهللا ++قال رسول: بن زرارة قال++بن سعد++اهللا++كثري األنصاري, عن عبد++أبي

ِأسري بي يف قفص من لؤلؤ, فرا« ْ  .)٤(»شه من ذهبُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنا ذكره ,اريزرارة األنصبن ++أسعدبن ++عبد اهللا«: )٤/٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 . ذكره البخاري يف الصحابة: وقال البغوي,حاتم وابن حبان وغريمها يف الصحابة++أبي

  .»وهو خطأ
 احلافظ ابن حجر يتعقب البغوي بأن البخاري مل يذكر هذا الرجل يف الصحابة,: قلنا
 وقد! ندري من أين نقل احلافظ هذا الكالم عن البغوي, فليس يف كتابه هذا?+ولكنا ال

سعد أو بن ++اهللا++ عبدوغريه فلم نجده ذكر» التاريخ«راجعنا مظان كالم البخاري يف 
 .أسعد هذا, فاهللا أعلم
البن » الثقات«, و)٥/١جـ(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته

» معرفة الصحابة«, و)١/٦٩(ع البن قان» معجم الصحابة«, و)٣/٢٤٢(حبان 
 .)٣/١٥٨٧(نعيم ++ألبي

 ).م(ليست يف ) ١(
 .»يوم«): ف(يف ) ٢(
 .»غياث«: إىل )م(تصحف يف ) ٣(
ذكر اخلطيب االختالف يف سند هذا «:  وقال)٤/٦( »اإلصابة« ذكره احلافظ يف )٤(

معظم الرواة يف هذه «:  اخلطيب بعدما نقل اخلالف عن قال, ثم»احلديث يف املوضح
 .»علم واهللا أ,ا واملتن منكر جد,األسانيد ضعفاء



  ثالثاملجلد ال ٤٣٦

سود++بن قيس++بن عتيك++عبد اهللا −٧٠٦  بن ا
 )*(بن سلمة++بن غنم++بن كعب++ابن مري

 .ًحديثاسكن املدينة, وروى عن النبي  
إسحاق, عن بن ++أنا حممد: هارونبن ++نا يزيد:  جدي −٢٢٣٦
سمعت : عتيك, عن أبيه قالبن ++اهللا++بن عبد++إبراهيم, عن حممدبن ++حممد
وأين «:  ثم قال,»ًجماهدااهللا ++ن خرج يف سبيلَم«:  يقول اهللا++رسول

ابته فامت د عن ّن خرَم« :فجمع أصابعه الثالث كأنه يقللهم »املجاهدون?
 فقد وقع أجره عىل )١(دابة فامت, ومن لسعته اهللا ++فقد وقع أجره عىل

 سمعتها من أحد من++ ماواهللا إهنا لكلمة− اهللا, ومن مات حتف أنفه
 ومن قتل ,اهللا ++فقد وقع أجره عىل − اهللا ++العرب قبل رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++األسودبن ++قيسبن ++عتيكبن ++عبد اهللا«: )٤/١٦٧( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 ,بن الكلبيا كذا نسبه ,اخلزرج األنصاريبن ++سلمةبن ++غنمبن ++كعببن ++مري
بن إسحاق فيام ذكره البخاري ا وأما ,عتيكبن ++ وهو أخو جرب, وابن حبيب,وخليفة

 ,لبنعيم ق++ أبو وتبعه.عتيكبن ++ هو أخو جابر: فقالبن مندهاعن سلمة عنه وتبعه 
 ,أمية من األوسبن ++احلارثبن ++هيشةبن ++قيسبن ++بن عتيكا ألن جابرا هو ;وفيه نظر

بن ++معاويةبن ++عتيك من بني مالكبن ++اهللا++ عبد عن:»التاريخ«لكن قال البخاري يف 
 وزعم ,اً وأظنه شهد بدر,بعدهاا وما ًخيتلفون أنه شهد أحد+ ال:عمر++ أبو قال.عوف

بن الكلبي ا وأما .استشهد بالياممةاهللا ++ وأن عبد,ا أخوانًا وجربًداود أن جابر++ أبيبنا
  .»نيّفِ شهد ص:فقال

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١٩: ص(» طبقات خليفة«:: وانظر لرتمجته
ألبي نعيم » بةمعرفة الصحا«, و)٢/١١٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٢/٩١(
البن حجر » تبصري املنتبه«, و)٣/٩٤٧(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٧٢٦(
)٢/٧٤٤.( 

 ).ف(ليست يف ) ١(



 ٤٣٧ ثالثاملجلد ال  

 .)٢(» فقد استوجب املآب)١(ًقعصا
ًعتيك قتل يوم الياممة شهيدا يف بن ++اهللا++ عبد وبلغني أن:

 . سنة ثنتي عرشةالصديق بكر++ أبيخالفة

 )*(بن أم حرام++عبد اهللا −٧٠٧
 .الصامتبن ++مرأة عبادة وهو ابن ا,بيُأ++أبا: يكنى
نا : ريفهعبد الرمحن ال++ أبو۩مروانبن ++كثريبن ++ حممد −٢٢٣٧
أم حرام وقد صىل القبلتني بن ++اهللا++ عبدسمعت: عبلة قال++بن أبي++إبراهيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْالقعص«): ٤/٨٨( »النهاية«قال ابن األثري يف  .»بعصا«): م(يف ) ١( ُ أن يضرب اإلنسان :َ َ ْ ُ

َفيموت مكانه َ ْ قعصته وأقعصته إذا قتلته : يقال.َ َ ُ َُ ْ َْ َْ  .ها. »اًقتال رسيعَ
 , وابن)١٩٦٧٦(» املصنف«شيبة يف ++ أبي, وابن)٤/٣٦(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(

, واحلاكم يف )١٧٧٨(» الكبري«, والطرباين يف )٢١٤٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 عن, إبراهيمبن ++حممد عن, إسحاقبن ++حممد: مجيعهم من طريق) ٢/٩٧(» املستدرك«

 اإلسناد صحيح حديث هذا«: وقال احلاكم. , بهأبيه عن, عتيكبن ++اهللا++عبدبن ++حممد
 .»خيرجاه ومل

 ,الصامتبن ++امرأة عبادةبن ++بيُأبو أ«): ٧/٤٠٢(» الطبقات الكربى«قال ابن سعد يف +(*)
بن ++مالكبن ++غنمبن ++مالكبن ++سوادبن ++زيدبن ++قيسبن ++عمروبن ++اهللا++ عبد:واسمه
 ا ومل يشهدهاًعمرو بدربن ++ شهد أبوه وأخوه قيس, األنصار من اخلزرج من,النجار

إىل الشام ++أبي++ أبو وحتول,مالكبن ++ أم حرام بنت ملحان خالة أنس: وأمه,بيُأ++أبو
 .»فنزل ببيت املقدس وله عقب هناك

 البن» االستيعاب«, و)٣/١٥٩٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر لرتمجته
) ٤/١٩٥(البن حجر » اإلصابة«, و»ف بربيب عبادةَرْعُي«: وقال) ٣/٨٩١(الرب ++عبد
الصامت بن ++ وهي امرأة عبادة,مالكبن ++أم حرام أمه خالة أنسبن ++بيُأبو أ«: وقال

 ).٣٣/١٢(للمزي » هتذيب الكامل«, »مشهور بكنيته
 .]م−أ/٢٤٠: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٤٣٨

 .)١(اهللا ++ يعني مع رسول,ًمجيعا
نا : وية الفزاريمعابن ++مروانبن ++اهللا++ عبدحذيفة++ أبو −٢٢٣٨

سمعت : أوس قالبن ++ من ولد شداد,الرمحن األنصاري++عبدبن ++دادش
األسقع الليثي, بن ++خرجنا من عند واثلة: عبلة قال++بن أبي++إبراهيم
األسقع بن ++عند واثلةمن من أين? قلنا : الديلمي فقالبن ++اهللا++ عبدفلقينا
عليكم الرجل :  فقال.األنصاري++أبي++ أباأردنا: قلنامن تريدون : قال
اهللا ++بي, قال رسولُأ++ أبوبي, قالُأ++ أبيفدخلنا عىل: يكم الرجل, قالعل

 .)٢(»ن كل داءم دواء امّالسنا والسنوت فيه«: 
 )٣(أم حرام امرأةبن ++اهللا++عبد: بيُأ++ أبيبلغني أن اسم: حذيفة++ أبوقال
 .الصامتبن ++عبادة

 :ريأما سمعت قول زه:  السنوت? قالوما: عبلة++قيل البن أبي
ــسنوت ــسمن بال ــسأ+ الهــم ال ــيهمل ــار أن يتف ــون اجل ــم يمنع ــوه داّرق

 .)٤(فيهمب كذ++ ال:ألس فيهم قال++ال: قال
  .سكن بيت املقدسي++أبي++وكان أبو: قال شداد

سل, عهو ال: قال بعضهم: وقالوا يف السنوت قولني: حذيفة++ أبوقال
 .هو الكمون الربي: وقال بعضهم

 .عن النبي  غري هذا++أبي++ أبود روى وق:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٣٣(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(
 : الفريابيجرسبن ++يوسفبن ++حممدبن ++حدثنا إبراهيم): ٣٤٥٧(ماجه أخرجه ابن ) ٢(

 ., بهعبلة++بن أبي++ حدثنا إبراهيم:بكر السكسكيبن ++حدثنا عمرو
 .»ابن ا مرأة«: , واجلادة كام يف صدر الرتمجة)ف(, وغري واضح مكاهنا يف )م(كذا يف ) ٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(



 ٤٣٩ ثالثاملجلد ال  

نصاري++عبد اهللا −٧٠٨ Mمي ا  )*(بن يزيد ا

 . ومات زمن ابن الزبري,ً وابتنى هبا دارا,سكن الكوفة
 عمروبن ++)٢(حصنيبن ++)١(]بن زيد [يزيدبن ++اهللا++ عبد:عمربن ++ حممدقال

بع خطمة, ذكر أهل بيته أنه شهد احلديبية وهو ابن سبن ++احلارثابن 
 .عرشة سنة

بن يزيد من بني خطمة, ++اهللا++عبد: عبيد قال++ عمي, عن أبي −٢٢٣٩
اهللا ++ رسول)٣(منيزيد بن ++اهللا++ عبدي الكوفة البن الزبري, وقد سمعِلَو

 . وروى عنه أحاديث,
: بن ثابت قال++أنا شعبة, عن عدي: بن اجلعد++ علي −٢٢٤٠

لنبي  أنه هنى عن النهبة بن يزيد األنصاري, عن ا++اهللا++سمعت عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++حصنيبن ++زيدبن ++يزيدبن ++عبد اهللا«: )١٦/٣٠١( »هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
 األوس األنصاريبن ++مالكبن ++جشمبن ++اهللا++ عبد واسمه,خطمةبن ++احلارثبن ++عمرو
 شهد احلديبية . ألنه رضب رجال عىل خطمه; وإنام سمي خطمه,موسى اخلطمي++أبو

 والنهروان مع  وشهد اجلمل وصفني,بن سبع عرشة سنةاوهو , اهللا ++مع رسول
 .»ا عىل الكوفةً وكان أمري,طالب++بن أبي++ّعلي

البن » معجم الصحابة«, و)٦/١٨(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته
 البن» االستيعاب«, و)٤/١٨٠٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١١٣(قانع 
 ).٤/٢٦٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٠٠١(الرب ++عبد

 ).ف(من ) ١(
وفوقها حرف خاء » حصن«: ويف احلاشية) م(وفوقها عالمة يف ) م, ف(هكذا يف ) ٢(

 .إشارة إىل نسخة
 .»عن«): م(يف ) ٣(



  ثالثاملجلد ال ٤٤٠

 .أمه++بن ثابت أبو++بن يزيد جد عدي++اهللا++وعبد. )١(واملثلة
 .النرض, عن شعبة بذلك++نا أبو:  جدي −٢٢٤١
 نا: قال , واللفظ جلدياسعيد وغريمهبن ++ جدي وسويد −٢٢٤٢

ًكنت جالسا : بردة قال++ أبيحصني, عن++ي أبوحدثن: عياشبن ++بكر++أبو
 , فقالالنارإىل :  برءوس اخلوارج فقلتزياد فأيتبن ++عند عبيداهللا

:  يقولاهللا ++ابن أخي أين سمعت رسول+ يا تعلمَ أوال:۩يزيدبن ++اهللا++عبد
 .)٢(»إن عذاب هذه األمة يف دنياها«

م األعور, عن ل مس)٣(, عننا جرير: إسامعيلبن ++ إسحاق −٢٢٤٣
 :جاء أعرابي إىل النبي  فقال: يزيد, عن أبيه قالبن ++اهللا++بن عبد++موسى

 به ادع ثم, ه حتى صىلفلم جيب: , متى تقوم الساعة? قالرسول اهللا+يا
: فقال ,»? سألت عن الساعةَِمل«:  يف دار من دور األنصار فقال لههفوجد

أعددت هلا ++ ما: قال»فام أعددت هلا?«: أحببت أن أعلم متى هي, قال
فأنت «: ورسوله قالاهللا ++ ولكني أحب صالة وال صيام وال صدقة,)٤(كبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ٢٤٧٤(, والبخاري )٤٧٧(» مسنده«اجلعد يف بن ++أخرجه شيخ املصنف علي) ١(

 .من طريق شعبة, به) ٥٥١٦
 .]م−ب/٢٤٠: ق[  ۩  

من ) ٩٧٩٨(» الشعب«, والبيهقي يف )٤/٢٨٣−١/١١٣(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف ) ٢(
 .»صحيح عىل رشط الشيخني, وال أعلم له علة«: بن عياش, وقال احلاكم++بكر++طريق أبي

هو : وهو الصواب, ومسلم األعور) ف(, واملثبت من »بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٣(
, وهو ضعيف الكويفاهللا ++عبد++ أبواألعور الرباد املالئى يالضب كيسانبن ++مسلم

 ).٢٧/٣٥(» هتذيب الكامل«: انظر. احلديث
 .»كثري«): ف(يف ) ٤(



 ٤٤١ ثالثاملجلد ال  

 .)١(»مع من أحببت
يزيد بن ++اهللا++ عبد:يقول++ أبيسمعت: أمحد قالبن ++اهللا++ عبد −٢٢٤٤
 .ِ من قبل أمه)٢(ثابتبن ++ عدي:جد

 .بن ثابت++نا شعبة, عن عدي: حدثنا به حسني: اهللا قال أبي++ عبدقال −٢٢٤٥
 ., عن النبي  أحاديث غري هذهبن يزيد++اهللا++ وقد روى عبد:

Mمي++عبد اهللا −٧٠٩  )*(بن عم ا
 .ً حديثا)٣(سكن املدينة, وروى

بن عروة, عن أبيه, عن ++نا جرير, عن هشام: خيثمة++ أبو −٢٢٤٦
اهللا  وهو ++َّبن عمري أنه كان أم بني خطمة عىل عهد رسول++عبداهللا

 .)٤(اهللا  وهو أعمى++أعمى, وجاهد مع رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نا :بن هاشم++حدثنا إبراهيم: )٢/١١٤( »معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف )١(
ومسلم األعور ضعيف . به , عن مسلم املالئي,بن هاشم++ نا عمرو:بن صالح++عبدالرمحن

 .عن أنس ) ٢٦٣٩(ومسلم ) ٣٦٨٨(أخرجه البخاري +احلديث, واملحفوظ ما
 .»ثابتبن ++جدي«): ف(يف ) ٢(

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥/١٢٤(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: انظر لرتمجته(*) 
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٧٣٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٩٩(
 ).٤/٢٠٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٥١(البن األثري » أسد الغابة«, و)٣/٩٦٠(

 .»روى«): م(يف ) ٣(
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٩٩( »معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ٤(

بن ++عروة, عن أبيه, عن عبداهللابن ++جرير, عن هشام: كالمها من طريق) ٣/١٧٣٤(
 = . , بهعمري



  ثالثاملجلد ال ٤٤٢

 )*(بن ساعدة++د اهللاعب −٧١٠
 .ً عن النبي  حديثاروىبن ساعدة, ++أخو عويم

 مول, عن ابنسمبن ++سليامنبن ++ روى حممد: −٢٢٤٧
أخي اهللا ++جندب, عن عبدبن ++لحلة, عن مسلمح++ أبي عن ابن,سربة++أبي

ن كانت له غنم فليرس هبا َم«: اهللا ++قال رسول: ساعدة قالبن ++عويم
 .)١(»ًمطرااهللا ++ فإن املدينة أقل أرض;دينة املنع

* * * 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورجاله »الكبري«لطرباين يف رواه ا«): ٢/٢٠٨(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

 لكن قال ,ورجاله ثقات«: )٤/٢٠٠(» اإلصابة«وقال احلافظ يف . »رجال الصحيح
 .ثم ذكر له طرق أخرى. » مل يتابع جرير عليه:بن مندها
بن ++قيسبن ++عائشبن ++ساعدةبن ++عبد اهللا«: )٤/١٠١( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

بن ++ أخو عويم,عوف األنصاري األويسبن ++عمروبن ++عوفبن ++مالكبن ++أميةبن ++زيد
بن ا قال :وذكر حديثه, ثم قال» اهللا ++ ولد عىل عهد رسول:بن الكلبيا قال ,ساعدة
بن ++اهللا++ عبد فإن الذي مات سنة مائة آخر اسمه; وهو غلط: قلت. مات سنة مائة:منده

 . »بن شاهنيا ذكره ,ساعدة اهلذلي
 البن» االستيعاب«, و)٣/١٦٨٠(ألبي نعيم » فة الصحابةمعر«: وانظر لرتمجته

 ).٣/٩١٤(الرب ++عبد
بن ++حممدبن ++اهللا++ عبد حدثنا):٣/١٦٨٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو أخرجه)١(

بن ++ ثنا حممد:مالك الراسبيبن ++ ثنا عمرو:رستةبن ++اهللا++بن عبد++ ثنا حممد:جعفر
حلحلة, عن بن ++عمروبن ++سربة, عن حممد++بن أبي++بكر++ أبيمسمول, عنبن ++سليامن
 . فذكرهساعدة, بن ++اهللا++ عبدجندب, عنبن ++مسلم

 وفيه »الكبري«رواه الطرباين يف «: )٤/١١٥( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
: )٤/١٠١( »اإلصابة«وقال احلافظ يف . »وهو ضعيف, مسمولبن ++سليامنبن ++حممد

 .»سنده ضعيف«



 ٤٤٣ ثالثاملجلد ال  

شهلي++بن أبي++عبد اهللا −٧١١  )*(حبيبة ا
 .ُكان يسكن قباء, وروى عن النبي 

بن ++بن العطاف++بن زيد++بن األزعر++حبيبة++بن أبي++اهللا++عبد: قال ابن سعد
 .وسبن األ++بن مالك++بن عوف++بن عمرو++بن عوف++بن مالك++بن زيد++ضبيعة
مسلمة بن ++اهللا++ عبدنا: هانئ قاالبن ++ عمي وإبراهيم −٢٢٤٨
بن ++حممدعن  ,)١(بن يعقوب األنصاري++حدثني جممع:  قالالقعنبي

? اهللا ++أدركت من رسول++ما: حبيبة++بن أبي++قلنا لعبد اهللا: إسامعيل قال
 : يعني)٢(ثيحد  يف مسجدنا فجئت وأنا غالماهللا ++جاءنا رسول: قال
, ثم ه يسار۩عن بكر ++ أبو وجلس, حتى جلست عن يمينه,السن
 فرأيته يصلي يف , ثم قام فصىل, ثم ناولني عن يمينه,ٍ بامء فرشبادع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حبيبة األدرع األنصاري ++بن أبي++عبد اهللا«: )٣/٨٨٧( »االستيعاب«الرب يف ++ ابن عبدقال(*) 

بن ++بن عوف++حبيبة من بني عمرو++بن أبي++اهللا++ عبد: ويقال,األشهل له صحبة++من بني عبد
 : واسمه,حبيبة++بن أبي++عبد اهللا«: )٤/٥٣( »اإلصابة«وقال احلافظ يف . »بن األوس++مالك
بن ++بن عمرو++بن عوف++بن مالك++بن زيد++بن ضبيعة++بن العطاف++بن زيد++ن األزعرب++األدرع

 . »عوف األنصاري األويس
, )٣/٢٣١(البن حبان » الثقات«, و)٥/١٧(» التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

» معجم الصحابة«, و)٥/٤٢(» الطبقات الكربى«, )٥/٤٢(» اجلرح والتعديل«و
 ).٣/١٥٩٠(ألبي نعيم » عرفة الصحابةم«, و)٢/٩٢(البن قانع 

, والصواب بدونه )ف(, وكانه غري واضح يف »عن حممد األنصاري«): م(زاد بعدها يف ) ١(
 .كام  أثبتنا من مصادر ختريج احلديث

 . »حدث«: , ولعل الصواب)ف(, وغري واضحة يف )م(كهذا يف ) ٢(
 .]م−أ/٢٤١: ق[  ۩  



  ثالثاملجلد ال ٤٤٤

ًحبيبة مسندا ++بن أبي++ وال أعلم لعبد اهللا, وهذا لفظ ابن هانئ.)١(نعليه
 .)٢(غري هذا

نصاري++عبد اهللا −٧١٢  )*(ِبن عتبان ا
: ي الزبري)٣(أمحد++ أبونا: أبي حدثني:  قالأمحد بن++اهللا++ عبد −٢٢٤٩
: اهللا, عن ابن عتبان األنصاري قال++بن عبد++زيد, عن املطلببن ++نا كثري
 فلام سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت ,إين كنت مع أهلي: ي اهللابن+ ياقلت

 .)٤(»إنام الامء من الامء«: اهللا ++فقال رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٣٣٤, ٤/٢٢١(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٩٢(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢١٤٨(
بن ++ ثنا حممد:يعقوب األنصاريبن ++جممع: مجيعهم من طريق) ٣/١٥٩١/٤٠٠٩(

. ن املديني, قاله ابجمهول احلال :إسامعيلبن ++حممدو. فذكر احلديثجممع, بن ++إسامعيل
 ).٥/٧٨(» لسان امليزان«: انظر

. إلخ... »اختاريناهللا ++إن: حديث«: تقول) م( يوجد حاشية بجوار هذا احلديث يف )٢(
بن ++عويمبن ++عبد اهللا«يف ترمجة ) ٤/٢٠٤(» اإلصابة«ذكر هذا احلديث احلافظ يف : قلنا

 .اآليت بعد ترمجة» ساعدة
 وذكر حديثه, ثم استغرب تسميته )٣/٢٠٠( »ةأسد الغاب«ذكره ابن األثري يف (*) 
 أنه كان صاحب هذه »صالح« يف ذكر ّقد مر: موسى وقال++ أبوأخرجه«: وقال» عبداهللا«

 فال أدري من أين , ذكر يف هذا احلديثنعتبابن ++عتبان وليس لعبد اهللا: احلادثة وقيل
بن ++اهللا++ عبدقاص سريو++بن أبي++جعفر الطربي أن سعد++ أبووقد ذكر !?اهللا++ عبدسامه

 فال أدري , فسار عىل املوصل إىل نصيبني فصاحله أهلها,عتبان من العراق إىل اجلزيرة
 .»?هو هذا أم غريه

, )٢/١٧٨(البن حبان » الثقات«, و)٨١: ص(» تاريخ خليفة«: وانظر لرتمجته
 ).٤/١٦٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٦٥(البن قانع » معجم الصحابة«و

 .كذا» الزبري«: كأهنا) ف(يف ) ٣(
 =. وهو شيخ شيخ املصنف يف هذا احلديث) ٤/٣٤٢(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٤(



 ٤٤٥ ثالثاملجلد ال  

 .اإلسناد غري هذا احلديث وال أعلم هبذا :

 )*(ويمُعبن ++عبد اهللا −٧١٣
بن ++عويم:  عن أبيه, عن ابن إسحاق قال, ابن األموي −٢٢٥٠
مالك, شهد بن ++)٢(سيأوبن ++حارثةبن ++عمروبن ++)١(لعجةبن ص++ساعدة

 .ًعويم بدرا والعقبة
بن ++اهللا++ عبدطلحة التيمي, عنبن ++نا حممد: عبادبن ++ حممد −٢٢٥١
قال : ساعدة, عن أبيه, عن جده قالبن ++عويمبن ++اهللا++عبدبن ++سامل

 وجعل لي فيهم ,ًاختارين واختار لي أصحابااهللا ++إن«: اهللا ++رسول
ًوزراء وأنصارا وأصهارا واملالئكة والناس اهللا ++هم فعليهم لعنةّ فمن سب,ً

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا ++ خرجت مع رسول:سعيد اخلدري قال++ أبيعن) ٣٤٣(واحلديث أصله يف مسلم 
عىل باب عتبان  اهللا ++ حتى إذا كنا يف بني سامل وقف رسول,باءُثنني إىل قيوم اإل 

 : فقال عتبان»أعجلنا الرجل«: اهللا ++ فخرج جير إزاره فقال رسول,فرصخ به
: اهللا ++ قال رسول? أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ومل يمن ماذا عليه,رسول اهللا+يا
 .»إنام الامء من الامء«
»  اختلف يف اسمه,عداده يف أهل املدينة«: )٣/٢٥٥( »أسد الغابة«قال ابن األثري يف (*) 

 . »عام تصغري العني بضم: عويم«: وقال
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/١٤٢(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر لرتمجته

بن ++عمروبن ++صلعجةبن ++ساعدةبن ++عويمبن ++عبد اهللا«: وقال) ٣/١٧٤٥(نعيم 
, »ا والعقبة, ذكره املنيعي يف الصحابةًمالك, شهد عويم بدربن ++أوسبن ++حارثة

 ).٤/٢٠٤( البن حجر »اإلصابة«و
 .»ضلعجة«): م(يف ) ١(
 .»أوس«: وغريه» اإلصابة«, ويف )ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ٢(
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 .)١(»ًفا وال عدرص يوم القيامة منه اهللا ++يقبل++ الأمجعني,

 )*(يلَسَعامر الغ++بن أبي++حنظلةبن ++بد اهللاع −٧١٤
 . وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++بن صيفي++−وهو الراهب−عمرو : عامر++اسم أبي: قال ابن سعد
ُبن ضبيعة, قتل حنظلة بأحد, وروي عن النبي  أنه قال++بن مالك++النعامن ُ ُ :

بن حنظلة ++اهللا++ان عبدرأيت حنظلة تغسله املالئكة بني السامء واألرض, وك
ُاهللا  وعند وفاته صغريا, وقتل عبد++عىل عهد رسول  .ّاهللا يوم احلَرة++ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْوالعدل. النافلة :وقيل. التوبة: َّالصرف )١(  البن األثري» النهاية«. الفريضة :وقيل. الفدية: َ

)٣/٤٦.( 
معرفة «نعيم يف ++ وأبو)٢/١٤٢(» معجم الصحابة«واحلديث أخرجه ابن قانع يف 

 .كالمها من طريق املصنف, به) ٣/١٧٤٥/٤٤٢٤(» الصحابة
):  بتحقيقنا−١/٣٧٤(» اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة«قال مغلطاي يف (*) 
يف الفضائل ++نعيم وابن منده يف مجلة الصحابة, وأبو++ذكره أبو. جمهول: بن الغسيل++عبد اهللا«
حنظلة غسيل املالئكة بن ++اهللا++ عبد:املنذربن ++ال إبراهيموق. »املختلف يف صحبتهم«

 أحاديثه عندي مرسلة, وقال: الرب++بن عبد++عمر++ أبووقال. رأى النبي  وروى عنه
ولام ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من التابعني . ليست له صحبة: إسحاق احلربي++أبو
 .»ر وعمر, وقد روى عن عمربك++ وأباذكر بعضهم أنه رأى النبي : قال

بن ++عبد اهللا«: )١٤/٤٣٦( »هتذيب الكامل«نسبه املزي وجزم بأنه له رؤية فقال يف 
بن ++أميةبن ++زيدبن ++صيفيبن ++عمرو++ عبد: واسمه,عامر الراهب++بن أبي++حنظلة
مالك بن ++زيدبن ++ضبيعةبن ++أميةبن ++مالكبن ++النعامنبن ++بن صيفيا : ويقال,ضبيعة

  .» له رؤية من النبي , املدين,بكر++ أبو: وقيل,عبد الرمحن++ أبو,األنصاري األويس
البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٦٢: ص(» طبقات خليفة«: وانظر لرتمجته

 ).٤/٦٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٩٠(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥/٦٥(
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عمرو, عن بن ++نا عبيد اهللا: يروذاحلارث املروبن ++ هانئ −٢٢٥٢
قال : حنظلة قالبن ++اهللا++ عبدمليكة, عن++ أبيسليم, عن ابن++بن أبي++ليث

 .)١(»ثالثة وثالثني زنية يف الكعبةدرهم ربا أشد من «: اهللا ++رسول
 .بن حازم, عن أيوب++ روى هذا احلديث جرير:

مليكة, عن ++ً, عن ليث مجيعا, عن ابن أبي)٢(بن عمرو++ورواه عبيداهللا
, ومها عندي وهم++اهللا++عبد  .بن حنظلة, عن النبي 

ليكة عىل م++بن رفيع, عن ابن أبي++وحدث به الثوري, عن عبدالعزيز
 .الصواب
بن ++العزيز++ عبدنا سفيان, عن: أمحد الزبريي++ أبونا:  جدي −٢٢٥٣

درهم :  عن كعب قال,حنظلةبن ++اهللا++ عبدمليكة, عن++ أبيابن ۩رفيع, عن
 .)٣( وذكر احلديث...ربا

عامر الراهب قتل يوم ++بن أبي++بن حنظلة++اهللا++عبد: بن عمر++ حممدوقال
 .بي  وهو ابن سبع سننياحلرة, وقد رأى الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابن )٥/٢٢٥(» مسنده«ديث أخرجه أمحد يف واحل. »ورواه يف اخلطيئة«): ف(زاد يف ) ١(

بن ++اهللا++ عبدمليكة, عن++ أبيابن: كالمها من طريق) ٢/٩١(» معجم الصحابة«قانع يف 
 .حنظلة

 .»عمر«): ف(يف ) ٢(
 .]م−ب/٢٤١: ق[  ۩  

كالمها من  )٣/١٦( »سننال«, والدارقطني يف )٥/٢٢٥(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٣(
 .بهرفيع بن ++العزيز++بد ع عن,سفيان: طريق
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 )*(ابن سلول++بن أبي++اهللا++بن عبد++عبد اهللا −٧١٥
بن ++مالك++بن أبي++اهللا++أم عبد: ًشهد بدرا وسكن املدينة, وسلول امرأة وهي

 .بن اخلزرج++بن عوف++بن غنم++بن سامل++بن مالك++بن عبيد++احلارث
حدثني :  بذلك ابن األموي, عن أبيه, عن ابن إسحاق −٢٢٥٤

الرمحن, عن هشام ++بن عبد++نا غياث: بن يزيد++نا يوسف: بن عمر++بيداهللاع
ّأصيبت ثنيته يوم ++بن أبي++اهللا++بن عبد++اهللا++أن عبد: ابن عروة, عن أبيه ِ َ
ّاهللا  أن يتخذ ثنية من ذهب++ُأحد, فأمره رسول َ)١(. 

 .هذاًاهللا حديثا غري ++ بن عبد)٢(اهللا++ وقد روى عبد:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٣/٥٤٠(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١٩: ص(» طبقات خليفة«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/١٦٩١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٠٩(البن قانع » معجم الصحابة«و
 ).٤/١٥٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٤٠(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/١٠٩(» معجم الصحابة«ع يف أخرجه ابن قان) ١(
 .عروة, عن أبيه, بهبن ++هشام: من طريق) ٣/١٦٩٢/٤٢٣٧(

 خال ,رواه البزار ورجاله رجال الصحيح«: )٥/٢٦٧( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
 .»بن أبي++اهللا++بن عبد++اهللا++بن الزبري مل يدرك عبد++ ولكن عروة,بن معاذ وهو ثقة++برش

 .كذا» القاسم++ أبووقد روى«): ف(كأهنا يف ) ٢(
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 )*(أمامة++بن ثعلبة, أبو++عبد اهللا −٧١٦
بن ++الرمحن++ عبدأنا: حنبلبن ++نا أمحد: عليبن ++ حممد −٢٢٥٥
أمامة ++بن أبي++اهللا++ عبد أن:كيسانبن ++حممد, عن صالحبن ++نا زهري: مهدي
 »البذاذة من اإليامن«:  قالاهللا ++ أن رسول,أمامة أخربه++ أباأن: أخربه
 .)١(ًثالثا

اهللا ++عبد: أمامة++وأبو: قال أمحد. التواضع يف اللباس: البذاذة: قال أمحد
 .ابن ثعلبة

 . وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاختلف يف اسمه اختالفا كثريا, فقال احلافظ يف (*)  بن ثعلبة ++عبد اهللا«: )٤/٣٢( »اإلصابة«ً
 واملشهور أن ,اهللا++ حكى البغوي عن أمحد أن اسمه عبد,أمامة احلارثي مشهور بكنيته++أبو
 ثم ,بن ثعلبة األنصاري++أبو أمامة«:  فقال)٧/١٩(يف الكنى ثم أعاد ذكره . »سمه إياسا

 : وقيل,بن حنبل++ وبه جزم أمحد,اهللا++ اسمه عبد: وقيل,احلارثي اسمه عند األكثر إياس
 : وقيل, ثعلبة: وقيل, اسمه إياس:عمر++ قال أبو.الرمحن++بن عبدا : وقيل,بن سهيل++ثعلبة
 . »بن نيار++بردة++بيبن أخت أا وهو , وال يصح غري إياس,سهل

» معجم الصحابة«, و)٤/٣٥٥(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر ترمجته يف
, )٥/٢٨٢٤) (١/٢٩٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٢٥(البن قانع 

 ).٣٣/٤٩(للمزي » هتذيب الكامل«و
. بيه عن أ,أمامة احلارثي++بن أبي++اهللا++ عبد:من طريق) ٤١١٨(أخرجه ابن ماجه ) ١(

بن ++كعببن ++اهللا++ عبد عن,أمامة++بن أبي++اهللا++ عبدمن طريق) ٤١٦١(داود ++ أبووأخرجه
 . »كعببن ++عبداهللا«, فزاد يف إسناده أمامة++ أبي عن,مالك

بن ++بحديث زهرياهللا ++عبد++ أبوحدثنا« ):٨٥(حنبل بن ++ثرم ألمحدسؤاالت األويف 
:  عن النبي ,بيهأ عن ,مامةأ++بن أبي++اهللا++ عبد عن, عن كيسان, عن صالح,حممد

بن ++مامةأ++ أبو هذا يقولون,مامة الباهليأ++ أبو هذا ليس هو: يقول.»يامنالبذاذة من اإل«
 . وهذا هو املوضع اآليت والذي ذكره املصنف عن اإلمام أمحد.»نصاريثعلبة األ
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شهلي++بن عبد++عبد اهللا −٧١٧ ن ا  )*(الر
 .سكن املدينة

 بن حممد, عن إسامعيل++العزيز++نا عبد: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٢٥٦
ّأتانا النبي  فصلى بنا : الرمحن قال++بن عبد++اهللا++حبيبة, عن عبد++أبيابن 

 .)١(سجدًاألشهل, فرأيته واضعا يديه يف ثوبه إذا ++يف مسجد بني عبد
 . وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++عبد اهللا«): ٣/٩٤٢( »االستيعاب«الرب يف ++ عبدقال ابن. يف صحبته اختالف(*) 

 )٥/١٩٦( »اإلصابة«وقال احلافظ يف . » له صحبة ورواية,عبدالرمحن األنصاري األشهلي
الء قوله يف هؤنام سقط من رواية إ و,اليس صحابياهللا ++لكن عبدو«: بعدما ذكر حديثه

بن ++ن اسم جده ثابتأ−وقد مىض يف الثاء املثلثة − » عن جده,عن أبيه«السند 
 . »ن الصحبة لولده عبدالرمحنأ و,ا مات يف اجلاهليةًن ثابتإ : ويقال,عديبن ++الصامت

 )١٥/١٩٩(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٥/٩٣(» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته
 عن , عن أبيه,الصامت األنصاري املدينبن ++ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++عبد اهللا«: وقال
  .»...األشهل وعليه كساء++ عبدىصىل يف مسجد بن ن النبي أ :جده

 .شيبة, به++بن أبي++بكر++ أبيمن طريق) ٤/٣٣٤(, وأمحد )١٠٣١(أخرجه ابن ماجه ) ١(
بن ++إسامعيلبن ++إسحاق الفروي, عن إبراهيم«: زرعة الرازي رواية++ أبوّوصوب

» جدهالصامت, عن أبيه, عن بن ++ثابتبن ++الرمحن++بن عبد++الرمحن++ عبدحبيبة, عن++أبي
» اإلصابة«كذا قال احلافظ يف . )١/١٨٣(حاتم ++ أبي البن»علل احلديث«كام يف 

 .يف احلاشية السابقة) ١٩٦(/
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ارثي++عبد اهللا −٧١٨  )*(بن سويد ا
 . حديثه شكيفسكن املدينة, 

وهب بن ++اهللا++ عبدنا: )١(بن إرسائيل النهرتريي++ احلسن −٢٢٥٧
حيويل, عن ابن شهاب, عن بن ++الرمحن++ عبد ابن: يعني,املرصي, عن قرة

بن ++اهللا++ عبد عن−كذا قال− )٢(يظرقمالك ال++ أبيأو ابن, مالكبن ++ثعلبة
إذا أنا وضعت «: سألت النبي  عن العورات الثالث فقال: سويد قال

 وال أحد ,ي بعد الظهرية مل يلج علي أحد من اخلدم الذين بلغوا احللمثياب
صالة  بعد ثيابي من وإذا وضعت نادى,مل يبلغ احللم من األحرار إال 

 .)٤(»ومن قبل صالة الفجر, )٣(+۩العشاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنابة ملعرفة املختلف «: وانظر هلذا اخلالف. اختلف يف صحبته والراجح أنه صحابي(*) 
 ).٤/١٢٤(البن حجر » اإلصابة«, و)١/٣٥٣(» فيهم من الصحابة
 البن» اجلرح والتعديل«, و)٥/١٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

, وثالثتهم أثبتوا له الصحبة, )٣/٢٣٤(البن حبان » الثقات«, و)٥/٦٦(حاتم ++أبي
 ).٣/١٦٨٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٣٩(البن قانع » معجم الصحابة«و

» األنساب«معاين يف , وقال الس)ف(, واملثبت من »النهرترتي«): م(تصحفت يف ) ١(
 وكرس التاء , وبعدها الراء,بفتح النون وسكون اهلاء: النهرتريي«: )٥/٥٤٣(

 . وبعدها الياء املنقوطة من حتتها باثنتني ويف آخرها الراء,املنقوطة من فوقها باثنتني
البن » إكامل الكامل«وانظر . »هنرتريي, بنواحي البرصة: هذه النسبة إىل قرية يقال هلا

 ).٦/٤٧(وال ماك
 ,املدين حييى++ أبو:ويقال, مالك++ أبواألنصار, حليف ,يالقرظ مالك++بن أبي++ثعلبةهو  )٢(

 ).٢/٢٥(» هتذيب التهذيب« كام يف قريظة يبن مسجد إمام
 .]م−أ/٢٤٢: ق[  ۩  

 .»سالمبن ++حديث عن عبداهللا«): م(كتب يف أعىل يسار الصفحة يف  )٣(
 =نعيم يف ++ وأبومن طريق املصنف,) ٢/١٣٩(» جم الصحابةمع«أخرجه ابن قانع يف  )٤(



  ثالثاملجلد ال ٤٥٢

 .إنه وهم: ًبن إرسائيل هبذا احلديث مرفوعا, ويقال++هكذا حدثني احلسن
أخربين ابن وهب, :  نا أصبغ قالقال: بن إسحاق++ حممد −٢٢٥٨

بن ++اهللا++أنه سأل عبد: مالك++بن أبي++عن قرة, عن ابن شهاب, عن ثعلبة
َسويد وكان من أصحاب النبي  عن العورات الثالث ْ فذكر ... َ

 .)١(احلديث ومل يسنده
 . وال أعلم روى غريه

م++اهللا++عبد: أبو يوسف −٧١٩ ارث++بن س  )*(بن قينقاع++بن ا
 . ابن اخلزرج)٢(لقواقلةحليف ا

احلصني, : بن سالم, وكان اسمه++اهللا++يوسف عبد++أبو: بن سعد++ حممدقال
اهللا, وهو من بني إرسائيل, من ولد ++عبد: اهللا ++فلام أسلم سامه رسول

بن يعقوب, وهو حليف القواقلة, وله إسالم قديم بعد قدوم ++يوسف
 .اهللا  املدينة, وتويف باملدينة++رسول

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الصحيح نامإو«: , وقال ابن قانع بعده)٣/١٦٨٠/٤٢١٣(» معرفة الصحابة«
 .»سويدبن ++اهللا++ عبدقول

كيسان, عن ابن بن ++من طريق صالح) ١٠٥٢(» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف ) ١(
 رأيته :بن السكناقال «: )٤/١٢٤(» صابةاإل«قال احلافظ يف . ًشهاب الزهري موقوفا

 .»ن أخطأ فيهَ وال أدري م, ورفعه بعضهم,اًبن وهب موقوفايف روايات أصحاب 
معجم «, و)٢/٣٥٢(البن سعد » الطبقات الكربى«: صحابي مشهور, انظر لرتمجته(*) 

 »اإلصابة«, و)٣/١٦٦٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٣٢(البن قانع » الصحابة
 ).١٥/٧٤(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١١٨(البن حجر 

 ألهنم كانوا يف ; القواقلاوّمُس«): ٣/٣٠٢(» الثقات«ّفسرها ابن حبان يف : القواقلة) ٢(
 ,شئت ذهب حيثا يريدون . قوقل حيث شئت:اجلاهلية إذا نزل هبم الضيف قالوا له

 .»ي ألنك يف ذمتاألمان;ن لك إشئت ف+وقل ما



 ٤٥٣ ثالثاملجلد ال  

بن ++امللك++, عن عبداةّيَحاملُ++نا أبو: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٢٥٩
كان : اهللا++عبد: قال يعني: بن سالم قال++اهللا++عمري, عن ابن أخي عبد

 .)١(اهللا++عبد: اهللا ++اهللا, فسامين رسول++اسمي سوى عبد
 :سفيان, عن معمر, عن قتادة++ أبونا: يونسبن ++ رسيج −٢٢٦٠

﴿y‰Íκ y− uρ Ó‰Ïδ$ x© .⎯ÏiΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó Î) 4’ n?tã ⎯ Ï&Î#÷VÏΒ﴾)هو: , قال]١٠: األحقاف[ )٢ 
 .سالمبن ++اهللا++عبد

نا هشيم, : الوهاب++بن عبد++نا فضيل: بن حممد++ زهري −٢٢٦١
 .هو ابن سالم:  جويرب, عن الضحاك قال)٣(عن

هو : الوارث, عن محيد, عن جماهد قال++وحدثنا عبد:  فضيلقال −٢٢٦٢
 .سالمابن 

اهللا ++نا عبد: بن هالل++نا محيد: بن املغرية++نا سليامن:  شيبان −٢٢٦٣
بن سالم جييء من أرضه عىل محار له يوم ++اهللا++كان عبد: ابن املغفل قال

اجلمعة فيذكر, فإذا قضيت الصالة أتى أرضه, فلام هاج الناس بعثامن 
والذي نفيس بيده تقتلوا عثامن واستعتبوه, ف++أهيا الناس, ال+ يا:قال

اهللا الذي بينهم حتى هيريقوا دم سبعني ++ فيصلح)٤(قتلت قط أمة نبيها++ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريق املصنف به, وأخرجه ) ٢٩/١٠٢(» تاريخ دمشق«بن عساكر يف  أخرجه ا)١(
مجيعهم من طريق ) ٥/٤٥١(, وأمحد )٣٦٣٤(, وابن ماجه )٣٢٥٦,٣٨٠٣(الرتمذي 

 .»حسن غريب«: وقال الرتمذي.  هبذا اإلسنادالتيمي املحياة++ أبييعىلبن ++حييى
 .﴾z⎯tΒ$t↔sù ÷Λän÷y9õ3tGó™$#uρ﴿: باقي اآلية) ف(زاد يف ) ٢(
 .كذا» بن«): م(يف  )٣(
 ).ف(قدر كلمة أو كلميتن غري واضحتني يف ) ٤(



  ثالثاملجلد ال ٤٥٤

اهللا الذي بينهم حتى ++, وما قتلت أمة قط خليفتها فيصلحمنهمًألفا 
 قط حتى يرفعوا القرآن عىل )١(ًهيريقوا دم أربعني ألفا, وما هلكت أمة

لم ينظروا فيام قال هلم ف: تقتلوه واستعتبوه, قال++ال: السلطان فقال
طالب  حتى أتى عليه ++بن أبي++فجلس عىل طريق علي: وقتلوه, قال

تأت العراق وعليك بمنرب ++ال: أريد العراق, قال: أين تريد? قال: فقال
ًتراه أبدا, ++ فالزمه, وال أدري هل ينجيك? فإن تركته ال ۩رسول اهللا

بن سالم فإنه منا ++اهللا++دعوا عبد: دعنا فلنقتله فقال علي: فقال من حوله
وكنت قد استأمرت ابن سالم يف أرض إىل : رجل صالح, قال ابن مغفل

إن هذه رأس األربعني :  أن أشرتهيا, فقال لي بعد ذلك)٢(جنب أريض
 .سنة وسيكون عندها صلح فأمرين برشائها

: كيف يرفعون القرآن إىل السلطان? قال: )٣(فقلت ملحمد: قال سليامن
 .)٤( تروا إىل أصحاب األهواء كيف يتأولون القرآن عىل السلطانأمل

بن ++نا حييى: احلكم احلراينبن ++الغفار++ عبدنا:  عمرو الناقد −٢٢٦٤
 حييى األسلمي,++بن أبي++الرازي, عن حممد: العالء املديني, وهو الذي يقال له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(

 .]م−ب/٢٤٢: ق[  ۩  
 .»أرضه«): ف(يف ) ٢(
 .كام يف اإلسناد »محيد«: , والصواب)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٣(
 جهمن طريق املصنف به, وأخر) ٣٩/٣٥١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(

 ثنا : ثنا قراد قال: أخربنا الدوري قال):٢/٤٥٩(» السنة«بكر اخلالل يف ++أبو
 ., بهاملغريةبن ++سليامن



 ٤٥٥ ثالثاملجلد ال  

  أخذ اهللا++رأيت رسول:  عن أبيه قال,سالمبن ++اهللا++بن عبد++عن يوسف
هذه إدام «:  فوضعها عليها, فقال)١(رةمت كرسة من خبز شعري, وأخذ

 .)٢(»هذه
 وتويف ابن سالم فيام بلغني باملدينة سنة ثالث وأربعني, :

 .وقد روى عن النبي  أحاديث غري هذه
:  

ه عبد ن ا ن  ي++اهللا من أصحاب رسول++و اهللا ++سند عن رسولاهللا  
 : من أهل بدر

بن ++ نا ابن فليح, عن موسى)٣(بن موسى الفروي++ هارون −٢٢٦٥
 . ًعقبة, عن ابن شهاب الزهري فيمن شهد بدرا ح

حدثني أبي, عن ابن إسحاق : بن حييى األموي قال++ سعيد −٢٢٦٦
 :ً شهد بدرافيمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ثمرة«): م(يف ) ١(
 . عن شيخ املصنف عمرو الناقد, به) ٧٤٩٤(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه) ٢(

, )٧٣٢ح/٢٢/٢٨٦(» الكبري«, والطرباين يف )٣٨٣٢(داود ++ أبووأخرجه
بن ++اهللا++بن عبد++مجيعهم من طريق يوسف) ١٠/٦٣(» السنن الكربى«يهقي يف والب

 ,يعىل++ أبورواه«: )٥/٥١( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . »عن أبيه«سالم, ومل يقل 
 .»العالء وهو ضعيفبن ++وفيه حييى

 .»القروي«: إىل) م(تصحفت يف ) ٣(



  ثالثاملجلد ال ٤٥٦

 بن Iارق ++عبد اهللا −٧٢٠
 .حليف بني ظفر من بىل

زرجبن ++رافعبن ++سهلبن ++وعبد اهللا −٧٢١   )١(ا

 بن قيس++بن ربيع++وعبداهللا −٧٢٢
 بن األبجر++بن عباد++بن عمرو:++زاد ابن إسحاق

 )٢(عبيسبن ++وعبد اهللا −٧٢٣
 .)٤(]بن اخلزرج[ من بني احلارث )٣(بن عبيس++اهللا++عبد: وقال ابن إسحاق

  :قال

 بن عرفMة++وعبد اهللا −٧٢٤
 بن اخلزرج++من بني احلارث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :نسبه بعضهم فقال«): ٣/٩٢٤(» عاباالستي«الرب يف ترمجته يف ++ عبدقال ابن+)١(

بن ++اخلزرجبن ++احلارثبن ++جشمبن ++عمروبن ++عامربن ++زيدبن ++سهلبن ++اهللا++عبد
 .»األوسبن ++مالكبن ++عمرو

 ابن : ويقال,عبسبن ++عبد اهللا«: وهو) ف(, واملثبت من »عنيس«): م(تصحف يف ) ٢(
» االستيعاب«انظر . »ي اخلزرجيارعبس األنصبن ++اهللا++ عبد: واألكثر يقولون,عبيس

)٣/٩٤٤.( 
 ).ف(, واملثبت من »عنبس«): م(تصحف يف ) ٣(
 ).ف(من ) ٤(



 ٤٥٧ ثالثاملجلد ال  

ةبن خ++ن ثعلبةب++وعبد اهللا −٧٢٥  بن أصرم++ز
 )١(بن ++اهللاوعبد  −٧٢٦

 .من أشجع حليف بني سلمة

 بن سنان++بن النعمان++مناف++بن عبد++وعبد اهللا −٧٢٧
  .سلمةبن ++كعببن ++غنم من بني :زاد ابن إسحاق

 : قاال
 رامحبن ++صخربن ++قيسبن ++وعبد اهللا −٧٢٨

 .سلمة بن++كعببن ++غنمبن ++عديبن ++ابن ربيعة: إسحاقبن ++زاد
 : قاال

 بن خلدة++قيسبن ++وعبد اهللا −٧٢٩
 بن غنم++بن سواد++بن احلارث:++سحاقزاد ابن إ

 مبذولبن ++عمروبن ++كعببن ++وعبد اهللا −٧٣٠
 .النجاربن ++نزمابن ++غنمبن ++عمروبن ++: قال ابن إسحاق
 :)٢(بن سعد++ويف كتاب حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحلاء املهملة » محري«, واختلفوا يف ضبط )ف(, واملثبت من »حصني«): م(تصحف يف ) ١(

: يف ترمجة أخيه) ١/٣١٠(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدأو باملعجمة, حكى اخلالف ابن
 .»محري األشجعيبن ++حارثة«

 ).ف(, وغري واضح مكاهنا يف »بن«): م(زاد بعدها يف ) ٢(



  ثالثاملجلد ال ٤٥٨

  مخسعىلالنجار وكان بن ++نزمن بني ما ۩عاصمبن ++كعببن ++عبد اهللا
مات باملدينة سنة ثالث و ,احلارث++أبا:  ويكنى,النبي  يوم بدر

 .وثالثني, وصىل عليه عثامن
 : قاال

 بن النعمان++بن جب++وعبد اهللا −٧٣١
عمرو, شهد بن ++ثعلبةبن ++امرئ القيسبن ++ابن أمية: قال ابن إسحاق
ُبدرا وقتل يوم أحد  . الرماةمري وهو أ,ً

 :قاال

ارث++بن مالك++لمةبن س++وعبد اهللا −٧٣٢  بن ا
 العجالنبن ++ابن عدي: زاد ابن إسحاق

 بن عم++وعبد اهللا −٧٣٣
 .من بني حارثة: قال ابن إسحاق

بن عقبة يف حديثه ++وزاد ابن إسحاق يف تسميتهم ممن مل يذكره موسى
 :عن ابن شهاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢٤٣: ق[  ۩  



 ٤٥٩ ثالثاملجلد ال  

 بن++خنساءبن ++صخربن ++وقشبن ++أوسبن ++ِحقبن ++عبد اهللا −٧٣٤
 )١(سلمةبن ++كعببن ++غنمبن ++ديعبن ++عبيدبن ++سنان

 بن++بن حناس++بن النعمان++بن هيشة++وعبد اهللا −٧٣٥
 بن عدي++بن عبيد++سنان

 :بن عقبة عن الزهري++ يف كتاب موسىوقال

 بن عدي++بن عبيد++وعبد اهللا −٧٣٦
 :بن عقبة عن الزهري++ويف كتاب موسى

 بلدمةبن ++النعمانبن ++وعبد اهللا −٧٣٧
 : ابن إسحاقبن سعد, عن++ويف كتاب إبراهيم

ارث++مالك++بن أبي++اهللا++بن عبد++وعبد اهللا −٧٣٨  بن++بن ا
 بن غنم++بن سا++بن مالك++عبيد

 .ُوسلول أم أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلزرج, شهد بن ++وقشبن ++أوسبن ++عبد اهللا«): ٣/١٥٨٤(» املعرفة«نعيم يف ++ أبوقال) ١(

 .»وقشبن ++أوسبن ++ابن أحق: حق, وقيلبن ++اهللا++ عبد:ا, وقيلًبدر



  ثالثاملجلد ال ٤٦٠
ه عبد ن ا نصار   : اهللا ++اهللا من أصحاب رسول++ومن غ ا

زني )١(اهللا ذو البجادين++عبد −٧٣٩  .ا
بن عفيف من ++هنم++بن عبد++اهللا++عبد: ذو البجادين اسمه: قال ابن سعد
 .بن مغفل++عبد اهللا++خزاعي ومغفل أبو: اهللا قبل أخويه++مزينة, أسلم عبد

 .بن العوام ح++نا عباد: بن خملد قاال++ جدي وشجاع −٢٢٦٧
 عن ,ً احلراين مجيعاةمسلمبن ++نا حممد: رشيدبن ++ داود −٢٢٦٨
رجل  كان : قالالتيمياحلارث بن ++إبراهيمبن ++ عن حممد,إسحاقبن ++حممد
 وكان ينفق :ن كان يكون يف نواحي املدينة يف حجر عم له قالممزينة ُمن م

نتزعن منك أل لئن أسلمت :فأراد اإلسالم فقال له عمه: عليه ويكفله قال
 صنع يشء فانتزع منه كل:  يسلم, قالأن فأبى إال ,كل يشء صنعته إليك
ًإليه حتى إزارا ورداء  )٢(ِبجادًردا فقامت إىل  فانطلق إىل أمه جم, كانا عليهً
 ثم ,حدمها وارتدى باآلخرأه باثنني فأتزر بت فقطع,هلا من شعر وصوف

 إذا صىل اهللا ++ وكان رسول:قالأتى النبي  فصىل معه صالة الصبح 
:  قال»ن أنت?َم« فنظر إليه فقال , الناس ونظر يف وجوههمتفقدالصبح 

اهللا ذو ++بل عبد«: اهللا ++ رسول)٣(فقال له −۩وكان اسمه−العزى ++ عبدأنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »شعب اإليامن«يف كل مواضع ذكره يف الرتمجة, وقال البيهقي يف » نالنجادي«): م( يف )١(
يعني – أمحد إنام هو البجادين++ أبو:ذو النجادين ـ بالنون ـ قالاهللا ++عبد«: )١/٤١٦(

 .» هو كام قال:قال البيهقي. باملوحدة بدل النون
ُبجد: ِالكساء واجلمع: ِوهو تصحيف, والبجاد» نجاد«): م(يف ) ٢( البن األثري » هايةالن«. ُ

)١/٢٣٧.( 
 .]م−ب/٢٤٣: ق[  ۩  

 ).ف(من ) ٣(
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اهللا  يف ++ان يكون مع رسول فك: قال.»لزمنا وكن معنااجادين, الب
, )١(وكان إذا قام من الليل جهر بالدعاء واالستغفار والتجهيد: حجره, قال

 .»ّ فإنه أحد األواهني;دعه«: ائي هو? قال أمر,رسول اهللا+ يا: عمرفقال
 فقال ابن . فامتاهللا ++ تبوك خرج مع رسولفلام كان يف غزوة: قال

هذا? فانطلقت ++ ما:فقلت: فإذا أنا بنار لياًل يف ناحية العسكر قال: مسعود
وإذا بذي : بكر وعمر وما معهم رابع قال++ وأبواهللا ++فإذا رسول

ّدل« : يف القرب وهو يقولاهللا ++جادين قد مات ورسولالب  :, قال»يا أخاكامَ
ًاللهم إين أمسيت عنه راضيا «: وقال, لشقه اهللا ++ رسولضجعهأف

ًفارض عنه, اللهم إين أمسيت عنه راضيا فارض عنه, اللهم إين أمسيت 
يف مكانه ليتني كنت  فيا: , قال ابن مسعود»ًعنه راضيا فارض عنه

 .العوامبن ++ عن عباد, وهذا لفظ حديث جدي.)٢(حفرته

غفل++عبد اهللا −٧٤٠ ْنهم++بن عبد++بن ا بن ++بن ربيعة++بن إسحاق++بن عفيف++ُ
 )*(بن مزينة++بن عثمان++بن سعد++بن ذؤيب++بن ثعلبة++عدي

 .زياد++أبا: ويكنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(وغري واضحة يف ) م(كذا يف ) ١(
 ورجاله ,رواه البغوي بطوله من هذا الوجه«: )٤/١٦٢(» اإلصابة« قال احلافظ يف )٢(

 .»اًثقات إال أن فيه انقطاع
معجم «, و)٧/١٣(البن سعد » الطبقات الكربى«: صحابي مشهور, وانظر ترمجته يف(*) 

, )٤/١٧٨٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٢٣(البن قانع » الصحابة
هتذيب «, و)٤/٢٤٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٩٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و

 ).١٦/١٧٣(للمزي » الكامل
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سعيد, وكان من البكائني, ++أبا: ُإنه كان يكنى: وقد قال بعض ولده
 حتت الشجرة, ومل يزل باملدينة حتى حتول إىل اهللا ++وكان ممن بايع رسول

 . يف آخر خالفة معاوية )١(مات بينهامالبرصة حتى 
 .عبد الرمحن++بن املغفل أبو++اهللا++عبد: اهللا يقول++بن عبد++سمعت هارون: قال
بن ++اهللا++ عبد:معني يقولبن ++ حييىسمعت:  عباس قال −٢٢٦٩
 .زياد++أبو: سعيد, وهو مزين, ويقولون++أبو:  كنيتهمغفل
 .سعيد++أبو:  ومل يقلزياد,++أبو: وقال حييى مرة أخرى: قال

أسامة, عن اجلُريري, عن قيس ++نا أبو: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٢٧٠
 .بن مغفل, عن أبيه, وكان من أصحاب الشجرة++ابن عباية, عن ابن لعبد اهللا

  عن الربيع,جعفر الرازي++ أبو نا:نا وكيع: حنبلبن ++ أمحد −٢٢٧١
 وكان أحد ,مغفلبن ++اهللا++ عبد عن,العالية أو عن غريه++ أبي عن,أنسابن 

Ÿω﴿ :النفر الذين نزل فيهم uρ ’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) !$ tΒ x8 öθ s?r& óΟßγ n= Ïϑ ós tG Ï9۩ |M ù= è% Iω 
ß‰Å_ r& !$ tΒ öΝà6è= ÏΗ ÷qr& Ïµ ø‹n= tã (#θ ©9uθ s? óΟßγ ãΖ ã‹ôã r&¨ρ âÙ‹Ïs? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!  .]٩٢: التوبة[ )٢(﴾#$

: قرة قالبن ++ معاويةأخربين: أنا شعبة قال: بن اجلعد++ علي −٢٢٧٢
ح وهو عىل ناقته,  رأيت النبي  يوم الفت:مغفل قالبن ++اهللا++ عبدسمعت

 وهو يقرأ سورة الفتح, أو من سورة الفتح قراءة ,جترت أو عىل مجله وهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»هبا«: , واجلادة)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ١(
 .]م−أ/٢٤٤: ق[  ۩  

 اهللا++بن عبد++عيسى وهو ,الرازي جعفر أبو«: وفيه) ٥/٥٤(» مسنده«ه أمحد يف أخرج) ٢(
 ).٦٢٩(» تقريب التهذيب«كذا قال احلافظ يف . »احلفظ سيئ ماهانبن ا
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 : قال, لوال أن جيتمع الناس علينا لقرأت لك اللحن:لينة, فقال معاوية
 .)١(عّوجعل يرج

, )٢(بن حنبل++بن أمحد++اهللا++ عبدكتاب هذا احلديث يف يترأ :
ًبن جابان, عن شعبة, وزاد فيه كالما, ومل أسمعه ++طالب++ أبي)٣(عن ابن
 .من أمحد
بن جابان, عن شعبة, عن ++طالب++نا أبو: بن أيوب++ به زيادفحدثين −٢٢٧٣
... )٤(تحرأيت النبي  يوم الف: بن مغفل قال++اهللا++بن قرة, عن عبد++معاوية

 . آآ آآ آآ:فجعل يقول: بن اجلعد, وزاد فيه++فذكر مثل حديث علي
نا شبابة : بن أيوب قاال++بن إبراهيم العبدي وزياد++ أمحد −٢٢٧٤
: بن مغفل++اهللا++بن قرة, عن عبد++إياس معاوية++حدثني أبو: نا شعبة: قال

اءة ابن  احلديث, ثم قرأ معاوية حيكي قرفذكر... )٥(أنه سمع النبي 
لوال أن جيتمع الناس لرجعت كام رجع : ّمغفل عن النبي  فرجع وقال
 .آه آه آه: كيف كان ترجيعه? قال: ابن مغفل عن النبي  فقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١١١(» مسنده«اجلعد شيخ املصنف يف بن ++أخرجه علي) ١(
 ).٤/٨٥(» مسند أمحد«) ٢(
بن ++:ويقالجابان بن ++طالب حفص++ أبو, وهو)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٣(

 من ها. جمهول حاتم++ أبوقال ,أمحد وعنه شعبة عن طالب++ أبو,القاري جابانبن ++عمر
 .وغريه) ١/٤٥٥(» تعجيل املنفعة«

 .من طرق عن شعبة) ٧٩٤(, ومسلم )٤٢٨١(أخرجه البخاري  )٤(
كان «: وفيه.  بهبة, أخربنا شبا:رسيج++بن أبي++حدثنا أمحد): ٧٥٤١(أخرجه البخاري ) ٥(

 .» آ آ آ ثالث مرات:ترجيعه قال



  ثالثاملجلد ال ٤٦٤

قد سمع احلسن من :  يقولحييىسمعت :  عباس قال −٢٢٧٥
 .)١(بن مغفل++اهللا++عبد

بالبرصة بن مغفل ++اهللا++مات عبد: اهللا قال++بن عبد++ هارون −٢٢٧٦
 .يف آخر خالفة معاوية, ومات معاوية سنة ستني

  .وقد روى ابن مغفل عن النبي  أحاديث صاحلة

َريش++بن وقدان++بن كعب++بن عوف++بن الشخ++عبد اهللا −٧٤١  ِبن ا
 )*(بن صعصعة++بن عامر++بن ربيعة++بن كعب+ا

بي بن الشخري, صحب الن++اهللا++العالء ابني عبد++أبو مطرف ويزيد أبي
 . فيها)٢( وروى عنه, ونزل البرصة بعد ذلك وولده

نا : خيثمة العامري النسائي++بن شداد أبو++حرببن ++ زهري −٢٢٧٧
 عن , عن أبيه,مطرف عن , عن احلسن, نا محيد:القطانسعيد بن ++حييى

  .)٣(»ق النارَرَضالة املؤمن ح«: النبي  قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكر اخلالف يف سامع احلسن من مجلة من ) ١٦٥(للعالئي » جامع التحصيل«انظر ) ١(
 .الصحابة

بكرس −الشخري بن ++عبد اهللا«): ٤/١٢٧( »اإلصابة«صحابي معروف, قال احلافظ يف (*) 
بفتح املهملة −احلريش بن ++قدانوبن ++كعببن ++عوفبن ++−املعجمتني الثانية ثقيلة

 .»عامر العامري ثم احلريشبن ++ربيعةبن ++كعببن ++−وكرس الراء وآخره معجمة
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٣٤(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته

الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٦٨٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٦٣(
 ).١٥/٨١(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١٢٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٢٦(

 ). ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٢(
 . بهسعيد,بن ++ حدثنا حييى:املثنىبن ++حدثنا حممد): ٢٥٠٢(أخرجه ابن ماجه ) ٣(
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ّحدث ً وزاد فيه كالما, عن حييى القطان,عفان هذا احلديث وروى  عن ُ
 .عفان
الشخري, عن بن ++ احلسن, عن مطرف, عن)١(محيدنا :  عفان −٢٢٧٨
 ?أال أمحلكم:  عامر فقالبني يف وفد اهللا ++۩قدمنا عىل رسول: أبيه قال
ضوال «: اهللا ++رسول فقال )٢(هوامل اإلبلإنا نجد بالطريق : فقلت

 .)٣(»ق النارَرَاإلبل ح
بن ++نا مهدي: مهديبن ++الرمحن++ عبدنا: ثمةخي++ أبو −٢٢٧٩

 أنه قدم يف وفد :جرير, عن مطرف, عن أبيهبن ++ميمون, عن غيالن
 , وأنت سيدنا,أنت والدنا:  فقالوا لهاهللا ++ عىل عهد رسول)٤(عامر

 اجلفنة ت وأن, وأنت أفضلنا علينا فضاًل,وأنت أطولنا علينا طو
 .)٥(» وال يستجرينكم الشيطان,لوا بقولكمقو«: راء, فقال رسول اهللاغال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والصواب كام سيأيت يف التخريج أن بينهام )ف(, واملوضع غري واضح يف )م(كذا يف ) ١(

 .ى القطان واهللا أعلمحيي
 .]م−ب/٢٤٤: ق[  ۩  

 ). ٢/٩٩٥(» املعجم الوسيط«. أي التي رسحت بغري راع: هوامل اإلبل) ٢(
ًمجيعا من ) ٤/٢٥(أمحد ) ٢٥٠٢ (ه وابن ماج,)٥٧٥٨( »الكربى«أخرجه النسائي يف  )٣(

 . فذكره, عن مطرف, عن احلسن,سعيد, عن محيد الطويلبن ++حييى: طريق
 إياس اجلريري,بن ++ سعيديةروا) ١٤/٥(» علل احلديث«رقطني يف ّورجح الدا
 . عن النبي , عن اجلارود العبدي,مسلم اجلذمي++ أبيعن مطرف, عن

 . بني عامر كام سبق: , ولعله)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٤(
 )٤/٢٤(أمحد و ,)٤٨٠٦(داود ++ وأبو,)٢١١( »األدب املفرد«يف  أخرجه البخاري )٥(

 .الشخري, فذكرهبن ++اهللا++بن عبد++مطرف: مجيعا من طريق
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أنا الثوري, عن اجلريري, : الرزاق++نا عبد:  ابن زنجويه −٢٢٨٠
اهللا  ++هنى رسول: بن الشخري, عن أبيه قال++اهللا++بن عبد++العالء++عن أبي

 أحالمكم هال يسف++ ماارشبوا«: بد منها فقال++إنه ال: عن األرشبة فقيل
 .)١(»ويذهب أموالكم

الرزاق, عن سفيان, عن اجلريري, عن ++روى هذا احلديث عبد
ًالعالء, عن أبيه, عن النبي  موصو مسندا, وال أعلم أسنده غري ++أبي
 .الرزاق مرسال++الرزاق, ورواه عن سفيان غري عبد++عبد

 .بن الشخري, عن النبي  غري هذه األحاديث++اهللا++وقد روى عبد

سلميأوف++بن أبي++عبد اهللا −٧٤٢  )*(ى ا
:  معاوية, ويقال)٢( أبو:اهللا++ عبدوكنيةعلقمة, : أوىف++واسم أبي

, وهو آخر من مات من ومات هباًحممد, سكن الكوفة وابتنى هبا دارا ++أبو
 .اهللا  هبا++أصحاب رسول

بأبي : أوىف األسلمي يكنى++ابن أبي: اهللا يقول++بن عبد++سمعت هارون
 .ّعلقمة, كان قد ُكف برصه: أوىف++معاوية, واسم أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٠١٢(» املصنف«يف الرزاق ++ عبدأخرجه) ١(

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٧٨: ص(» طبقات خليفة«: انظر لرتمجته(*) 
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٨٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/٢١(
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٨٧٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, )٣/١٥٩٢(
 ).١٤/٣١٧(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١٨(

 .»بن«: إىل) م(تصحف يف ) ٢(
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: بن معني يقول++سمعت حييى: بن حممد قال++ عباس −٢٢٨١
 .معاوية++أبا: أوىف يكنى++بن أبي++اهللا++عبد

أوىف, واسم ++بن أبي++اهللا++عبد: عبيد قال++عن أبي ,عمي  −٢٢٨٢
 .بن خالد++علقمة: أوىف++أبي

بن ++بن ثعلبة++عةبن رفا++أسيد++بن أبي++بن احلارث:++عبيدة++زاد غري أبي
 .بن عامر األسلمي++بن عمرو++بن حارثة++بن أفىص++بن أسلم++هوازن
رأيت : أنا شعبة, عن إبراهيم اهلجري قال: بن اجلعد++ علي −٢٢٨٣
 .أوىف, وكان من أصحاب الشجرة++ابن أبي
سمعت : مرة قالبن ++ عمروأنا: أنا شعبة: اجلعدبن ++ علي −٢٢٨٤
 إذا  النبيكان : كان من أصحاب الشجرة قال و,أوىف++بن أبي++عبداهللا

: فقال ۩بصدقته++ أبي فأتاه,» عليهماللهم صل«: صدقتهم قالبأتاه قوم 
 .)١(»أوىف++ أبي عىل آلّاللهم صل«

: خالد قال++بن أبي++ إسامعيلنا: بن هارون++نا يزيد:  جدي −٢٢٨٥
 يوم حنني, رضبتها: هذه? فقال++ما: أوىف رضبة فقلت++رأيت بيد ابن أبي

 .)٢(نعم, وقبل ذلك: ًشهدت حنينا? قال: قلت
رأيت :  عن إسامعيل قال:خالدبن ++نا عقبة: خيثمة++ أبو −٢٢٨٦
 .أوىف له ضفران++ابن أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢٤٥: ق[  ۩  

 .من طريق شعبة) ١٠٧٨(ومسلم ) ١٤٩٨(أخرجه البخاري ) ١(
 .د بهخال++بن أبي++كالمها من طريق إسامعيل )٤/١٥٥(أمحد و) ٤٣١٤(البخاري أخرجه ) ٢(



  ثالثاملجلد ال ٤٦٨
رأيت : العالنية قال++بن أعني أبو++نا حممد: بن عباد++ طالوت −٢٢٨٧
ّأوىف يلبي بالكوفة يف غري أيام الترشيق فقيل له++ابن أبي ه حيرم من السنة إن: ُ
 .إىل السنة
يعقوب ++عن أبي: األحوص++ أبونا: مزاحم++بن أبي++ منصور −٢٢٨٨
غزوت مع النبي  : أوىف عن اجلراد, فقال++بن أبي++اهللا++سألت عبد: قال

 .)١(سبع غزوات فكنا نأكله
مات ابن : نعيم قال++حدثني أبو: بن حممد قال++ عباس −٢٢٨٩
 .ة ثامن وثامننيأوىف سنة سبع أو سن++أبي

 آخر من: نا سفيان قال: الفتح++ أبوثنيحد: زهريبن ++ أمحد −٢٢٩٠
 .أوىف++ أبيابن: اهللا ++أصحاب رسول من بالكوفة بقي

أوىف سنة ++تويف ابن أبي: نا ابن بكري قال: بن منصور++ أمحد −٢٢٩١
 .أوىف عن النبي  أحاديث صاحلة++ست وثامنني, وقد روى ابن أبي

 )*(القيس++بن جابر العبدي من عبد++هللاعبد ا −٧٤٣
 .ًسكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا

بن ++بن مرة++نا احلارث: بن حنبل++بن حممد++اهللا أمحد++عبد++ أبو −٢٢٩٢
كنت يف الوفد : بن جابر العبدي قال++اهللا++نا يعيش, عن عبد: جماعة الياممة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أوىف ++ أبيعن ابن) ١٩٥٢(ومسلم ) ٥٤٩٥(أخرجه البخاري ) ١(
جابر بن ++عبيدبن ++ويقالاهللا ++عبدبن ++جابر«: )١/٤٣٥( »اإلصابة«قال احلافظ يف +(*)

» معرفة الصحابة«, و)٢/٨٨(البن قانع » معجم الصحابة«:: انظر لرتمجته. »العبدي
 ).٣/٨٧٧(الرب ++ عبدبنال» االستيعاب«, و)٣/١٦٠٩(ألبي نعيم 
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اهللا ++فنهاهم رسول++ أبيالقيس, وكنت مع++الذين أتوا النبي  من عبد

ّالدباء:  عن الرشب يف األوعية التي سمعتم َ واحلَنتم)١(ُّ ِ والنقري)٢(ْ َّ)٣( 
ّواملُزفت َ)٤(. 

بن ++اهللا أمحد يف هذا احلديث عىل هذا, ورواه سويد++عبد++ومل يزد أبو
 .ّسعيد أتم من حديث أمحد

اهللا ++عبدبن مرة احلنفي, عن ++نا احلارث: بن سعيد++ سويد −٢٢٩٣
فلام كان : قال: فذكر احلديث مثل حديث أمحد وزاد. ابن جابر العبدي

, علي نسلم عليهبن ++احلسناذهب بنا إىل : بعد ذلك حججنا فقال لي أبي
ّرحب به وحياه, وسلم عليه, فسأله عن نبيذ اجلَر, فرخص ++فلام رأى أبي ّ ّ

نعم; قد : قال! قال?++ ما ۩قال لنا رسول اهللا++ما: )٥(فيه, فقال له أبي
 .)٦(كانت بعدكم فيه رخصة

 .بن جابر, عن النبي  غري هذا احلديث++ وال أعلم لعبد اهللا:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّالدباء )١( ُالقرع: ُّ ْ َّدباءة واحدها َ ُالّشدة ُفترسع فيها ُينتبذون كانوا ,ُ » النهاية«. الرشاب يف ّ
 ).٢/٢٠٣( البن األثري

َاحلَنتم )٢( ْخضر مدهونة اررِج: ْ َتحمل كانت ُ ْ ِاتسع ثم ,املدينة إىل فيها اخلمر ُ  فقيل فيها ُّ
َللخزف َ ْ َحنتمة َاحدهتاو ,حنتم ّكله ِ ْ ُالّشدة ُترسع األهن فيها االنتباذ عن ُنهي وإنام. َ  فيها ّ
ْدهنها ْألجل  ).١/١٠٥٩(البن األثري » النهاية«. َ

ِالنقري )٣( ْالنخلة ُأصل: َّ َينقر َّ ْ  اًبيذن ِليصري الامء عليه ُويلقى ,التمر فيه ُينبذ ثم ,َوسطه ُ
ًمسكر  ).٥/٢١٨(البن األثري » النهاية«. َّالنقري اختاذ عىل+ال فيه ُيعمل+ ماعىل واقع َّوالنهي .اُ

ِطلى الذي اإلناء هو:  املزفت)٤( ْبالزفت ُ ُانتبذ ثم ,القار من ٌنوع وهو ِّ البن » النهاية« .فيه ْ
 ).٢/٧٥١(األثري 

 ).ف(كذا, وغري واضحة يف » سعد«): م(زاد هنا يف ) ٥(
 .]م−ب/٢٤٥: ق[  ۩  

» التاريخ الكبري«, والبخاري يف )٤٠٥٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه) ٦(
 .»إسناده حسن«:  وقال)١/٤٣٥(» اإلصابة«تعليقا, وذكر ه احلافظ يف ) ٥/٦٠(
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دعاء العبدي++بن أبي++عبد اهللا −٧٤٤  )*(ا
 .سكن بيت املقدس, وروى عن النبي  حديثني

بن سلمة, ++نا محاد: حييى اجلحدري++بن طلحة أبو++ كامل −٢٢٩٤
 :قلت: اجلدعاء قال++بن شقيق, عن ابن أبي++اهللا++ خالد احلذاء, عن عبدعن
 .)١(»وآدم بني الروح واجلسد«: رسول اهللا, متى كنت نبيا? قال+يا

 .زريع حبن ++نا يزيدحدث: املقدام العجليبن ++ أمحد −٢٢٩٥
 عن −ًمجيعا−الوهاب الثقفي ++ عبدنا: سعيدبن ++ سويد −٢٢٩٦

 فإذا رجل ,جلست إىل رهط أنا رابعهم: شقيق قالبن ++اهللا++ عبدخالد, عن
دخلن اجلنة بشفاعة لت«: اهللا ++قال رسول: قال اهللا ++حيدث عن رسول

: سواك? قالاهللا ++رسول+ يا:, قلنا»رجل من أمتي أكثر من بني متيم
? قال++أنت سمعته من رسول: , قلنا»سواي« فسألت : نعم, قال: اهللا 

  .)٢(اجلدعاء++ أبيهذا ابن: قام فقالواما عنه بعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )٤/٣٧( »اإلصابة«فقال احلافظ يف : خالف يف صحبته, وإنام اختلفوا يف اسمه+ال(*) 
 ذكره البخاري يف , العبدي: ويقال, الكناين:اجلدعاء التميمي ويقال++بن أبي++عبد اهللا«

بن ++اهللا++ عبدا أنً وزعم بعضهم أيض, إنه هو:ميرسة الفجر وقيل« :قيل هو »الصحابة
معرفة «:: انظر لرتمجته .» والصحيح أنه غريه,احلمساء++بن أبي++اهللا++ عبداجلدعاء هو++أبي

, )٣/٨٨٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٦١٣(ألبي نعيم » الصحابة
 ).١٤/٣٥٩(للمزي » هتذيب الكامل«و

 :موسىبن ++داودبن ++ حدثنا أمحد):٥٩٧٦( »رشح مشكل اآلثار«أخرجه الطحاوي يف ) ١(
 .سلمةبن ++ حدثنا محاد:حممد التيميبن ++حدثني عبيد اهللا

املرسل أشبه «: اخلالف فيه, ثم قال) ١٤/٧٤(» العلل«وذكر الدارقطني يف 
 .»مرسال شقيقبن ++اهللا++ عبدعن ,وأيوب .بديل  عند,زيبن ++محاد«:يعني. »بالصواب

 = اهللا++خالد احلذاء, عن عبد: من طريق) ٣/١٦١٣(» معرفةالصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٢(
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 . وال أعلم روى عنه غري ابن شقيق هذين احلديثني,يعزرواللفظ البن 

سلمي++بن أبي++عبد اهللا −٧٤٥  )*(حدرد ا
 .حممد, وروى عن النبي  أحاديث++أبا: سكن املدينة, ويكنى

 سالمة: حدرد++ أبيحدرد, واسم++بن أبي++اهللا++ عبد:سعدبن ++حممد قال
 من هوازن من ,سبعبن ++احلارثبن ++سعدبن ++سالمة++بن أبي++عمريابن 

 . احلديبيةاهللا ++حممد, شهد مع رسول++أبا: أسلم, ويكنى
بن ++حممدنا : ثني أبيحد: بن حييى األموي قال++)١(دي سع −٢٢٩٧

بن ++اهللا++بن عبد++ عن القعقاع,قسيطبن ++اهللا++بن عبد++ يزيد)٢(نإسحاق, ع
َيف رسية إىل إضم اهللا ++بعثنا رسول: درد, عن أبيه قالح++أبي  قبل )٣(ِ

األضبط األشجعي فحيانا بتحية بن ++ بنا عامرّفمر: خمرجه إىل مكة, قال
جثامة بيشء كان بينه وبينه بن ++فنزعنا عنه ومحل عليه حملم: اإلسالم قال

َاجلاهلية فقتله واستلبه بعريا له وويف  فانتهينا : ان له, قالًعا ك ومتب)٤(ًباْطً
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن زريع,++بن عاصم, ويزيد++الوهاب, وعلي++رواه الثوري, وعبد«: وقال. , بهبن شقيقا

 .»ووهيب وابن علية يف آخرين, عن خالد
, )٥/٧٥(للبخاري » التاريخ الكبري«, و)١١: ص(» طبقات خليفة«: رتمجتهانظر ل(*) 
, )٣/٢٣١(البن حبان » الثقات«, و)٥/٣٨(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«و
, )٢/١٣٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٣٠٩(البن سعد » الطبقات الكربى«و
 ).٤/٥٤(بن حجر ال» اإلصابة«, و)٣/٨٨٧(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و

 .»سعد«): م(تصحف يف ) ١(
 .»بن«): م(تصحف يف ) ٢(
َإضم«و. »أصم«): م(يف ) ٣(  ). ١/٢١٤(» معجم البلدان«. والياممة مكة بني الطريق يطؤه ماء: »ِ
ْالوطب) ٤( ُالزق: َ ْالسمن فيه يكون الذي )اإلناء (ِّ  ).٥/٤٣٦(البن األثري » النهاية«. واللبن َّ



  ثالثاملجلد ال ٤٧٢

$﴿: تعاىل وتباركاهللا ++ بخربه, فأنزلوأخربناه اهللا ++بشأنه إىل رسول pκš‰ r'̄≈ tƒ 
š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™۩ # sŒÎ) óΟ çFö/u ŸÑ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ãΖ̈Š u; tF sù)إىل آخر ]٩٤: النساء[ ﴾)١ ,

 .)٢(احلارثبن ++قتادة++ أبواآلية, وكان يف تلك الرسية
بن ++سعيدبن ++اهللا++ عبدنا: يارزكبن ++نا إسامعيل: الربيع أبو  −٢٢٩٨
: اهللا ++قال رسول: حدرد قال++ أبيسعيد, عن أبيه, عن ابن++أبي

 .)٥(»فاةُ وامشوا ح,)٤(وانتضلواشنوا  واخشو)٣(متعددوا«
ّتويف عبد: بن بكري قال++حدثنا حييى: بن منصور++ أمحد −٢٢٩٩ اهللا ++ُ
 .سنة إحدى وسبعني, أو سنة إحدى وثامننيحدرد يف ++ابن أبي
بن ++اهللا++حممد عبد++أبو:  قالاملدائنيأنا : بن زهري++ أمحد −٢٣٠٠
 .حدرد, مات سنة إحدى وسبعني, وهو ابن إحدى وثامنني++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−أ/٢٤٦: ق[  ۩  

 .﴾zΝ≈n=¡¡9$# |Mó¡s9 $YΖÏΒ÷σãΒ (Ÿωuρ (#θä9θà)s? ô⎯yϑÏ9 #’s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î﴿): ف(زاد يف ) ١(
عاصم يف ++ أبي, ومن طريقه ابن)١٤/٥٤٧(» املصنف«شيبة يف ++ أبيأخرجه ابن) ٢(

 .إسحاق, بهبن ++خالد األمحر, عن حممد++ أبيمن طريق) ٢٣٧٨(» اآلحاد واملثاين«
َتمعدد )٣( ْ َ َّشب إذا :ُالغالم َ َوغلظ َ ُ  أهل وكانوا. عدنانبن ++معد بعيش هواّتشب أراد: وقيل ,َ

ٍغلظ ُودعوا ,هملمث كونوا أي: َوقشف َِ . البن األثري» النهاية«. العجم وزي مّعنالت َ
)٤/٧٤٢.( 

   ). ٥/١٥٨(البن األثري » النهاية«. أي ارموا بالسهام+)٤(
بن ++عبداهللا: من طريق) ٦٠٦١(» األوسط«و) ١٩/٤٠(» الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٥(

 »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . حدرد++ أبيسعيد, عن أبيه, عن ابن++بن أبي++سعيد
بن ++سعيدبن ++عبد اهللا« وفيه ,»األوسط«و »الكبري« يف الطرباين واهر«: )٥/٢٤٠(

 .»اً أيض»الكبري« ورواه يف , وهو ضعيف,»سعيد املقربي++أبي
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زني++عبد اهللا −٧٤٦ ِبن سرجس ا ْ َ)*( 
 .عاصم األحول وقتادة: روى عن النبي  أحاديث, روى عنه

أخربين : مسلم قال++سمعت أبا:  حممد قالبن++ العباس −٢٣٠١
 .بن رسجس خمزومي++اهللا++أن عبد: بن معاوية++مروان
أخربين أبي, عن شعبة, عن : بن علي اجلهضمي قال++ نرص −٢٣٠٢

أتيت النبي  وأكلت : بن رسجس قال++اهللا++عاصم األحول, عن عبد
 .)١(من طعامه
حول, عن أنا رشيك, عن عاصم األ: بن اجلعد++ علي −٢٣٠٣
, ++ رسولأتيت: بن رسجس قال++اهللا++عبد  عليه, وأكلت ودخلتاهللا 

 كتفه )٢(من طعامه, ورشبت من رشابه, ورأيت خاتم النبوة يف نغض
 .)٣(كأهنا ثآليلاليرسى كأهنا مجع خيالن سود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكرس , بفتح املهملة وسكون الراء:رسجس«: )٤/١٠٦( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 .»اجليم وبعدها مهملة
البن » معجم الصحابة«, و)٧/٥٨(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته

 البن» االستيعاب«, و)٣/١٦٧٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٧٢(قانع 
 ).١٥/١٣(للمزي »  الكاملهتذيب«, و)٣/٩١٦(الرب ++عبد

بن ++الواحد++ وعبدمسهربن ++علي وزيدبن ++محاد: من طريق) ٢٣٤٦(أخرجه مسلم ) ١(
 . بهرسجسبن ++اهللا++ عبد عن, عاصم, ثالثتهم, عنزياد

ِالنغض والناغض أع«): ٥/٨٦( »النهاية«قال ابن األثري يف  )٢( َّ ِ الكتفىلَّ  هو : وقيل,َ
َالعظم الرقيق الذي عىل   .»طرفهَ

ْجمع: والثآليل. قبله+وانظر ما) ٢٣٤٦(أخرجه مسلم ) ٣( ُثؤلول َ  التي َّاحلبة هذه وهو ُ
َّكاحلمصة اجللد يف تظهر  ).١/٥٧٦(البن األثري » النهاية«. دوهنا فام ِ



  ثالثاملجلد ال ٤٧٤

بن ++اهللا++زعم عاصم أن عبد: معاوية قال++نا أبو:  جدي −٢٣٠٤
 .رسجس رأى النبي 

اهللا ++سمع قتادة من عبد: ُسئل أبي: بن أمحد قال++اهللا++ عبد −٢٣٠٥
 بن رسجس,++اهللا++نعم, حديث هشام, عن قتادة, عن عبد: ابن رسجس? قال

ًحديثا واحدا ً. 
ي نثحد : قالهشامبن ++حدثنا معاذ: عمربن ++ عبيد اهللا −٢٣٠٦

بال ُ ي أناهللا ++هنى رسول: رسجس قالبن ++اهللا++ عبدأبي, عن قتادة, عن
  .)١(»إذا نمتم فأطفئوا الرساج«: يف اجلحر وقال

 وال أدري أين سكن وأين , ابن رسجس عن النبي  غري هذهوروى
 .?تويف

زني++عبد اهللا −٧٤٧  )*(بن عمرو ا
, ونزل البرصة بعد ذلك, ++بن عبد++بكر++وهو أبو اهللا, صحب النبي 

 .كذا قال ابن سعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والضياء يف )١/٢٩٧(» املستدرك«, واحلاكم يف )٥/٨٢(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(
بن ++هشام, عن أبيه, عن قتادة, عن عبداهللابن ++معاذ: يقمن طر) ٩/٤٠٢(» املختارة«

 .رسجس, به
 له :قال البخاري. بن هالل املزين++بن عمرو++عبد اهللا«: )٤/١٩٧( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

ق غريه بينه وبني والد علقمة ووالد ّ وفر, كذا قال. وهو والد علقمة وبكر,صحبة
  .»بن السكناصاعد فيام حكاه ++بو أ وبه جزم,داود++ أبو منهم,بكر

, )٣/٢٣٨(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
, )٣/١٧٢٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٧/٣١(البن سعد » الطبقات الكربى«و

 .يف ترمجة اآليت بعده) ١٥/٦٦(» هتذيب الكامل«وحكى اخلالف فيه املزي يف 



 ٤٧٥ ثالثاملجلد ال  
علقمة, وليس هو عنده ++اهللا املزين أبو++عبد: ۩بن إسامعيل++وقال حممد

 .اهللا++بن عبد++بكر++أبو
بن هالل ++بن عمرو++اهللا++بن عبد++بلغني أن بكر:  عمي قال −٢٣٠٧
 .املزين
إسحاق الفزاري, ++نا أبو: بن هاشم البغوي++بن احلسن++ علي −٢٣٠٨

 .بن عبداهللا++قال لي علقمة: اهللا قال++بن عبد++عن محيد الطويل, عن بكر
 )١(بن احلسني, عن هشام, عن++نا خملد: بن شجاع++ الوليد −٢٣٠٩
غسل أباك : اهللا املزين++بن عبد++قال لي علقمة: اهللا املزين قال++بن عبد++بكر

أربعة : كذا يف حديث الفزاري, ويف حديث خملد−أربعة من أصحاب بدر 
ا  وجعلوسواعدهم عن فام زادوا عىل أن حرسوا −من أصحاب النبي 

َحجزهم يف ثياهبم  .)٢(ومل يغتسلوا: , فلام فرغوا توضئوا, زاد الفزاريُ
نا حسني : الوارث++ عبدنا: عمر القواريريبن ++ اهللاعبيد  −٢٣١٠

اهللا ++رسوللي قال : املزين قالاهللا ++بريدة, عن عبدبن ++اهللا++ عبداملعلم, عن
 »ن شاءملصلوا ركعتني «:  ثم قال,»صلوا قبل املغرب ركعتني«: 

 .)٣(خشية أن يتخذها الناس سنة
 .مغفل املزينبن ++اهللا++ عبد عن,وأحسب أن هذا احلديث رواه ابن بريدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٢٤٦: ق[  ۩  

 ., وما أثبتاه هو الصواب)ف(خطأ, وغري واضحة يف » بن«): م(يف ) ١(
» الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )١١١٤٢(» املصنف«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي) ٢(

وذكره احلافظ يف . اهللا املزين++بن عبد++اهللا املزين, عن علقمة++بن عبد++بكر: من طريق) ٧/٣١(
 .»يثبت كون بكر أخا علقمة+ وليس يف هذا ما:قلت«:  قال)٤/١٩٧(» اإلصابة«

  عن, عن احلسني,الوارث++ عبد حدثنا:معمر++ أبوحدثنا) ١١٨٣(أخرجه البخاري ) ٣(
 .املزيناهللا ++ حدثني عبد:بريدة قالبن ++اهللا++عبد



  ثالثاملجلد ال ٤٧٦

زني, أبو++عبد −٧٤٨  )*(بن سنان++اهللا++بن عبد++علقمة: اهللا ا
بن سعد, ++بن سنان, هكذا قال حممد++اهللا++إنه عبد: يقال, بأخوينوليسا 

 .ديثنيسكن البرصة, وروى عن النبي  ح
بن املقدام ++بن سعيد وأمحد++بن إبراهيم وسويد++ يعقوب −٢٣١١
 .بن سليامن ح++نا معتمر: قالوا

 عن ,الوليدبن ++ بقية)١(ينثحدو: شجاع قالبن ++ الوليد −٢٣١٢
 .سليامن حبن ++نا معتمر: ه قالراهويبن ++إسحاق
 −ً مجيعا−اهللا األنصاري ++بن عبد++حدثني حممد:  جدي قال −٢٣١٣

: اهللا املزين, عن أبيه قال++بن عبد++, عن أبيه, عن علقمة)٢(بن فضاء++عن حممد
 .)٣(اهللا  عن كرس سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس++هنى رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++سلمةبن ++نبيشةبن ++سنانبن ++عبد اهللا«: )١٥/٦٦( »هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 

بن ++الطمبن ++هذمةبن ++ثوربن ++ثعلبةبن ++حالوةبن ++مازنبن ++صبحبن ++النعامنبن ++سلامن
بن ++معدبن ++نزاربن ++مرضبن ++لياسإبن ++طابخةبن ++أدبن ++عمروبن ++, وهو مزينة,عثامن

بن ++ هكذا نسبه خليفة, عداده يف الصحابة,املزيناهللا ++عبدبن ++ والد علقمة,عدنان املزين
 فقالوا يف نسب والد ,املزيناهللا ++عبدبن ++بينه وبني والد بكر قواّ وفر,خياط وغريه
 ,بن عوفا : وقيل,هاللبن ++عمروبن ++اهللا++ عبد وقالوا يف نسب اآلخر,علقمة هكذا

 ويف نسبهام خالف سوى ,صبحبن ++سلامنبن ++النعامنبن ++عمروبن ++بن مسعودا :وقيل
 نزل :سعدبن ++حممد قال. واألكثرون عىل خالف ذلك ,هنام أخوانإ : وقيل,ذلك

 ).٤/١٢١(» اإلصابة«انظر وه  ا.»البكائني أحد وهو عقب هبا وله ,البرصة
 ).ف(, وغري واضحة يف )م(هكذا يف ) ١(
 .»فضل«): م(تصحف يف ) ٢(
 :قالسليامن بن ++معتمر: من طريق) ٢٢٦٣(وابن ماجه ) ٣٤٤٩(داود ++ أبوأخرجه+)٣(

 = ., به عن أبيه,اهللا++بن عبد++ عن علقمة, حيدث عن أبيه,فضاءبن ++دسمعت حمم



 ٤٧٧ ثالثاملجلد ال  

 نا حممد: سنانبن ++غديُنا ص: إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −٢٣١٤
هنى : بيه قالاملزين, عن أاهللا ++عبدبن ++فضاء, عن أبيه, عن علقمةابن 

إال أن يكون يف : بأس يقول++ ما غرييف عن قطع السكة اهللا ++رسول
 .۩+يرى بقطعه بأس++ الالدينار أو يف الدرهم صفر أو رصاص; فإنه كان

 : قالسنانبن ++نا صغدي: إبراهيم املوصليبن ++ أمحد −٢٣١٥
عن أبيه املزين, اهللا ++عبدبن ++ضاء, عن أبيه, عن علقمةبن ف++ي حممدنثحد
طني  أوإذا مل تقدروا عىل األرض إذا كنتم يف ماء «: اهللا ++قال رسول: قال

 .)١(»أو يف قصب أو يف ثلج فأومئوا إيامء

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َالدنانري أراد«): ٢/٩٧٠(» النهاية«ومعنى احلديث قال فيه ابن األثري يف   والدراهم َّ
 .ها. »باحلديدة ُطبع ألنه َّسكة منهام واحد كل َّيسمى املرضوبة
ما لرداءهتا أو شك إ :هاالمن أمر يقتيض كرسإتكرس + ال:أي« »إال من بأس« :وقوله

 ,ضاعة الاملإ ألن فيه : وقيل,تعاىلاهللا ++ وكره ذلك لام فيه من اسم,يف صحة نقدرها
 كانت املعاملة هبا : وقيل, فأما للنفقة فال,اًِربعاد تُن تأ إنام هنى عن كرسها عىل :وقيل

رشح « .ها .»طرافها فنهوا عنهأ ّ وكان بعضهم يقتص,اًوزن+ الاًيف صدر اإلسالم عدد
 .)١/١٦٤(» سنن ابن ماجه

 .]م−أ/٢٤٧: ق[  ۩  
معرفة «نعيم يف ++ أبوومن طريقه )٧٩١٣(» املعجم األوسط«أخرجه الطرباين يف ) ١(

 عن , عن أبيه,فضاءبن ++ نا حممد: ثنا إسامعيل:حدثنا حممود): ٤٣٦٩(» الصحابة
إذا كنتم يف القصب أو «: اهللا ++ عن أبيه قال قال رسول,املزيناهللا ++عبدبن ++علقمة

 .ويف اللفظ بعض االختالف .»الرداع أو الثلج وحرضت الصالة فأومئوا إيامء
بن ++فضاء إال إسامعيل ومعرىبن ++مل يرو هذا احلديث عن حممد«: قال الطرباين

بن ++كام هو مذكور يف تالميذ حممد» صغدي«والصواب ! »معرى«كذا قال . »سنان
 .»التهذيبني«فضاء يف 



  ثالثاملجلد ال ٤٧٨

ة++عبد اهللا −٧٤٩  )*(بن س
 .وليس يعرف أين سكن

 نا: سليامنبن ++نا معتمر: عاصم الكالبيبن ++ عن عمروأخربت −٢٣١٦
 :سربة, عن أبيهبن ++اهللا++ن عبدب++ السلمي, عن مسلم)١(يببن نس++اهللا++عبد

عن كثرة :  ينهاكم عن ثالثةاهللا ++إن«:  يقولاهللا ++أنه سمع نبي
 .)٢(»تباع قيل وقالا وعن , وإضاعة الامل,السؤال

 .ًوال أعلم له حديثا غري هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعيم يف اجلمع ++ أبابني هذا والذي بعده, وخطأ) ٤/١٠٤(» اإلصابة«ّفرق احلافظ يف (*) 

 .بينهام
, )٥/٦٥(» اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٧(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

معجم «, و)٧/٥٨(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٤١(البن حبان » الثقات«و
 »االستيعاب«, و)٣/١٦٧٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٩٧(البن قانع » الصحابة
 ).٣/٩١٦(الرب ++البن عبد

 هو«: )٥/٢٧(» التاريخ الكبري«ّضبطه وعرفه املعلمي اليامين  يف حاشية +)١(
 .» السحتنى واملشهور بكنيته, وقيل اسمه عباد, ونسيب مصغرالويض++أبو

 ,)٢/٩٧(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦٣٤٦(» األوسط«أخرجه الطرباين يف ) ٢(
ًمجيعا ) ٧/٥٨(» الطبقات«, وابن سعد يف )٤٢٠٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

 سربة,بن ++اهللا++بن عبد++مسلم عن نسيب,بن ++اهللا++ عبدعن سليامن,بن ++معتمر: من طريق
 إال سربةبن ++اهللا++ عبدعن احلديث هذا يروى ال«: »األوسط«قال الطرباين يف . أبيه عن
رواه «: )١/٣٩١( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . »معتمر به دّتفر اإلسناد هبذا

كذا يف . »ا وهو ضعيف جد,شبيببن ++اهللا++ عبد وفيه, والبزار»الكبري«يف الطرباين 
 .كام تقدم ضبطه» نسيب«: وصوابه» شبيب«: املطبوع



 ٤٧٩ ثالثاملجلد ال  

مداني++عبد اهللا −٧٥٠ ة ا  )*(بن س
, وأحسبه سكن مرص أو الشام  .روى عن النبي 

نا : عياشبن ++ نا إسامعيل: قاليطنا احلو: زهريبن ++ أمحد −٢٣١٧
سربة بن ++اهللا++ عبدسعد, عنبن ++, عن حممداألنصارياملهاجر بن ++حممد

 متنعه مما )١(َتصيبه زمانة++ عبدما من«: اهللا ++قال رسول: اهلمداين قال
 وكان عمله , إال كانت له كفارةاًيصل إليه األصحاء بعد أن يكون مسدد

سربة بن ++وال أدري لعبد اهللا احلديث شامي اإلسناد, وهذا .)٢(»فضبعد 
 . الأمهذا صحبة 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جمهول اهلمداين سربةبن ++اهللا عبد«): ٣/١٦٧٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوقال(*) 

, »األول عندي وهو الصحابة, يف ذكره خيثمة++ أبيابن وحكى املتأخرين, بعض ذكره
 , عندي إنه الذي قبله:نعيم++ أبوقال«:  فقال)٤/١٠٤( »اإلصابة«فتعقبه احلافظ يف 

خمرج احلديثني  وال سيام و,جيتمعان+ فإن جهينة ومهدان ال; مل يصب يف ذلك:قلت
» االستيعاب«انظر  .»القيس++ عبد يقال إنه عبدي من:الرب++ عبدبنا وقد قال ,خمتلف
 ).٣/٩١٦(الرب ++ عبدالبن

 ).١/٤٠١(» املعجم الوسيط«. مرض يدوم: َّالزمانة) ١(
 ثنا :محدانبن ++عمرو++ أبو حدثناه):٣/١٦٧٨( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبو أخرجه)٢(

 .به ثنا احلوطي, :زهريبن ++فيام أجاز لنا أمحد: سفيان قالبن ++احلسن
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مساء++بن أبي++عبد اهللا −٧٥١  )*(ا
 .ً, وروى عن النبي  حديثا)١(إنه سكن مكة: يقال
نا : بن سنان العويف++نا حممد: بن هانئ وغريه قالوا++ إبراهيم −٢٣١٨
بن شقيق, ++اهللا++الكريم, عن عبد++, عن عبد)٢(بن طهامن, عن بديل++إبراهيم

 .)٤( ح)٣(احلمسا أو احلمساء++بن أبي++اهللا++عن أبيه, عن عبد
طهامن بن ++نا إبراهيم: هانئبن ++نا معاذ: حممدبن ++ عباس −٢٣١٩
 اهللا ++بايعت رسول:  قالءمسااحل++بن أبي++اهللا++ عبد ومل يشك يف,بإسناده

فوعدته أن آتيه يف مكانه ذلك :  له بقية قالفبقيت: قبل أن يبعث قال
 فأتيته يف اليوم الثالث فوجدته يف ,فذهبت فنسيت يومي والغد: قال

 زاد يف .)٦(»ّقت علي وأنا هاهنا, لقد شق)٥(بنييا «: فقال: مكانه ذلك قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باملهملتني املفتوحتني وامليم بينهام :احلمساء«: )٤/٦٣( »اإلصابة«ضبط احلافظ يف (*) 
» التاريخ الكبري«: اجلدعاء, انظر ترمجته يف++بن أبي++اهللا++ عبدوذكر أنه غري. »ساكنة

البن » الثقات«, و)٥/٤٢(حاتم ++ أبيبنال» اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٦(للبخاري 
بن ++اهللا عبد«: وقال) ٢/١٢٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٢٣٩(حبان 
, )٣/١٦٢٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و»احلمساء++ أبيابن وقيل احلسناء

 ).١٤/٤٣٣(للمزي » هتذيب الكامل«و
 ).ف(من ) ١(
 .»يزيد«): م(يف  )٢(
 . »اءاملحمس«): ف(يف ) ٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(
 .»فتى«): ف(يف ) ٥(
 حدثنا :يفارس النيسابوربن ++حييىبن ++ حدثنا حممد):٤٩٩٨(داود ++ أبو أخرجه)٦(

 = :خمتلف يف إسناده«: )١٤/٤٣٣( »هتذيب الكامل«قال املزي يف  ., بهسنانبن ++حممد
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 .أنا هاهنا منذ ثالث أنتظرك: املثنىبن ++احلديث معاذ

سود السدوسيبن ++عبد اهللا −٧٥٢  (*)ا
بن األسود السدويس ++اهللا++وفد عبد:  حدث قال أن قتادةبلغين −٢٣٢٠

, وال أعلم له حديثا۩ إىل النبيوفد سدوس  ً)١(. 
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وقيل.بيه عنه عن أ,شقيقبن ++اهللا++ عبد عن,الكريم++ عبدميرسة, عنبن ++رواه بديل
 .»اهللا شاء إن الصواب وهو .عنه أبيه عن ,شقيقبن ++اهللا++بن عبد++الكريم++ عبدعن

بن ++علقمةبن ++األسودبن ++عبداهللا«: )٢/١٢٥( »معجم الصحابة«نسبه ابن قانع يف +(*)
 . »سدوس السدويسبن ++احلارثبن ++عمروبن ++عوفبن ++شهاب

ألبي » معرفة الصحابة«, و)٧/٦٧(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته
 ).٣/٨٦٦(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٥٨٨(نعيم 

 .]م−ب/٢٤٧: ق[  ۩  
من طريق «:  عند البزار والطرباين)٤/٨( »اإلصابة«ً ذكر احلافظ له حديثا يف )١(

بن ++اهللا++ عبدجده++ أبي عن, عن جده, عن أبيه,عمروبن ++ عن حممد,عقبةبن ++عبداحلميد
ا فقربناه ً فأهدينا له متر,يف وفد بني سدوس اهللا ++ خرجنا إىل رسول:األسود قال

 فذكر , فجعل يسمى له? أيش هذا: فأخذ احلفنة من التمر فقال,إليه عىل نطع
 : فقال,حاتم++ أبيبنا وذكره هبذا احلديث ,نعلمه روى إال هذا+ ال: قال البزار.احلديث

 .»ذكر أنه وفد
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زدي++عبد اهللا −٧٥٣  )*(بن حوالة ا
 ., وروى عن النبي  أحاديثسكن دمشق

نا بقية, عن : لنسائيعاصم ابن ++اجلبار++ عبدطالب++ أبو −٢٣٢١
: قتيلة, عن ابن حوالة قال++ أبيدان, عنعمبن ++, عن خالدبن سعد++بحري
ْ خر لي قال,رسول اهللا+ يا:قلت قد تكفل لي اهللا ++ فإنعليك بالشام;«: ِ

 .)١(»بالشام وأهله
بن ++اهللا++ عبدنا اجلريري, عن: عليةبن ++نا إسامعيل:  جدي −٢٣٢٢

 وهو جالس يف ظل اهللا ++أتيت عىل رسول: شقيق, عن ابن حوالة قال
:  قال»ابن حوالة?+ ياأنكتبك«:  عليه فقال لهيليمله تب ة وعنده كادوم
 فنظرت فإذا , عنه فأكب عىل كاتبه يملي عليهفأعرضرسول اهللا? + ياَفيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقال احلافظ يف » األزدي«ثم ذكر نسبه, وأنكر عىل من نسبه » حوالة«ضبط احلافظ +(*)

  وقيل,حوالة++ أبا يكنى, باملهملة وختفيف الواو:حوالة«: )٤/٦٧( »اإلصابة«
 ونسبه اهليثم ,لؤيبن ++ ونسبه الواقدي إىل بني عامر. له صحبة: قال البخاري,حممد++أبا

ا لبني عامر وأصله من ً ويمكن أن يكون حليف:بن األثريا قال . وهو األشهر,إىل األزد
 إنام هو األردين بالراء وبعد الدال : وقال,بن حبانا أنكر كونه من األزد : قلت.األزد

  .» لكونه نزهلا;نون ثقيلة
بن ++قال اهليثم«: وقال) ٧/٤١٤(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته
 :لؤي ويكنىبن ++عامربن ++ هو من بني معيص:عمربن ++ وقال حممد,عدي هو من األزد

معرفة «, و)٢/٨٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و» وكان يسكن األردن,حممد++أبا
, )٣/٨٩٤(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٦٢١(ألبي نعيم » الصحابة

 ).١٤/٤٤٠(للمزي » هتذيب الكامل«و
 حدثني: قال بقيةمن طريق  ) ٤/١١٠(» مسنده«, وأمحد يف )٢٤٨٥(داود ++ أبوأخرجه) ١(

 .فذكره قتيلة,++ أبيعن معدان,بن ++خالد عن سعد,بن ++بحري



 ٤٨٣ ثالثاملجلد ال  

 أنكتبك«: يكتب إال يف خري, ثم قال++ اليف الكتاب عمر فعرفت أن عمر
صنع يف يا ابن حوالة كيف ت«: رسول اهللا, فقال+ يانعم:  قال»ابن حوالة?+يا

اهللا ++خار++ما:  فقلت»?)١(يايص البقرَ كأهنا صرضأطراف األ  يفرجالفتن خت
فيها  أخرى خترج بعدها كأن األوىل يفوكيف تفعل : لي ورسوله, قال

 فانطلقت ,حينئذ ى ورجل مقف,»اتبعوا هذا«:  أرنب? فقال)٢(انتفاجة
:  فقلتاهللا ++ فأقبلت بوجهه إىل رسول,)٣(كبهنفأخذت بم فسعيت
 .)٤( عفانبن ++, فإذا هو عثامن»نعم«: هذا? قال
بن سلمة, عن اجلريري, عن ++نا محاد: بن خالد++ هدبة −٢٣٢٣
: اهللا  قال++أن رسول: بن حوالة++اهللا++بن شقيق, عن عبد++اهللا++عبد

ِمعتجرهتجمون عىل رجل « : , قال»رد يبايع الناس, من أهل اجلنةُ بب)٥(َ
 .)٦( عثامنفإذا هو 

 .وقد روى ابن حوالة عن النبي  أحاديث غري هذين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُقرونها أي: َصيايص البقر) ١( ُ َصيصية ُواحدتها ُ ِ  هتاّلشد هبا الفتنة هّشب. بالتخفيف ِ
 ).٣/١٤٠. (البن األثري» النهاية «.فيها ِاألمر ُوصعوبة

 ).٥/١٩٨(ن األثري الب» النهاية«.أي وثبة) ٢(
 .»بمكنبه«): م(تصحف يف ) ٣(
 ., به ثنا اجلريري:إبراهيم قالبن ++ثنا إسامعيل: )٤/١٠٩(» مسنده«يف أمحد أخرجه ) ٤(
 ).٣/٤٠٥(البن األثري » النهاية«. أي ملتف) ٥(
» مسنده«داود الطياليس يف ++ وأبو,)١/٥٠٥( »فضائل الصحابة«أخرجه أمحد يف ) ٦(

سلمة, بن ++محاد: من طريق) ٢٢٩٦(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)١٣٤٥(
كالمها زيد بن ++سلمة ومحادبن ++إال رواية الطياليس فقد مجع بني محاد. عن اجلريري, به

 .عن سعيد اجلريري
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زاعي++عبد اهللا −٧٥٤  )*(بن أقرم ا
 .سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثني

نا إسامعيل : بن إبراهيم قاال++بن مطيع وإسحاق++اهللا++ عبد −٢٣٢٤
 بن أقرم,++اهللا++بن عبد++بن قيس, عن عبيد اهللا++أخربين داود: ابن جعفر قال
, )١(صليت مع النبي  وكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد: عن أبيه قال

 .ًبن قيس كالما++بن ثابت اجلزري, عن داود++وزاد يف احلديث علي
بن ++حدثني علي: بن يزيد العبدي قال++بن عرفة++)٢( احلسن −٢٣٢٥

اهللا ++بن عبد++نا عبيد اهللا: قيس الفراءبن ++۩ثابت اجلزري, عن داود
ّبالقاع فمر بنا ركب فأناخوا بناحية ++كنت مع أبي: , عن أبيه قالاخلزاعي

أي بني كن يف هبمك حتى أدنو من هؤالء الركب, : الطريق فقال لي أبي
اهللا  ++فدنا منهم ودنوت معهم فأقيمت الصالة فإذا فيهم رسول: قال

 .اهللا  كلام سجد++فصليت معهم, فكنت أنظر إىل عفرة إبطي رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٥/٣٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
» الطبقات الكربى«, و»له صحبة«: وقالوا) ٣/٢٤٢(البن حبان » لثقاتا«, و)٥/١(

» معرفة الصحابة«, و)٢/١١٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٢٩٦(البن سعد 
البن » اإلصابة«, و)٣/٨٦٨(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٥٨٣(ألبي نعيم 

 ).١٤/٣٠٩(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١٠(حجر 
: ًمجيعا من طريق) ٨٨١(وابن ماجه ) ١١٠٨(والنسائي ) ٢٧٤(جه الرتمذي أخر) ١(

: قال الرتمذي.  عن أبيه,األقرم اخلزاعيبن ++اهللا++بن عبد++ عن عبيد اهللا,قيسبن ++داود
أقرم بن ++ وال نعرف لعبد اهللا,قيسبن ++نعرفه إال من حديث داود+ ال;حديث حسن«

 .»ثغري هذا احلدي اخلزاعي عن النبي 
 ., وما أثبتناه هو الصواب)ف(, وغري واضح يف »احلسني«): م(تصحف يف ) ٢(

 .]م−أ/٢٤٨: ق[  ۩  
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بن ++الرمحن++نا عبد: بن عمر++أنا حممد: بن إسحاق++ حممد −٢٣٢٦
سمعت : سندر األسلمي قال++بن أبي++بن سعد++بكر, عن الوليد++بن أبي++حممد
 ñÝÉ)≈|¡è@ Å7ø‹n=tæ﴿: اهللا  يقرأ من الليل++سمعت رسول: بن أرقم قال++اهللا++عبد
$Y7sÛâ‘ $wŠÏΖy_﴾ ]لنيهذا حديث غريب, ويف إسناده. ]٢٥: مريم . 

ارث++عبد اهللا −٧٥٥  )*(بن جزء الزبيدي++بن ا
ِتويف بمرص, وهو آخر من تويف من أصحاب رسول  .اهللا  هبا++َ

بن ++اهللا++ عبدنا: حسان التسرتي املرصيبن ++عيسىبن ++ أمحد −٢٣٢٧
داود احلرضمي, بن ++ي سليامننثحد : قالاحلارثبن ++وهب, عن عمرو

ا نأكل عىل عهد النبي  يف املسجد اخلبز كن: احلارث قالبن ++اهللا++ عبدعن
 .)١(توضأنصلي وال ثم ن ,واللحم
سعد, عن بن ++نا ليث: شبانةنا : شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٣٢٨
 )٢(أنا: احلارث الزبيدي يقولبن ++اهللا++ عبد أنه سمع,حبيب++بن أبي++يزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معد بن ++اهللا++بن عبد++جزءبن ++احلارثبن ++عبد اهللا«: )٤/٤٦( »اإلصابة«نسبه احلافظ يف (*) 

بن ++عمروبن ++−بمهملتني وقيل بالصاد بدل السني−عسم بن ++عمروبن ++يكرب
جزء بن ++وداعة السهمي وابن أخي حممية++ أبيزبيد الزبيدي حليفبن ++عمروبن ++عويج

  .»الزبيدي
» معجم الصحابة«, و)٧/٤٩٧(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته

» االستيعاب«, و)٣/١٦١٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٨٦(البن قانع 
 ).١٤/٣٩٢ (للمزي» هتذيب الكامل«, و)٣/٨٨٣(البن عبدالرب 

من ) ١١/٤٢٩(» هتذيب الكامل«واملزي يف  ,)١٦٥٧(» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف ) ١(
 ., بهحدثنا ابن وهب: حييى قالبن ++حرملة: طريق الطرباين, كالمها من طريق

 ).ف(ليست يف ) ٢(
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 ,)١(»لقبلةال يبولن أحدكم مستقبل ا«:  يقولاهللا ++أول من سمع رسول
 .وأنا أول من حدث به الناس

حبيب, عن ++بن أبي++الوليد الطياليس, عن الليث, عن يزيد++ أبورواه
 اهللا++ أول من سمع رسول)٢(أنا: بن احلارث قال++اهللا++بن سهل, عن عبد++ثعلبة

 ., وذكر احلديث
,  عن الليث−ًعامجي−صالح ++ وأبوالوليد++ أبونا:  ابن هانئ −٢٣٢٩
 صالح++بن سهل, وقال أبو++ ثعلبة)٣(عن: الوليد يف حديثه++قال أبو. زيدعن ي

 .ثعلبةبن ++سهل: هيف حديث
َآخر من :  قالاملدينيبن ++عن علي: بن إسحاق++ إسامعيل −٢٣٣٠

 )٤(بن جزء++بن احلارث++اهللا++عبد: اهللا  بمرص++رسولِبقي من أصحاب 
 .الزبيدي
تويف ابن جزء سنة : ري قالنا ابن بك: بن منصور++ أمحد −٢٣٣١

 .ست وثامنني
 .وقد روى ابن جزء عن النبي  أحاديث صاحلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سعدبن ++من طريق الليث) ٤/١٩٠(, وأمحد )٣١٧(أخرجه ابن ماجه ) ١(

 بصحته حكم وقد ,صحيح إسناد هذا« ):١/١٣٤(» زوائدال« يف البوصريىقال و
 .»علة له أعرف وال ,وغريهم اهلروي ذر++ وأبوواحلاكم, حبان, ابن

 ).ف(ليست يف ) ٢(
 ).ف(من ) ٣(
 .وهكذا يف كل مواضعه بالرتمجة» جزي«): ف(يف ) ٤(
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ه++عبد اهللا −٧٥٦  )*(بن بدر ا
 النبي ۩سكن املدينة, وروى عن,اهللا++بن عبد++بعجة++ أبووليس هو

 .)١(ً حديثا
بن ++بن حسان++بن معاوية++بن زيد++بن بدر++اهللا++عبد: بن سعد++قال حممد

بن ++بن رشدان++بن الربعة++بن غنم++بن عدي++بن مبذول++بن وديعة++أسعد
اهللا, ++عبد: العزى, فلام أسلم سمي++عبد: بن جهينة, وكان اسمه++قيس

ُاهللا  رسية إىل العرنيني ++بن جابر حني بعثه رسول++اهللا مع كرز++وكان عبد
 .اهللا ++الذين أغاروا عىل لقاح رسول

ميرسة الصنعاين, عن بن ++ نا حفص:سعيدبن ++ سويد −٢٣٣٢
 : بدر اجلهني)٢(]اهللا بن++عن عبد[ اهللا,++بن عبد++بن عثامن, عن معاذ++محرا

 فإن , فإن رسق فاقطعوا يده,ن رسق فاقطعوا يدهَم«:  قالأن النبي 
  .)٣(» فإن رسق فاقطعوا عنقه,رسق فاقطعوا رجله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن حبان الب» الثقات«, و)٥/١١(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«:: انظر لرتمجته(*) 
معرفة «, و)٤/٣٤٦(البن سعد » الطبقات الكربى«له صحبة, و: وقاال) ٣/٢٣٩(

 »اإلصابة«, و)٣/٨٧١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٥٩٦(ألبي نعيم » الصحابة
باخلاء −خشان بن ++معاويةبن ++بعجةبن ++بدربن ++عبد اهللا«: وقال )٤/١٩(البن حجر 

بن ++غنمبن ++عديبن ++وديعةبن ++أسعدبن ++−اًعجمة أيضاملعجمة املكسورة والشني امل
 .»الربعة اجلهني والد بعجة

 .]م−ب/٢٤٨: ق[  ۩  
 .»أحاديث«): ف(يف ) ١(
  ., وأثبتناه من مصادر التخريج)ف(, وغري واضح يف )م(بني العقوفني ليس يف +ما) ٢(
» ية األولياءحل«ويف  ,)٣/١٥٩٧/٤٠٢٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه) ٣(

 = .زيد اجلهنيبن ++اهللا++ عبد عن,اهللا++بن عبد++ عن معاذ,عثامنبن ++حرام: من طريق) ٢/٦(
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 .سفيان++بن أبي++ة معاويةبدر يف خالفبن ++اهللا++ عبدتويف: قال ابن سعد

ه)١(بن خبيب++عبد اهللا −٧٥٧  )*( ا
 .سكن املدينة, وروى عن النبي  أحاديث

احلسن بن ++نا حممد: البزازاهللا ++عبدبن ++موسى هارون++ أبو −٢٣٣٣
بن ++أسلم, عن معاذبن ++ عن زيد,جعفر األنصاريبن ++ حممدنا: املخزومي

كنت مع النبي  يف طريق : أبيه قال اجلهني, عن )٢(بيببن خ++اهللا++عبد
 مكة ومعه أصحابه فوقعت علينا ضبابة من الليل حتى سرتت بعض القوم

 أقول++ ما:, قلت»بيب قلخيا ابن «:  فلام أصبحنا قال لي قائلبعضمن 
:  ثم قال,رأها وقرأهتاقف: , قال»قل أعوذ برب الفلق«: رسول اهللا? قال+يا
 فقرأها وقرأهتا حتى ,»قل أعوذ برب الناس«: أقول? قال++ ما:, قلت»قل«

 وال أعلم .)٣(»ما استعاذ أحد بمثل هاتني السورتني«: فرغ منها ثم قال
 .هبذا اإلسناد غري هذا احلديث

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصب «وانظر . ها. » وهو من الضعف باملحل العظيم,امرتفرد به ح«: »احللية«قال يف 
 .)٣/٣٧٢( »الراية

مة, كام قال باملعج) ف(أثبتناه من +باحلاء املهملة, والصواب ما» حبيب«): م(يف ) ١(
 .»اًخبيب باملعجمة مصغربن ++عبد اهللا«: )٤/٧٣( »اإلصابة«احلافظ يف 

البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٣٥١(البن سعد » الطبقات الكربى«: انظر لرتمجته(*) 
البن عبدالرب » االستيعاب«, و)٣/١٦٢٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١١٥(
 ).١٤/٤٥٠(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٧٣ (البن حجر» اإلصابة«, و)٣/٨٩٤(

 .باملهملة خطأ» حبيب«): م(يف +)٢(
معرفة «نعيم يف ++ وأبو,)٢٧٩٦(» األوسط«, والطرباين يف )٥٤٢٩(أخرجه النسائي ) ٣(

 »اإلصابة«وقال احلافظ يف . أسلم بهبن ++ًمجيعا من طريق زيد) ٣/١٦٢٩(» الصحابة
 .ثم ساق اخلالف فيه فراجعه للفائدة. »هذا احلديث خمتلف فيه«: )٢/٢٦٤(
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, أبو++عبد اهللا −٧٥٨ ه  )*(معبد++بن عكيم ا
 يسكن أرض جهينة, ثم سكن الكوفة بعد ذلك, وروى عن النبي كان

ّ حديثني, يشك يف سامع  .بن اخلطاب ++ه, وروى عن عمرُ
:  قال عن هالل الوزان,نا سفيانحدثو:  إسحاق قال −٢٣٣٤
 .وكان قد أدرك اجلاهلية:  قال− ابن عكيم:يعني–نا شيخنا القديم حدث

ليىل, ++بن موسى, عن ابن أبي++نا عبيد اهللا: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٣٣٥
 .بن عكيم++اهللا++معبد عبد++دخلت عىل أبي: عن عيسى قال

داود ووهب, عن شعبة, عن احلكم, عن ++ أبونا:  هارون −٢٣٣٦
 ۩قرئ علينا كتاب رسول اهللا: عكيم قالبن ++اهللا++ عبدليىل, عن++ أبيابن

أال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال « بأرض جهينة وأنا غالم شاب 
 .)١(»بَصَع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وال يعرف له ,درك زمان النبي أ«: )٥/٣٩(» التاريخ الكبري«قال البخاري يف (*) 

, وابن حبان )٥/١٢١(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++ أبي, وكذا قال ابن»سامع صحيح
 ). ٣/٢٤٧(» الثقات«يف 

» معجم الصحابة«, و)٦/١١٣(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته
» االستيعاب«, و)٣/١٧٤٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١١٧(البن قانع 

, » اختلف يف سامعه من النبي ,معبد++ أبايكنى«: وقال) ٣/٣٤٩(الرب ++ عبدالبن
 ).١٥/٣١٧(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١٨١(البن حجر » اإلصابة«و

 .]م−أ/٢٤٩: ق[  ۩  
, وابن ماجه )٤٢٤٩(, والنسائي )١٧٢٩(, والرتمذي )٤١٢٧( داود++أبو أخرجه) ١(

, عكيمبن ++اهللا++ عبد عن,ليىل++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,عن احلكممن طرق ) ٣٦١٣(
 = عن أشياخ هلم ,عكيمبن ++اهللا++ عبد ويروى عن,هذا حديث حسن«: قال الرتمذي. به
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, الرمحن++ عبدبن++نا شعبة, عن حممد: نا أبي: بن علي قال++ نرص −٢٣٣٧
 اهللا++قال رسول: بن عكيم قال++اهللا++الرمحن, عن عبد++بن عبد++عن أخيه عيسى

ل«:  ُمن تعلق شيئا وكِّ  .)١(»ليهإ عليه أو ً
بن ++عن حممد: بن إدريس++اهللا++نا عبد: سعيد األشج++ أبو −٢٣٣٨

 .معبد++أبا+ يا:بن عكيم++قيل لعبد اهللا: أيوب, عن هالل الوزان قال

ازني السلمي++د اهللاعب −٧٥٩ ْبن بسر ا ُ)*( 
 .صفوان, روى عن النبي  أحاديث++أبا: سكن محص, يكنى

 .يقول ح++سمعت أبي: بن أمحد قال++اهللا++ عبد −٢٣٣٩
: بن معني يقول++سمعت حييى: بن حممد قال++ عباس −٢٣٤٠
 .صفوان++أبو: بن برس كنيته++اهللا++عبد

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد روي هذا احلديث عن , العلم وليس العمل عىل هذا عند أكثر أهل,هذا احلديث
 وسمعت : قال.»قبل وفاته بشهرين أتانا كتاب النبي « :عكيم أنه قالبن ++عبداهللا
حنبل يذهب إىل هذا احلديث لام ذكر فيه قبل وفاته بن ++ كان أمحد:احلسن يقولبن ++أمحد

هذا احلديث حنبل بن ++ثم ترك أمحد,  كان هذا آخر أمر النبي : وكان يقول,بشهرين
 عن أشياخ ,عكيمبن ++اهللا++ عبد عن: حيث روى بعضهم فقال;لام اضطربوا يف إسناده

 .»هلم من جهينة
 عن ,موسىبن ++ حدثنا عبيد اهللا:ويهُّدَمبن ++حدثنا حممد) ٢٠٧٢(أخرجه الرتمذي ) ١(

 عكيم بن++اهللا++ عبد دخلت عىل: عن عيسى أخيه قال,ليىل++بن أبي++الرمحن++بن عبد++حممد
بن ++اهللا++ عبدحديث«: قال الرتمذي ., فذكر احلديثةَرْمُمعبد اجلهني أعوده وبه ح++أبي

عكيم مل بن ++اهللا++ وعبد,ليىل++بن أبي++الرمحن++بن عبد++عكيم إنام نعرفه من حديث حممد
 .»اهللا ++ كتب إلينا رسول:يقول وكان يف زمن النبي , يسمع من النبي 

البن » معجم الصحابة«, و)٧/٤١٣(البن سعد » الطبقات الكربى«: مجته يفانظر تر+(*)
 البن» االستيعاب«, و)٣/١٥٩٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٨٠(قانع 
 ).١٤/٣٣٣(للمزي » هتذيب الكامل«و ,)٤/٢٣( »اإلصابة«, و)٣/٨٧٤(الرب ++عبد



 ٤٩١ ثالثاملجلد ال  

نا : إسامعيلبن ++نا مبرش: أمحد++ أبوالوليدبن ++ حاجب −٢٣٤١
ترون يدي هذه رضبت هبا عىل : برس قالبن ++اهللا++ عبدنوح, عنبن ++حسان
 ,ال تصوموا يوم السبت إال فريضة«:  وسمعته يقولاهللا ++ رسولعهد

 .)٢(» شجرة)١(ءحاِ أو ل,مْروإن مل جيد أحدكم إال عود َك
ثابت بن ++بن عمر++بن حفص++نا عمر: بن رشيد++ داود −٢٣٤٢

أن النبي  أكل عندهم فلام : بن برس++اهللا++األنصاري, عن أبيه, عن عبد
 .)٣(»مهت وبارك هلم فيام رزق,اللهم اغفر هلم وارمحهم«: فرغ قال
: بن عثامن الشامي قال++)٤(نا حريز: نا معاذ: خيثمة++ أبو −٢٣٤٣

 أصحابيمن بني :  وكانت له صحبة فقلت له)٥(بن برس++اهللا++دخلنا عىل عبد
كان يف : فقال )٦(ًاهللا  شيخا كان فوضع يده عىل عنفقته++رأيت رسول

َعنفقته ْ  .)٧( شعرات بيضَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٤٦١. (البن األثري» النهاية«. ِأي قرش) ١(
. برسبن ++معدان, عن عبداهللابن ++من طريق خالد) ٢/٣١(» الكبري«ه الطرباين يف أخرج) ٢(

: , ثم قال)١٥/٣١٢(» علل احلديث«يف لدارقطني وحكى اخلالف يف هذا احلديث ا
 .»والصحيح عن ابن برس, عن أخته«

 شعبة,من طريق ) ٣٥٧٦(, والرتمذي )٣٧٢٩(داود ++ وأبو,)٢٠٤٢(أخرجه مسلم ) ٣(
 ., فذكرهقال برسبن ++اهللا++ عبدعن ,مخريبن ++يزيد عن

 .»جرير«: إىل) م(يف   تصحف)٤(
 .»برش«: إىل) م(تصحف يف ) ٥(
فة يف الذي رالشع: َفقةْنَع ال)٦(  »النهاية«. الذقن وبني بينها الذي الشعر: وقيل. ُّالسفىل َالشَّ

 ).٣/٥٩٠. (البن األثري
خالد, بن ++من طريق عصام) ٤/١٨٨(» مسنده«أمحد يف ) ٣٥٤٦(أخرجه البخاري ) ٧(

 .»مبرش, عن حريز«وسيأيت يف الذي بعده من طريق . عثامن, بهبن ++عن حريز
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رأيت : بن عثامن قال++)١(نا مبرش, عن حريز: بن أيوب++ زياد −٢٣٤٤
بن برس وثيابه متشمرة, ورداؤه فوق القميص, وشعره مفروق ++اهللا++عبد

, وكنا نقف عليه ننظر إليه َيغطي أذنيه, وشاربه مقصوص مع الشفة
ابن +يا: اهللا  صبغ? فقال++هل كان رسول: ونتعجب له فقلت له من بينهم

 .)٢(َأخي, مل يبلغ ذلك الشيب, إنام كانت شعرات بيض, وأشار إىل عنفقته
ثابت بن ++عمربن ++حفصبن ++)٣(نا عمر: رشيدبن ++ داود −٢٣٤٥

صنع ++ أبيإن أبعد عقلي أن:  قالبرسبن ++اهللا++ عبداألنصاري, عن أبيه, عن
بها فصىل قطيفة لنا إقام ++ أبي فنظرت إىل,ً طعامااهللا ++لرسول
اللهم اغفر «:  ثم أتى بالطعام فأكل منه فلام فرغ قال,اّ صباهللا ++لرسول

 .)٤(»همت وبارك هلم فيام رزق,هلم وارمحهم
نا حدث: يحممد الزهربن ++نا يعقوب: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٣٤٦
بن ++اهللا++ عبدنا صفوان, عن: إسامعيل احلراين موىل أم البننيبن ++منصور
 وكل , اذكر اهللا,يا بني«:   وجلست آكل معهمالنبيقال لي : برس قال
 .)٥(» وكل مما يليك,بيمينك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يالرحب أسعدبن ++أمحربن ++جرببن ++عثامنبن ++حريز«: وهو» جرير«): م(تصحف يف ) ١(

 .»عثامن++ أبوياملرشق
ف به, وتقدم يف من طريق املصن) ٢٧/١٤٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

 .خالد, عن حريز, بهبن ++من طريق عصام) ٣٥٤٦(الذي قبله عند البخاري 
 .»عمرو«): م(تصحف يف ) ٣(
من طريق املصنف, وتقدم أنه يف ) ٢٧/١٥٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(

 ., بهبرسبن ++اهللا++ عبدعن ,مخريبن ++يزيدوغريه من طريق ) ٢٠٤٢(» صحيح مسلم«
 .من طريق املصنف) ٢٤/١٥٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٥(
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عن صفوان, عن عمرو : نا بقية: السكوين ۩مهام++ أبو −٢٣٤٧
بن برس صاحب النبي  له مجة, مل ++اهللا++رأينا عبد: بن عثامن قاال++وحريز

 .ًنر عليه عاممة وال قلنسوة شتاء وال صيفا
اهللا ++بن عبد++نا برس: املغرية++نا أبو: بن هارون احلربي++ حممد −٢٣٤٨
  إذا مشى يف السوق النبيبن برس الامزين صاحب ++اهللا++رأيت عبد: قال

 .)٢(فع الفأرة يرفعه أو غريه, وأنه ير)١(مر به من حجر++يرفع ما
مات : مسلم يقول++سمعت أبا: بن حممد قال++ العباس −٢٣٤٩
 .بن برس سنة سبع وثامنني++اهللا++عبد

َآخر من : اهللا قال++بن عبد++عن علي: بن إسحاق++ إسامعيل −٢٣٥٠
بن برس السلمي من بني ++اهللا++عبد: ِبقي من الشام من أصحاب النبي 

 .بن منصور++مازن
 )٣(زعم: قال سفيان: الفتح قال++عن أبي: بن زهري++د أمح −٢٣٥١

 .بن حكيم أن ابن برس آخر من بقي من أصحاب النبي ++األحوص
بن ++اهللا++تويف عبد: حدثني ابن بكري قال: بن منصور++ أمحد −٢٣٥٢

 .برس سنة ثامن وثامنني
 .وقد روى ابن برس عن النبي  أحاديث غري هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]م−ب/٢٤٩: ق[  ۩  

 .»حجرة«): م(يف ) ١(
 ).٢٧/١٥٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
وهو املوافق لرواية املصنف عند ابن ) ف(, واملثبت من »عم«): م(تصحفت يف ) ٣(

 ).٢٧/١٥٩(» تاريخ دمشق«عساكر يف 
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مصي )١(بن بسر++عبد اهللا −٧٦٠  )*(ا
 .وليس هو الامزين, وال أحسب له صحبة

عبيدة ++ أبيمحزة, عنبن ++نا حييى: مزاحم++بن أبي++ منصور −٢٣٥٣
بن ++ علياهللا ++بعث رسول: برس قالبن ++اهللا++ عبديحدثن: احلميص قال

 فعممه بعاممة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال ,طالب عىل بعث++أبي
دينكم اهللا ++ها ينرص; فب)٢(كم بالقنا والقيس العربيةوعلي«: عىل كتفه قال

 .)٣(»ويفتح عليكم البالد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )٤/٢٥( »اإلصابة«بالسني املهملة, لكن ضبطه احلافظ يف ) م, ف( يف  هكذا)١(
 .» احلميص, بكرس أوله وباملعجمة:برشبن ++اهللا++عبد«
ُبن برش ++عبد اهللا«): ١/٣٢٧(» اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة«قال مغلطاي يف (*) 

عمر ++طيبب وأبواخل:  وليس بالامزين ذكره يف الصحابة منهم−بالشني املعجمة–
أحسب له صحبة, روى أن النبي  أرسل عليا عىل بعث +ال: موسى والبغوي وقال++وأبو

 هذا ليست له صحبة, وأحسبه برصيا, وروى −بالسني املهملة–ُابن برس : ّوعممه, ثم قال
ال وق. ّعممني: طالب قال++بن أبي++راشد, عن علي++بن برس, عن أبي++اهللا++هذا احلديث عبد

 .»ْبن برس هذا هو احلُبراين وليست له صحبة++اهللا++عبد: »العلل«حاتم يف كتاب ++أبو
 مجع قناة وهي الرمح :عليكم بالقنا«: )٤/٤٥٦( »فيض القدير« قال املناوي يف )٢(

  وإضافته للتخصيص,قوس اجلالهق البندق+ التي يرمى هبا بالنشاب ال»والقسى العربية«
 وهذا من معجزاته فإنه »ويفتح لكم البالد« دين اإلسالم »نكمدياهللا ++فإن هبا يعز«

هنا  أل;احرتز بالعربية عن العجمية فتكره:  وقال ابن تيمية.إخبار عن غيب وقد وقع
اإلمام يعني −اهللا ++عبدألبي قلت :  قال األثرم.من زي األعجام وقد أمرنا بمخالفتهم

 وإنام النكاية عندهم , القوس العربية إن أهل خراسان يزعمون أال منفعة هلم يف−أمحد
 .»إنام افتتحت الدنيا بالعربية وكيف:  قال?للفارسية

 حدثنا: مسهر++ أبيمن طريق) ٦٣/٢٥٥(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(
بن ++اهللا++ عبدحدثني :البجلي كاملبن ++الوليد احلميص عبيدة++ أبوحدثنا :محزةبن ++حييى
 = . , بهبرس
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, روى هذا )١(ا وأحسبه برصي,برس هذا ليست له صحبةبن ++اهللا++ وعبد:قال
 .راشد, عن علي, عن النبي ++ أبياحلديث عن

 سعيد, عنبن ++هاشم, عن أشعثبن ++نا علي:  جدي −٢٣٥٤
 يوم اهللا ++عممني رسول: راشد, عن علي قال++ أبيعنبرس, بن ++اهللا++عبد

 أمدين يوم بدر اهللا ++إن«: غدير خم بعاممة سدل طرفها عىل منكبي وقال
 بني املسلمني حاجزة والعاممة العاممة,ذه هبني ّويوم حنني بمالئكة معتم

اهللا ++ فإهنا هبا يؤيد;وعليكم بالقيس العربية ورماح القنا«:  قال.»واملرشكني
 . )٢(» ويمكن لكم يف البالد,لكم يف الدين

 هاشم هذا احلديث هوبن ++سعيد الذي روى عنه عليبن ++وأشعث
 . وهو ضعيف احلديث,الربيع السامن++أبو

بن عروة, عن ++الربيع, عن هشام++نا أبو:  شيبان وكامل قاال −٢٣٥٥
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهل بن ++رواه الطرباين عن شيخه بكر«: )٥/٤٨٨( »جممع الزوائد«يثمي قال اهل

وبقية رجاله . ضعيف: وقال النسائي. وهو مقارب احلديث: الدمياطي قال الذهبي
برس بن ++اهللا++ عبدسليم منبن ++رجال الصحيح إال أين مل أجد ألبي عبيدة عيسى

 ليس هو«:  فإنه قال)١/٤٨٦(حاتم ++ أبيالبن »علل احلديث«: وانظر. »اًسامع
 .»برس احلرباينبن ++اهللا++ عبدبرس الامزين احلميص, هذابن ++اهللا++عبد

 .أثبت+, واجلادة ما»برصي«): م(يف ) ١(
السنن «ومن طريقه البيهقي يف ) ١٥٤(» مسنده«داود الطياليس يف ++ أبوأخرجه+)٢(

. , بهسعيدبن ++األشعثعن ) ٤/١٧٣(» الكامل«, وابن عدي يف )١٠/١٤( »الكربى
بن ++وخالفه إسامعيل. الربيع السامن وليس بالقوى++ أبوأشعث هو«: ثم قال البيهقي

  عن أخيه,عدى البهراينبن ++برس هذا عن عبدالرمحنبن ++اهللا++ عبد فرواه عن;عياش
داود ++ أبو قاله.يبرس هذا ليس بالقوبن ++وعبداهللا. اًمنقطع  عن النبى ,األعىل++عبد

 .» وغريهينالسجستا
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 .)١(» اجلُذامالشعر يف األنف أمان من«: أن النبي  قال: أبيه, عن عائشة
 .الربيع السامن عن هشام++ أبو مل حيدث به إال,هذا حديث باطل

ِّبن معرض الباهلي++عبد اهللا −٧٦١ ُ)*( 
 .اهللا ++, وهو ممن وفد عىل رسول)٢(سكن البادية

 ۩بن سعيد++حدثني حممد: بن خياط قال++ عن خليفة −٢٣٥٦
 محزة )٤( بناهللا++حدثني عبد:  الباهلي)٣(بن ثاممة++نا الفضل: الباهلي

أنه وفد : بن معرض الباهلي++اهللا++أيمن الباهلي, عن أبيه, عن جده عبد++أبو
اهللا  فجعل هلم فريضة يف إبلهم تؤخذ منهم ناقة كانت ++عىل رسول

 .)٥(اإلبل: قليلة أو كثرية, يعني
 .وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث وهو جمهول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: كالمها من طريق) ٦٧٣(» األوسط«, والطرباين يف )٤٣٦٨(» مسنده«يعىل يف ++أخرجه أبو) ١(

 .»الربيع++ أبوإال هشام عن احلديث هذا يرو مل«: قال الطرباين. الربيع السامن, به++أبي
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٧٧(البن سعد » الطبقات الكربى«: انظر لرتمجته(*) 

 »اإلصابة«, وتعقبه احلافظ يف »معاوية الباهليبن ++عبد اهللا«: فسامه) ٢/١٢٢(
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و .»بن قانع غري اسم أبيه فأخطأان أو«:  فقال)٥/٢١٢(
 ).٤/٢٤١(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٧٨٩(

معرفة «نعيم يف ++ أبووهو املوافق لام قال) م(, واملثبت من »املدينة«: كأهنا) ف(يف ) ٢(
 .»سكن البادية نحو الياممة«: )٤/١٧٨٩( »الصحابة

 .]م−أ/٢٥٠: ق[  ۩  
 .»ياممة«): م(يف ) ٣(
 .»أن«): م(يف ) ٤(
قال . خياط, بهبن ++عن خليفة) ٤/١٧٨٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوأخرجه+)٥(

 .»إسناده غريب«: )٤/٢٤١( »اإلصابة«احلافظ يف 
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 )*(ُبن ربيعة السلمي++عبد اهللا −٧٦٢
 .ًسكن الكوفة, روى عن النبي  حديثا, ويشك فيه

 .ريع حبن ز++نا يزيد: املقدام العجليبن ++ أمحد −٢٣٥٧
  عن احلكم, عن,نا شعبة: نا شبابة: موسىبن ++ جماهد −٢٣٥٨
اهللا ++ أن رسول:ربيعة السلميبن ++اهللا++ عبدليىل, عن++بن أبي++الرمحن++عبد

راع أو إن هذا ل«: قوله ثم قالل مثل  فقاًمؤذنا, كان يف سفر فسمع 
 .مغناعي ر, فنظروا فإذا هو »ب عن أهلهراغ

 هذه هينة نوترأ«: فإذا شاة ميتة فقال النبي : زاد شبابة يف حديثه
 من هذه عىل اهللا ++فالدنيا أهون عىل«: نعم, قال:  قالوا»عىل أهلها?

 .)١(»أهلها
بن ++اهللا++عمش, عن عبدحدثنا األ: معاوية++نا أبو:  جدي −٢٣٥٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة«ته, فذكره مغلطاى يف اختلفوا يف صحب(*) 
البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر ترمجته يف. وأطال يف عرض اخلالف) ١/٣٤٢(
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٣٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/١٩٦(
 ,له صحبة: قال احلكم«: وقال) ٣/٨٩٧(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٦٣٩(

: وقال) ٤/٨٠(البن حجر » اإلصابة«, و»وغريه ينفي ذلك ويقولون حديثه مرسل
, » خمتلف يف صحبته, السلمي كويف−بالتصغري والتثقيل−ربيعة بن ++عبد اهللا«
 ).١٤/٤٩٤(للمزي » هتذيب الكامل«و

 »صنفامل«شيبة يف ++ أبي, وابن)١٦٢٩(» الكربى«, ويف )٦٦٥(أخرجه النسائي ) ١(
معرفة «نعيم يف ++ وأبو,)٢/١٣٣(» معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)١٣/٢٤٥(

 ليىل, عن++ أبي سمعت ابن:شعبة, عن احلكم قالمن طريق ) ٤١١٨(» الصحابة
 ., بهربيعةبن ++اهللا++عبد
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كان : ليىل, عن أشياخه قالوا++بن أبي++الرمحن++سنان اجلهني, عن عبد
 .ٍاهللا  يف سفر; فذكر احلديث ومل يذكر قصة الشاة++رسول

زاعي++عبد اهللا −٧٦٣  )*(بن جب ا
 .روى عنه سامك عن النبي  أحاديث, ويشك يف سامعه

نرص, عن بن ++نا أسباط: ادمحاد القنبن ++ نا عمرو: قال عمي −٢٣٦٠
اهللا ++طعن رسول: جبري اخلزاعي قالبن ++اهللا++ عبدحرب, عنبن ++سامك

أوجعتني فأقدين فأعطاه :  رجاًل يف بطنه إما بقضيب وإما بسواك قال
بل أعفو عنك : الق ثم ,ل بطنهّفقب »استقد«: العود الذي كان معه ثم قال

 .)٢(شفع لي هبا يوم القيامةت أن )١(لعلك
 .جبري عن النبي  غري هذابن ++اهللا++ عبدوقد حدث

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة«اختلفوا يف صحبته, فذكره مغلطاى يف (*) 
البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر لرتمجته. وأطال يف عرض اخلالف) ١/٣٣٠(
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٦٠٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٢٢(
 ).١٤/٣٥٨(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٥/٨٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٨٧٧(

 .»لعل اهللا«): ف(يف ) ١(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/١٢٢(» الصحابةمعجم «أخرجه ابن قانع يف ) ٢(

 :طلحةبن ++محادبن ++عمرو: من طريق) ٩/١٣٣(» املختارة«, والضياء يف )٤٠٥٢(
 . , بهاخلزاعي جبريبن ++اهللا++ عبدعن حرب,بن ++سامك عن نرص,بن ++أسباط حدثنا

 .»قات ورجاله ث,رواه الطرباين«: )٦/٤٥٢( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
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نصاري++وعبد اهللا −٧٦٤  )*(بن جب ا
 .أمري الرماة, قتل يوم أحد

: حدثني أبي, عن ابن إسحاق قال:  ابن األموي قال −٢٣٦١
ُبن النعامن من األوس, شهد بدرا والعقبة وقتل يوم ++بن جبري++اهللا++عبد ً

 .اة يوم أحدأحد, وكان أمري الرم

 )*(بن ذر++عبد اهللا −٧٦٥
 .ًسكن الشام, وروى عن النبي  حديثا, ويشك يف سامعه

يزيد, عن بن ++ثورنا : محيدبن ++نا اهليثم: موسىبن ++ احلكم −٢٣٦٢
 أن النبي  واصل بني يومني :ذربن ++اهللا++ عبدطلحة, عن++بن أبي++علي

 حتل ألمتك من قبلت مواصلتك وال: فقال يل ربوليلة فأتاه ج
ΟèO (#θ¢﴿:  قالتعاىلاهللا ++ فإن,بعدك ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$#﴾ ]فال ]١٨٧ :البقرة 

 وسألت ربي  أن يكتب ,, وأمرين بالوتر قبل الفجر۩تصوم بعد الليل
 ومن ,تلك صالة املالئكة من شاء صالها«: عىل أمتي سبحة الضحى فقال

 .)١(»يصلها حتى يرتفع الضحى ومن صالها فال ,شاء تركها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/٤٧(البن سعد » الطبقات الكربى«: انظر ترمجته يف(*) 
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٨٧٧(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٣/١٦٠٨(نعيم 

 ).١٤/٣٥٧(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٣٥(
 ).٤/٧٦( البن حجر »اإلصابة«, و)٢/١٣٩(البن قانع » معجم الصحابة«: انظر لرتمجته(*) 
 .]م−ب/٢٥٠: ق[  ۩  

 .من طريق املصنف به) ٢/١٣٩(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ١(
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ي++عبد++أبو: اهللا ويقال++عبد −٧٦٦  )*(اهللا الصنا
 .سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثني

أسلم, بن ++عن زيد: ميرسةبن ++نا حفص: سعيدبن ++ سويد −٢٣٦٣
سمعت : ابحي يقولصنالاهللا ++سمعت عبد: يسار قالبن ++عن عطاء

ت  فإذا طلع,لع مع قرن شيطانإن الشمس تط«:  يقولاهللا ++رسول
ت عند ّلتد تستوي, وإذا حنيرهنا ويقا ارتفعت فارقها وإذا ,قارهنا

 .)٢(» تصلوا عند هذه الثالث ساعاتوال ,, فإذا غربت فارقها)١(الغروب
نا : بن عبادة++نا روح: قاال: بن مسلم++بن أيوب وعلي++ زياد −٢٣٦٤
: بن يسار قال++, عن عطاءمأسلبن ++نا زيد: بن حممد قاال++ وزهريمالك

, فذكر نحوه++سمعت رسول: اهللا الصنابحي يقول++سمعت عبد  .اهللا 
بن يسار يروي عن ++عطاء: سمعت حييى يقول:  عباس قال −٢٣٦٥
اهللا الصنابحي, والصنابحي صاحب ++عبد++أبو: اهللا الصنابحي ويقولون++عبد
 .الرمحن ابن عسيلة++عبد: هاسم: اهللا الصنابحي, ويقولون++عبد: بكر اسمه++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًخمتلف يف صحبته ويف اسمه اختالفا كثريا, انظر حكاية اخلالف يف (*)  اإلنابة ملعرفة «ً

 ).٤/٢٧١(البن حجر » اإلصابة«, و)١/٣٥٨(» املختلف فيهم من الصحابة
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٧/٤٢٦(البن سعد » لكربىالطبقات ا«

لصنابحي قبيلة من ا«: وقال) ٢/٨٤١(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, )٣/١٦٨٧(
» هتذيب الكامل«, و»معدود يف كبار التابعني«: , وقال»عبد اهللا++ أبواليمن نسب إليها

 .»خمتلف يف صحبته«: وقال) ١٦/٣٤٣(للمزي 
 .»ط«: حرف) م( كتب فوقها يف) ١(
من ) ١٢٥٣(, وابن ماجه )٥٥٩(, والنسائي )٥١٠(» املوطأ«أخرجه اإلمام مالك يف +)٢(

: الصنابحي, إال ابن ماجه فقالاهللا ++يسار, عن عبدبن ++أسلم, عن عطاءبن ++طريق زيد
  .»الصنابحياهللا ++أبي عبد«



 ٥٠١ ثالثاملجلد ال  

بن ++نا هشام: حرببن ++عيبشي حدثن : قالامل هارون احل −٢٣٦٦
 أن النبي :الصنابحياهللا ++أسلم, عن عطاء, عن عبدبن ++نا زيد: سعد
 .)١(يف الوضوء: مسح رأسه وأذنيه, يعني 
 .الصنابحي غري هذيناهللا ++ يرو عبدمل

ثعمي++عبد اهللا −٧٦٧ ْبن حبشي ا ُ)*( 
 .ً مكة, وروى عن النبي  حديثاسكن
نا : أيوب وغريمها قالوابن ++وزياداهللا ++عبدبن ++ هارون −٢٣٦٧
سليامن, عن ++بن أبي++ي عثامنحدثن: قال ابن جريج: حممد قالبن ++حجاج
 أن النبي  :حبيش اخلثعميبن ++بن عمري++هللا اعبيد األزدي, عن علي
 , فيهلولُغ++ الشك فيه, وجهاد++ال إيامن«: أي األعامل أفضل? قال: ُسئل

: )٢(ل, قي»طول القيام«: أي الصالة أفضل? قال: ُ, وسئل»وحجة مربورة
فأي اهلجرة أفضل? : )٢(لي, ق»جهد املقل«:  الصدقة أفضل? قالوأي
: قلت فأي اجلهاد أفضل? قال: , قال»عليهاهللا ++حرم++ مامن هجر«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ) ٢٨٢(بن ماجه , وا)١٠٣(, والنسائي )٦٢(» املوطأ« أخرجه اإلمام مالك يف )١(

الصنابحي, بمعناه يف فضل اهللا ++يسار, عن عبدبن ++أسلم, عن عطاءبن ++طريق زيد
 .غسل أعضاء الوضوء, ومل نقف عليه بلفظ املصنف

بضم املهملة وسكون املوحدة −بن حبيش ++عبد اهللا«: )٢٩٩( »التقريب«قال احلافظ يف (*) 
  .» اخلثعمي−بقاف ومثناة مصغر−قتيلة ++ صحابي يكنى أبا−بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة

البن » معجم الصحابة«, و)٥/٤٦٠(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته يف
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٣/١٦٢٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٦٤(قانع 

 ).١٤/٤٠٤(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٥٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٨٨٧(
 .»قال«): ف(يف ) ٢(



  ثالثاملجلد ال ٥٠٢

من أهريق دمه وعقر «:  أفضل? قالفأي القتل: , قال»من جاهد املرشكني«
 .)١(»جواده

بن مطعم, ++بن جبري++ابن حممد: سليامن هو++بن أبي++ عثامن:
ّوعلي األزدي هو علي  .اهللا البارقي++بن عبد++ّ

عاصم, عن ابن جريج, ++ أبونا: اجلنيد الدقاقبن ++ حممد −٢٣٦٨
قال : حبيش قالبن ++اهللا++ عبد عن سعيد, عن,سليامن++بن أبي++عن عثامن

َقطع سدرةن َم«: ۩اهللا ++رسول ْ  .)٣(» رأسه يف الناراهللا ++ّ صوب)٢(ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣/٤١١(, وأمحد )٢٥٢٦(» الكربى«, والنسائي يف )١٤٤٩(داود ++ أبوأخرجه) ١(
بن ++ أخربين عثامن: قال ابن جريج.حجاج: مجيعهم من طريق) ١٤٢٤(والدارمي 

. حبيش اخلثعميبن ++اهللا++ عبد عن,عمريبن ++ عن عبيد, عن علي األزدي,سليامن++أبي
فيظهر لي أنه خطأ من الناسخ » حبيشبن ++عمريبن ++عبيد اهللا«ملصنف بينام يف رواية ا

: , ثم قال» قويهإسناد«: )٤/٥٢( »اإلصابة«وقال احلافظ يف . واهللا أعلم بالصواب
, »عمري يف سندهبن ++ له علة وهي االختالف عىل عبيد»التاريخ«لكن ذكر البخاري يف «

 .ثم بني احلافظ أهنا علة غري قادحة
 .]م−أ/٢٥١: ق[  ۩  

ْقطعه عن هنى املدينة َسدر :وقيل. ّحرم ألهنا مكة َسدر به أراد :قيلالشجرة, : السدرة) ٢( َ 
ًأنس ليكون َالسدر أراد :وقيل. إليها ُيهاجر ملن ِوظاًل اُ  له يستل َالفالة يف يكون الذي ِ
ُأبناء َفيقطعه ظامل عليه فيتحامل إنسان ِملك يف أو واحليوان السبيل ْ ّحق ريبغ ْ َ .

 ).٢/٨٩٥(البن األثري » النهاية«
 »املعجم األوسط«, والطرباين يف )٢٩٧٨(» رشح مشكل اآلثار«أخرجه الطحاوي يف ) ٣(

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/٦٤(» معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٢٤٤١(
روى ال ي«: وقال الطرباين. عاصم, عن ابن جريج++ أبيمن طريق) ٣/١٦٢٢/٤٠٨٤(

 . »بن جريجا تفرد به ,حبيش إال هبذا اإلسنادبن ++اهللا++ عبدهذا احلديث عن
» حممدبن ++سعيد« هذا احلديث واخلالف يف تسمية )٧/٤٢٩(ثم ذكر الطحاوي يف 
 =هذا الرجل املختلف يف اسمه ليس من املشهورين برواية «: وضعف حديثه فقال
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 ابن جريج, )١(نا: موسىبن ++نا عبيد اهللا: عليبن ++ حممد −٢٣٦٩
 مطعم, عنبن ++)٢(جبريبن ++بن حممد++سليامن, عن سعيد++بن أبي++عن عثامن

 اهللا ++بّدرة صوِقطع سمن «: لحبيش, عن النبي  قابن ++اهللا++عبد
 .)٣(»رأسه يف النار

عن ابن جريج, عن : أسامة++أنا أبو: )٤(بن سعيد++ إبراهيم −٢٣٧٠
 . )٥(النبي  بإسناده مثله

 . فيام أعلم)٦(ًومل يرو ابن حبيش عن النبي  مسندا غري هذين
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم , يقوم بمن هذه سبيله+ ومثل هذا ال,ا يف غري هذا احلديثً ومل نجد له ذكر,احلديث
ألنا مل ;  ويبعد من القلوب أن يكون لقيه,حبيشبن ++اهللا++ عبدحديثه هذا قد ذكره عن

 وهو , هذا الرجلّحبيش إال عن من سنه فوق سنبن ++اهللا++ عبدا من حديثًنجد شيئ
يان  وقد كان سف»أفضل الصالة أهنا طول القنوت«عمر وحديثه عنه يف بن ++عبيد

: عمران قال++ أبي ويأمر بالعمل بضده كام حدثنا ابن,ا ينكر هذا احلديثًالثوري أيض
قد : فقال,  وسئل عن قطع السدر,سعيدبن ++سمعت سفيان: اجلعد قالبن ++حدثنا علي

وانظر باقي ختريج طرقه عن ابن . »ندري الذي جاء به عليه+سمعنا فيه بحديث ال
 .جريج يف الطريقني اآلتيني

 .»أنا«): ف(يف ) ١(
 .»حممدبن ++جبري«): ف(يف ) ٢(
» السنن الكربى«, والبيهقي يف )٢٩٨٠( »رشح مشكل اآلثار«أخرجه الطحاوي يف ) ٣(

 .موسى, عن ابن جريجبن ++من طريق عبيد اهللا) ٦/١٣٩(
 عثامن++بن أبي++إسحاق++ أبوياجلوهر سعيدبن ++إبراهيم«: وهو» سعد«): ف(تصحف يف ) ٤(

 .»يالطرب يالبغداد
 .عن ابن جريجأسامة, ++ أبيمن طريق) ٥٢٣٩(داود ++ أبو أخرجه)٥(
 .»هذا«): م(يف ) ٦(



  ثالثاملجلد ال ٥٠٤

موي++عبد اهللا −٧٦٨  )*(بن سعد ا
 .ً حديثاسكن محص, وروى عن النبي 

 مهدي, عن معاويةبن ++الرمحن++ عبدنا: عمربن ++ عبيد اهللا −٢٣٧١
 حكيم, عن عمهبن ++)٢(, عن حرامثرااحلبن ++, عن العالء)١(ابن صالح

 عن الصالة يف بيتي والصالة اهللا ++سألت رسول: سعد قالبن ++اهللا++عبد
لي يف بيتي أقرب بيتي من املسجد فألن أص++ ماقد ترى«: يف املسجد قال

 .)٣(» من أصلي يف املسجد إال أن تكون صالة مكتوبةّأحب إلي

Iول++بن سعد++عبد اهللا −٧٦٩  )*(بن ا
 .ً  حديثاالنبيسكن البرصة, وروى عن أبيه, عن 

 اهللا++بن عبد++حدثني واصل: بن إسحاق العسكري قال++ أمحد −٢٣٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعد األنصاري احلرامي بن ++عبد اهللا«: )١٥/٢١( »هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
  .»داده يف الصحابةِ ع,حكيمبن ++ عم حرام, القريش األموي:ويقال

ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/٩٤( البن قانع »معجم الصحابة«: وانظر لرتمجته
: معاوية, وقيلبن ++سعد األنصاري عم حرامبن ++عبد اهللا«: وقال) ٣/١٦٦٨(نعيم 
, » يف الشامينيّعدُمعدان, يبن ++حكيم حديثه عند ابن أخيه حرام, وخالدبن ++حرام

 ).٤/١١٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩١٧(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و
 .»مسلم«): ف(يف ) ١(
 .بالراء) ٢/٤١٢(» اإلكامل«كذا ضبطه ابن ماكوال يف ) ٢(
 »صحيحه«, وابن خزيمة يف )٤/٣٤٢(» مسنده«, وأمحد يف )١٣٧٨(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

 وأخرجه. بهصالح بن ++ عن معاوية,مهديبن ++الرمحن++ عبدمن طريق) ١٢٠٢(
. صالح لكن بلفظ خمتلفبن ++عاويةمن طريق م) ١٣٣(, والرتمذي )٢١٢(داود ++أبو

 .»حديث حسن غريب«: وقال الرتمذي
 ., وقد تقدم يف حرف السني من هذا املعجم)٥/١٩١(البن حجر » اإلصابة«انظر ترمجته يف (*) 



 ٥٠٥ ثالثاملجلد ال  

احلسن ++ أبوهنياألطول اجلبن ++سعدبن ++اهللا++بن عبد++واصلبن ++بدرابن 
سعد بن ++اهللا++ عبدكان: واصل قالبن ++بدربن ++عبد اهللا++ أبيينثحد: قال

َخيرج إىل أصحابه بتستر فيز  يوم دخوله والثاين وخيرج يف )١( ويقيمرهموُْ
سمعت : يقول++ أبيسمعت: لو أقمت فيقول: الثالث فيقولون له

 فمن ,)٢(ِّ عن التناوة−شك واصل− اهللا ++ أو هناين رسولاهللا ++رسول
 .)٣(اَنَت ببلد اخلراج فقد مأقا

ه++عبد اهللا −٧٧٠  )*(بن بدر ا
 .ًبعجة, سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا++وليس هو أبو

 .نا شبابة ح: بن أيوب++ زياد −٢٣٧٣
نا شعبة, عن : داود قاال++نا أبو: بن مسلم++ علي −٢٣٧٤
ال «: بن بدر يذكر عن النبي  قال++اهللا++سمعت عبد:  قال)٤(احلويرثة++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(من ) ١(
َأراد التناية«) ١/١٩٩(» النهاية« قال ابن األثري يف )٢( َ وهي الفالحة والزراعة فقلب الياء ,ِّ ّ

َيريد أنه ترك املذاكرة وجمالسة العلامءا ًواو َالنباوة« :روىُوي. ُ َ رف: ُّ بالنون والباء»ِّ  .»َأي الشَّ
 )٥٤٦٧(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )١٥١١(» مسنده«يعىل يف ++ أبوأخرجه) ٣(

 غري منسوب ذكره ,بدربن ++عبد اهللا«: )٣/١٥٩٩( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوقال(*) 
» اإلصابة«وقال ابن حجر يف . »أمحد يف املعجم, واحلرضمي يف املفاريدبن ++سليامن

 –  غاير البغوي والطرباين بينه وبني الذي قبله,بدر آخربن ++عبد اهللا«): ٤/٢٠(
 ., وسبق بنفس الرتمجة»نه هوإ :بن السكنا وقال .بعجةبن ++بدربن ++اهللا++عبد

» املعرفة«وقع يف +والصواب يف هذه الكنية ما, »اجلريية«): ف(ويف ) م( كذا وقع يف )٤(
بن ++اهللا++بن عبد++زهريبن ++خفافبن ++حطان«: وهو» اجلويرية«): ٣/١٥٩٩(ألبي نعيم 

 =للمزي » هتذيب الكامل«كذا يف , »ياجلرم اجلويرية++ أبوهنار,بن ++عرعرةبن ++رمح



  ثالثاملجلد ال ٥٠٦

 .)١(»نذر يف معصية اهللا
 .ال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث

 )*(ُبن قرU++عبد اهللا −٧٧١
 .ًسكن الشام, وسمع من النبي  حديثا

, عن ثور, عن سعيدبن ++نا حييى: إبراهيمبن ++ يعقوب −٢٣٧٥
قال : قرط قالبن ++اهللا++ عبد, عن)٢(حليبن ++داهللابن سعد, عن عب++راشد

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ووقع هنا »ليالعج«فنسبه » بدر العجليبن ++عبد اهللا«وذكر أنه روى عن ) ٦/٥٦٠(
 )٣/٤٠٠/١٢٢٨٤(شيبة ++بن أبي++ألبي بكر» املصنف«, ثم رأيت احلديث يف »اجلهني«

 الشك ,اجلويرية++ أبيعن أو احلويرثة,++ أبيعن شعبة, عن سوار,بن ++شبابة«:وإسناده
أبو «فعىل هذا ليس . , وذكر احلديثبدربن ++اهللا++ عبدسمعت: قال بكر,++ أبيمن

 .ن النسخ لكن من الراوي نفسه, فاهللا أعلم بالصوابتصحيف م» احلويرثة
معرفة «نعيم يف ++ وأبو,)٣/٤٠٠/١٢٢٨٤(» املصنف«شيبة يف ++ أبيأخرجه ابن) ١(

 .من طريق شبابة, عن شعبة )٣/١٥٩٩/٤٠٢٨( »الصحابة
 األزدي −بضم القاف−قرط بن ++عبد اهللا«: )٣١٨(» تقريب التهذيب«ضبط اسمه يف (*) 

البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر ترمجته يف .»ملثلثة وختفيف امليمالثاملي بضم ا
قريط وقيل بن ++عبد اهللا«:  وقال)٢/١٠٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٥١٤(

الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/١٧٥٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و»قرط
 )١٥/٤٤٤(للمزي » لكاملهتذيب ا«, و)٤/٢٠٩(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٧٨(

 له ,قرطبن ++الرمحن++ عبدنه أخوإ : يقال,قرط األزدي الثامليبن ++عبد اهللا«: وقال
 ,اهللا++ عبداهللا ++سلم سامه رسولأ فلام ,قرطبن ++ كان اسمه شيطان: يقال,صحبة

ها  واله خراج,اجلراحبن ++عبيدة++ أبيا عىل محص من قبلً وكان أمري,داده يف الشامينيِع
 .»نه كان من قبل معاويةإ : وقيل,عبيدة++ أبوّويفُ فلم يزل عليها حتى ت,مرتني

 .»حييى«): م(يف ) ٢(
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ِّيوم القر ثم ,يوم النحراهللا ++إن أعظم األيام عند«: اهللا ++رسول وهو  ۩+)١(َ
 .)٢(»الذي يليه
أنا : قال بن يزيد++نا ثور: )٣(عاصم++نا أبو: مسلمبن ++ علي −٢٣٧٦

 اهللا ++أن رسول: قرطبن ++اهللا++ عبد, عن)٤(بن نجي++اهللا++ عبدراشد, عن
 يستقر فيه ّرَ ثم يوم الق, يوم النحراهللا ++ أفضل األيام عندإن«: قال

 بدنات مخس اهللا ++ إىل رسولوقدم, » وهو الذي يلي يوم النحر,الناس
 فلام وجبت جنوهبن قال , يبدأ)٥( ثمأو ست فطفقن يزدلفن إليه يأتيهن

:  قال?اهللا ++قال رسول++ ما: فقلت للذي إىل جنبي,كلمة خفية مل أفهمها
 .)٦(»من شاء اقتطع«

سمعت : بن نجدة قال++الوهاب++نا عبد: بن زهري++ أمحد −٢٣٧٧
بن قرط يف اجلاهلية ++اهللا++كان اسم عبد: بن عياش يقول++إسامعيل
 .اهللا++اهللا  عبد++ّ, فسماه رسول)٧(شيطان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالغد هو: ّ يوم القر)١( ّيقرون الناس ألن ;احلجة ذي عرش حادي وهو ,النحر يوم من َ ِ  فيه َ

ِويقيمون سكنونَي أي: ًبمنى  ).٤/٥٨(البن األثري » النهاية«. ُ
 .]م−ب/٢٥١: ق[  ۩  

املعجم «, والطرباين يف )٤٠٩٨(» الكربى«, والنسائي يف )١٧٦٧(داود ++ أبوأخرجه) ٢(
 .سعدبن ++يزيد, عن راشدبن ++من طريق ثور) ٢٤٢١( »األوسط

د ّ تفر,قرط إال هبذا اإلسنادبن ++اهللا++ عبدال يروى هذا احلديث عن«: قال الطرباين
 .»به ثور

 .»رسيج«): ف(يف ) ٣(
 .»حييى«): م(يف ) ٤(
 ).ف(من ) ٥(
 .من طريق املصنف) ٣٢/٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٦(
 .»ًشيطانا«: واجلادة) ف(, )م(كذا يف ) ٧(
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مر++عبد اهللا −٧٧٢  )*(بن 
ّسكن الشام, ويشك يف سامعه من النبي  ُ. 

 أن ,أيوببن ++أنا حييى: مريم++ أبينا ابن: هانئبن ++هيم إبرا −٢٣٧٨
: خممر يقولبن ++اهللا++ عبد أنه سمع−قريط: ويقال−ط أخربه ْرُقبن ++عبداهللا

 .)١(»رةمتاحتجبي من النار ولو بشق «:  قال لعائشةاهللا ++إن رسول

ل الثقفي++عبد اهللا −٧٧٣  )*(بن ه
 .ًسكن مكة, وروى عن النبي  حديثا

: نعيم++ أبونا: قالواا وغريمهوهارون هانئ بن ++ إبراهيم −٢٣٧٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملغلطاي » اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة«: خمتلف يف صحبته, وانظر(*) 
» حممدبن ++ اهللاعبد«ّالرب صحفه فقال ++ عبدورجح أنه تابعي, وذكر أن ابن) ١/٣٧٩(

: , انظر ترمجته يف)٥/٢٠٧(» اإلصابة«, وكذا قال احلافظ يف »خممربن ++عبد اهللا«بدل 
معجم «يف الطبقة الثانية من التابعني, و) ٧/٤٥١(البن سعد » الطبقات الكربى«

, )٤/١٧٨٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٢٩(البن قانع » الصحابة
ًهكذا مصحفا» حممدبن ++عبد اهللا«: وترمجه) ٣/٩٨٣(لرب ا++ عبدالبن» االستيعاب«و ّ ُ. 

, )٢٦٤٤(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبيواحلديث أخرجه ابن. »التمرة«): ف(يف ) ١(
) ٤٥٣٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)٢/١٢٩(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 
 .أيوببن ++مريم, عن حييى++ أبيمن طريق ابن

 :فقال) ٣/١٠٠٠(» االستيعاب«الرب يف ++ عبدلف يف صحبته, وقد نسبه ابنخمت(*) 
  يفّ يعد,سوداألبن ++روى عنه عثامني, مهام الثقفبن ++اهللا++بن عبد++هاللبن ++عبداهللا«

 . »يةؤ مل يذكر فيه سامع وال ر,املكيني حديثه عندهم مرسل
» معرفة الصحابة«, و)٢/١٤١ (البن قانع» معجم الصحابة«: انظر ترمجته يف

 »اإلصابة«, و»بن األسود++اهللا++بن عبد++حديثه عند عثامن«: وقال) ٤/١٧٩٩(نعيم ++ألبي
 ).١٦/٢٥١(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/١٦٣(البن حجر 
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األسود, بن ++اهللا++بن عبد++ميرسة, عن عثامنبن ++ سفيان, عن إبراهيم)١(نع
كدت أن : نبي  قالجاء رجل إىل ال: هالل الثقفي قالبن ++اهللا++ عبدعن

َعن )٢(أقتل بعدك يف لوال «: اهللا ++ أو شاة من الصدقة فقال رسول)٣(اقَ
 .)٤(»أخذهتا++ ما يف فقراء املهاجرينىأهنا تعط

ل++بن عبد++عبد اهللا −٧٧٤   )*(بن ه
 .ًهالل, سكن املدينة, وروى عن النبي  حديثا++ابن عبد: ويقال
 :احلسني++نا زيد أبو: بن حممد++نا إبراهيم: بن زهري++)٥( إبراهيم −٢٣٨٠
: بن هالل قال++بن عبد++اهللا++عبد: حدثني موالي: بن عمران قال++)٦(نا بشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»نا«): ف(يف ) ١(
 .»من«): م(يف ) ٢(
َمل يتم له سنة+هي األنثى من أوالد املعز ما: َالعناق) ٣( َ  ).٣/٥٩٢(األثري البن » النهاية«. ّ
من طريق املصنف, والبخاري يف ) ٢/١٤١(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ٤(

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أبي, وابن)٢٤٦٦(, والنسائي )٥/٢٦(» التاريخ الكبري«
بن ++نعيم الفضل++ أبيمن طريق) ٤٥٥١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ وأبو,)١٦٠٨(

 .»صحبة له أعلم ال«: عاصم بعده++ أبيوقال ابن. لثوري, بهدكني, عن سفيان ا
البن » أسد الغابة«, و)٥/١٠٢(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف(*) 

 ,نعيم++ وأبو أخرجه ابن منده...قباء أهل يف ّعدُي أنصاري«: وقال) ٣/١٩٨(األثري 
بن ++عبدبن ++اهللا++ عبد:نعيم++ أبووقال. تعاىلاهللا ++ الثاين غري مضاف إىل اسم»عبد«و

 :ا وقالًعمر أيض++ أبووأخرجه. هالل واهللا أعلمبن ++اهللا++بن عبد++اهللا++ عبد:وقيل. هالل
» اإلصابة«, و»هالل++ عبد: وقيل,هاللبن ++أو عبيد. هاللبن ++»اهللا«++بن عبد++اهللا++عبد

 ).٤/١٩٣(البن حجر 
 .»أمحد«): ف(يف ) ٥(
 .»برش«): م(تصحف يف ) ٦(
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 عليه, )١(ّادع له وبرك:  فقالاهللا ++إىل رسول++أنسى حني ذهب بي أبي++ما
 .)٢(اهللا  بيافوخي++َوما أنسى برد يد رسول

وكان يصوم النهار ويقوم الليل, ومات وهو أبيض الرأس واللحية, 
 .)٣(يكاد يفرق شعره من كثرته++وكان ال

 )*(بن مالك++اهللا++عبد: أبو كاهل −٧٧٥
بن عائذ, سكن املدينة, وروى عن ++قيس: كاهل++اسم أبي: ًأيضاويقال 

 .)٤(النبي  حديثني
أسامة, عن ++نا أبو: اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبو −٢٣٨١

: بن مالك قال++اهللا++كاهل عبد++خالد, عن أخيه أبي++إسامعيل ابن أبي
ك ــيمس ,۩+)٥(ْرماءــَخة ــاقى نـب علــ  خيطاهللا++ولــت رســرأي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»وبارك«): ف(يف ) ١(
 )٤٢٤٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أبوواحلديث أخرجه. »عىل يافوخي«): ف(يف ) ٢(

بن ++احلباب بالرواية عن بشريبن ++د زيدّتفر«: )٤/١٦٣( »اإلصابة«وقال احلافظ يف 
 .» وهو وهم,مروانبن ++ بشري: ووقع يف نسخة من الطرباين,عمران

 .»لكثرته «):ف(يف ) ٣(
: عائذ كام يف كتب ترامجه, وانظر لرتمجتهبن ++قيس: مشهور بكنيته, واألكثر يف اسمه(*) 

, )٤/١٧٧٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٣١(البن قانع » معجم الصحابة«
, )٤/٢٢٣(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٨٣(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و
 ).٣٤/٢١١(للمزي » هتذيب الكامل«و

 .»حديثه«): ف(يف ) ٤(
ْالثقب :ْاخلَرم أصلو+)٥( ق َّ َواألخرم. والشَّ َوترة ُقطعت والذي األذن املثقوب: ْ َ  أو أنفه َ

ُطرفه َ َانخزم وقد ,ْاجلَدع يبلغ+ الاًشيئ َ ُثقبه ْ ْ ّينَشق مل فإذا ّانشق أي: َ ْ  واألنثى ُمخرأ فهو َ
 ). ٢/٦٩(البن األثري » النهاية«. اءْرمَخ

 .]م−أ/٢٥٢: ق[   ۩ 
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 . )٢(حبيش++ عبد)١(ِبخطامها
بن عائذ ++بن عبيد, عن إسامعيل, عن قيس++وقد حدث هبذا احلديث حممد

 .)٣(اهللا  فذكر مثله++رأيت رسول: قال
بن ++قال حييى: بن عبيد, وقال عباس++عن حممد:  به جدي −٢٣٨٢
 .بن عائذ++كاهل قيس++أبو: معني

بن حممد الوراق, عن إسامعيل ++يدنا سع: بن أيوب++ زياد −٢٣٨٣
بن ++اهللا++عبد: اهللا ++رأيت ستة من أصحاب رسول: خالد قال++بن أبيا

كاهل, وكان ++بن عائذ أبا++جحيفة, وقيس++بن مالك, وأبا++أوىف, وأنس++أبي
 .بن حريث++إمام احلي, وعمرو

 .بن شهاب++طارق:  والسادس:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َطرفيه أحد يف ُفيجعل ,انَّكت أو شعر أو ليف من حبل ُيؤخذ أن :البعري ماِخط )١( ْحلقة َ َ, 

ّيَشد ثم ِيصري حتى اآلخر َّالطرف فيه ُ البن األثري » النهاية«. البعري ُيقاد ثم ,قةْكاحلل َ
)٢/١٢٠.( 

, وأمحد )١٢٨٤(, وابن ماجه )٤٠٩٦(» الكربى«, ويف )١٥٧٣(أخرجه النسائي ) ٢(
خالد, عن ++بن أبي++من طريق إسامعيل) ٣٨٧٤(» صحيحه«, وابن حبان يف )٤/٣٠٦(

قال احلافظ يف . »كاهل وكانت له صحبة++ أبارأيت«: ويف رواية ابن ماجه. أخيه
بن ++ عن قيس,خالد++بن أبي++وجاء هذا احلديث عن إسامعيل«: )٧/٣٤٠(» اإلصابة«

 .»عائذ بال واسطة
 .»بمثله«: )ف(يف ) ٣(
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وسي++د اهللاعب −٧٧٦  )*(بن مالك ا
 .اهللا, ويف إسناده اختالف++بن عبد++يروي حديثه الزهري, عن عبيد اهللا

خيثمة وهارون وابن ++بن يونس وأبو++)١( جدي ورسيج −٢٣٨٤
 ابن عيينة, عن الزهري, عن عبيد اهللا, عن أنا: البزاز وغريهم قالوا

 .)٢(اهللا ++لكنا عند رسو: بن خالد وشبل قالوا++هريرة وزيد++أبي
أنا ابن وهب, عن : خداشبن ++نا خالد: ه ابن زنجوي −٢٣٨٥
 )٣(نع, هللا++بن عبد++اهللاأخربين عبيد: , عن ابن شهاب قاليزيدبن ++يونس
 اهللا ++مالك األويس, عن رسولبن ++اهللا++ عبد عن)٤(حامد املزينبن ++شبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/١٢٠(البن قانع » معجم الصحابة«: انظر ترمجته يف(*) 

البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٨٢(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/١٧٧٧(نعيم 
 ).١٥/٥١٠(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٢٢٣(

 .»رشيح«: إىل) م(تصحفت يف ) ١(
عن عيينة, بن ++كالمها من طريق سفيان) ١٧٠٣(مسلم و) ٢٥٥٦(أخرجه البخاري ) ٢(

وفيها زيادة, قال ) ١٤٣٣(ُ, لكنه ذكر يف رواية الرتمذي »شبل«ومل يذكرا . الزهري
 ,ا يف حديثًعيينة أدخل حديثبن ++حديث ابن عيينة وهم فيه سفيان«: الرتمذي

 عن , الزهريعبيد وابن أخيبن ++الوليد الزبيدي ويونسبن ++روى حممد+ ما:والصحيح
إذا زنت « :قال  عن النبي ,خالدبن ++هريرة وزيد++ أبي عن, عن عبيد اهللا,الزهري

مالك بن ++اهللا++ عبد عن,خالدبن ++ عن شبل, عن عبيد اهللا, والزهري»األمة فاجلدوها
 , وهذا الصحيح عند أهل احلديث,»إذا زنت األمة« :قال  عن النبي ,األويس
 عن ,مالك األويسبن ++اهللا++ عبدإنام روى شبل عن, يدرك النبي خالد مل بن ++وشبل
 .» وحديث ابن عيينة غري حمفوظ,وهذا الصحيح, النبي 

 .»بن«): م(يف ) ٣(
بن ++ شبل:أنه قال −ابن عيينة−وروي عنه «): ١٤٣٣(قال الرتمذي بعد حديث ) ٤(

 .»خليدبن ++ل شب: ويقال أيضا,خالدبن ++ شبل: إنام هو, وهو خطأ,حامد
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 ا, ثم إن زنت فليجلدهاإذا زنت األمة فليجلدها احلد وال يثرب عليه«: قال
 ثم ليبعها ولو ,وال يثرب عليها, ثم إن زنت فليجلدها وال يثرب عليها

 ., وهذا لفظ حديث ابن وهب)١(»الثالثة أو الرابعةبعد بضفري 
 .خالد املزينبن ++عن شبل: ورواه ابن أخي الزهري فقال

نا ابن أخي الزهري, : بن إبراهيم++نا يعقوب: خيثمة++ أبو −٢٣٨٦
 املزين )٢(بن خليد++اهللا أن شبل++بن عبد++أخربين عبيد اهللا:  عمه قالعن

 . بن مالك األويس أخربه فذكر احلديث++اهللا++أن عبد: أخربه
بن معني عن حديث ++سئل حييى: هري قالزبن ++ أمحد[ −٢٣٨٧

بن خالد وشبل, فكتب حييى ++هريرة وزيد++الزهري, عن عبيد اهللا, عن أبي
 .ًا مل يسمع من النبي  شيئابيده عن شبل خط

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق يونس عن الزهري, وقال ) ٢/١٢١(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ١(

الرب ++ عبدبنا وزعم ,إسناده صحيح«: قال) ٤/٢٢٣(» اإلصابة«احلافظ ابن حجر يف 
 من طريق »التاريخ«ه البخاري يف ّ وقد نب,»اهللا++بن عبد++مالك«أن الصواب فيه 

 وأورده من رواية ,»عبد اهللا« :ري وغريمها عن الزهري فقالواالزبيدي وابن أخي الزه
  عن,خليدبن ++ شبل: والصحيح: ثم قال, ويف رواية يونس كذلك,عقيل عىل الوجهني

 .»مالكبن ++اهللا++عبد
, كام نبه الرتمذي عليه بعد »خليد«و» خالد«: , وكالمها صحيح»خالد«): ف(يف ) ٢(

 ).١٤٣٣(حديث 
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 )*(بن مالك الغافقي++عبد اهللا −٧٧٧
 .ًان النبي  حديثم وسمع ,سكن مرص

 أخربين ابن : أخربين ابن وهب: نا أصبغ:إسحاقبن ++ حممد −٢٣٨٨
بن ++اهللا++ عبد عن,الكنود++بن أبي++ثعلبةبن ++سليامنبن ++اهللا++ عبد عن,هليعة

ُإذا توضأت وأنا « : يقول لعمراهللا ++رسول أنه سمع :مالك الغافقي
 . )١(]»جنب أكلت ورشبت, وال أصلي, وال أقرأ
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/٨٧(البن قانع » معجم الصحابة«: انظر ترمجته يف(*) 

البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٨٣(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/١٧٧٨(نعيم 
)٤/٢٢٣.( 

, )١/١١٩/٩(» سننه«واحلديث أخرجه الدارقطني يف ). ف(بني املعقوفني ليس يف +ما) ١(
, )٢/٩٧(» معجم الصحابة« قانع يف , وابن)١/٨٩(» السنن الكربى«والبيهقي يف 

 .بن هليعة, وفيه كالم++اهللا++من طريق عبد) ٤٥١٣(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
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امس عشر من كتاب [ زء ا  »معجم الصحابة«ا

ع  رضي اهللا عنهم أ

 تصنيف  

 :أبي القاسم
مد++اهللا++عبد  العزيز البغوي ++بن عبد++بن 

مدبن++عبيد اهللا: اهللا++رواية أبي عبد  بن++ 
دان++مد ي عنه ++بن   )١(]بن بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(
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ن الرحيم++بسم[  اهللا الر
مد رسوله الكريم++وصلى  اهللا على سيدنا 

 )١(]ًوعلى أهله وصحبه وسلم تسليما
 )*(مMرف++بن أبي++ اهللاعبد −٧٧٨

 .ًال يعرف مسكنه, روى عن النبي  حديثا
بن ++)٣(نا رفدة:  عامربن++۩نا هشام: )٢(]بن إسحاق++حممد [ −٢٣٨٩

 )٤(أيت احلجاج: بن راشد القريش قال++حدثني صالح: قضاعة الغساين قال
أجلسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب : برجل قد اغتصب أخته نفسها فقال

, فسألوا عبد اهللا ++سمعت رسول: مطرف عن ذلك فقال++بن أبي++اهللا++حممد 
َمن ختطى احلُرمتني«:  يقول ْ  .)٦(»ّطوا وسطه بالسيفُ فخ)٥(ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(بني املعقوفني من +ما) ١(

» معرفة الصحابة«, و)٢/١٠٨ (البن قانع» معجم الصحابة«: انظر ترمجته يف(*) 
» اإلصابة«, و)٣/٩٩٤(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«, و)٤/١٧٩٠(نعيم ++ألبي
 ).٤/٢٣٨(حجر ++البن

 .»عتبة... «): ف(يف ) ٢(
 .]م−ب/٢٥٢: ق[  ۩  

 .»وقدة«): م(تصحفت يف ) ٣(
 .»بن يوسف«): ف(زاد يف ) ٤(
: كبريتني بني مجع ألنه ;رمتنيُح اًيّتخطُم كان إنام. بعقد أبيه كزوجة ةمّحمر جّتزو أي )٥(

 إتيانه والثانية. تنزيله ّبنص عليه النكاح عقداهللا ++حرم نَم عىل نكاح عقد امهاإحد
 ).٢٠/١٣٨(للسيوطي » جامع األحاديث«. عليه ًماّحمر ًفرجا

 = »مساؤي األخالق«, واخلرائطي يف )٢٨١٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ٦(
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 )*( خباب السلمي)١(بن قيس++عبد اهللا −٧٧٩
بن خباب, ++الرمحن++عبد: بن خباب, والصحيح++الرمحن++عبد: ويقال

 .ًسكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا
: داود الطياليس++نا أبو: اهللا++بن عبد++موسى هارون++ أبو −٢٣٩٠

وكان : داود++قال أبو. ل عثامنحممد موىل آ++بن املغرية أبو++حدثنا السكن
طلحة, عن ++, عن فرقد أبي)٢(هشام++بن أبي++حدثني الوليد: ثقة قال

ّاهللا  فحض الناس عىل جيش ++خطب رسول: اهللا ابن خباب قال++عبد
رسول اهللا, مائة بعري بأحالسها +يا: العرسة فقام عثامن  فقال

مائتا بعري بأحالسها : )٤( فقال عثامن)٣(مً أيضا فقاّ حضوأقتاهبا, ثم
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++بو وأ,)٥٤٧٣(» شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٥٤٤(
قال . راشد, بهبن ++قضاعة, عن صالحبن ++عامر, عن رفدةبن ++من طريق هشام) ٤٥٣٩(

 وثقه ,قضاعةبن ++رواه الطرباين وفيه رفدة«: )٦/٤١٣( »جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 »اإلصابة«وقال احلافظ يف . » وبقية رجاله ثقات, وضعفه اجلمهور,عامربن ++هشام

بن ++ إن رفدة:ا ألبي حاتمً وقال العسكري تبع, غريب:بن مندهاقال «: )٤/٢٣٨(
: وانظر. »الشخريبن ++اهللا++بن عبد++مطرفبن ++اهللا++ عبد وإنام هو,قضاعة راويه وهم فيه

 .)١/٤٥٦(حاتم ++ أبي البن»علل احلديث«
 ).ف(من ) ١(

البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر ترمجته يف» عبد الرمحن«: َكل من ترجم له سامه(*) 
 البن» االستيعاب«, و)٤/١٨٣٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٤٤(

, ثم أعاده يف »عبد اهللا«: وسامه) ٤/٧٣(البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٨٣٠(الرب ++عبد
بن ++عبد الرمحن«: وقال) ١٧/٨٠(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٢٩٩(» عبدالرمحن«

 .»ي له صحبةخباب السلمي البرص
 ).١٩/٦٤٧(» هتذيب الكامل«: , وانظر لرتمجته»سنان«): ف(تصحف يف ) ٢(
 .»فقال«): ف(يف ) ٣(
 ).ف(ليست يف ) ٤(
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ًثم حض أيضا, فقام عثامن[, )١(وأقتاهبا ثامئة بعري بأحالسها ثال:  فقالّ
 وهو عن املنرب ينزل اهللا ++, فرأيت رسولاهللا ++ يف سبيل)٢(]وأقتاهبا
 .)٦(غري مرة )٥(قاهلا )٤(»)٣(]بعد هذا[عمل ++ ماما عىل عثامن«: يقول
بن ++اهللا++عن عبد:  احلديث قال فيه هذاهارونموسى ++ حدثني أبوهكذا

الوليد وغريهم ++داود وأبي++موسى عن أبي++خباب, وقد روى غري أبي
 .بن خباب++الرمحن++كلهم, عن عبد

عبيدة احلداد, عن ++نا أبو: )٧(بن عون اخلراز++اهللا++ عبده −٢٣٩١
 .بن خباب, عن النبي ++الرمحن++بن املغرية بإسناده عن عبد++سكن

** *  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْحلس مجع: األحالس) ١( َالقتب حتت البعري ظهر يلي الذي الكساء وهو ,ِ وهو الرحل  (َ

 ).١/١٠٢٩(األثري البن » النهاية«. بأكسيتها: واملراد). َالصغري عىل قدر سنام البعري
 ).ف(ليست يف ) ٢(
 .»بعدها«): ف(يف ) ٣(
 .»كذا«): ف(زاد يف ) ٤(
 .»من«): م(زاد بعدها يف ) ٥(
 .من طريق املصنف) ٣٩/٥٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٦(
 )٣١٧ص(» تقريب التهذيب«, واملثبت هو الصواب كام قيده احلافظ يف »اخلزار«): م(يف ) ٧(

 .  بمعجمة ثم مهملة وآخره زاي»اخلراز«عون ++بن أبي++بن عون++اهللا++دترمجة عب
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 )*(بن Iهفة الغفاري++عبد اهللا −٧٨٠
 .ّمن أهل الصفة, سكن بناحية املدينة, وروى عن النبي  حديثني

ذئب, ++ أبي ابننا :نا ابن وهب: عيسى املرصيبن ++ أمحد −٢٣٩٢
 ينثحد: طهفة قالبن ++الرمحن, عن ابن لعبد اهللا++بن عبد++ احلارثعن
:  فقالاهللا ++ج رسول فخر,اضطجعت عىل وجهي يف املسجد: قال++أبي

إهنا «: اهللا ++ فقال رسول,طهفةبن ++اهللا++ عبدأنا:  فقلت»ا?ذمن ه«
 .)١(»اهللا ++حيبها++ الضجعة
 ذئب, عن احلارث++نا ابن أبي: بن حممد++نا حسني:  ابن هانئ −٢٣٩٣
بن ++عبد اهللا++حدثني أبي: بن طهفة قال++الرمحن, عن ابن لعبد اهللا++ابن عبد

 .)٢(»الصالة الصالة«: ة أن النبي  كان يوقظ أهله لصالة الصبحطهف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , طخفة باخلاء املعجمة: ويقال,طهفة«: )٣/٥٤٤( »اإلصابة«ضبطه احلافظ يف (*) 
 »طهفة« عىل »طخفة« »األوسط« ورجح البخاري يف . طغفة بالغني املعجمة:ويقال

 . »طهفةبن ++ اهللاعبد«) ٤/١٣٧(وأعاده يف  ,»بن قيس الغفاري صحابيا
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/٨٨(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر ترمجته يف

, »طهفة الغفاري خمتلف يف حديثهبن ++عبد اهللا«:  وقال)٣/١٦٨٩(نعيم 
 له : يقال,طهفة الغفاريبن ++عبد اهللا«: وقال) ٣/٩٣٠(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و

 .»ةّفّ وهو من أصحاب الص,اذلك خمتلف مضطرب جد واألمر يف ,وألبيه صحبة
 من طريق آدم, عن ابن) ٤/٣٦٦(» التاريخ الكبري«ً أخرجه البخاري تعليقا يف )١(

 .ذئب++ أبيعن يزيد, عن ابن) ٥/٤٢٦(» مسنده«وأخرجه موصو أمحد يف . ذئب++أبي
 ثنا :علي بن++ عاصم:من طريق )٣/١٦٨٩/٤٢٣١( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 ., بهذئب++ أبيابن

طهفة من أهل الصفة, وكان بن ++اهللا++ عبدكان: عمربن ++قال حممد«): ف(زاد بعدها يف ) ٢(
 = . »يسكن عيقة من الصفراء
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سود عبد −٧٨١  )*(بن سندر++اهللا++أبو ا
 .ًسكن الشام, سمع من النبي  حديثا

أنا ابن هليعة, :  املرصي۩األسود++نا أبو: بن هانئ++إبراهيم  −٢٣٩٤
:  يقولاخلري حدثه, أنه سمع ابن سندر++حبيب, أن أبا++بن أبي++ يزيد)١(عن

هلا, وجتيب اهللا ++أسلم ساملها اهللا, وغفار غفر«: اهللا  قال++إن رسول
, أنت سمعت هذا )٣(]األسود++يا أبا: [اخلري++قال أبو. )٢(»اهللا ++أجابت

هبذا  الناس فأحدث: نعم, قال: ًاهللا  يذكر جتيبا? قال++من رسول
 .نعم: ? قالعنك

* * * 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معجم الصحابة«وابن قانع يف ) ٥/٤٢٦(» مسنده«واحلديث أخرجه أمحد يف 

 :الرمحن قال++بن عبد++رث عن احلا,ذئب++ أبي نا ابن:هارونبن ++يزيدمن طريق ) ٢/٨٨(
بن ++ابن لعبد اهللا الرمحن إذ طلع رجل من بني غفار++بن عبد++سلمة++ أبيبينام أنا مع

بن ++عبد اهللا++ أبي حدثني: فقال? أال ختربنا عن خرب أبيك:سلمة++ أبو فقال له,طهفة
 ., فذكرهطهفة

معجم «ذكر حديثه, وو) ٥/٦٤(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف(*) 
, )٣/١٦٨٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٤١(البن قانع » الصحابة

 ).٤/١٢٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٩٢٤(الرب ++ عبدالبن» االستيعاب«و
 .]م−أ/٢٥٣: ق[  ۩  

 .واملثبت هو املوافقة لرواية املصنف عند ابن قانع اآليت ذكرها» نا«): ف(يف ) ١(
وقال اهليثمي يف . من طريق املصنف) ٢/١٤١(» معجم الصحابة«بن قانع يف  أخرجه ا)٢(

. » وإسناده حسن, ورواه البزار بنحوه,رواه الطرباين«): ١٠/٤٦( »جممع الزوائد«
, بدون ++ أبيمن حديث) ٢٥١٦(ومسلم ) ٣٥١٤(وأصله يف البخاري  هريرة 

 .»جتيب«ذكر 
 ).ف(ليست يف ) ٣(
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وضوعات  فهرس ا
ه سهل   ٥..............................................................باب من ا

  ٥........................ثابت البدري++أبا: بن حنيف, يكنى++سهل −٤٦٧
  ٧.......بن سعد الساعدي++حييى سهل++أبو: أبو العباس, وقد قيل −٤٦٨
  ١١................................................حثمة++بن أبي++سهل −٤٦٩

  ١٣.....................................بن احلنظلية األنصاري++سهل −٤٧٠

  ١٥........................................بن حارثة األنصاري++سهل −٤٧١

  ١٦...................................................بن البيضاء++سهل −٤٧٢

  ٢١..........................................بن رافع األنصاري++سهل −٤٧٣

زء العاشر من كتاب    ٢٣..................................»معجم الصحابة«ا

  ٢٥........................جندل++أبي++بن عمرو القريش, أبو++ُسهيل −٤٧٤

  ٢٦.............................................بن صخر الليثي++سهل −٤٧٥

  ٢٧....................................................سهل األنصاري −٤٧٦

ه سلمة   ٢٩...........................................................باب من ا

  ٢٩.............................................بن يزيد اجلعفي++سلمة −٤٧٧

  ٣٢..........................................بن صخر البيايض++سلمة −٤٧٨

  ٣٥.............................بن األكوع األسلمي++بن عمرو++سلمة −٤٧٩



  ثالثاملجلد ال ٥٢٤

  ٣٨.......................................................بن أمية++سلمة −٤٨٠

ِسلمة, أبو عمرو −٤٨١ َبن سلمة++َ ِ َ........................................٣٩  

  ٤١................................بن نفيل الكندي الرتاغمي++سلمة −٤٨٢

  ٤٤......................................................بن نعيم++سلمة −٤٨٣

  ٤٦............................بن وقش األنصاري++بن سالمة++سلمة −٤٨٤

  ٤٨.........................................بن قيس األشجعي++سلمة −٤٨٥

ّبن املُحبق اهلذلي++سلمة −٤٨٦ َ............................................٥٠  

  ٥٥..........................................بن سالمة الثعلبي++سلمة −٤٨٧

  ٥٧.............................................ميدعبد احل++سلمة, أبو −٤٨٨

ه   ٥٩..........................................................سا: باب من ا

  ٥٩.............................................حذيفة++سامل, موىل أبي −٤٨٩

  ٦١...........................................بن عبيد األشجعي++سامل −٤٩٠

  ٦٧...........................................بن حرملة العدوي++سامل −٤٩١

  ٦٨......................................................بن وابصة++سامل −٤٩٢

مة ه س   ٧٠..........................................................باب من ا

  ٧٠....................................................بن قيرص++سالمة −٤٩٣

  ٧٢...............بن عمري األسلمي++سالمة: أبو حدرد يقال اسمه −٤٩٤



 ٥٢٥ ثالثاملجلد ال  

ه سليمانباب م   ٧٥.........................................................ن ا

َبن صرد++سليامن −٤٩٥ ُ....................................................٧٥  

  ٧٨.....................................................سليامن مل ينسبه −٤٩٦

ه سلمان   ٨٠..........................................................باب من ا

  ٨٠.............. اهللا++سلامن الفاريس, موىل رسول: اهللا++أبو عبد −٤٩٧

  ٩٠.............................................بن عامر الضبي++سلامن −٤٩٨

ه سليم   ٩٤...........................................................باب من ا

َأبو جري اهلجيمي −٤٩٩   ٩٤..........بن سليم++بن جابر أو جابر++سليم: ُ

  ٩٨...........................................مديني −ُسليم السلمي  −٥٠٠

ه السائب   ١٠١......................................................باب من ا

  ١٠١..............................................بن عبد اهللا++السائب −٥٠١

  ١٠٢............بن سويد األنصاري++بن خالد++السائب: أبو سهلة −٥٠٢

  ١٠٤..........................................ملدينبن سويد ا++السائب −٥٠٣

  ١٠٥...................................................السائب اجلهني −٥٠٤

  ١٠٦................................................بن خباب++السائب −٥٠٥

  ١٠٧........................................بن يزيد الكندي++السائب −٥٠٦

  ١١١.................................................السائب الغفاري −٥٠٧



  ثالثاملجلد ال ٥٢٦

ه سفيان   ١١٣.......................................................باب من ا

  ١١٣...................................زهري الشنوي++بن أبي++سفيان −٥٠٨

  ١١٦.......................................اهللا الثقفي++بن عبد++سفيان −٥٠٩

  ١١٧.........................بن سفيان++بن احلكم أو احلكم++سفيان −٥١٠

  ١١٨..............................بن ربيعة الثقفي++بن عطية++سفيان −٥١١

  ١١٩......................................بن أسيد احلرضمي++سفيان −٥١٢

  ١٢٠.......................................بن وهب اخلوالين++سفيان −٥١٣

  ١٢٠...............................بن أبان التغلبي++بن قيس++سفيان −٥١٤

  ١٢١.........................................بن سهل الثقفي++سفيان −٥١٥

  ١٢١..........................................بن قيس الثقفي++سفيان −٥١٦

رة ه    ١٢٣.........................................................باب من ا

ُسمرة −٥١٧   ١٢٣.......................................ُبن جندب الفزاري++َ

  ١٢٦.....................................بن معني++سمرة: أبو حمذورة −٥١٨

  ١٢٩...................................................بن فاتك++سمرة −٥١٩

  ١٣٠...........................بن سمرة++جابر++بن جنادة, أبو++سمرة −٥٢٠

ه سويد   ١٣١.........................................................باب من ا

  ١٣١....................................لنعامن األنصاريبن ا++سويد −٥٢١



 ٥٢٧ ثالثاملجلد ال  

  ١٣٢............................................بن املقرن املزين++سويد −٥٢٢

  ١٣٤.................................................بن حنظلة++سويد −٥٢٣

  ١٣٥...................................................بن هبرية++سويد −٥٢٤

  ١٣٦.................................................سويد األنصاري −٥٢٥

  ١٣٧.........................................عقبة++سويد اجلهني, أبو −٥٢٦

  ١٣٨.......................................بن عامر األنصاري++سويد −٥٢٧

  ١٣٩.....................................صفوان++بن قيس, أبو++سويد −٥٢٨

  ١٤١...................................................بن جبلة++سويد −٥٢٩

َبن غفلة++سويد −٥٣٠   ١٤١..........................أمية++بن عوسجة, أبو++َ

  ١٤٣..........بن قيس++سويد: أبو مرحب األنصاري, يقال اسمه −٥٣١

  ١٤٣.........................................بن طارق اجلعفي++سويد −٥٣٢

ادي عشر من كتاب   زء ا   ١٤٥.........................»ابةمعجم الصح«ا

ه   ١٤٨..............................................................سوادة من ا

  ١٤٨.....................................بن عمرو األنصاري++سوادة −٥٣٣

  ١٥٠........................................بن الربيع اجلرمي++سوادة −٥٣٤

  ١٥١..........................................بن قارب األزدي++سواد −٥٣٥

ة ه س   ١٥٣...............................................................من ا



  ثالثاملجلد ال ٥٢٨

  ١٥٣...........................................بن معبد اجلهني++سربة −٥٣٦

  ١٥٦................................................فاكه++بن أبي++سربة −٥٣٧

  ١٥٧........................................سربة: أبو سليط البدري −٥٣٨

  ١٥٧............................................وىل أم سلمةسفينة, م −٥٣٩

  ١٦٣......................................بن جعشم++بن مالك++رساقة −٥٤٠

  ١٦٦.........................................بن سنة األسلمي++سنان −٥٤١

  ١٦٧..............................................سنان++بن أبي++سنان −٥٤٢

  ١٦٧.......................................قّبن املحب++بن سلمة++سنان −٥٤٣

  ١٦٨...................................................بن سلمة++سنان −٥٤٤

  ١٦٩...............................................................ُسرق −٥٤٥

َسخبرة, أبو −٥٤٦ ْ   ١٧٠.............................................عبد اهللا++َ

  ١٧١....................................................سيف الكندي −٥٤٧

  ١٧٢................................................ليل األشجعيَّالس −٥٤٨

َسنني أبو −٥٤٩   ١٧٣...................................................مجيلة++ُ

َسنني الظفري −٥٥٠ َّ َ ُ....................................................١٧٣  

  ١٧٤.......................................بن عمرو الغطفاين++ُسليك −٥٥١

َسندر, يكنى −٥٥٢ ْ   ١٧٥........................................األسود++أبا: َ



 ٥٢٩ ثالثاملجلد ال  

  ١٧٦....................................................بن ثابت++سباع −٥٥٣

  ١٧٦...................................................َسيابة  السلمي −٥٥٤

َّبن مجاعة++ِسراج −٥٥٥ ُ.................................................١٧٧  

ْسعر الدئلي −٥٥٦ َ.......................................................١٧٨  

  ١٧٩....................................................بن خالد++اءسو −٥٥٧

َالسميط البجلي −٥٥٨ ُّ..................................................١٨٠  

ه ش ن ابتداء ا   ١٨١.......................َباب من روى عن الن  

  ١٨١...........بن ثابت++بن ثابت ابن أخي حسان++بن أوس++شداد −٥٥٩

  ١٨٤.....................................................بن اهلاد++شداد −٥٦٠

  ١٨٥...................................بن رشحبيل األنصاري++شداد −٥٦١

  ١٨٦..........................................بن أسيد السلمي++شداد −٥٦٢

  ١٨٧........................طلحة العبدري++بن أبي++بن عثامن++شيبة −٥٦٣

  ١٩١..................................................شيبة األشجعي −٥٦٤

  ١٩٢...........................بن عباد++هبرية حييى++شيبان, جد أبي −٥٦٥

  ١٩٣.........................................بن سويد الثقفي++الرشيد −٥٦٦

  ١٩٦..............................................بن حسنة++رشحبيل −٥٦٧

  ١٩٨.....................................بن أوس الكندي++حبيلرش −٥٦٨



  ثالثاملجلد ال ٥٣٠

  ١٩٩.............................................بن السمط++رشحبيل −٥٦٩

  ١٩٩.........................عبد الرمحن بن رشحبيل++رشحبيل أبو −٥٧٠

  ٢٠٠.................................................العفيف الكندي −٥٧١

  ٢٠٠..........................................................رشحبيل −٥٧٢

  ٢٠٠..........................................................رشحبيل −٥٧٣

  ٢٠١.......................................بن طارق احلنظلي++رشيك −٥٧٤

  ٢٠٢.................................................بن حنبل++رشيك −٥٧٥

ْشقران موىل رسول −٥٧٦   ٢٠٣.....................................اهللا ++ُ

ه شهابمن    ٢٠٥..............................................................ا

  ٢٠٥...................................................ْشهاب اجلَرمي −٥٧٧

  ٢٠٥.................................................بن مالك++شهاب −٥٧٨

  ٢٠٦.............................................................شهاب −٥٧٩

  ٢٠٦.............................................................شهاب −٥٨٠

  ٢٠٧....................................................بن أنس++رشيط −٥٨١

ْشــييم −٥٨٢ ُ............................................................٢٠٨  

  ٢٠٩..............................................................شنتم −٥٨٣

  ٢١٠..........................................................أبو رحيانة −٥٨٤



 ٥٣١ ثالثاملجلد ال  

  ٢١١.......................................طويل++شطب املمدود, أبو −٥٨٥

َشكل −٥٨٦   ٢١٣..................................د العبيس الكويفبن محي++َ

  ٢١٤.................................................بن عمرو++شعيب −٥٨٧

  ٢١٤...................................................بن عامر++رشيح −٥٨٨

ْشبل −٥٨٩   ٢١٥............ابن خليد: ابن خالد ويقال: َبن معبد ويقال++ِ

  ٢١٧....................................... وهب األسديبن++شجاع −٥٩٠

  ٢١٨......................................بن عثامن املخزومي++شامس −٥٩١

ِشريق −٥٩٢ َ..............................................................٢١٨  

ه صاد   ٢١٩....................باب الصاد من روى عن الن  ابتداء ا

  ٢١٩.....................................حييى++بوبن سنان, أ++صهيب −٥٩٣

ه صفوان   ٢٢٤......................................من روى عن الن  ا

  ٢٢٤........................................بن أمية اجلمحي++صفوان −٥٩٤

  ٢٢٧...............................................بن املعطل++صفوان −٥٩٥

  ٢٢٨.................................................بن خمرمة++صفوان −٥٩٦

َّبن عسال املُرادي++صفوان −٥٩٧ َ.......................................٢٢٩  

  ٢٣١..................بن صفوان++الرمحن++صفوان القريش, أبو عبد −٥٩٨

  ٢٣١.........................................صفوان, أو ابن صفوان −٥٩٩



  ثالثاملجلد ال ٥٣٢

  ٢٣٢.....................................يبن البيضاء البدر++صفوان −٦٠٠

  ٢٣٣....................................بن حرب++صخر: أبو سفيان −٦٠١

  ٢٣٧.......................................بن وداعة الغامدي++صخر −٦٠٢

ّبن العيلة األحمسي++صخر −٦٠٣ ِ َ ْ ْ َ......................................٢٣٩  

  ٢٤٠...................................َمحيسبن األعرس األ++ُّالصنابح −٦٠٤

  ٢٤٢........................................................ُّالصنابحي −٦٠٥

َصحار −٦٠٦   ٢٤٣.......................................بن عباس العبدي++ُ

زء الثاني عشر من كتاب    ٢٤٤..........................»معجم الصحابة«ا

  ٢٤٦...............................................بن ناجية++صعصعة −٦٠٧

  ٢٤٧.......................................بن احلارث الغفاري++صلة −٦٠٨

ٌصؤاب −٦٠٩ ُ............................................................٢٤٨  

ُالصعب −٦١٠   ٢٤٩.......................................ّبن جثامة الليثي++ّ

ُّصدي: أبو أمامة اسمه −٦١١ َ   ٢٥٢............................بن العجالن++ُ

ُالصرم −٦١٢ ْ ّ.............................................................٢٥٥  

ه ضاد   ٢٥٧........................................................من ابتدأ ا

  ٢٥٧....................................بن سفيان الكالبي++الضحاك −٦١٣

  ٢٥٩......................................بن قيس الفهري++ّالضحاك −٦١٤



 ٥٣٣ ثالثاملجلد ال  

ِجبرية++بن أبي++الضحاك −٦١٥ َ..........................................٢٥٩  

  ٢٦١..............................................بن حارثة++الضحاك −٦١٦

  ٢٦١................................عمرو البدري++بن عبد++الضحاك −٦١٧

  ٢٦٢.......................................بن األزور األسدي++رضار −٦١٨

َضماد األزدي −٦١٩ ِ....................................................٢٦٤  

  ٢٦٦.........................................بن ثعلبة السعدي++ِضامم −٦٢٠

َضميرة −٦٢١ ْ َ   ٢٦٧.......................................بن سعد الضمري++ُ

  ٢٦٩..................................................بن ثعلبة++ضمرة −٦٢٢

ُضمرة −٦٢٣   ٢٧٠.........................................بن كعب البدري++َ

  ٢٧١...................................................................باب الMاء

  ٢٧١...................حممد التيمي ++بن عبيد اهللا, أبو++طلحة −٦٢٤

ّطلحة النرصي, أبو أبي −٦٢٥ َ ُ.........................................٢٧٤  

  ٢٧٦...................................................بن الرباء++طلحة −٦٢٦

  ٢٧٧...................................................بن مالك++طلحة −٦٢٧

  ٢٧٨....................................بن طلحة++طلحة, والد عقيل −٦٢٨

ه Iارق   ٢٧٩........................................................باب من ا

  ٢٧٩....................................بن األشيم األشجعي++طارق −٦٢٩



  ثالثاملجلد ال ٥٣٤

  ٢٨١.......................................محيسبن شهاب األ++طارق −٦٣٠

  ٢٨٢..................................................بن علقمة++طارق −٦٣١

  ٢٨٣.....................................اهللا املحاربي++بن عبد++طارق −٦٣٢

  ٢٨٥......................................بن سويد احلرضمي++طارق −٦٣٣

  ٢٨٦.............بن طلق++ أو عليبن طلق,++بن يزيد, أو يزيد++طلق −٦٣٤

ه الMفيل   ٢٨٧............................................................من ا

  ٢٨٧...............................................بن سخربة++الطفيل −٦٣٥

  ٢٨٩.......................................بن عمرو الدويس++الطفيل −٦٣٦

  ٢٩٠...............................................بن النعامن++الطفيل −٦٣٧

  ٢٩١.................................................بن مالك++الطفيل −٦٣٨

  ٢٩١..................................بن املطلب++بن احلارث++الطفيل −٦٣٩

ُطحيلة الدئلي −٦٤٠ َ ْ َ ُ....................................................٢٩٢  

َطخفة الغفاري −٦٤١ ِ...................................................٢٩٣  

  ٢٩٤....................بن عمرو++بن قيس++بن املنذر++بن علي++طلق −٦٤٢

  ٢٩٧.....................................اهللا ++طهامن, موىل رسول −٦٤٣

  ٢٩٨...................................................................باب الظاء

ْظهير −٦٤٤   ٢٩٨...................................................بن رافع ++َ



 ٥٣٥ ثالثاملجلد ال  

ه ع من قريشتسمية من روى ع   ٣٠٠.............ن الن  ابتداء ا

  ٣٠٠.....................بكر الصديق ++بن عثامن, أبو++عبد اهللا −٦٤٥

  ٣٠٥..................األسد املخزومي++بن عبد++اهللا++عبد: أبو سلمة −٦٤٦

  ٣٠٨......بن احلارث اهلذلي++بن مسعود++اهللا++دعب: الرمحن++أبو عبد −٦٤٧

  ٣١٤.........عبد الرمحن ++بن اخلطاب, أبو++بن عمر++عبد اهللا −٦٤٨

  ٣٢٣.............املطلب++بن عبد++بن العباس++اهللا++عبد: أبو العباس −٦٤٩

زء الث   ٣٣٢..........................»معجم الصحابة«الث عشر من كتاب ا

  ٣٣٤..............بن هاشم++بن وائل++بن العاص++بن عمرو++عبد اهللا −٦٥٠

  ٣٤٠...................طالب++بن أبي++بن جعفر++اهللا++عبد: أبو جعفر −٦٥١

  ٣٥٠........................بن خويلدبن العوام ++بن الزبري++عبد اهللا −٦٥٢

  ٣٥٧..............................املطلب++بن عبد++بن الزبري++عبد اهللا −٦٥٣

  ٣٥٨...............بن رئاب األموي++بن جحش++اهللا++عبد: أبو أمحد −٦٥٤

  ٣٦٠................................................بن األرقم++عبد اهللا −٦٥٥

  ٣٦٣............................السائب++بن أبي++بن السائب++عبد اهللا −٦٥٦

  ٣٦٥.........بن خمزوم++اهللا++بن عبد++بن املغرية++أمية++بن أبي++عبد اهللا −٦٥٧

  ٣٦٦.............بن خمزوم++بن عمرو++بن عبيد++بن حنطب++عبد اهللا −٦٥٨

َبن زمعة++عبد اهللا −٦٥٩ ْ   ٣٦٧..............بن أسد++بن املطلب++بن األسود++َ



  ثالثاملجلد ال ٥٣٦
  ٣٧٠......بن سهم++بن سعد++بن عدي++بن قيس++بن حذافة++عبد اهللا −٦٦٠

  ٣٧١.................................................بن هشام++عبد اهللا −٦٦١

  ٣٧٣......................بن السعدي++بن وقدان++بن عمرو++عبد اهللا −٦٦٢

  ٣٧٥................................ربيعة املخزومي++بن أبي++عبد اهللا −٦٦٣

  ٣٧٧................................ربيعة++بن أبي++بن عياش++عبد اهللا −٦٦٤

  ٣٧٨...........................كتومعمرو بن أم م: عبد اهللا, ويقال −٦٦٥

  ٣٨٠..........................بن احلمراء الزهري++بن عدي++عبد اهللا −٦٦٦

  ٣٨٢...................................بن املسيب املخزومي++عبد اهللا −٦٦٧

  ٣٨٣....................................بكر الصديق++بن أبي++عبد اهللا −٦٦٨

  ٣٨٥........................................بن سعد القريش++بد اهللاع −٦٦٩

  ٣٨٦.........................بن نوفل اهلاشمي++بن احلارث++عبد اهللا −٦٧٠

  ٣٨٨....................................بن األسود++بن مطيع++عبد اهللا −٦٧١

  ٣٨٩...................عبد الرمحن++بن سابط اجلمحي, أبو++عبد اهللا −٦٧٢

  ٣٩٠............................املطلب++بن عبد++بن احلارث++عبد اهللا −٦٧٣

  ٣٩٠..........بن زهرة++بن احلارث++اهللا++بن شهاب بن عبد++عبد اهللا −٦٧٤

ْسرح العامري++بن أبي++بن سعد++عبد اهللا −٦٧٥ َ.......................٣٩١  

  ٣٩٢......................................بن رساقة العدوي++عبد اهللا −٦٧٦



 ٥٣٧ ثالثاملجلد ال  

  ٣٩٣...............................................بن مظعون++عبد اهللا −٦٧٧

  ٣٩٤...............................العزى++بن عبد++بن خمرمة++عبد اهللا −٦٧٨

  ٣٩٤....................................بن عمرو++بن سهيل++عبد اهللا −٦٧٩

  ٣٩٥..............................................بن إسحاق++اهللا++عبد −٦٨٠

  ٣٩٥........شمس++بن عبد++بن أمية++بن العاص++بن سعيد++عبد اهللا −٦٨١

  ٣٩٦...........................بن مالك ابن بحينة األزدي++عبد اهللا −٦٨٢

  ٣٩٨...........................ُبن صعري العدوي++بن ثعلبة++عبد اهللا −٦٨٣

  ٤٠٠.............................بن ربيعة البدري++بن عامر++عبد اهللا −٦٨٤

  ٤٠٣........................بن قيس األشعري++اهللا++عبد: أبو موسى −٦٨٥

  ٤٠٧......................................بن قيس األسلمي++عبد اهللا −٦٨٦

  ٤٠٨.....................................بن النحام++بن نعيم++عبد اهللا −٦٨٧

  ٤٠٨..............................رضار++بن أبي++بن احلارث++عبد اهللا −٦٨٨

  ٤٠٩................................................اهللا اليشكري++عبد −٦٨٩

  ٤٠٩.................................................بن أسعد++عبد اهللا −٦٩٠

  ٤١٠.......................................بن أنس++بن جزي++عبد اهللا −٦٩١

  ٤١٠............................بن سهل++طلحة زيد++بن أبي++عبد اهللا −٦٩٢

ه عبد نصار وحلفائهم ا   ٤١١......اهللا++باب من روى عن الن  من ا



  ثالثاملجلد ال ٥٣٨

  ٤١١......................................بن حرام++بن عمرو++ اهللاعبد −٦٩٣

  ٤١٢............................بن امرئ القيس++بن رواحة++عبد اهللا −٦٩٤

  ٤١٥....بن زيد بن احلارث++ربه++بن عبد++بن ثعلبة++بن زيد++عبد اهللا −٦٩٥

زء الرابع عشر من كتاب    ٤٢٠..........................»جم الصحابةمع«ا

  ٤٢٢.............................بن مازن++بن عمرو++بن زيد++عبد اهللا −٦٩٧

  ٤٢٤...............................بن عاصم الامزين++بن زيد++عبد اهللا −٦٩٨

  ٤٢٥............................بن أنيس اجلهني++اهللا++عبد: حييى++أبو −٦٩٩

  ٤٢٩.....بن السلم بن مالك++بن غنم++بن خيثمة++بن سعد++عبد اهللا −٧٠٠

َبن مربع++عبد اهللا −٧٠١   ٤٣٠.......بن عمرو بن زيد بن جشم++بن قيظي++ِ

  ٤٣١.......................بن ثابت األنصاري++اهللا++عبد: الربيع++أبو −٧٠٢

  ٤٣٢.............بن هيشة ابن احلارث++بن قيس++بن ثابت++عبد اهللا −٧٠٣

  ٤٣٤......................بن النعامن األنصاري++بن حارثة++عبد اهللا −٧٠٤

  ٤٣٥..................................................بن سعد++عبد اهللا −٧٠٥

  ٤٣٦..بن كعب++بن األسود ابن مري++بن قيس++ن عتيكب++عبد اهللا −٧٠٦

  ٤٣٧..............................................بن أم حرام++عبد اهللا −٧٠٧

  ٤٣٩...........................بن يزيد اخلطمي األنصاري++عبد اهللا −٧٠٨

  ٤٤١.......................................بن عمري اخلطمي++عبد اهللا −٧٠٩



 ٥٣٩ ثالثاملجلد ال  

  ٤٤٢...............................................بن ساعدة++عبد اهللا −٧١٠

  ٤٤٣................................حبيبة األشهلي++بن أبي++عبد اهللا −٧١١

  ٤٤٤....................................ِبن عتبان األنصاري++عبد اهللا −٧١٢

  ٤٤٥.................................................ُبن عويم++عبد اهللا −٧١٣

َعامر الغسيل++بن أبي++بن حنظلة++عبد اهللا −٧١٤ َ......................٤٤٦  

  ٤٤٨.........................ابن سلول++بن أبي++اهللا++بن عبد++عبد اهللا −٧١٥

  ٤٤٩.....................................أمامة++بن ثعلبة, أبو++عبد اهللا −٧١٦

  ٤٥٠...............................الرمحن األشهلي++بن عبد++اهللاعبد  −٧١٧

  ٤٥١.......................................بن سويد احلارثي++عبد اهللا −٧١٨

  ٤٥٢.........بن قينقاع++بن احلارث++بن سالم++اهللا++عبد: أبو يوسف −٧١٩

  ٤٥٦................................................بن طارق++عبد اهللا −٧٢٠

  ٤٥٦..........................بن اخلزرج++بن رافع++بن سهل++عبد اهللا −٧٢١

  ٤٥٦........................................بن قيس++بن ربيع++عبداهللا −٧٢٢

  ٤٥٦................................................بن عبيس++عبد اهللا −٧٢٣

  ٤٥٦...............................................بن عرفطة++عبد اهللا −٧٢٤

  ٤٥٧.........................بن أرصم++بن خزيمة++بن ثعلبة++عبد اهللا −٧٢٥

  ٤٥٧...................................................بن محري++عبد اهللا −٧٢٦



  ثالثاملجلد ال ٥٤٠

  ٤٥٧...................بن سنان++بن النعامن++مناف++بن عبد++عبد اهللا −٧٢٧

  ٤٥٧...........................بن حرام++بن صخر++بن قيس++عبد اهللا −٧٢٨

  ٤٥٧......................................بن خلدة++بن قيس++عبد اهللا −٧٢٩

  ٤٥٧.........................بن مبذول++بن عمرو++بن كعب++عبد اهللا −٧٣٠

  ٤٥٨.....................................بن النعامن++بن جبري++عبد اهللا −٧٣١

  ٤٥٨........................بن احلارث++بن مالك++بن سلمة++عبد اهللا −٧٣٢

  ٤٥٨.................................................بن عمري++عبد اهللا −٧٣٣

  ٤٥٩.....بن خنساء++بن صخر++بن وقش++بن أوس++ِبن حق++عبد اهللا −٧٣٤

  ٤٥٩............بن سنان++بن حناس++النعامنبن ++بن هيشة++عبد اهللا −٧٣٥

  ٤٥٩.......................................بن عدي++بن عبيد++عبد اهللا −٧٣٦

  ٤٥٩....................................بن بلدمة++بن النعامن++عبد اهللا −٧٣٧

  ٤٥٩.................بن احلارث++مالك++بن أبي++اهللا++بن عبد++عبد اهللا −٧٣٨

  ٤٦٠......................................اهللا ذو البجادين املزين++عبد −٧٣٩

ْنهم++بن عبد++بن املغفل++عبد اهللا −٧٤٠   ٤٦١.......بن إسحاق++بن عفيف++ُ

  ٤٦٤........................+بن كعب++بن عوف++بن الشخري++عبد اهللا −٧٤١

  ٤٦٦..................................أوىف األسلمي++بن أبي++عبد اهللا −٧٤٢

  ٤٦٨......................القيس++بن جابر العبدي من عبد++عبد اهللا −٧٤٣



 ٥٤١ ثالثاملجلد ال  

  ٤٧٠................................اجلدعاء العبدي++بن أبي++عبد اهللا −٧٤٤

  ٤٧١................................د األسلميحدر++بن أبي++عبد اهللا −٧٤٥

ِبن سرجس املزين++عبد اهللا −٧٤٦ ْ َ.......................................٤٧٣  

  ٤٧٤..........................................بن عمرو املزين++عبد اهللا −٧٤٧

  ٤٧٦..............بن سنان++اهللا++بن عبد++علقمة: اهللا املزين, أبو++عبد −٧٤٨

  ٤٧٨..................................................بن سربة++عبد اهللا −٧٤٩

  ٤٧٩........................................بن سربة اهلمداين++عبد اهللا −٧٥٠

  ٤٨٠.........................................احلمساء++بن أبي++عبد اهللا −٧٥١

  ٤٨١...................................بن األسود السدويس++عبد اهللا −٧٥٢

  ٤٨٢.......................................بن حوالة األزدي++عبد اهللا −٧٥٣

  ٤٨٤........................................بن أقرم اخلزاعي++عبد اهللا −٧٥٤

  ٤٨٥..........................بن جزء الزبيدي++بن احلارث++عبد اهللا −٧٥٥

  ٤٨٧..........................................بن بدر اجلهني++عبد اهللا −٧٥٦

  ٤٨٨......................................بن خبيب اجلهني++عبد اهللا −٧٥٧

  ٤٨٩...........................معبد++بن عكيم اجلهني, أبو++عبد اهللا −٧٥٨

ْبن بسر الامزين السلمي++عبد اهللا −٧٥٩ ُ.................................٤٩٠  

  ٤٩٤.........................................حلميصبن برس ا++عبد اهللا −٧٦٠



  ثالثاملجلد ال ٥٤٢

ِّبن معرض الباهلي++عبد اهللا −٧٦١ ُ.....................................٤٩٦  

  ٤٩٧.......................................ُبن ربيعة السلمي++عبد اهللا −٧٦٢

  ٤٩٨.......................................بن جبري اخلزاعي++عبد اهللا −٧٦٣

  ٤٩٩..................................... جبري األنصاريبن++عبد اهللا −٧٦٤

  ٤٩٩....................................................بن ذر++عبد اهللا −٧٦٥

  ٥٠٠........................اهللا الصنابحي++عبد++أبو: اهللا ويقال++عبد −٧٦٦

ْبن حبيش اخلثعمي++عبد اهللا −٧٦٧ ُ.....................................٥٠١  

  ٥٠٤........................................بن سعد األموي++عبد اهللا −٧٦٨

  ٥٠٤....................................بن األطول++بن سعد++عبد اهللا −٧٦٩

  ٥٠٥..........................................بن بدر اجلهني++عبد اهللا −٧٧٠

  ٥٠٦..................................................ُبن قرط++عبد اهللا −٧٧١

  ٥٠٨..................................................بن خممر++عبد اهللا −٧٧٢

  ٥٠٨........................................بن هالل الثقفي++عبد اهللا −٧٧٣

  ٥٠٩........................................بن هالل++بن عبد++عبد اهللا −٧٧٤

  ٥١٠....................................بن مالك++اهللا++عبد: أبو كاهل −٧٧٥

  ٥١٢.......................................بن مالك األويس++عبد اهللا −٧٧٦

  ٥١٤.......................................بن مالك الغافقي++عبد اهللا −٧٧٧



 ٥٤٣ ثالثاملجلد ال  

امس عشر من كتاب  زء ا   ٥١٦.........................»معجم الصحابة«ا

  ٥١٨..........................................مطرف++بن أبي++عبد اهللا −٧٧٨

  ٥١٩...............................بن قيس خباب السلمي++عبد اهللا −٧٧٩

  ٥٢١......................................بن طهفة الغفاري++عبد اهللا −٧٨٠

  ٥٢٢...................................بن سندر++اهللا++أبو األسود عبد −٧٨١

  ٥٢٣........................................................فهرس املوضوعات

 
* * * 



 ٥ بعرااملجلد ال  

 )*(الباهلي )١(مسقبة++بن أبي++عبد اهللا −٧٨٢
 .ًسكن ناحية املدينة, وروى عن النبي  حديثا

حممد بن ++نا يعقوب: موسى++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون  −٢٣٩٥
نعيم بن ++نا شبل:  الباهلي)٢(محان++بن أبي++ سعيدحدثني:  قال,الزهري
جئت :  قال,اهلي الب)٣(مسقبة++بن أبي++اهللا++ عبدحدثني:  قال,الباهلي
 زةًيته واقفا عىل بعري كان ساقه يف غرف فأل, يف حجة الوداعاهللا ++رسول
 ,اهللا++رسول++القصاص يا:  فقلت, بالسوط)٥( فقرعني, فاحتضنتها)٤(اجلامرة

 .)٦( فتثنيت فقبلت ساقه ورجله ,فدفع إلي السوط
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وقال احلافظ) ٤/٢٢٨(» اإلصابة«وبمثله يف ) ف(ت من , واملثب»ّيةِقْسَم«): م(يف +)١(

 .»سقبة: ويقال«
 »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٢٨( »اإلصابة«, و)١/٦٧١( »أسد الغابة«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٢/١٣٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)١٢/٤٧٤(ألبي نعيم 
 ). ٥٥٣−٢/٥٥٢(» إكامل اإلكامل« كام يف امليم وتشديد املهملة احلاء بكرس )٢(
 .»سقبة«): ف(يف ) ٣(
 »النهاية يف غريب األثر«, وقال ابن األثري يف )ف(, واملثبت من »احلجارة«): م( يف )٤(

 .اهـ.» شبه ساقه ببياضها,قلب النخلة وشحمتها«: )١/٢٩٤(
 .»فقر علي«): ف(يف ) ٥(
ن حممد ب++ من طريق يعقوب)١٢/٤٧٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٦(

 »اإلصابة«, وابن حجر يف )١/٦٧١( »أسد الغابة«وذكره ابن األثري يف . الزهري
)٤/٢٢٨(. 



  رابعاملجلد ال ٦

 )*(بعجة++ أبو,بدربن ++عبد اهللا −٧٨٣
 .ً عن النبي حديثا)١(سكن املدينة, روى

سالم, عن بن ++نا معاوية: املباركبن ++نا حممد: زنجويه ابن  −٢٣٩٦
 اهللا ++ أن رسول, عن أبيه,أخربهاهللا ++عبدبن ++ أن بعجة,كثري++بن أبي++حييى

بن ++ فقام رجل من بني عمرو,»هذا يوم عاشوراء فصوموه«: قال هلم
ي منهم صائم ومنهم مفطر,  إين تركت أهل,يا رسول اهللا:  فقال,عوف
 .)٢(»ً فمن كان مفطرا فليتم صومه,اذهب إليهم«: قال

ارثبن ++اهللا++ عبد:يبة الباهليةَجُأبو م −٧٨٤  )*(ا
 .ًسكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا

  اجلريري, عنأخربين: هارون قالبن ++نا يزيد:  جدي −٢٣٩٧
 حدثني:  قالت, جميبة:احدثتني امرأة من باهلة يقال هل: السليل قال++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 راية محلوا الذين أحد وهو ,اهللا++ عبد:اهللا ++رسول فسامه ,العزى++ عبد:اسمه كان(*) 

 .الفتح يوم جهينة
 »ةاإلصاب«, و)١/٥٨٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٦٢( »االستيعاب«: وانظر لرتمجته

 .)١١/٢٨١( »معرفة الصحابة«, و)٣/٢٣٩( البن حبان »الثقات«, و)٤/١٩(
 .»وروى«): ف(يف ) ١(
مسند «, ويف )٥٦٨٣( »األوسط«, والطرباين يف )٦/٤٦٦( »مسنده«أخرجه أمحد يف +)٢(

 من طريق )٥/٤٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٤/٩١( »الشاميني
 ,رواه أمحد«:  وقال)٣/٤٢٧( »املجمع« اهليثمي يف وذكره.  بهبن سالم++معاوية

 .» وإسناده حسن, والبزار,»األوسط« و,»الكبري«والطرباين يف 
, )١/٥٩٢( »أسد الغابة«, و)٢٢/٣٥٨( للطرباين »املعجم الكبري« :انظر لرتمجته(*) 
 .)١/٤٧( »طبقات خليفة«, و)٧/٨٣( »الطبقات الكربى«, و)٧/٣٦٠( »اإلصابة«و



 ٧ بعرااملجلد ال  

 :صم شهر الصرب«:  فقال لي,اهللا ++أتيت رسول: أو عمي, قال++أبي
 .)١(» وأفطر,حلرما ومن , وثالثة أيام من كل شهر,رمضان

ارثبن ++سفيان++بن أبي++عبد اهللا −٧٨٥ Mلب++بن عبد++ا  )*(ا
 .ًأحسبه سكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا

 نا شعبة, عن سامك, عن: نا غندر: مرعبن ++ عبيد اهللا −٢٣٩٨
 .املطلب ح++بن عبد++احلارثبن ++سفيان++بن أبي++اهللا++عبد

أنا : داود الطياليس++ أبونا: إبراهيم العبديبن ++ أمحد −٢٣٩٩
: ً وكان كثريا يقول,سفيان++اهللا أبي++سمعت عبد:  قال,شعبة, عن سامك

 احلق من قوهيا وهو عيفهاضيأخذ ++ الال تقدس أمة«: اهللا ++قال رسول
 .)٢(»غري متعتع

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من )٥/٢٨( »مسنده«, وأمحد يف )١٧٤١(, وابن ماجه )٢٤٢٨(داود ++جه أبوأخر+)١(

  . بهطريق اجلريري
 »اإلصابة«, و)١/٦١٩( »أسد الغابة«, و)١/٢٧٩( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
:  وقال,)١٢/٥٧( »معرفة الصحابة«, و)٢٩/٧٢( »تاريخ دمشق«, و)٤/١١٦(
 .»صحبة وال رؤية له تصح وال, الصحابة يف كرُذ«

 من غري أن : أي,بفتح التاء«: )١/١٩٠( »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف  )٢(
, )١٠/٩٣( »الكربى«أخرجه البيهقي يف  واحلديث .اهـ.»هجيصيبه أذى يقلقله ويزع

 .)٢٩/٧٢( »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
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 )*(سفيانبن ++عبد اهللا −٧٨٦
 .ًسكن الشام, وروى عن النبي  حديثا, ويشك يف سامعه

الرمحن القايض, ++بن عبد++نا بكر: إبراهيم العبديبن ++ أمحد −٢٤٠٠
قال : سفيان قالبن ++اهللا++ عبددينار, عنبن ++عن عيسى, عن عمرو

 .)١(»ال صام من صام األبد«: ۩اهللا ++رسول

 )*(ّيةمعبن ++عبد اهللا −٧٨٧
 .ً عن النبي  حديثا)٢(أحسبه من أهل الطائف, روى

السائب بن ++نا وكيع, عن سعيد: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٤٠١
ِأصيب : معية, قالبن ++اهللا++ عبد:ًسمعت شيخا من بني عامر يقال له: قال ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++سفيانبن ++اهللا++عبد« : فقال)١٢/٤٦( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++زاد نسبته أبو(*) 

 قاله فيام ,سفيانبن ++هبار أخو, خمزومبن ++عمربن ++اهللا++بن عبد++هاللبن ++األسد++عبد
 .»إسحاقبن ++حممد عن املتأخرين بعض

 »االستيعاب«, و)٢٩/٦٨( »تاريخ دمشق«, و)٤/١١٦( »اإلصابة«: وانظر لرتمجته
 .)٤/١٣٥( »لكربىالطبقات ا«, و)١/٧٢٦( »أسد الغابة«, و)١/٢٧٩(
 .]م−ب/٢٥٣: ق[  ۩  

رواه «:  وقال اهليثمي,)٣/٤٤٣( »جممع الزوائد« كام يف »الكبري«أخرجه الطرباين يف) ١(
 .» وفيه كالم,ليلة++بن أبي++ حممد: وفيه,»الكبري«الطرباين يف 

 ,»اإلصابة« كذا ضبطها ابن حجر يف ,بفتح أوله وكرس ثانيه وتشديد الياء التحتانية+(*)
 ).م( وبمثله يف »ُمعية«: بضم أوله)٤/١٢٩٨( »تبصري املنتبه«وضبطها يف 

أسد «, و)١/٣٠٥( »االستيعاب«, و)٣/١٣٣( »اآلحاد واملثاين«: وانظر لرتمجته
 .)١٢/٤٥٥( »معرفة الصحابة«, و)١٦/١٧٢( »هتذيب الكامل«, و)١/٧٣٠( »الغابة

 .»وروى«): ف(يف ) ٢(
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, فبلغه ذلك, اهللا ++ف, فحمال إىل رسول من املسلمني يوم الطائ)١(رجال
 .)٢(فبعث أن يدفنا حيث أصيبا أو لقيا

Mلببن ++رمةبن ++قيسبن ++عبد اهللا −٧٨٨   )*(مناف++بن عبد++ا
 .يشك يف سامعه

 حدثني أبي, عن: أويس قال++ أبينا ابن: زهريبن ++ أمحد −٢٤٠٢
بن ++قيسبن ++اهللا++ عبدحزم, عن أبيه, عنبن ++ عمرو, عنحممدبن ++اهللا++عبد
اهللا ++ألرمقن صالة رسول: قلت: مناف, قال++بن عبد++املطلببن ++خمرمة

; فصىل ركعتني ركعتني حتى صىل ثالث عرشة ركعة, وواحدة أوتر 
هبا, كل ثنتني صالمها أقرص من اللتني قبلهام, صنع ذلك حتى فرغ من 

 .)٣(صالته, ثم اضطجع عىل شقه األيمن
 .أويس++ أبيزهري, عن ابنبن ++محد حدثنا به أهكذا
بن ++اهللا++ عبد, عن»املوطأ« يف )٤(]بن أنس [مالك به و −٢٤٠٣
خالد بن ++خمرمة أخربه, عن زيدبن ++قيسبن ++اهللا++ عبدبكر, عن أبيه, أن++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهو أشبه» رجالن«: , ويف مصادر التخريج»الرج«): ف( ويف ,)م(كذا يف ) ١(
شيبة يف ++, وابن أبي)١/٦٤٧( »الكربى«, ويف )٢٠٠٣( »املجتبى«أخرجه النسائي يف ) ٢(

 . به من طريق وكيع)٧/٤١١( »مصنفه«
 »الطبقات الكربى«, و)٥/٢٠٦( »اإلصابة«, و)١/٦٦٦(» أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 

 .)٣٢/١٠٣( »تاريخ دمشق«, و)٥/١٧٢( »التاريخ الكبري«, و)٥/٢٣٩(
 من طريق املصنف به, وذكره )٣٢/١٠٥( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(

 .)٥/٢٣( »اإلصابة«احلافظ يف 
 ).ف(من ) ٤(
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 .)١( احلديثوذكر... اهللا ++ألرمقن صالة رسول: قلت: اجلهني, قال

 )*(قارببن ++عبد اهللا −٧٨٩
 .ً, وسمع منه حديثارأى النبي 

نا : مسلم قاالبن ++َإسحاق اهلمداين وعليبن ++ هارون −٢٤٠٤
قارب بن ++اهللا++بن عبد++ميرسة, عن وهببن ++عيينة, عن إبراهيمبن ++سفيان
:  وهو يقول بيده هكذا عرضااهللا ++كنت مع أبي, فرأيت رسول: قال

: قرصين, قال يف الثانيةيا رسول اهللا, وامل: , قالوا»املحلقنياهللا ++يرحم«
 .)٢(»واملقرصين«

ُاليربوعياهللا ++عبد −٧٩٠ ْ َ)*( 
  .ًسكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٥( مسلم ه, ومن طريق)٢٦٨( »املوطأ« أخرجه مالك يف )١(

 .ن عبدالرب كذا قال اب;قارب: بن مأرب, والصحيح++عبداهللا: ويقال(*) 
 »اإلصابة«, و)١/٦٦٣( »أسد الغابة«, و)١/٢٩٤( »االستيعاب«: وانظر لرتمجته

 .)١٢/٣٧٦( »معرفة الصحابة«, و)١/٥٣( »طبقات خليفة«, و)٤/٢٠٧(
, )٢/٤١٥( »مسنده«, واحلميدي يف )٣/٢٢٠( »مصنفه«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي) ٢(

 . بهمن طريق سفيان )١٥٩٣( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++وابن أبي
 ويف ,بنقطة املنقوطة الباء وضم ,الراء وسكون ,حتتها من اثنتنيب املنقوطة الياء بفتح (*)

 هكذا قال متيم بني من بطن موه يربوع, بني إىل النسبة هذه املهملة, العني آخرها
 .)٥/٦٨٦( »األنساب«السمعاين يف 

 »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٧٤( »اإلصابة«, و)١/٦٨٣( »أسد الغابة«: وانظر لرتمجته
)١٣/١٨(. 
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َنا عطوان:  حييى احلامين −٢٤٠٥ حدثتني مجرة بنت : )١(ُمْشكانبن ++َ
 بعدما قد اهللا ++إىل رسول++ أبيذهب بي: الريبوعية, قالتاهللا ++عبد

: البنتي هذه, قالتاهللا ++يا رسول اهللا, ادع: الاإلبل, فق++ أبيرددت عىل
 .)٢(فأجلسني يف حجره, ووضع يده عىل رأيس, ودعا لي

يم −٧٩١ يشانيبن ++اهللا++ عبد:أبو   )*(مالك ا
 ., ومل يسمع منهاهللا ++كان باليمن يف حياة رسول

: معروفبن ++نا هارون: حدثني أبي: أمحد قالبن ++اهللا++ عبد −٢٤٠٦
 سمعت: نا ابن هبرية, قال: نا ابن هليعة قال:  الرمحن املقرئعبد++ أبونا
 )٣(جبل القرآنبن ++أقرأين معاذ: مالك اجليشاين يقولبن ++اهللا++ عبدمتيم++أبا

 .)٥(]إين: قال[, )٤( إىل اليمناهللا ++حيث بعثه رسول
حدثني : أيوب قال++بن أبي++نا سعيد: املقرئ )٣( ابنه  −٢٤٠٧
 اهللا++ عبدمتيم++ أبارأيت: اخلري يقول++ أباسمعت: حبيب, قال++بن أبي++يزيد

 .)٧( اجليشاين)٦(مالكبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بضم امليم وسكون املعجمة, كذا ضبطه »مشكان«بمهملتني مفتوحتني, و» عطوان«) ١(
 . )٤/٢٧٤( »اإلصابة«ابن حجر يف 

 »أسد الغابة«, وذكره ابن األثري يف )٢٤/٢٠٩( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(
 .)٤/٢٧٤( »اإلصابة«, واحلافظ يف)١/٦٨٣(

 .)٧/٥٣( »اإلصابة«, و)٥/٢٠٣( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته) (*
 .)ف(من ) ٣(
 .)٢/١٢٥( »العلل ومعرفة الرجال«بن حنبل يف ++أخرجه أمحد) ٤(
 ).ف(ومطموس يف ). م(كذا يف ) ٥(
 ).ف(كذا, واملثبت من » ملك«): م(يف +)٦(
 .)٢/١٢٦( »العلل ومعرفة الرجال«بن حنبل يف ++أخرجه أمحد) ٧(
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 )*(ةعص++بن أبي++عبد اهللا −٧٩٢

يزيد, من بني بن ++َعمروبن ++)١(ُصعريبن ++ثعلبةبن ++اهللا++ عبدوهو
حممد, تويف سنة سبع ++ أبا:, يكنى۩ حليف بني زهرة)٢(عذرةبن ++كاهل

  .ث وثامننيوثامنني وهو ابن ثال

سمعت الزهري ومل أحفظه, : حدثنا سفيان, قال:  جدي −٢٤٠٨
, أن النبي  )٣(صعري++ أبيفحدثني معمر, عن الزهري, عن ابن

شهدت عىل هؤالء, فزملوهم يف ثياهبم «: أرشف عىل قتىل أحد, فقال
 .)٤(»وكلومهم
نا أبي, عن النعامن, عن : جريربن ++نا وهب:  هارون −٢٤٠٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٢٧/١٨٤(» تاريخ دمشق«, وقال ابن عساكر يف )ف(, واملثبت من »صغرية«): م(يف +(*)

 »اإلصابة«, وبمثله قال احلافظ يف »صعري++بن أبي++عبد اهللا«: من طريق املصنف
 ).٥/١٨٢(البن ماكوال » اإلكامل«, وانظر ً بمهملتني مصغرا»ابن صعري« :)٤/٣١(

هتذيب «, و)١/٥٨٧( »أسد الغابة«, و)١/٤٥٣( »اآلحاد واملثاين«: وانظر لرتمجته
, )٢٧/١٧٨( »تاريخ دمشق«, و)٥/٣٥( »التاريخ الكبري«, و)١٤/٣٥٣( »الكامل

 .)٤/٣١( »اإلصابة«و
) ٢٧/١٨٤(» تاريخ دمشق«, وهو املوافق لام يف )ف(, واملثبت من »صغري«): م(يف ) ١(

 .من طريق املصنف به
 ). ١/٦٣(» االستيعاب«وبمثله يف ترمجة ثعلبة من ) ف (, واملثبت من»عزرة«): م(يف ) ٢(

 .]م−أ/٢٥٤: ق[  ۩  
 ).ف( واملثبت من ,»صغرية«): م(يف  )٣(
 .اهـ.» اجلرح:أصل الكلم«: )٤/١٩٩( »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف  )٤(

 . )٢٧/١٧٩( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف واحلديث 
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 وكان النبي  مسح وجهه )١(صعريبن ++ثعلبةبن ++اهللا++ عبدنالزهري, ع
 .)٢(زمن الفتح

ن −٧٩٣  )*(أبو سي
 .حازم, عن النبي ++بن أبي++اهللا, روى عنه قيس++ عبد: اسمه)٣(ذكروا أن

بن ++نا خالد: احلسنبن ++نا حممد: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٤١٠
 ورفع برصه اهللا ++رسولسيالن أنه سمع ++ أبوأخربين: بيان, عن قيس

 .)٤(» إرسال القطر)٣( عليهم ترسل الفتن!سبحان اهللا«: إىل السامء, ثم قال

 )*(شديدة++بن أبي++عبد اهللا −٧٩٤
 .أحسبه من أهل الطائف

, عن )٥(حاتم++ أبوأنا: هارونبن ++نا يزيد: حممدبن ++ العباس −٢٤١١
 دخلت عىل: قال ,سعيدبن ++حدثني أخي املغرية: سعيد الطائيبن ++حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»صغري«): م(يف ) ١(
مسند «, والطرباين يف )٥/٤٣٢( »مسنده«ًذكره البخاري تعليقا, وأخرجه أمحد يف ) ٢(

 .  به من طريق الزهري)٢٦٠٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١٧٠٢( »الشاميني
معرفة «, و)٧/١٩٧(, )٤/١٢٥ (»اإلصابة«و, )١/٦٢٣( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته+(*)

 .)١٢/٥٣(  ألبي نعيم»الصحابة
 ).ف(يف +)٣(
 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢٦٧٨( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي)٤(

)١٢/٥٤(. 
 »اإلصابة«و, )١/٦٢٤( »أسد الغابة«, و)٥/١١٤( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١٢/٧٤( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٢٧(

 .»سويد«): ف(زاد يف ) ٥(
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 لو : فقلت, قد علت)١(شديدة يف بستان له فيه سدرة++بن أبي++اهللا++عبد
من قطع سدرة من غري «:  قالاهللا ++ إن رسول!معاذ اهللا: قطعتها, فقال

 .)٢(»ًتعاىل له بيتا يف النار وتباركاهللا ++ىزرع بن

سقعبن ++عبد اهللا −٧٩٥  )*(ا
 . يف سامعه من النبي األسقع, يشكبن ++إنه أخو واثلة: يقال
 نا: [سليامنبن ++نا سعيد: زجاينعلي اجلوبن ++ حممد −٢٤١٢

األسقع بن ++اهللا++ عبدزياد, عن مكحول, عنبن ++نا املغرية: )٣(]شهاب++أبو
 جند باليمن, وجند: ًد الناس أجناداَّجنُت«: اهللا ++قال رسول: قال

 , لعلي أدرك ذلك,هللايا رسول ا:  فقال رجل,» باملغرببالرشق, وجند
 ,من بالدهاهللا ++ فإهنا صفوة;عليك بالشام«:  ذلك تأمرين? قالّفأي

 توكل لي اهللا ++ فإن; عليكم بالشام,إليها صفوته من عبادهاهللا ++يسوق
 .)٥( اليمن: يعني,» فليلحق بيمنه)٤(اهات ومن أ,بالشام وأهله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اهـ.» شجر النبق:السدر«: )٢/٣٥٣( »النهاية يف غريب األثر« ابن األثري يف  قال)١(
 .)١٢/٧٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٢(

 »تاريخ دمشق«, و)٤/٧( »اإلصابة«, و)١/٥٨٠( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/٢٥٧( »معرفة الصحابة«, و)١/٦٧(

 ).ف(من ) ٣(
 ).ف(, واملثبت من ).م(كذا يف »اأباه«): م(يف  )٤(
 وليس , ورجح أنه من حديث واثلة,)١/٦٧( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٥(

 فقد; اجلوزجاين من وهم هواهللا ++عبد عن :قوله«:  فقال;بن األسقع++من حديث عبداهللا
 يزيدبن ++خالد ورواه ,سليامنبن ++سعيد عن :احلافظ زاد ,جريربن ++عثامن رواه

 = .»واثلة عن :فقاال ,شهاب++ أبيعن ,القشريي



 ١٥ بعرااملجلد ال  

 )*(جراد العقيليبن ++عبد اهللا −٧٩٦
, وروى عنهنزل اجلزيرة, وسمع  .األشدق وحدهبن ++يعىل:  من النبي 

جعفر بن ++احلميد++بن عبد++نا سعد: هانئبن ++ إبراهيم −٢٤١٣
بن ++ بنى عامرمن ,اهللا++بن عبد++يزيدبن ++زياد++ أبوحدثنا: األنصاري
 ,جرادبن ++اهللا++ عبد عن,األشدق حيدثبن ++سمعت يعىل:  قال,صعصعة

قد يكون « : هل يزين املؤمن? فقال,يا نبي اهللا:  فقال,أنه سأل النبي 
هل يكذب : , قال»قد يكون ذلك«: هل يرسق املؤمن? قال:  قال,»ذاك

إنام «: حيث قال هذه الكلمة اهللا ++ ثم أتبعها نبي,»ال«: املؤمن? قال
 .)١(»يؤمنون++ الالكذب للذين فرتيي

ْعبد اهللا −٧٩٧ ارا: يلقب,َ  ً)*( 
 .أحسبه سكن املدينةٌ حديث مسند, ۩وليس له

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)١٠/٣٨( »جممع الزوائد« كام يف »الكبري« الطرباين يف :وأخرجه من حديث واثلة
 وبقية ,خالف وفيه ,زيادبن ++املغرية وفيهام ,طريقني من الكبري يف الطرباين رواه«: وقال
 .»الصحيح رجال الطريقني أحد رجال

 »اإلصابة«, و)١/٥٩٠( »أسد الغابة«, و)١/٢٦٥( »عاباالستي«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/٢٣٧( »معرفة الصحابة«, و)٢٧/٢٤٤( »تاريخ دمشق«, و)٤/٣٩(

 »ختريج اإلحياء«, وقال العراقي يف )٢٧/٢٤١( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 يف االدني++ أبيابن ورواه ضعيف بسند التمهيد يف الرب++ عبدابن أخرجه«: )٣/١٠٠(
 .»الدرداء++ أباالسائل وجعل ,الكذب عىل مقترصا »الصمت«
 »اإلصابة«, و)١/٥٩٨( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٧( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١١/٣٩٠( »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٧٥( و)٢/١١٧(

 .]م−ب/٢٥٤: ق[  ۩  
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سعد, بن ++ثابت, عن هشامبن ++نا علي: عرفةبن ++ احلسن −٢٤١٤
:  له عمر أيت برجل يقال)١(رأيت:  قال,سلم, عن أبيهأبن ++عن زيد

بن ++ فأمر هبام عمر الزبري, وبصاحب له قد رشب اخلمر,محاراهللا ++عبد
نا وعذبتم:  وجعال يقوالن, فجعال يرضباهنام,عفانبن ++العوام وعثامن

 .عذبكام اهللا
فحدثني عن ذلك الذي : سعدبن ++قال هشام: ثابتبن ++ عليقال  −٢٤١٥

 يشرتي اهللا ++رسولإن هذا كان يف زمن : محار, قالاهللا ++عبد: كان يقال له
:  فيقول,اهللا ++نبي فيأيت به ,العكة من العسل أو اليشء من السوق

منه أتى به النبي ثه يبغي أهديت هذا لك يا رسول اهللا, فإذا جاء صاحب
أوليس إنام «: اهللا ++يقول رسولف ,»أعطوا هذا ثمن متاعه«:  فيقول,

  وكان, ثمنهى ويؤمر فيعط,اهللا ++ فيضحك رسول»!?أهديته لي
فيرضب, فأيت به ذات يوم  اهللا ++ً به شاربا يف زمان رسولىيزال يؤت++ال

 فقال ! به)٢(يؤتى++ ماأكثر++ ما,ُلعنهاللهم ا:  فقال رجل من القومقد رشب,
 .)٣(»ورسولهاهللا ++ّ فإنه حيب;ال تسبه«: اهللا ++رسول

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ابن«): ف(زاد يف ) ١(
 .»تؤتى«): م(يف  )٢(
, )٣/٢٢٨( »حلية األولياء«نعيم يف ++, وأبو)١٧٦( »مسنده« يف يعىل++أخرجه أبو) ٣(

 .)٦٧٨٠( البخاري :وأخرجه خمترصا



 ١٧ بعرااملجلد ال  

نتفق اليشكريبن ++عبد اهللا −٧٩٨  )*(ا
 .ًسكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا

بن ++نا أشعث: موسى++ أبواهلرويإبراهيم بن ++ إسحاق −٢٤١٦
بن ++ة أبي, عن جدي, عن املغريحدثني:  قال اإلياميزبيدبن ++الرمحن++عبد
انتهيت إىل ابن املنتفق وهو يف مسجد :  قال,اليشكري, عن أبيهاهللا ++عبد

:  فسمعته يقول,)٢( قصبّ خص)١(امرينت وهو يومئذ يف ال,الكوفة
فلام فقدمت مكة,  ,ً فخرجت أطلب حممدا , ناقة من إبلي)٣(هتَاستفر

دع «: اهللا ++ فقال رسول,أو عنك ,إليك: أردت أن أدنو قال لي رجل
 ,)٤(احلتينارفدنوت حتى اختلفت أعناق :  قال,»لهما يأربالرجل 
يدخلني اجلنة وما ينجيني من النار? ++ ما أخربين,يا رسول اهللا: فقلت
ي ّ فافقه عن, لقد أعظمت وأطولت, يف املسألة)٥(جزتأولئن كنت «: قال
 , وتقيم الصالة املكتوبة, وتؤدي الزكاةًوال ترشك به شيئا,اهللا ++ تعبد:اًإذ
 حتب أن يدعوك اممُ يؤتى إليك, وتدع الناس حتب أن++ مايت إىل الناسأوت

 .)٦(» سبيل الناقةّمنه, خل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٦٧٨( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٦( »االستيعاب«: انظر لرتمجته+(*)
 .)١٢/٢٧٦( »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٤٥(

 .»الثامرين«):م(يف +)١(
 ).ف(, وغري واضح يف )م(هكذا يف ) ٢(
ادة احلنشيطة ال :فارهةال«: )٣/٤٤١( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٣(

 .اهـ.» وقد فرهت فراهة وفراهية,قويةال
 ).ف(كذا, واملثبت من  » أحلتينا«): م(يف  )٤(
 ).ف(, واملثبت من »جزت«): م(يف  )٥(
 = من )١١١٣٣( »شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٦/٣٨٣( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٦(



  رابعاملجلد ال ١٨

 )*(سرح++بن أبي++سعدبن ++عبد اهللا −٧٩٩
 ً مرص, وروى عن النبي  حديثا, وبلغني أنعثامن عىلكان عامل 

, وهو من بني اهللا ++لد عىل عهد رسولرسح و++بن أبي++سعدبن ++اهللا++عبد
 .لؤيبن ++عامر

بن ++أسلم, عن عياضبن ++عن زيد: نا مالك:  مصعب −٢٤١٧
 نا: إسحاقبن ++حدثني حممد: العامريرسح ++بن أبي++سعدبن ++اهللا++عبد
 .ح. الرمحن املقرئ عبد++أبو

بن ++اهللا++ عبدنا: إسحاق الطالقاين++ أبونا: منصوربن ++ أمحد  −٢٤١٨
بن ++يزيدحدثني : أيوب, قال++بن أبي++ عن سعيد− املقرئ يعني −, يزيد
رسح الوفاة وهو ++بن أبي++سعدبن ++اهللا++ عبدلام حرضت:  قال,۩حبيب++أبي

: , وكان خرج إليها فارا من الفتنة, فجعل يقول هلم من الليل)١(بالرملة
كنانة, إين بن ++اميا هش: ال, فلام كان عند الصبح قال: أصبحتم? فيقولون

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف والطرباين ,أمحد رواه«: )١/١٩٨( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف .  بهطريق املغرية
 ابنه غري عنه روى أحدا أر ومل ,اليشكري عقيل++بن أبي++اهللا++ عبد:إسناده ويف ,»الكبري«

 .»اهللا++بن عبد++املغرية
 »أسد الغابة«, و)١/٢٧٨( »باالستيعا«, و)٥/٢٩( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

الطبقات «, و)١٢/٢٧٦( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٠٩( »اإلصابة«, و)١/٦١٨(
 .)١٢/١٥( »معرفة الصحابة«,  و)١/٢٩١( »طبقات خليفة«, و)٣/٤٩٦( »الكربى

 .]م−أ/٢٥٥: ق[  ۩  
 :قيل يف مكان وفاته ثالثة أقوال )١(

 وهو ;تويف بعسقالن: ريقية, والثالثتويف بإف: أنه تويف بالرملة, والثاين: األول
أسد «, وابن األثري يف )١/٢٧٩( »االستيعاب«الصواب الذي رجحه ابن عبدالرب يف 

 . )١/٦١٨( »الغابة



 ١٩ بعرااملجلد ال  

اللهم اجعل خامتة عملي صالة : ألجد برد الصبح فانظروا, ثم قال
الصبح, فتوضأ, ثم صىل, فقرأ يف أول ركعة بأم القرآن والعاديات, ويف 
اآلخرة بأم القرآن وسورة, فسلم عن يمينه, وذهب يسلم عن يساره 

 .)١(منصوربن ++واللفظ ألمحد.  روحهاهللا ++فقبض

زديبن ++عبد اهللا −٨٠٠ ّاللتبية ا َ ُ)*( 
 .ً حديثااهللا ++كان باملدينة, ومل يسند عن رسول

َ األزدي, أسلم, وصحب )٢(ّاألتبيةبن ++اهللا++ عبد:سعدبن ++قال حممد
, وبعثه إىل بني دينار ِعامر يصدقهمبن ++النبي  ْ ُ. 

بن ++نا هشام: سلمةبن ++نا محاد: غياثبن ++الواحد++ عبد −٢٤١٩
مل ْعَاست: اعدي يقولّمحيد الس++ أباسمعت:  قال,ن عروةعروة, ع
, فقالحاسبهجاء ام ل ف,ة عىل الصدقةَّ ابن اللتبياهللا ++رسول :  النبي 
أال جلست يف « : فقال النبي ,ّ هدية أهديت إلي)٣(لكم, وهذا++ ماهذا

 ,ً, فلام صىل النبي  قام خطيبا»!بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك
ً فام بال أقوام نوليهم أمورا مما :أما بعد«:  ثم قال,وأثنى عليهاهللا ++فحمد
:  ثم إن أحدهم يقول,اهللا ++ ونستعملهم عىل أمور مما والنا,اهللا ++والنا

 أال جلس يف بيت أبيه وأمه حتى !? إلي)٤( أهديت وهذه هدية,هذا لكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به من طريق املصنف)٢٩/٤٣( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 »الصحابةمعرفة «, و)٤/٢٢٠( »اإلصابة«, و)١/٦٧٧( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 

)١٢/٣٨٥(. 
 ., والصواب اللتبية كام يف صدر الرتمجة)ف(, وغري واضحة يف )م( هكذا يف )٢(
 .»هذه«): ف(يف ) ٣(
 ).ف(من ) ٤(



  رابعاملجلد ال ٢٠
أخذ أحدكم منه ي++ مابيدهأما والذي نفس حممد «: )١(ثم قال »!تأتيه هديته

 فألعرفن رج وهو ,ًشيئا بغري حق إال جاء يوم القيامة حيمله عىل عنقه
 أو )٣( أو بقرة هلا خوار,)٢(ًجييء يوم القيامة حيمل عىل عنقه بعريا له رغاء

 وسمع , برص عيني, بياض إبطهُ حتى رأيتيده, ثم بسط »)٤(شاة تيعر
 ,ثابت األنصاريبن ++الشهيد عىل ذلك زيدً ثالثا, »?أال هل بلغت« :ذينُأ

 .)٥(حيك منكبي منكبه
 الزهري, عن عروة, عننا سفيان, عن : عبادبن ++حممد  −٢٤٢٠
 . وذكر احلديث...أن النبي  استعمل رج من األزدمحيد, ++أبي

 ...محيد++ أبي سفيان, عن هشام, عن أبيه, عنوحدثنا: قال ابن عباد
 ;ثابتبن ++وا زيدُلَ وبرصت عيناي, وس, أذنايسمعت: وزاد فيهمثله, 

 .فقد سمعه معي

ه فاIمة++ أبو −٨٠١  )*(أنيسبن ++اهللا++ عبد:ا
 .سكن املدينة, وروى عن النبي  أحاديث

 حدثنا:  قالوا,موسى++ وأبوهانئ وهارونبن ++ إبراهيم −٢٤٢١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»النبي «): ف(زاد يف ) ١(
 .اهـ.» صوت اإلبل:الرغاء«: )٢/٢٤٠( »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف +)٢(
 .اهـ.» صوت البقر:اخلوار«: )٢/٨٧( »نهاية يف غريب األثرال« قال ابن األثري يف )٣(
ر ِ يعرت العنز تيع:يقال«: )٥/٢٩٦( »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف +)٤(

 .اهـ.» صاحت: أي,عارا بالضمُبالكرس ي
 . بهبن غياث++ من طريق عبدالواحد)٤٥١٥( »صحيحه«أخرجه ابن حبان يف ) ٥(

 »اإلصابة«, و)١/٥٨٢( »أسد الغابة«, و)١/٢٦١(» االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٢٠/٤٣٣( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٤(



 ٢١ بعرااملجلد ال  

ين أخرب: يزيدبن ++ احلارثحدثني: نا ابن هليعة: الرمحن املقرئ عبد++أبو
أكثر «: اهللا ++قال لي رسول: فاطمة يقول++ أباُسمعت: , قالكثري األعرج
 وحط عنه ,هبا درجةاهللا ++سجدة إال رفعه++ عبديسجد++ ال فإنه;من السجود
 .۩+)١(»هبا خطيئة
 الليث, عن حدثني: صالح++ أبونا: هانئبن ++ إبراهيم −٢٤٢٢
: فاطمة قال++ أبيحلبلي, عنعبد الرمحن ا++ أبيافري, عنععمرو املبن ++يزيد

 .)٢(»ت أن تلقاين فأكثر من السجوددإذا أر«: اهللا ++قال لي رسول

 )*(مسعودبن ++عتبةبن ++عبد اهللا −٨٠٢
 ابن مخس سنني أو ست سنني, اهللا ++إنه كان عىل عهد رسول: يقال

 .وكان عام لعمر 
أنا ابن عون, عن ابن سريين, عن : نا هشيم:  شجاع −٢٤٢٣
الطعام الذي هني عنه أن يباع حتى : مسعود, قالبن ++عتبةبن ++عبداهللا

ُيقبض ونحن نكرهه فيام يكال أو يوزن ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابن املبارك )٢٢/٢٣٢( »الكبري«, والطرباين يف )٣/٤٢٨( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(
  من طريق ابن هليعة)٢٩١( »تعظيم قدر الصالة«, واملروزي يف )١/٣٩( »مسنده«يف 
 .به

 .]م−ب/٢٥٥: ق[  ۩  
 »تاريخ دمشق«, وذكره ابن عساكر يف )٢٢/٣٢٣( »الكبري«أخرجه الطرباين يف ) ٢(

)٦٧/١٢٨( . 
طبقات «, و)٥/٥٨( »الطبقات الكربى«, و)٥/١٥٧( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

 »اإلصابة«, و)٦٣٦/( »أسد الغابة«, و)١/٢٨٨( »االستيعاب«, و)١/١٤١(»خليفة
 .)١٢/٢٩١( »معرفة الصحابة«, و)١٥/٢٦٩( »يب الكاملهتذ«, و)٤/١٦٦(



  رابعاملجلد ال ٢٢
 حدثني مالك, عن ابن شهاب, عن السائب:  مصعب قال −٢٤٢٤

 .عتبة زمان عمر يف سوق املدينةبن ++اهللا++ عبدكنت عامال مع: يزيد قالبن ا
عتبة, عن جدته أم بن ++اهللا++ عبدعون من ولدبن ++ موسى −٢٤٢٥
: محزة يقول++ أبيسمعت: عتبة قالتبن ++اهللا++بن عبد++بنت محزةاهللا ++عبد

أذكر : ? قالاهللا ++أي يشء تذكر من رسول: عتبةبن ++عبد اهللا++ أبيسألت
ّأنه أخذين وأنا مخايس أو سدايس, فأجلسني يف حجره, وغسل رأيس بيده, 

 .)١(كةودعا لي ولذريتي من بعدي بالرب

 )*(أبو هند الداري −٨٠٣
 الرباءبن ++اهللا++ عبد:بلغني اسمه

 ,صخر, عن مكحول++ أبونا:  نا ابن هليعة:طلحةبن ++ كامل −٢٤٢٦
 أن −كذا قال كامل–هند الداري أخو متيم الداري ++ أبوينثحد: قال

 ٍة ومن قام مقام سمع,بهاهللا ++من قام مقام رياء رايا«:  قالاهللا ++رسول
 .)٢(»بههللا ا++عّسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه « :)٩/٦٦٥( »املجمع« اهليثمي يف قال, و)٣٠٣( »األوسط«أخرجه الطرباين يف ) ١(

 .»وفيه من مل أعرفهم... »األوسط« و,»الكبري«الطرباين يف 
خ التاري«, و)١/٧٠( »طبقات خليفة«, و)٧/٤٢٢( »الطبقات الكربى«: انظر لرتمجته(*) 

 »االستيعاب«, و)٥/١١( »اآلحاد واملثاين«, و)٢٢/٣١٩( »املعجم الكبري«, و»الكبري
معرفة «, و)٢/١٤٦(, )١/٢٧٧( »اإلصابة«, و)١/١٠٧( »أسد الغابة«, و)١/٥٦(

 .)٤/٩٧( »الصحابة
, والطرباين يف )٢٧٤٨( »سننه«مي يف ر, والدا)٥/٢٧٠( »مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(

.  بهصخر++ من طريق أبي)٦٨٢٣( »شعب اإليامن« والبيهقي يف ,)٢٢/٣١٩( »الكبري«
 ... رواه أمحد والبزار والطرباين«:  وقال)١٠/٣٨٣( »جممع الزوائد«وذكره اهليثمي يف 

 .» ورجال أمحد والبزار وأحد أسانيد الطرباين رجال الصحيح,بنحوه



 ٢٣ بعرااملجلد ال  

هند, مل يقل أحد ++ أبي عن,صخر, عن مكحول++ أبي عن,رواه حيوة وغريه
 .أخو متيم: منهم

نصاريبن ++عبد اهللا −٨٠٤  )*(عدي ا
يار, سكن املدينة, وروى عن النبي  ِاخلبن ++إنه ابن عدي: ويقال
 .ًحديثا
نا معمر, عن الزهري, : الرزاق++ عبدنا: منصوربن ++ أمحد −٢٤٢٧

بن ++اهللا++ عبداخليار, أنبن ++عديبن ++يزيد, عن عبيد اهللابن ++ءعن عطا
َعدي حدثه, أن النبي  بينا هو جالس مع أصحابه إذ جاءه رجل, 

ّفأذن له, فساره يف قتل رجل من املنافقني, : ّفاستأذنه يف أن يساره, قال
 بىل وال:  قال»إله إال اهللا?++ الأليس يشهد أن«: فجهر النبي  فقال

: صالة له, قال++ البىل ولكن:  قال»أليس يصلي?«: شهادة له, قال
 .)١(»أولئك الذين هنيت عنهم«

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٦٥١( »أسد الغابة«, و)١/٣١٠( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١٢/٢٦٤( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٧٨(

, )١٠/١٦٣( »مصنفه«, وعبدالرزاق يف )٥٩٧١( »صحيحه«أخرجه ابن حبان يف ) ١(
 .)٩٥٦( »تعظيم قدر الصالة«, واملروزي يف )٨/١٩٦( »الكربى«والبيهقي يف 



  رابعاملجلد ال ٢٤

 )*( أو لويم)١(بلبلبن ++عمروبن ++عبد اهللا −٨٠٥
نا مسعر, عن : أمحد الزبريي++ أبو)٢(نا: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٤٢٨
 :اإن رجلني من مزينة أحدمه:  قال,لعقحسن, عن ابن مبن ++عبيد
 حدث أحدمها ,األبجربن ++غالب:  واآلخر,)٣(ليبلبن ++عمروبن ++اهللا++عبد

 . ح.عن صاحبه أنه أتى النبي 
نا : نعيم++ أبونا:  قاال,إسحاقبن ++علي وحممدبن ++حممد   −٢٤٢٩

 أحدمها , عن رجلني من مزينة,لعقحسن, عن ابن مبن ++مسعر, عن عبيد
 قال ,األبجربن ++غالب: واآلخر, ۩لويمبن ++عمروبن ++اهللا++ عبد:اآلخر عن

 إنه مل يبق من مالي : فقال يا رسول اهللا,ًإن غالبا أتى النبي : مسعر
أطعم ف«:  قال−أو محري− لي ٌمحرستطيع أن أطعم منه أهلي إال يشء أ

 .)٤(» القريةجواليأهلك من سمني مالك; فإنام قذرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فظ يف قال احلا» مليل«: , ويف مصادر ترمجته)ف( وغري واضحة يف ,)م(هكذا يف ) ١(

 .»عظيم بوزن والمني املوحدة بفتح بليل فيه وقيل«): ٤/١٩٧(» اإلصابة«
 »أسد الغابة«, و)١/٢٩٣( »االستيعاب«, و)٥/٥( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٤/١٩٧( »اإلصابة«, و)١/٦٥٨(

 .»بن«: إىل) م(تصحفت يف ) ٢(
 .»بلبل«): م(يف ) ٣(

 .]م−أ/٢٥٦: ق[  ۩  
, )١٨/٢٦٥( »الكبري«, والطرباين يف )١٣٠٥( »مسنده«داود الطياليس يف ++أبوأخرجه ) ٤(

 . )٢/٣٦٠( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٥/١٢٣( »مصنفه«شيبة يف ++وابن أبي



 ٢٥ بعرااملجلد ال  

 )*(مسعدةبن ++عبد اهللا −٨٠٦
 .ً, وروى عن النبي  حديثا)١(ًه مكيابأحسصاحب اجليوش, 

الرزاق, عن ابن جريج, ++ عبدنا:  قاال, وزهريزنجويه ابن  −٢٤٣٠
:  قال, مسعدة صاحب اجليوشابنسليامن, عن ++بن أبي++عن عثامن

ه من ود; فإنُال تسبقوين بالركوع والسج«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
ِفاته من ركوعي أدركه يف بطء   .)٢(»قياميُ

نصاري++ أبوهند,بن ++عبد اهللا −٨٠٧  )*(هند البياضي ا
 .ًسكن املدينة, روى عن النبي  حديثا

مسلم بن ++إبراهيم وعليبن ++ وإسحاقالفرجبن ++ حممد −٢٤٣١
:  قال,الزبري, عن جابر++ أبوأخربين:  قال ابن جريج,نا احلجاجحدث: قالوا

 فقال ,رّمخيقيع ليس ن الهند أنه أتى النبي  بقدح لبن من++ أبوأخربين
 .)٣(»?عرضه عليهُرته ولو بعود تّأال مخ«: له النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٦٧١( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٢( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٣/٣٩١( »معرفة الصحابة«و, )٢٣/٤٦( »تاريخ دمشق«, و)٤/٢٣٠(

 ).ف(, واملثبت من »مكي«): م(يف ) ١(
وذكره ابن  به,  من طريق ابن جريج)٣/٣٩٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٢(

 .»فيه انقطاع بني عثامن وابن مسعدة«:  وقال,)٤/٢٣٠( »اإلصابة«حجر يف 
 »اإلصابة«, و)١/٦٨١( »ةأسد الغاب«, و)١/٥٧١( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٢١/١٥٤( »معرفة الصحابة«, و)٧/٤٤٥,٤٤٦(

 . )١٢/١٥٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٣(



  رابعاملجلد ال ٢٦

ِرمازيبن ++عبد اهللا −٨٠٨ عشى ا عور ا ازني)١(ْا  )*( ا
 .ًسكن البادية, وروى عن النبي  حديثا

بن ++سلمة عبيد++ أبونا: نا عباس العنربي: هانئبن ++ إبراهيم −٢٤٣٢
َأمنيبن ++نيدنا اجل: الرمحن احلنفي++عبد بن ++طريفبن ++نضلةبن ++ ابن ذروة)٢(ُ

: هبصل, قالبن ++طريفبن ++نضلةبن ++ذروةبن ++حدثني أمني: هبصل, قال
: طريف, أن رج منهم يقال لهبن ++نضلة, عن أبيه نضلةبن ++ذروة++ أبيحدثني

: األعور, كانت عنده امرأة من قومه يقال هلابن ++عبداهللا: األعشى, واسمه
ًعاذة, خرج يف رجب يمري أهله من هجر, فهربت امرأته بعده ناشزا عليه, م

بن ++دلفبن ++قشعبن ++كعببن ++هبصلبن ++مطرف: فعاذت برجل منهم يقال له
احلرماز, فجعلها خلف ظهره, فلام قدم مل جيدها يف بيته, فأخرب أهنا بن ++اهللا++عبد

يا ابن عم, عندك امرأيت : هبصل, فأتاه فقالبن ++نشزت, وأهنا عاذت بمطرف
كان : ليست عندي, ولو كانت مل أدفعها إليك, قال: معاذة فادفعها إلي, قال

 :مطرف أعز منه, فخرج حتى أتى النبي  فعاذ به, وأنشأ يقول

 مـن الـذرب)١(أشكو إليـك ذربـة العـرب)٣(يا سـيد النـاس وديـان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٠٥(» اإلكامل«, انظر زاي االلف وبعد وميم ساكنه راء بعدها املكسوره املهمله باحلاء+)١(

, )١/٩٤( »اإلصابة«, و)١/٥٨١( »أسد الغابة«, و)١/٢٦٠( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٣/٣٣٠( »معرفة الصحابة«و

 ).١/٦(البن ماكوال » اإلكامل« كام يف امليم مفتوح مقصور اهلمزة مضموم+)٢(
 هو : وقيل, هو القهار:قيل«: )٢/١٤٨( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٣(

 دنتم : يقال, الطاعة قهرهم عىل: أي, وهو فعال من دان الناس,احلاكم والقايض
 .اهـ.»قهرهتم فأطاعوا: , أيفدانوا



 ٢٧ بعرااملجلد ال  
ام يف رجـبخرجت أبغيهـا الطعـ يف ظل الـرسب)٢(كالذئبة الغبساء

ــــتفلحقتني بنـزاع وهـرب أخلفـت ــــد ولط ــــذنب)٣(العه  بال
ـــب)٥( مؤتـشب)٤(وقذفتني بني غـيظ ـــن غل ـــب مل ـــن رش غال وه

, فشكى إليه )٦(]»هن رش غالب ملن غلب«: فقال النبي  عند ذلك[
هبصل, بن ++مطرف:  يقال له۩امرأته وما صنعت به, وأهنا عند رجل منهم

 فأتاه بكتاب النبي »انظر امرأة هذا فادفعها إليه«: مطرففكتب النبي  إىل 
يا معاذة, هذا كتاب النبي  فيك, فأنا دافعك :  فقرئ عليه, فقال هلا

يعاقبني فيام ++ ال وذمة نبيه  أن)٧(خذ لي العهد وامليثاق: إليه, فقالت
 :ُصنعت, فأخذ هلا ذلك عليه, ودفعها مطرف إليه, فأنشأ يقول

ــدم العهــدحبـي معـاذة بالـذي+ مـالعمرك ــوايش وال ق ــره ال ِيغي ّ ُ

غواة رجال أذينـا جوهنـا بعـديجـاءت بـه إذا ذهلـا+وال سوء مـا
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنى عن فسادها وخيانتها «: )٢/١٥٦( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(

 وفساد ,راد سالطة لساهناأ : وقيل... وأصله من ذرب املعدة وهو فسادها,بالذربة
 .اهـ.»قال++يبالي ما++ إذا كان حاد اللسان ال: رضب لسانه: من قوهلم,منطقها

 .)٣/٣٣٩( »النهاية يف غريب األثر«ابن األثري يف : الغرباء, انظر+)٢(
 : من, منعته بضعها:أراد«: )٤/٢٥٠( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٣(

 توارت : أراد: وقيل, إذا سدت فرجها به إذا أرادها الفحل:لطت الناقة بذنبها
 .اهـ.»كام ختفي الناقة فرجها بذنبهاوأخفت شخصها عنه 

 .»عيص«: , ويف مصادر التخريج)ف(, وغري واضح مكاهنا يف )م(كذا يف ) ٤(
 .)١/٥١( »النهاية يف غريب األثر«ابن األثري يف : انظر.  أصل الشجر: والعيص,امللتف+)٥(
 ).م(بني املعقوفني مكرر يف ++ما) ٦(

 .]م−ب/٢٥٦: ق[  ۩  
 ). ف(ليست يف ) ٧(



  رابعاملجلد ال ٢٨

نصاريبن ++عبد اهللا −٨٠٩  )*(شبل ا
 .شبلبن ++الرمحن++ عبدأخو

بن ++إسامعيلبن ++نا حممد: اهليثمبن ++وص حممدحاأل++ أبو −٢٤٣٣
 ,عبيدبن ++حيزرعة, عن رشبن ++ أبي, عن ضمضمحدثني:  قالعياش
 أن ,شبل األنصاريبن ++اهللا++ عبدمخري, عن حديثبن ++قال يزيد: قال

 ,ٍوءُ واجعل قلبه قلب س−رج سامه–اللهم العن «:  قالاهللا ++رسول
بن ++اهللاعبدبن ++ قال حممدكذا: وصحاأل++ أبو قال.)١(»وامأل قلبه من جهنم

 .شبل

ازنيبن ++عبد اهللا −٨١٠ نصاري البدريكعب ا  )*( ا
بن ++كعببن ++اهللا++ عبد:)٢(أنا املدائني, قال: زهريبن ++ أمحد −٢٤٣٤

 :النجار, كان عىل اخلمس يوم بدر, يكنىبن ++عاصم, من بني مازن
 .احلارث, مات سنة ثالث وثالثني, وصىل عليه عثامن باملدينة++أبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد «, و)١/٢٥٢( »االستيعاب«, و)٤/١٢٩( »اآلحاد واملثاين«: انظر لرتمجته(*) 

تاريخ «, و)١٧/١٦٣( »هتذيب الكامل«, و)٤/١٢٦( »اإلصابة«, و)١/٦٢٣( »الغابة
 .)١٢/٧٨( »معرفة الصحابة«, و)٣٤/٤٢٩( »دمشق

 »اد واملثايناآلح«عاصم يف ++, وابن أبي)١٦٤٠( »مسند الشاميني« أخرجه الطرباين يف )١(
 .  به من طريق رشيح)٢٨٢٧(
, )١/٢٥٨( »االستيعاب«, و)١٩/١٧٦( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٣/٥١٨( »الطبقات الكربى«, و)٤/٢١٨( »اإلصابة«, و)١/٦٦٧( »أسد الغابة«و
 .)١٢/٣٨٣( »معرفة الصحابة«و

 . »نا«: كأهنا) ف(يف ) ٢(



 ٢٩ بعرااملجلد ال  

 )*(عتبةبن ++عبد اهللا −٨١١
 .اهللا ++وليس بابن مسعود, من أصحاب رسول

 عن ,عياشبن ++نا إسامعيل: نا احلوطي: زهريبن ++ أمحد −٢٤٣٥
العزيز, عن ++بن عبد++سمعت الزهري حيدث عمر:  قال,مهاجربن ++عمرو
وهو من أصحاب −عتبة بن ++اهللا++ عبدخرجنا مع:  قال,اهللا++بن عبد++سامل

 ,ثني ميمن املدينة عىل قريب من ثال يم ر إىل أرض بنهر−اهللا ++رسول
 .)١(فقرص الصالة

 )*(عامر,  ينسببن ++عبد اهللا −٨١٢
رجاء, عن بن ++نا سلمة: محيدبن ++نا يعقوب: زهريبن ++ أمحد −٢٤٣٦
اهللا ++عبيدبن ++عوف, عن عثامنبن ++الرمحن++ عبدالعزيز, عن++بن عبد++عمر

 عثامن باملدينة, فصىل بنا العيد يفبن ++مطرنا يف زمان أبان: التيمي, قال
 قم فأخرب الناس بام أخربتني, فقال: عامربن ++املسجد, ثم قال لعبد اهللا

ِمطرنا عىل عهد : عامربن ++اهللا++عبد  يف ليلة عيد, فصىل )٢(اهللا ++رسولُ
 كان خيرج اهللا ++أهيا الناس, إن رسول: عمر بالناس يف املسجد, ثم قال

 .)٣(ر فاملسجد أرفق هبمللناس إىل املصىل من سعته, فلام أن كان هذا املط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/٦٣٦( »أسد الغابة«:  وانظر لرتمجته.قيس الذكواين++تبة أبوبن ع++عبداهللا: هو(*) 
 .)١/٢٨٨( »االستيعاب«, و)٤/١٦٥( »اإلصابة«و

 . )١/٦٣٦( »أسد الغابة«ذكره ابن األثري يف ) ١(
 .)٤/١٣٨( »اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 

 ,اًغلط ... النبي عهد يف« :قوله يف أظن«: )٤/١٣٨( »اإلصابة« قال ابن حجر يف )٢(
 . »ذلك عىل يدل سياقه يف++ مافإن ;»عمر عهد يف« :والصواب

 . )٤/١٣٨( »اإلصابة«ذكره ابن حجر يف ) ٣(



  رابعاملجلد ال ٣٠

ْعبد اهللا −٨١٣ ثعمي,++بن عبد++َ ن ا ة++ أبوالر  )*(رو
 .ًمل يسند عن النبي  حديثا

بن ++سابق, عن حممدبن ++أخربين صدقة: حممد قالبن ++ زهري −٢٤٣٧
  بني أصحابه, فكان بالل موىلاهللا ++آخى رسول: إسحاق, قال

الرمحن ++بن عبد++اهللا++ عبد۩روحية++ وأبو,اهللا ++ مؤذن رسول)١(بكر++أبي
َّ, فلام دون عمر الديوان بالشام كان بالل قد خرج إىل )٢(اخلثعمي أخوان

 مع: إىل من جتعل ديوانك? فقال: ًالشام فأقام هبا جماهدا, فقال عمر لبالل
ُأفارقه أبدا; لألخوة التي كان رسول++ الروحية++أبي  عقد بيني اهللا ++ً

 ُفهمليه, وضم ديوان احلبشة إىل خثعم; ملكان بالل منهم, وبينه, فضمه إ
 .)٣(يف خثعم إىل هذا اليوم بالشام

* * * 
نصاري السلميبن ++كعببن ++عبد اهللا −٨١٤  )*(مالك ا

 .اهللا ++ولد عىل عهد رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٦٣٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٨٧( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٣/٢٣٤( »الطبقات الكربى«, و)٦٦/٢٣٥( »تاريخ دمشق«, و)٧/١٤٤(

 )غ(كذا, وغري واضحة يف » أبكر«): م(يف +)١(
 .]م−أ/٢٥٧: ق[  ۩  

 ).م, ف(هكذا يف ) ٢(
 »الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٦٦/٢٣٥( »تاريخ دمشق« ذكره ابن عساكر يف )٣(

 . )٧/١٤٥( »اإلصابة«, واحلافظ يف )٣/٢٣٤(
 .)٥/٢٤(» اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 



 ٣١ بعرااملجلد ال  

اهللا ++مالك عىل عهد رسولبن ++كعببن ++اهللا++ عبدولد: عمربن ++ قال حممد
. 

أنس, عن ابن شهاب, عن بن ++حدثني مالك:  مصعب قال −٢٤٣٨
اهللا ++الرمحن, أن رسول++ عبدأواهللا ++حسبت أنه عبد: مالك, قالبن ++ابن كعب

 .)١(احلقيق عن قتل النساء والولدان++ أبي هنى الذين قتلوا ابن

سديبن ++عبد اهللا −٨١٥ ستورد ا  )*( مضري,ا
 .زعموا له صحبة

وردان, بن ++هليعة, عن موسىبكري وغريه, عن ابن بن ++ حييى −٢٤٣٩
 ليلة بصالة العتمة, اهللا ++احتبس رسول: املستورد قالبن ++اهللا++ عبدعن

 فخرج إليهم , حتى مل يبق يف املسجد إال بضعة عرش رج:ثم قال
ما أمسى أحد ينتظر هذه الصالة من أهل األرض «:  فقال,اهللا ++رسول
  فإذا طمست اقرتب إىل السامء,سامءلاجعل النجوم أمان اهللا ++ إن,غريكم

 اقرتب ا فإذا هلكو,ًجعل أصحابي أمانا ألمتي اهللا ++ وإن,وعدت++ما
 .)٢(»وعدوا++ ماألمتي

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من )٧/٣٩٦( »مصنفه«شيبة يف ++يوابن أب, )٢/٤٧٧( »املوطأ«أخرجه مالك يف   )١(
 .  بهطريق ابن شهاب

 »اإلصابة«, و)١/٣٠٢( »االستيعاب«, و)٥/٢٠١( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته+(*)
 .)١٢/٤٦٤( »معرفة الصحابة«,  و)٤/٢٢٨(

جممع «, وذكره اهليثمي يف )١٢/٤٦٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)٢(
 .» وفيه ابن هليعة وفيه ضعف,»الكبري«رواه الطرباين يف «:  وقال,)٢/٥٨( »الزوائد



  رابعاملجلد ال ٣٢

هاهللا ++من أصحاب رسولو ن ا ن تو أو قتل ,اهللا++ عبد:   
 :على عهده و يرو عنه

 عامربن ++كعببن ++زيدبن ++سهلبن ++اهللا++ عبد:أبو ليلى −٨١٦
 )*(حارثةبن ++دعةبن ++ابن عدي

ًأحدا, واخلندق, واحلديبية, وحنينا, وقتله اليهود بخيرب اهللا ++شهد عبد ً
 .بعد ذلك
 أنس, عنبن ++حدثني مالك:  مصعب الزهري قال −٢٤٤٠
 حثمة, أن++بن أبي++سهل, عن سهلبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++بن عبد++ليىل++أبي
قتل اهللا ++حميصة خرجا إىل خيرب, فأخرب حميصة أن عبدسهل وبن ++اهللا++عبد

 .فذكر احلديث بطوله...  أو عني)١(وطرح يف فقري
 : أنبلغني

سلميبن ++اهللا++ عبد −٨١٧  وهب ا
, وله قصة مع مسيلمة الكذاب, وكان نعامن  وقت )٢(صحب النبي 

 .قبض النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد «, و)١/٢٨٠( »االستيعاب«, و)٥/٩٨( »التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١٢/١( »معرفة الصحابة«, و)٤/١٢٣( »اإلصابة«, و)١/٦٢١( »الغابة
 ).م(كذا يف ) ١(
 .»بعامن« : , ولعلها)ف(, وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ٢(



 ٣٣ بعرااملجلد ال  

 )*(وبرةبن ++صيفيبن ++وعبد اهللا −٨١٨
 ., شهد احلديبية, وبايع حتت الشجرةعوفبن ++من بني عمرو

 )*(عثمانبن ++وعبد اهللا −٨١٩
اخلزرج, قتل يوم الياممة بن ++خزيمة, حليف لبني عامربن ++من بني أسد

 .ًشهيدا
 )*(القيس++ عبدأشج −٨٢٠

 .عائذبن ++املنذر: عوف, ويقالبن ++اهللا++ عبد:إن اسمه: يقال
شجعيبن ++وعبد اهللا −٨٢١  )*(نعيم ا

 .خيرب إىل  ۩ كان دليل رسول اهللا
ُبيببن ++عبد اهللا −٨٢٢ ْا َ)*( 

ًمناة, قتل يوم أحد شهيدا++بن عبد++بكربن ++ليتبن ++من بني سعد ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤/١٣٤( »اإلصابة«, و)١/٦٢٧( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 
 »اإلصابة«, و)١/٦٣٧( »أسد الغابة«, و)١/٢٨٩( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

)٤/١٧٦(. 
 »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٠٣( »اإلصابة«, و)١/٦٦١( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 

)٣/٣٤٢(. 
معرفة «, و)٤/٢٥١( »اإلصابة«, و)١/٦٧٩( »ابةأسد الغ«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١٢/٤٨٧( »الصحابة
 .]م−ب/٢٥٧: ق[  ۩  
 .)٤/٢٣٧( »اإلصابة«, و)١/٦٧٤( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته+(*)



  رابعاملجلد ال ٣٤

يثمبن ++حرامبن ++سويدبن ++رافعبن ++وعبد اهللا −٨٢٣  )*(ظفربن ++ا
ًأحدا, وتويف وليس له عقباهللا ++شهد عبد ُ ُ. 

 عديبن ++إسافبن ++نهيكبن ++معقل++بن أبي++عبد اهللا −٨٢٤
 )*(حارثةبن ++جشمبن ++ن زيداب

ًأحدا مع أبيهاهللا ++شهد عبد  .معقل++ أبيُ

 )*(خيثمة++بن أبي++سهل++ أبو:خيثمة++ أبو −٨٢٥
بن ++عديبن ++عامربن ++ساعدةبن ++عامر: اهللا, ويقال++ عبداسمه: يقال

 . املشاهد, وتويف يف آخر خالفة معاويةاهللا ++جشم, شهد مع رسول

ارثبن ++عبد اهللا −٨٢٦  )*(هيشةبن ++ا
ًشهد أحدا, وتويف وليس له عقب ُ. 

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٦٠٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٧٠( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
)٤/٧٧(. 
 »اإلصابة«, و)١/٦٧٧( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٥( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
)٤/٢٤٢(. 
 »اإلصابة«, و)١/٤٨٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٣٩( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

 .)٥٣/١٥٦( »تاريخ دمشق«, و)٣/٥٨٠(
 »تاريخ دمشق«, و)٤/٥١( »اإلصابة«, و)١/٥٩٤( »أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 

)٥٣/١٥٦(. 



 ٣٥ بعرااملجلد ال  

ارثبن ++وعبد اهللا −٨٢٧  )*(سهمبن ++عديبن ++قيسبن ++ا
ًشاعرا قديم اإلسالم, من مهاجرة احلبشة, وقتل يوم اهللا ++وكان عبد

 .بكر ++ أبيًالياممة شهيدا سنة ثنتي عرشة يف خالفة

 )*(أنس++بن أبي++صرمةبن ++قيسبن ++عبد اهللا −٨٢٨
ًالنجار, شهد أحدا, وقتل يوم بئر معونةبن ++عديبني من  ُ. 

 )*(وهببن ++عمروبن ++وعبد اهللا −٨٢٩
ًمن بني ساعدة, وقتل يوم أحد شهيدا ُ. 

  ضمرة++ أبواهللا,++ وعبد −٨٣٠

بوعياهللا ++وعبد −٨٣١  )*(ال
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٥٩٤( »أسد الغابة«, و)١/٢٦٧( »الستيعابا«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١١/٣٦٧( »معرفة الصحابة«, و)٤/٤٨(
 »اإلصابة«, و)١/٦٦٥( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٠( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

)٤/٢١٤(. 
 »اإلصابة«, و)١/٦٥٩( »أسد الغابة«, و)١/٢٩٣( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١٢/٢٣٠( »رفة الصحابةمع«, و)٤/١٩٨(
 »اإلصابة«, و)١/٦٨٣( »أسد الغابة«, و)١/٣٠٨( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١٣/١٨( »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٧٤(



  رابعاملجلد ال ٣٦

سلمي −٨٣٢  )*(أبو برزة ا
: اسمه: نضلة, وقال غريهبن ++اهللا++ عبد:زعم بعض ولده أن اسمه

 . عبيدبن ++نضلة

 حذيفة++بن أبي++جهم++بن أبي++وعبد اهللا −٨٣٣
 .أسلم يوم فتح مكة, وقتل يوم أجنادين

 )*(شدادبن ++خلفبن ++عمروبن ++وعبد اهللا −٨٣٤
 ًكعب, قتل يوم الياممة شهيدابن ++ من بني عدي

 .سعدبن ++ هذا كله عن حممد:

 )*(القاري++بن عبد++عبد اهللا −٨٣٥
 .لرمحن الزهري حلفاء بني زهرةا++بن عبد++جد يعقوب

بن ++يعقوبحدثني : وهب قالبن ++اهللا++ عبدحديث ومن −٢٤٤١
إىل النبي ++ عبدالرمحن ابني++اهللا وعبد++ُأيت بعبد: قال أبي: الرمحن, قال++عبد

هذا رجل «: , فربك عليهام, ومسح عىل رءوسهام, وقال لعبد الرمحن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/١١٤٤( »أسد الغابة«, و)١/٥١٢( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١٩/٤٤٣( »معرفة الصحابة«, و)٧/٣٨( »اإلصابة«و

 .)٤/١٩١(» اإلصابة«(*) 
 .)٥/٢٠( »اإلصابة«(*) 



 ٣٧ بعرااملجلد ال  

ءوسهام نبت موضع مسح  فكانا إذا حلقا ر», وهذا رجل عابد)١(فاجر
 .)٢( عىل رءوسهام قبل اآلخراهللا ++رسول

 )*(غنامبن ++عبد اهللا −٨٣٦
 .من اخلزرج, من بني بياضة

بالل, بن ++أويس, عن سليامن++ أبي عن ابن,صالحبن ++ أمحد −٢٤٤٢
 أن النبي  ,غنامبن ++اهللا++ عبدعنبسة, عنبن ++اهللا++ عبدعن ربيعة, عن

 من ٍ أو بأحدٍأصبح بي من نعمة++ ما اللهم:من قال حني يصبح«: قال
 فقد أدى ;رشيك لك, لك احلمد ولك الشكر++ ال,ك فمنك وحدكقخل

 .ابن غنام له صحبة: صالحبن ++ قال أمحد.)٣(»شكر ذلك اليوم
بالل, عن ربيعة, بن ++نا سليامن: نا القعنبي: عليبن ++ حممد −٢٤٤٣
 .نحوه... لنبي عنبسة, عن ابن غنام, عن ابن ++اهللا++ عبدعن

ارثي −٨٣٧ ْأبو عبس ا َ)*( 
 .اهللا++ عبد:ذكروا أن اسمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(,   وغري واضحة يف )م(كذا يف ) ١(
 . )٥/٢٠( »اإلصابة«ذكره ابن حجر يف ) ٢(

 »اإلصابة«, و)١/٦٦٢( »أسد الغابة«, و)١/٢٩٣( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)١٢/٣٣٤( »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٠٧(

 . )٨٦١( »صحيحه«, وابن حبان يف )٥٠٧٣(داود ++أخرجه أبو) ٣(
 »اإلصابة«, و)١/٦٨٩( »أسد الغابة«, و)١/٥٤٧( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

 .)٣/٤٥٠( »الطبقات«, و)٢٠/٣٩٨( »معرفة الصحابة«, و)٤/٢٩٥(
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, عن )١(+۩عقبةبن ++نا ابن فليح, عن موسى:  هارون −٢٤٤٤
 .ح. الزهري
 :ًفيمن شهد بدرا: نا أبي, عن ابن إسحاق, قال:  ابن األمويوثين −٢٤٤٥

بن ++جشمبن ++زيدبن ++ابن عمرو: جرب, زاد ابن إسحاقبن ++عبس++أبو
 .اخلزرجبن ++احلارثبن ++حارثةبن ++جمدعة
 .جرببن ++الرمحن++ عبد:عبس++ أبياسم: عمربن ++ كتاب حممدويف

زيد, مات بالشام بن ++عمروبن ++جرببن ++اهللا++ عبد:اسمه: عمربن ++ قال حممد
 .العزى++ عبد:يف سنة أربع وثالثني, وكان اسمه يف اجلاهلية

 ,يونسبن ++رسيجخملد وبن ++موسى وشجاعبن ++ احلكم −٢٤٤٦
بن ++سمعت عباية:  قال,مريم++بن أبي++مسلم, عن يزيدبن ++نا الوليد: قالوا
:  يقول−وقد أدرك النبي −عبس ++ أباسمعت:  يقولرافعبن ++رفاعة

 عىل اهللا ++حرمهااهللا ++من اغربت قدماه يف سبيل«: اهللا ++قال رسول
 .)٢(»النار

 . سنةسبعني, وهو ابن دينةعبس بامل )٣([......]وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]م−أ/٢٥٨: ق[  ۩  
 ولكن ,ضح أن هلا تتمةمن الوا و,)م(وقفنا عليه من النسخة اليمنية ++إىل هنا انتهى ما) ١(

اهللا أن ييرس لنا بقية هذه النسخة, ++ ونسأل,وجدناه منها يف مكتبة األحقاف++هذا ما
 ).ف(وسنعتمد فيام سيأيت عىل املتبقي من السنخة 

من طريق املصنف به, واحلديث ) ٦٥/٣٨٢(» تاريخ دمشق « أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 ). ٨٦٥(» صحيح البخاري « يف 

وابن عمر هو » مات أبو: ابن عمر«:  ولعل تقديره)ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ما) ٣(
 ).٣/٤٥٠(البن سعد »الطبقات الكربى « الواقدي كام يف 
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 , وصىل عليه عثامن, ونزل يف قربه)١([..........] يف خالفة: قال
 . وثالثني)٢([......]وقشبن ++نيار, وسالمةبن ++بردة++أبو

اد العبن ++عبد اهللا −٨٣٨  )*(واريْتُا
 صدقة, عنبن ++حييى البلخي, عن بكربن ++حامد  −٢٤٤٧
, )٣([...]عمرو بن ++اهللا++ عبد عن−هند++ أبيابن: عنيي− سعيدبن ++اهللا++عبد
  إين أعوذاللهم«:  قالاهللا ++ أن رسول:اهلاد العتواريبن ++اهللا++ عبدعن

ّأجهل أو جيهل علي, اللهم جنبني أن أزل م أو ظلُأو أ )٤(]..[...بك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »بن عفان ++عثامن«: , ولعل تقديره)ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ما) ١(
 . »سنة أربع« : , ولعل تقديره)ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ما) ٢(

أسد «نسبه املصنف هنا جلده, وقد نسبه كام ابن األثري يف : وىلاأل: فيه مسألتان(*) 
بن ++−وهو اهلاد−بن عمرو ++سامةأبن ++بن شداد++عبد اهللا«: فقال) ٣/٣٠٤(» الغابة
بن كنانة ++مناة++بن عبد++بن بكر++بن ليث++بن عامر++ةبن عتوار++بن بر++بن جابر++اهللا++عبد

ا بالليل ليهتدي ًألنه كان يوقد نار; »اهلاد«ام قيل جلده  وإني,الكناين الليثي ثم العتوار
ّوبين السمعاين يف . » نسب إىل جده»بن اهلاد++شداد«:  ويقال البنه,هبا األضياف

بضم العني املهملة, «: ألي يشء هي, فقال» العتواري«نسبة ) ٤/١٥٥(» األنساب«
 ,»عتوارة« النسبة إىل هذه .وسكون التاء بنقطتني من فوقها, ويف آخرها راء مهملة

  . »زدوظني أهنا بطن من األ
, :الثانية  يف صحبته نظر, والراجح أنه ليس له صحبة, وإنام ولد عىل عهد النبي 

املصنف, وابن السكن أهنام ذكراه يف ) ٥/١٣,٢١٦(» اإلصابة«وهبذا تعقب احلافظ يف 
» ختلف فيهم من الصحابةاإلنابة ملعرفة امل«وانظر . الصحابة, وأن الصحيح أنه تابعي

)١/٣٨٦.( 
: هذا احلديث للبغوي وفيه) ٥/٢١٦(» اإلصابة«, وعزا احلافظ يف )ف(غري واضح يف ) ٣(

 .»بن عمرو اجلمحي ++اهللا++عبد« 
 . »َأن أظلم«: , وتقديره)ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ما) ٤(
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 فحل بيني وبني ,بيني وبني قلبي ۩)١(.... اللهم كامأضلواهدين أن 
 .)٢(»الشيطان

يااهللا ++عبد −٨٣٩  )*(د
بن ++الرحيم, عن حييى++ عبدنا: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٤٤٨

  .املغرية, عن بعض بني مدلجبن ++اهللا++ عبدسعيد, عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألبي نعيم » رفة الصحابةمع«كام يف » حلت« : , وتقديرها)ف( كلمة غري واضحة يف )١(
 .هند به++بن أبي++بن سعيد++اهللا++من طريق عبد) ٤/١٨٠٢(

 .]ف/ب−٢٠٣[  ۩  
» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤/١٨٠٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++أخرجه أبو) ٢(

, وابن )٦٠٣(» مساوئ األخالق«, واخلرائطي يف )٢٣٨٣(» األوسط«, و)٢٤/٩(
 عن الشعبي, عن اهلذلي, بكر++مجيعهم من طريق أبي) ١٨١٣ (»معجمه«األعرابي يف 

 بيتي من اهللا ++رسول خرج ما«: قالت  ميمونة عن اهلاد,بن ++شدادبن ++اهللا++عبد
يف دعاء اخلروج من » ميمونة«, نحوه من مسند »قال ثم, السامء إىل برصه رفع إال قط

وقد ذكر طريق . »األوسط« الطرباين يف بكر اهلذلي كام قال++وقد تفرد به أبو. املنزل
رواه منصور, ++املحفوظ ما«: وقال) ١٥/٢٢١(» العلل«ميمونة  الدارقطني يف 

 .»ًعن الشعبي, عن أم سلمة مرفوعا
, والنسائي )٣٤٢٧(, والرتمذي )٥٠٩٤(داود ++وحديث أم سلمة عند أبي

 .لموالراجح فيه اإلرسال واهللا أع) ٣٨٨٤(, وابن ماجه )٥٤٨٦(
ًاختلف يف اسمه اختالفا كثريا كام ذكره احلافظ يف (*)  عبد «:  فقال)٤/٣٨٨( »اإلصابة«ً

عن ماء البحر يف احلديث الذي أخرجه   قيل هو اسم الذي سأل النبي :العركي
بن رشدين أن اسمه ابن بشكوال عن ا وحكى .هريرة++ من طريق أبي»املوطأ«مالك يف 

 ثم ساق هو والبغوي من , بالتصغري»عبيد« اسمه : الطرباين قال.»اهللا املدجلي++عبد«
 عن ,بن جرير++اهللا++ عن عبد,بن عباس القتباين++ عن عياش,بن صخر++طريق محيد

 قال .»هو الطهور ماؤه احلل ميتته« : فقال,عن ماء البحر  أنه سأل النبي »العركي«
بن ا وكذا حكاه ,»عبد ود«  بلغني أن اسمه: وقال,»صخر++محيد أبو« صوابه :البغوي

 بفتح املهملة والراء : والعركي»عبد«اسم العركي « :بن الفريض قالابشكوال عن 
» علل الدارقطني«وانظر . » ووهم من قال إنه اسم بلفظ النسب.بعدها كاف هو املالح

 .; فإنه ذكر أسانيد حديثه واخلالف يف تسميته)٩/١١(
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بن ++اهللا++ عبدنا حييى, عن: زيدبن ++نا محاد: الربيع الزهراين++أبو و −٢٤٤٩
 . ُ أن النبي  سئل:املغرية, عن أبيه, عن رجل من بني مدلج

 , عن ماء البحراهللا ++أنه سأل رسول: شيبة يف حديثه++ي أبوقال ابن
 . )١(»يتتهَور ماؤه احلالل مُهَّهو الط«: فقال

بن ++ربه++ عبدعمر, عنبن ++اهللا++ عبدابن وهب, عن: روى هذا احلديث
بردة, عن ++بن أبي++اهللا++بن عبد++اهللا, عن املغرية++بن عبد++سعيد وإسحاق

, وذكر احلديث يف ماء البحر أنه :املدجلياهللا ++عبد  .أتى النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من طريق )٥/٣٦٥(» مسنده«, وأمحد يف )١/١٣٠(» فاملصن«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي) ١(
 .ومل يسم الصحابي. دلجبن املغرية, عن بعض بني م++اهللا++بن سعيد, عن عبد++حييى

 ثنا :بن زيد++ محاد:من طريق) ٧٢٤٠( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأخرجه أبو
وأهبم . لجبن املغرية, عن أبيه, عن رجل من بني مد++اهللا++ عن عبد,بن سعيد++حييى

 .ًالصحابي أيضا
بن ++ربه++عبد: من طريق )٤٠٣٣( »رشح مشكل اآلثار«ولكن أخرجه الطحاوي يف 

 .»عبد اهللا«كذا سامه . اهللا املدجلي++بردة, عن عبد++بن أبي++سعيد, عن املغرية
 فروي :بن سعيد++اختلف فيه عىل حييى«: )١/٣( »الكربىالسنن «يف هقي بيالقال 

وروي عنه عن .  عن النبي , عن رجل من بني مدلج,بردة++بن أبي++عنه عن املغرية
بن ++ وروي عنه عن عبداهللا. من بني مدلج أن رج:بردة++بن أبي++بن املغرية++عبداهللا

 وقيل . عن أبيه,اهللا++بن عبد++ وعنه عن املغرية. عن رجل من بني مدلج,املغرية الكندي
 .»غري هذا

ّاخلالف فيه, ثم صوب طريق اإلمام مالك ) ٩/١١(» للالع«وأطال الدارقطني يف 
بردة, عن ++بن سلمة, عن املغرية, عن أبي++بن سليم, عن سعيد++صفوانومن وافقه عن 

داود ++, وأبو)٤٣(» املوطأ«هريرة أخرجه مالك يف ++فاحلديث من طريق أبي. هريرة++أبي
 ).٣٨٦(, وابن ماجه )٥٩(, والنسائي )٦٩(, والرتمذي )٨٣(
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 )*(معاويةبن ++عبد اهللا −٨٤٠
بن ++عمروثي  :العالء الزبيديبن ++إبراهيمبن ++ إسحاق −٢٤٥٠

 أن :جبري حدثهبن ++الرمحن++ عبد أن:جابربن ++ ثي حييى:احلارث الزبيدي
 اهللا ++ أن رسول:معاوية الغارضي حدثهمبن ++اهللا++ عبد أن:أباه حدثه

 وحده فإنهاهللا ++َدبَن عَم: م اإليامنْعَم طِعَن فعلهن فقد طَثالث م«: قال
 فقال ,»زّكا نفسه++ وعبدإله إال اهللا, وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه,++ال

 .)١(» معه حيث كاناهللا ++يعلم أن«: وما تزكية املرء نفسه? قال: رجل
 معاوية من أصحاببن ++اهللا++ عبدإن: إبراهيم الزبيديبن ++ وزعم إسحاق

 .اهللا ++رسول
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الطبقات الكربى«, و)٥/٣١(» التاريخ الكبري«: خالف يف صحبته, وانظر لرتمجته++ال(*) 

بن معاوية الغارضي ++عبد اهللا«:  وقال)٢/١٠٢( »معجم الصحابة«, و)٧/٤٢١(
 ).١٦/١٦٣(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٤٠(» اإلصابة«, و»األسدي

بن ++ق شيخ املصنف إسحاقمن طري) ١/٣٣٤(» املعجم الصغري«أخرجه الطرباين يف ) ١(
 .إبراهيم الزبيدي به

, )٥/٣١(» التاريخ الكبري«, والبخاري يف )١٥٨٤(داود ++واحلديث أخرجه أبو
, )٢/١٠٢(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٧/٤٢١(» الطبقات«وابن سعد يف 

 بن++اهللا++بن نفري, عن عبد++من طريق جبري) ٤٥٢٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
بن معاوية إال هبذا ا هذا احلديث عن ىال يرو«: وقال الطرباين.معاوية الغارضي به

 .»ا غري هذاًا مسندًبن معاوية الغارضي حديث++ وال نعرف لعبد اهللا,اإلسناد
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زنيبن ++عبد اهللا −٨٤١  )*(يسار ا
 عياش, عن أبان, عنبن ++صالح احلراين, عن إسامعيل++ أبو −٢٤٥١
ال تذهب «: يسار املزين, عن النبي  قالبن ++اهللا++ عبداجللد, عن++أبي

 كام ختلق  يف قلوب أقوام من هذه األمةَحتى خيلق القرآناأليام والليالي 
 .ًوذكر كالما غري هذا. )١(»سوى القرآن أعجب إليهم++ ما ويكون,الثياب

 )*(حاجب الفزاريبن ++عبد اهللا −٨٤٢
 علي الفزاريبن ++ثي مسعود: حممد املديني قالبن ++ يعقوب −٢٤٥٢
حاجب الفزاري, عن أبيه, عن بن ++اهللا++بن عبد++الوليدبن ++ثي خالد: قال

 أن احلُباب الفزاري :اهللا ++د أدرك رسول وكان ق,حاجببن ++عبداهللا
آمرك أن «: تأمرين? قال++ ما,يا رسول اهللا:  فقالاهللا ++أتى رسول

 فغدا بأهله وماله:  ففعلت, قال»هتاجر«: أسلمت, قال: , قال»تسلم
 .)٢( فجعلنا ننظر إليهم يمشون خلفه,مهاجرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ًا صغري أرسل شيئيبن يسار املزين تابع++عبد اهللا«: )٥/٢١٩( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

بن ++إسامعيل رواية من وذكر الصحابة يف البغوي فذكره«: »صابةاإل«قال احلافظ يف ) ١(
 .»هذا سند غري ثابت«: وذكر احلديث وقال عقبه» عياش

» مسنده«بن أسامة يف ++هذا, ومل نقف عليه من هذا الوجه, ولكن أخرجه احلارث
 جعفربن ++حممد حدثنا): ٦/٥٩(» حلية األولياء«نعيم يف ++, ومن طريقه أبو)٧٦٨(

 عن ,اجللد++ أبوحدثني :قال عياش++بن أبي++أبان عن ,عياشبن ++إسامعيل ثنا :ركاينالو
 . »بن يسار املزين++معقل«فجعله من مسند . املزين يساربن ++معقل

واحلديث املذكور يبني أن له إدراًكا ) ٤/٤٥(» اإلصابة«مل أجد من ذكره غري احلافظ يف (*) 
 .ب صاحب القصةُفقط, وأما إثبات الصحبة فهي للحبا

 »اإلصابة«للبغوي, ومل نجد من ذكره غري احلافظ يف ) ٤/٤٥(» اإلصابة«عزاه احلافظ يف +)٢(
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زنياهللا ++عبد −٨٤٣  )*(+]نبيشة[بن ++علقمة++ أبو,ا

 .رشحبيلبن ++اهللا++ عبد اسمه:اليق
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٣١/٣١٥(» تاريخ دمشق« كام أثبتناه من »نبيشة«: ولعل تقديره) ف(غري واضح يف (*) 

والد  »بن نبيشة++بن سنان++عبد اهللا«بن خياط فرق بني ++فإن ابن عساكر ذكر أن خليفة
ق ّهكذا فر« :, ثم قالاهللا++بن عبد++والد بكر» بن هالل++بن عمرو++عبد اهللا« وبني لقمةع

 .»بينهام البغوي يف املعجم
ُبينام خلط بني االثنني احلافظ أبو :  فقال)٣/١٧٢٣( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ّ

رشحبيل والد ابن : بن هالل, وقيل++بن عمرو++اهللا++ وهو عبد,علقمة++اهللا املزين أبو++عبد«
 )٣١/٣١٨( »تاريخ دمشق«وكذا نقل ابن عساكر يف . »بكر وعلقمة, حديثه عند ابنه

بن رشحبيل املزين والد بكر ا : وقيل,بن هالل++بن عمرو++عبد اهللا«: عن ابن منده قال
 .» وروى عنه ابناه,وعلقمة



 ٤٥ بعرااملجلد ال  

 )١([...]من روى عن الن  
Mاب بن ++عمر −٨٤٤  )*(ا

 نا ابن :خالد احلراينبن ++ عمرنا: منصور املروزيبن ++ أمحد −٢٤٥٣
ٍابن نوفل يتيم  ۩الرمحن++بن عبد++ حممد: يعني,األسود++ أبيهليعة, عن

بن ++نفيلبن ++طاباخلبن ++الزبري, عن عروة, عن عمربن ++عروة
 .)٢(ًكعب, شهد بدرابن ++عديبن ++رزاحبن ++العزى++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كام هي » ه عمرممن ابتداء اسم«: , ولعل تقديره)ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ما) ١(

 . عادة املصنف
بن ++العزي++بن عبد++بن نفيل++بن اخلطاب++عمر«: )٤/٥٨٨( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 −بمهملة ومعجمة وآخره مهملة−بن رزاح ++بن قرط++اهللا++بن عبدا −بالتحتانية–رياح 
 وأمه ,حفص أمري املؤمنني++ أبو,بن غالب القريش العدوي++بن لؤي++بن كعب++بن عديا

 . »بن الزبريا كذا قال .بن املغرية املخزومية++حنتمة بنت هاشم
 حنتمة بنت هاشم ذي :أمه«: )١٢/٣١٧( »هتذيب الكامل«وقال املزي يف 

 حنتمة بنت هشام وهو أشهر : وقيل,بن خمزوم++بن عمر++اهللا++بن عبد++بن املغرية++الرحمني
ا ًوشهد بدر اهللا ++ينة قبل رسولا وهاجر إىل املدً أسلم بمكة قديم.واألول أصح

 ستة : وقيل, اخلالفة عرش سنني ومخسة أشهريوول, اهللا ++واملشاهد كلها مع رسول
 لثالث بقني منه سنة : وقيل, وقتل يوم األربعاء ألربع بقني من ذي احلجة,أشهر

  وقد قيل,بكر++وسن أبي بن ثالث وستني سنة يف سن النبي اثالث وعرشين وهو 
 . »يف حجرة عائشة اهللا ++ ودفن مع رسول, وهذا هو األصح,يف سنه غري ذلك

خيلو منها كتاب من كتب السري والتواريخ والرجال, بل ++ومصادر ترمجته كثرية ال
 .بن شيبة, والطربي, وابن النجاد++ومنهم من أفرد له مسند مستقل كيعقوب

 .]ف/أ−٢٠٤[  ۩  
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( تظهر واضحة يف بعض مفردات هذا األثر مل+)٢(

 . حيث أخرجه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٥٣, ٤٤/٥٢(
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سابق, عن بن ++أخربين صدقة: حممد املروزي قالبن ++ زهري −٢٤٥٤
 )١(احلارث, عن بعض آل عمروبن ++الرمحن++ عبدثي: إسحاق قالبن ++حممد

 أمه : يعني,املغريةبن ++كان عمر حلنتمة بنت هشام: أو بعض أهله قال
 .)٢(جهل خاله++ أبوهشام, وكانبن ++ٍجهل++ أبي أخت,حنتمة
داود الياممي, عن بن ++نا سليامن: الوليد الكنديبن ++ برش −٢٤٥٥
 أن النبي  قال لعمر :هريرة++ أبيسلمة, عن++ أبيكثري, عن++بن أبي++حييى

 .»حفص++ أبايا«: يف حديث ذكره
عامر الشعبي  عن جابر, عن , نا هشيم:يونسبن ++ رسيح −٢٤٥٦
َعمر أعرس أيرسكان : قال َ)٣(. 

قال :  عن محيد قال,شهاب++ أبونا: الربيع الزهراين++ أبو −٢٤٥٧
ًباحلناء بحتاخضب عمر  : أنس ْ)٤(. 

: أنا شعبة وزهري, عن محيد, عن أنس قال: اجلعدبن ++ علي −٢٤٥٨
 .)٥(كان عمر خيضب باحلناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق املصنف به) ٤٤/٩(» تاريخ دمشق« كام يف» ُعمر«: , وصوابه)ف(كذا يف ) ١(
 . من طريق املصنف به) ٤٤/٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 .من طريق املصنف به) ٤٤/٢١(» تاريخ دمشق«اكر يف أخرجه ابن عس+)٣(

ّويسم ,اًمجيع ِبيديه يعمل الذي وهو: وأعرس أيرس َاألضبط ىُ َ ْ. 
 »فتح الباري«كام يف . اًبموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي رصف: ًبحتا) ٤(

 حدثنا :الربيع العتكي++حدثني أبو): ٢٣٤١(واحلديث أخرجه مسلم . )١٠/٣٥٥(
 .»واختضب عمر باحلناء بحتا«: عن أنس, وفيه , حدثنا ثابت:محاد

من طريق البغوي به, وأخرجه ) ٤٤/٢١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)٥(
 ). ١٤٥٩(» مسنده«بن اجلعد شيخ املصنف يف ++علي
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عبد الرمحن ++بن أبي++حممدموسى و++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون −٢٤٥٩
نا : عبد الرمحن املقرئ++ أبويزيدبن ++اهللا++ عبدنا: املقرئ وغريمها قالوا

بن ++هاعان, عن عقبةبن ++عمرو, عن مرشحبن ++رشيح, عن بكربن ++حيوة
لو كان بعدي نبي لكان «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: عامر اجلهني قال

 .)١(»اخلطاببن ++عمر
خالد األمحر, عن ابن ++ أبونا: إسحاق اهلمداينبن ++ هارون −٢٤٦٠
 إسحاق, عن مكحول, عن غضيف, عنبن ++ِالغاز وحممدبن ++عجالن

 جعل احلق عىل اهللا ++إن«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: ذر قال++أبي
 .)٢(»لسان عمر يقول به

عروبة, ++ أبينا ابن علية, عن ابن: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٤٦١
 أن عمر أصيب :طلحة++بن أبي++اجلعد, عن معدانبن ++ قتادة, عن ساملعن

 .يوم األربعاء ألربع بقني من ذي احلجة
ثي رشدين : صالح قالبن ++اهللا++ عبدنا: زنجويهبن ++ حممد −٢٤٦٢
سعد بن ++يوسف األنصاري, عن سهلبن ++يوسف احلارث++ أبووثي: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه و من طريق البغوي به,) ٤٤/١٥٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف +)١(

, ئبن يزيد املقر++اهللا++عبد الرمحن, عبد++ عن أبي)٤/١٥٤(أمحد و ,)٣٦٨٦(الرتمذي 
نعرفه إال من ++هذا حديث حسن غريب, ال«:  قال الرتمذي.بهبن رشيح, ++عن حيوة

 .»بن هاعان++حديث مرشح
من طريق املصنف به, وأخرجه ) ٤٤/٩٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

» املستدرك«, واحلاكم يف )٦٨٣(» فضائل الصحابة «, وأمحد يف)٢٩٦٤(داود ++أبو
هذا حديث «: وقال احلاكم... ذر++من طريق مكحول, عن غضيف, عن أبي) ٣/٩٣(

 .» و مل خيرجاه هبذه السياقة,صحيح عىل رشط الشيخني
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ربع بقني من ذي احلجة سنة دفن عمر يوم األربعاء أل: األنصاري قال
 .ثالث وعرشين

بكري بن ++سمعت حييى: منصور املروزي قالبن ++ أمحد −٢٤٦٣
 . وكفنه يف مخسة أثواب,عمربن ++اهللا++ عبدَولني غسل عمر ابنه: يقول
 عن ,أنسبن ++ثي مالك: الزبريي قالاهللا ++عبدبن ++ مصعب −٢٤٦٤

 .ً وكان شهيدا,ه أن عمر غسل وكفن وصلي علي:نافع, عن ابن عمر
نا سفيان, عن : الربيع الزهراين وابن املقرئ قاال++ أبو −٢٤٦٥

 .)١(صهيبصىل عىل عمر : معمر, عن الزهري قال
 أن :نا سفيان, عن عمرو, عن ابن شهاب:  ابن املقرئ −٢٤٦٦

, وإنام أتاين هذا )٣(ً لي أربعا ومخسني)٢(ّويفُت ۩هذه: وقالعمر أخذ بلحيته 
 .)٤( فقتل عند ذلك,خوالي بني املغريةالشيب من قبل أ

قال عبيد : أسامة يقول++ أباسمعت: سعيد األشج قال++ أبو −٢٤٦٧
 .تل عمر وله سبع ومخسونُق: اهللا, عن نافع قال

يوسف, عن سفيان, عن بن ++نا حممد:  ابن زنجويه −٢٤٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف +)١(
 .ابن عساكر من طريق البغوي بهحيث رواه ) ٤٤/٤٤٩(

 ./]ب−٢٠٤[  ۩  
من طريق ) ٤٤/٤٦٨(» تاريخ دمشق« كام أثبتناه من »يومي«, والصواب )ف(كذا يف ) ٢(

 املصنف به
 .»ومخسون«: من طريق املصنف به) ٤٤/٤٦٨(» تاريخ دمشق«, ويف )ف(كذا يف ) ٣(
  . بغوي بهمن طريق ال) ٤٤/٤٦٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٤(
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 ّويفُت: خيثمة قاال++ أبيالزبري وابنبن ++عبدالعزيز, عن رجل, عن عروة
 .ست ومخسني:  وقال أحدمها,ر وهو ابن مخس ومخسنيعم

 نافع, عن ابنبن ++اهللا++ عبدنا: املغرية املخزوميبن ++ حييى −٢٤٦٩
كان يعني خالفة عمر عرش سنني : نعيم, عن نافع موىل ابن عمر قال++أبي

 .)١(ومخسة أشهر
 منصوربن ++نا النرض: يزيد الرفاعيبن ++هشام حممد++ أبو −٢٤٧٠

 رأيت عليا :علقمة قالبن ++اجلنوب عقبة++ أبو أخربين:لرمحنعبدا++أبو
 فإين ;اجلنوب++ أبامه يا:  يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال

 مه يا:  فقال,اخلطاب يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي لهبن ++رأيت عمر
ستقي  يستقي ماء لوضوئه فبادرته أاهللا ++ فإين رأيت رسول;احلسن++أبا

 .)٢(» أكره أن يرشكني يف طهوري أحد,يا عمر«: له فقال
إبراهيم بن ++نا أمحد: نا غندر: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٤٧١
سمعت عبيد : إبراهيم قالبن ++نا شعبة, عن سعد: داود++ أبونا: العبدي

عوف, عن عمر بن ++الرمحن++ عبدحيدث عن ابن عباس, عناهللا ++عبدبن ++اهللا
 وقد رجم ?اجللداهللا ++ إنام يف كتاب,بال الرجم++ ما:ًناسا يقولونإن : قال

اهللا ++أثبت عمر يف كتاب:  ولوال أن يقولوا, ورمجنا بعدهاهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق البغوي به) ٤٤/٤٧٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ) ١(
بن يزيد الرفاعي به, ++عن شيخ املصنف حممد) ٢٣١(» مسنده «يعىل يف ++أخرجه أبو )٢(

اجلنوب ++ وأبو,يعىل والبزار++رواه أبو«): ١/٢٢٧( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 
, وأطال يف بيان تضعيف )٢/٢٤٤(البن امللقن » ريالبدر املن«وانظر . »ضعيف
 .احلديث
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 .)١(ليس فيه ألثبتها كام أنزلت++ ماتعاىل
 ,, عن عامرُعلبة, عن مطرفبن ++)٢(ذاودنا :  حييى احلامين −٢٤٧٢

اخلطاب وأنا كئيب بن ++ بي عمرّمر:  قالطلحة, عن طلحةبن ++عن حييى
أنا سمعت : قال عمر: مسهر, وزادبن ++فذكر معنى حديث علي. حزين

 ّها عليّ فرد,من قال الكلمة التي راودت عمي عليها«: النبي  يقول
ُ ووجد هلا روحا حني خترج نفسه,ُ إال فسح له,يقوهلا عند موته++ال  فقال ,»ً

 .)٣(صدقت واهللا: طلحة
 ** * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++اهللا++بن عبد++مطوال جدا من طريق الزهري, عن عبيد اهللا) ٦٨٣٠(أخرجه البخاري +)١(

, وانظر ++عتبة , )٢/٩(» علل الدارقطني«بن مسعود, عن ابن عباس, عن عمر 
أي بدون . »عمر عن عباس, بنا عن اهللا, عبيد عن الزهري,رواية املحفوظ «: ثم قال

 .»بن عوف++عبد الرمحن«ذكر 
 ذال أوله ذواد  وأما«): ٣/٣٣٧(» اإلكامل«, وضبطه ابن ماكوال يف )ف(يف  هكذا )٢(

 عن يروى كويف احلارثي علبةبن ++ذواد فهو مشددة واو وبعدها معجمة مفتوحة
: يقال النسائو.  »املنذر++ أبوكنيته وغريمها سليم++بن أبي++وليث طريفبن ++مطرف

 ).٣/١٩١(» هتذيب التهذيب«انظر ترمجته يف . , وضعفه ابن معنييليس بالقو
من طريق البغوي به, وأخرجه ) ٤٤/٢٨٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(

بن ++من مسند عمر) ١/٢٨(, وأمحد )١٠٩٣٩: ١٠٩٣٧(» الكربى«النسائي يف 
 .)٣٥١ – ٣٥٠ /١( احلاكم وصححهاخلطاب, 
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سد++بن عبد++سلمة++بن أبي++ عمر:أبو حفص −٨٤٥  )*(ا
بن ++)١(]عبد اهللا[بن ++هاللبن ++األسد++بن عبد++اهللا++ عبد:سلمة++ أبيواسم

بن ++ وابن عمته, وأم عمراهللا ++خمزوم, وكان رضيع رسولبن ++عمر
 .أمية زوج النبي ++ أبيأم سلمة بنت: سلمة++أبي

فليح, عن بن ++ نا حممد:فرويموسى البن ++ هارون −٢٤٧٣
أمية ألبي ++ أبيولدت أم سلمة ابنة: عقبة, عن الزهري قالبن ++موسى

 .سلمة++بن أبي++ عمر:سلمة بأرض احلبشة
 )٢([...]بن ++نا محاد: نا ابن عائشة :سعد الزهريبن ++ أمحد −٢٤٧٤
ن شهد َ أن عمر كتب أبناء م:املسيببن ++ عن أنس وسعيد,زيدبن ++علي
 .)٣(سلمة++بن أبي++عمر: أربعة آالف منهما ًبدراملهاجرين ن ِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األسود++بن عبد++سلمة++بن أبي++عمر«): ٣/١١٥٩(» االستيعاب«الرب يف ++نسبه ابن عبد(*) 
 . »بن خمزوم القريش املخزومي++بن عمر++اهللا++بن عبد++بن هاللا

 أمه أم سلمة زوج ,صحابي صغري«): ٤١٣(» تقريب التهذيب«وقال احلافظ يف 
 .»ثالث وثامنني عىل الصحيح ومات سنة , عىل البحرينيوأمره عل,  يالنب

البن » اجلرح والتعديل«, و)٦/١٣٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٦٣(البن حبان » الثقات«, و)٦/١١٧(حاتم ++أبي

البن » االستيعاب«, و)٤/١٩٣٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٢٤(قانع 
» هتذيب الكامل«, و)٤/٥٩٢(البن حجر » اإلصابة«و, )٣/١١٥٩(الرب ++عبد

)٢١/٣٧٢.( 
 ., واستظهرناه من مصادر ترمجته)ف(غري واضح يف ) ١(
 ).ف(غري واضح يف ) ٢(
 طريق من يالبغو أخرج«: عن املصنف فقال) ٦/٢١(» اإلصابة«ذكره احلافظ يف +)٣(

 = شهد ممن املهاجرين أبناء كتب عمر أن :املسيببن ++سعيد عن ,أنس عن ,زيدبن ++علي
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ابن سعيد, :  يعني واملبارك۩رشيكأنا : اجلعدبن ++ علي −٢٤٧٥

دخلت عىل : سلمة قال++بن أبي++عروة, عن أبيه, عن عمربن ++عن هشام
:  فقال,ًالنبي  فرأيته يصلي يف ثوب واحد متوشحا به فطعمت معه

 .)١(»ا يليك وكل مم,اذكر اسم اهللا«
 :عروة, عن أبيهبن ++نا سفيان, عن هشام: معمر اهلذلي++ أبو −٢٤٧٦

بن ++سمعت وهب: كثري قالبن ++سلمة والوليد++بن أبي++أنه سمع عمر
ِكنت يتيما يف ح: كيسان سمع عمر قال ر النبي  فكانت يدي تطيش ْجً

 .)٢(» مما يليكيا غالم, سم اهللا, وكل«: اهللا ++يف الصحفة, فقال لي رسول
بن ++عيينة, عن الوليدبن ++نا سفيان: املخزومياهللا ++عبد++ أبو −٢٤٧٧

ا يف ًكنت غالم: سلمة قال++بن أبي++ عن عمر,كيسانبن ++كثري, عن وهب
 فقال لي , وكانت يدي تطيش يف الصحفة,اهللا ++ر رسولْجِح

 فام زالت ,»يكل مما يل وُك,ل بيمينك وُك,سم اهللاا ب:قل«: اهللا ++رسول
 .)٣(متيْعِتلك ط

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» بن جحش++حممد«: كذا قال. »جحشبن ++عبداهللابن ++حممد منهم آالف أربعة يف اًبدر
 .»سلمة++بن أبي++عمر«: بدل

 .]ف/أ−٢٠٥[  ۩  
مسند «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ١(

بن الصباح ++اهللا++عبدحدثنا ) ١٨٥٧(, وأخرجه الرتمذي )١٨٥٧(» بن اجلعد++علي
قد «:  قال الرتمذي.بن عروة++ عن هشام, عن معمر,األعىل++ حدثنا عبد:اهلاشمي

وأصله يف الصحيحني كام . »بن عروة يف رواية هذا احلديث++اختلف أصحاب هشام
 .سيأيت يف الطريق اآليت بعد هذا

بن ++عن عمربن كيسان, ++من طريق وهب) ٢٠٢٢(, ومسلم )٥٣٧٦(أخرجه البخاري ) ٢(
 .سلمة++أبي

 .من طريق سفيان, بنفس اللفظ) ٥٣٧٦(أخرجه البخاري   أي حالتي يف األكل, واحلديث)٣(
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األصبهاين, عن بن ++سليامنبن ++نا حممد: عمربن ++اهللا++ عبد −٢٤٧٨
لام : سلمة قال++بن أبي++رباح, عن عمر++بن أبي++عبيد, عن عطاءبن ++حييى

$﴿: نزلت هذه اآلية عىل النبي  نزلت وهو يف بيت أم سلمة yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ 
ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Í h9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Î dγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s?﴾  ]٣٣: األحزاب[ ,

ًدعا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا, فأجلس فاطمة وحسنا وحسينا بني  ً ً ً
: يديه, ودعا عليا فأجلسه خلف ظهره, ثم جللهم بالكساء ثم قال

 .»ًاللهم هؤالء أهل بيتي, فأذهب عنهم الرجس, وطهرهم تطهريا«
أنت بمكانك, «: اهللا ++قال رسول. اجعلني معهم: الت أم سلمةق

 .)١(»وأنت إىل خري

كم السلميبن ++ُعمر −٨٤٦  )*(ا
أنس, عن بن ++نا مالك: الزبريياهللا ++عبدبن ++ مصعب −٢٤٧٩
: احلكم السلمي قالبن ++يسار, عن عمربن ++أسامة, عن عطاءبن ++هالل

ً إن لي جارية كانت ترعى غنما ,يا رسول اهللا:  فقلتاهللا ++أتيت رسول
 ,أكلها الذئب:  ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت,لي فجئتها

ّ فلطمت وجهها وعلي رقبة فقال , وكنت من بني آدم,فأسفت عليها َ ُ
: قالت, »فمن أنا?«: , قاليف السامء: قالت »أين اهللا?«[ :اهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق البغوي به, وأخرجه ) ١٤/١٤٥(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(

: قال الرتمذي. , بهبن األصبهاين++بن سليامن++ حدثنا حممد:حدثنا قتيبة): ٣٢٠٥(الرتمذي 
 .»سلمة++بن أبي++ عن عمر,هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء«
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٢٥(البن قانع » معجم الصحابة«: انظر ترمجته يف(*) 

 ).٢١/٣١٠(» هتذيب الكامل«, و)٤/٥٨٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٩٤٣(
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 .)١(»أعتقها«: , قالأنت رسول اهللا
 .)٢(]..................[...كثري هذا احلديث ++بن أبي++حييى [...]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ١(

 .حيث رواه عن شيخه البغوي به) ٢/٢٢٦(البن قانع » الصحابة
ّوعده . بن أسامة++عن هالل) ١٥١١(» املوطأ«واحلديث أخرجه اإلمام مالك يف 

ورواه «): ٧/٨٢(» العلل«العلامء من أوهام اإلمام مالك, كام قال الدارقطني يف 
بن احلكم, ++بن يسار, عن عمر++عن عطاء: قالبن أنس, عن هالل, ووهم فيه, ف++مالك

 .»وذلك مما يعتد به عىل مالك يف الوهم
بمقدار مخسة أسطر, واالحتامل الذي يظهر لنا أن مكان هذا ) ف(وقع طمس كبري يف ) ٢(

السقط مناقشة املصنف االختالف يف إسناد احلديث; ألن آخر كالم ظهر يف املخطوط 
بن ++فإنه أراد ترجيح رواية حييى» ...كثري هذا احلديث++يبن أب++حييى«: قبل السقط هو

 )٨٣−٨١/ ٧(» العلل«يف لدارقطني وهذا اخلالف ذكره ا. كثري عىل من خالفه++أبي
وهو −ميمونة ++بن أبي++بن يسار, واختلف عنه; فرواه هالل++يرويه عطاء«: فقال
بن ++اويةبن يسار, عن مع++عن عطاء −بن أسامة++بن علي, وهو هالل++هالل
بن زيد ++بن سليامن, وأسامة++كثري, وفليح++بن أبي++حدث به عنه كذلك حييى.احلكم
 أي رجل حمرج أحلف ,يا رسول اهللا: قلت«: وأتى بلفظ أغرب فيه وهو قوله .الليثي

ا ًإذا حلفت عىل يمني فرأيت خري:  قال? ثم أندم عليها فام املخرج منها,عىل اليمني
ووهم − بن أنس, عن هالل++ورواه مالك .», وكفر عن يمينكمنها فأت الذي هو خري

بن احلكم, وذلك مما يعتد به عىل مالك يف ++بن يسار, عن عمر++عن عطاء:  فقال−فيه
بن سلمة, ++بن عثامن, عن شيخ له من أهل املدينة سامه حبيب++ورواه الضحاك .الوهم

بن يسار, ++عنربي, عن عطاءورواه توبة ال .بن احلكم++بن يسار, عن معاوية++عن عطاء
حدثني : بن زيد, عن توبة العنربي, عن عطاء قال++سعيد: فقال واختلف عنه;

بن إياس, عن توبة العنربي, واختلف ++برش جعفر++ورواه أبو .صاحب اجلارية نفسه
كذلك رواه  .بن يسار مرسال++برش, عن توبة, عن عطاء++عوانة, عن أبي++عنه; فرواه أبو

ورواه  .اًبن يسار مرسال أيض++ عن عطاء,مة, عن رجل مل حيرض الشيخ اسمهبن سل++محاد
 =بن يسار, عن رجل من األنصار, ++بن إياس, عن عطاء++برش جعفر++األعمش, عن أبي
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ُمعي[ −٨٤٧ ِعمر ا َ) *( 
بن ++نا حيوة:  نا أبي)١(] قال۩حنبلبن ++أمحدبن ++اهللا++ عبد −٢٤٨٠

ْسعدبن ++حييى نا :نا بقية: ربه قاال++بن عبد++رشيح ويزيد بن ++ عن خالد,َ
:  قالاهللا ++حدثه أن رسولَ أن عمر اجلمعي :نفريبن ++نا جبري: معدان

استعامله? ++ ما: فسأله رجل,»ًبعبد خريا استعمله قبل موتهاهللا ++إذا أراد«
 .)٢(» ثم يقبضه عىل ذلك,إىل العمل الصالح قبل موتهاهللا ++هيديه«: قال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن سليامن, عن ++كثري, وفليح++بن أبي++والصحيح حديث حييى .ومل يذكر فيه توبة
بن احلكم حديث ++سلمة, عن معاوية++ورواه الزهري, عن أبي .ميمونة++بن أبي++هالل

 .» وحديث الطرية دون حديث الصالة, وهو الصحيح عن الزهري,الكهان
وله وفتح امليم وكرس أ بضم «: )٢/٢٣٠ (»توضيح املشتبه«قال ابن نارص الدين يف +(*)

 وإنام , بعضهمه صحابي كذا صحف:بن اجلمعي++عمر −أي الذهبي–قال . العني املهملة
 وجزم ,بن احلمق++ صوابه عمرو:نعيم وقال++ ذكره أبو: قلت. احلمقبن++ذا عمرو

» اإلصابة«وذكره احلافظ يف . » انتهى. وهم فيه بقية:املصنف يف التجريد فقال
 . وعزاه للمصنف) ٤/٥٩٦(

 .]ف/ب−٢٠٥[  ۩  
, وهذا )١/٨١٤(» أسد الغابة«, واستظهرناه من )ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ ما)١(

س يف أول هذه الصفحة مع الطمس الذي يف آخر الصفحة السابقة مع احلديث الطم
املذكور هنا كل هذا فيه إشارة إىل أن هذا الطمس والسابق له ينطوي عىل ترمجة جديدة 

  .فيام نظن» يـعـَمـُجلعمــر ا«:وهي ترمجة
» بةمعرفة الصحا«, و)٤/٥٣٣(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«: وانظر لرتمجته

, »بن احلمق++ عمرو: وصوابهي,بن اجلمع++عمر«: وقال) ٤/١٩٤٤(ألبي نعيم 
 ).٤/٥٩٦(» اإلصابة«و

, والطرباين يف )٢٧٠٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٤/١٣٥( أخرجه أمحد )٢(
ًمجيعا من ) ٤٨٩٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١١٥٢(» مسند الشاميني«

بن ++ثنا جبري: بن معدان, قال++بن سعد, عن خالد++ن الوليد, عن بحريب++بقية: طريق
 = ... عينفري, أن عمرو اجلم
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, واحلديث معروف عن )١(إنه وهم من بقية: وهذا احلديث يقال
 . عن النبي ,)٢(احلمقبن ++عمرو

 )*(ُعمبن ++مرُع −٨٤٨
سمعت : قلت جلابر: الزبري قال++ أبيمن حديث ابن هليعة, عن −٢٤٨١
حدثني : قال. »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«:  يقولاهللا ++رسول
 . )٣(عمري عنهبن ++عمر

 .وال أعلم روي هذا احلديث هبذا اإلسناد إال من حديث ابن هليعة
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخلالف يف احلديث فانظره )٢/٢٣١(» توضيح املشتبه«ذكر ابن نارص الدين يف 
 .للفائدة

 .عن البغوي حتت ترمجة عمر اجلمعي) ٤/٥٩٦(» اإلصابة«نقل هذا القول احلافظ يف ) ١(
بن احلمق بفتح أوله وكرس امليم ++عمرو«:  فقال)٤/٦٢٣( »اإلصابة«حلافظ يف قيده ا) ٢(

 .»بعدها قاف
 ).٤/٥٩٤(البن حجر » اإلصابة«: انظر ترمجته يف(*) 

:  فذكره وفيهبن هليعة,ا حدثنا :حدثنا موسى: )٣/٣٤٦( »مسنده« يف أمحدأخرجه +)٣(
قال احلافظ يف . اهـ. »ه قد سمعهبن عمر وأنا وأخربين : قال جابر. مل أسمعه:قال جابر«
 :قلت«: , ثم ذكر احلديث وقال» يف الصحابةيذكره البغو«): ٤/٥٩٤(» اإلصابة«

 .» وهو الليثي التابعي املشهور,بن عمري++الزبري سأل عبيد++واملحفوظ يف هذا أن أبا



 ٥٧ بعرااملجلد ال  

ه  انعثم: من روى عن الن  ا
 )*(عفانبن ++عثمان −٨٤٩

 .عمرو ++ أبو: ويقال,عبد اهللا++ أبا:يكنى
 فليح, عن موسىبن ++نا حممد: موسى الفرويبن ++ هارون −٢٤٨٢

 . ح)١(ًعقبة, عن الزهري يف تسمية من شهد بدرابن ا
بن ++ثي أبي, عن حممد: حييى األموي قالبن ++ سعيد −٢٤٨٣

 . إسحاق ح
 نا ابن هليعة, عن: خالدبن ++رونا عم: منصوربن ++ أمحدوثين −٢٤٨٤
بن ++عثامن: ًالزبري قالوا فيمن شهد بدرابن ++األسود, عن عروة++أبي

مناف, ختلف عىل ++بن عبد++شمس++بن عبد++أميةبن ++العاص++بن أبي++عفان
َ وكانت وجعة, فتوفيت يوم قدوم أهل اهللا ++رقية ابنة رسول: امرأته ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن++العاص++بن أبي++بن عفان++عثامن«: )٣٨٥( »تقريب التهذيب«قال احلافظ يف (*) 

 , أحد السابقني األولني, ذو النورين, أمري املؤمنني,شمس األموي++بن عبد++أمية
 استشهد يف ذي احلجة بعد عيد األضحى سنة , والعرشة املبرشة,واخللفاء األربعة
 : أكثر وقيل: وقيل, وعمره ثامنون, فكانت خالفته اثنتي عرشة سنة,مخس وثالثني

» اجلرح والتعديل«, و)٦/٢٠٨(للبخاري » ريالتاريخ الكب«: وانظر لرتمجته. »أقل
» الطبقات الكربى«, و)٢/٢٤١(البن حبان » الثقات«, و)٦/١٦٠(حاتم ++البن أبي

» معرفة الصحابة«, و)٢/٢٥٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٥٣(البن سعد 
» هتذيب الكامل«, و)٤/٤٥٦(البن حجر » اإلصابة«, و)١/٥٨(ألبي نعيم 

 .بن اإلمام أمحد++ر ترمجته كثرة وبعضهم أفرده بمصنف كعبد اهللاومصاد) ١٩/٤٤٥(
) ٣٩/٣٥(» تاريخ دمشق«بن عفان  من ++أخرجه ابن عساكر يف يف ترمجة عثامن) ١(

 .من طريق املصنف
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وأجري يا رسول اهللا? :  بسهمه, قالهللا ا++بدر املدينة, فرضب له رسول
 .)١(وهذا لفظ حديث الفروي. »وأجرك«: قال

اهللا ++نا عبد: سالم العطاربن ++نا سعيد: هانئبن ++ إبراهيم −٢٤٨٥
ختلفت عىل : عفان قالبن ++العمري, عن نافع, عن ابن عمر, عن عثامن

 .)٢( بيدهاهللا ++ وكانت مريضة, فبايع لي رسولاهللا ++ابنة رسول
أروى بنت : عفانبن ++أم عثامن:  عمي, عن الزبري قال −٢٤٨٦
 .شمس++بن عبد++ربيعةبن ++كريز

 .)٣(..]..........[...ابن هانئ   −٢٤٨٧
 , حدثني موىل عثامن:يزيدبن ++ نا محاد:الربيع الزهراين++أبو +[ −٢٤٨٨
 ,ٍ بصحفة فيها حلم إىل عثامناهللا ++بعثني رسول: قال ۩ )٤(]عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق البغوي به, وأخرجه ابن ) ٣٩/٣٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

, )١٢٦(» الكبري«, والطرباين يف )٣٤٥, ١٤٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
ابن هليعة, عن : مجيعهم من طريق) ٦/٢٩٣(» السنن الكربى«والبيهقي يف 

 .بن الزبري++األسود, عن عروة++أبي
من طريق املصنف, يف ترمجة ) ٣٩/٣٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

 .بن عفان ++عثامن
 بستة أسطر, وأول إسناد املصنف هنا يناسبه ويوافقه يقدر) ف( وقع طمس كبري يف )٣(

من » بن عفان++عثامن«يف ترمجة ) ٣٩/١٣(البن عساكر » تاريخ دمشق«وقع يف ++ما
بن النعامن ++احلميد ورشيح++بن عبد++ نا سعد:ئحدثني ابن هان«: طريق املصنف بلفظ

بن ++اهللا عثامن++عبد++سمعت أبا: بن عثامن قال++ عن أبان, عن أبيه,الزناد++ أنا ابن أبي:قاال
 .»ا يف الدعاءً فذكر حديث. اهللا ++ قال رسول:عفان يقول

البن  »تاريخ دمشق«يف هنية الصفحة, وقد أثبتناه من ) ف(بني املعقوفني طمس يف ++ ما)٤(
 .  حيث أخرجه من طريق املصنف به)٣٩/٢١(عساكر 
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 ,ًرأيت زوجا أحسن منهام++ مافدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية,
 ومرة أنظر إىل رقية, فلام رجعت إىل ,فجعلت مرة أنظر إىل عثامن

ًهل رأيت زوجا «: نعم, قال:  قلت»دخلت عليهام?«:  قالاهللا ++رسول
 ,يا رسول اهللا, وقد جعلت مرة أنظر إىل رقية++ ال: قلت»أحسن منهام?

 .)١(أنظر إىل عثامن ومرة 
 رزيقبن ++مسلم, عن شعيببن ++نا الوليد: رشيدبن ++ داود −٢٤٨٩
: املسيب يقولبن ++سمعت سعيد: شيبة, عن عطاء اخلراساين قال++أبي

 .رأيت عثامن خيضب بالصفرة
بن ++ نا حممد:نوح األشقربن ++داودنا : إسحاقبن ++ حممد −٢٤٩٠
 صف ,سعيد++ أبايا:  سأل احلسن فقال أن رجعتبةبن ++نا خمارق: محران

كان رج أبيض نحيف اجلسم مرشف األنف كثري شعر : لنا عثامن فقال
كان رداؤه ++ ما:الساعدين والساقني, شعر رأسه إىل أنصاف أذنيه, قلت

كان ++ ما:ثامنية دراهم, قلت: كم كان ثمنه? قال: ْمصري, قلت: قال
: , قالثامنية دراهم: ان ثمنه? قالكم ك:  قلت)٢(سنبالينقميصه? قال 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ف/أ−٢٠٦[  ۩  
من طريق املصنف به, واخلطيب يف ) ٣٩/٢١(» خ دمشقتاري«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

» الكبري«كالمها من طريق املصنف به, وأخرجه الطرباين يف ) ٩/٣٨(» تاريخ بغداد«
 ., بهالربيع الزهراين++ ثنا أبو:يبن إسحاق التسرت++حدثنا احلسني): ٩٧(

ّسنبالنية«): ٢/٤٠٦( »النهاية«قال ابن األثري يف +)٢(  ثوب :ل يقال سابغة الطو:أي ُ
ُسنبالَين َ وسنبل ثوبه,ُ َ ْ ْ إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه:َ َ َّ  :ومنه حديث سلامن. ْ

ٌّوعليه ثوب سنبالنى« ُ ْ ُ ًيحتمل أن يكون منسوب: ي قال اهلرو.»ٌ ا إىل موضع من َ
 .»املواضع
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 .)٣(وهلام قباالن )٢( خمرصتان)١(ونعاله معقبتان
 سلمة احلراين, عنبن ++نا حممد: عمرو البغويبن ++ اخلليل −٢٤٩١
اهللا, عن ++بن عبد++أنيسة, عن حممد++بن أبي++عبد الرمحن, عن زيد++أبي

 ويف هللا ا++دخلت عىل رقية بنت رسول: هريرة قال++ أبياملطلب, عن
ً من عندي آنفا, رجلت رأسه, اهللا ++خرج رسول: يدها مشط فقالت

 ;أكرميه«: كخري الرجال, قال:  قلت»عبد اهللا?++ أباكيف جتدين«: فقال أبا
 .)٤(»ًفإنه من أشبه أصحابي خلقا

 نا ابن هالل, عن قتادة, عن أنس: عبادبن ++ طالوت −٢٤٩٢
إهنا ستكون فتن «: زي, أن النبي  قالشقيق, عن مرة البهبن ++اهللا++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالتي هلا عقب: َّاملُعقبة«: )٣/٥٢٦( »النهاية«قال ابن األثري يف +)١( َ« . 
ِأي قطع خصراها حتى صارا مستدقني«: )٢/٣٧( »النهاية«ال ابن األثري يف ق) ٢( َّ َُ َ ْ ُ ْ َ«. 
 .من طريق البغوي به) ٣٩/١٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(

َّزمام النعل وهو السري الذي يكون : ِالقبال«: )٤/٨( »النهاية«قال ابن األثري يف  ْ َّ ِ
َ وقد أقبل نعله ,ِبني اإلصبعني ْ  .»َوقابلهاَ

من طريق املصنف, وأمحد يف ) ٣٩/٩٧(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٤(
» املستدرك«, واحلاكم يف )٩٩(» الكبري«, والطرباين يف )٨٣٤(» فضائل الصحابة«
بن ++زيد: مجيعهم من طريق) ٢٣٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٤/٥٢(

هذا «: قال احلاكم. , بههريرة++ أبيعن املطلب, عن اهللا,++بن عبد++حممد عن أنيسة,++أبي
 فإن رقية ماتت سنة ثالث من اهلجرة عند فتح ;حديث صحيح اإلسناد واهي املتن

ال و«: ثم ساقه بإسناد آخر وقال. »هريرة إنام أسلم بعد فتح خيرب واهللا أعلم++ وأبو,بدر
قدم من الصحابة أنه دخل اهللا تعاىل روى هذا احلديث عن مت++هريرة رمحه++أشك أن أبا

جممع «وقال اهليثمي يف . » لكني قد طلبته جهدي فلم أجده يف الوقتعىل رقية 
 .»رواه الطرباين ورجاله ثقات«): ٩/٨١(» الزوائد
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هذا وأصحابه عىل :  فقال,عّ بنا رجل مقنّ فمر,»)١(صيايص بقركأهنا 
 .)٢(عفانبن ++ فإذا هو عثامن,احلق, فذهبت فنظرت إليه

 نا :مهديبن ++الرمحن++ عبدنا: إبراهيم العبديبن ++ أمحد −٢٤٩٣
 ,ججت مع عمرح: مرضب قالبن ++إسحاق, عن حارثة++ أبيشعبة, عن

عثامن, وحججت مع عثامن فكان : فكان احلادي حيدو أن األمري بعده
 .)٣(ّإن األمري بعده علي: احلادي حيدو

 سلمة, عن اجلريري, عنبن ++نا محاد: خالدبن ++ هدبة −٢٤٩٤
:  قالاهللا ++ أن رسول:حوالةبن ++اهللا++ عبدشقيق, عنبن ++اهللا++عبد

, فإذا هو »س معتجر بربد من أهل اجلنةهتجمون عىل رجل يبايع النا«
 .)٤(عفانبن ++عثامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُقرونها أي«: )٣/١٤٠( »النهاية«قال ابن األثري يف ) ١( ُ َصيصية ُواحدتها ُ ِ . بالتخفيف ِ

َّشبه  .»فيها ِاألمر عوبةُوص هتاّلشد هبا الفتنة َ
, وابن )٥/٣٣(» مسنده«, وأمحد يف )١٤/٥٨٨(» املصنف«شيبة يف ++أخرجه ابن أبي) ٢(

, )٢٠/٣١٥/٧٥١(» الكبري«, والطرباين يف )١٣٨٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 .ّمجيعهم من حديث مرة البهزي) ٣/٥٧(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 

بن شبة ++من طريق املصنف, وعمر) ٣٩/١٨٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(
» بن عفان++فضائل عثامن«بن اإلمام أمحد يف ++اهللا++, وعبد)٢/٨٦(» أخبار املدينة«يف 

 .بن مرضب, به++إسحاق, عن حارثة++مجيعهم من حديث أبي) ٩٤(
د داو++وأبو. من طريق املصنف) ٢٧/٤٣٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(

, وابن )١٠٨٥(» فضائل الصحابة«, وأمحد يف )١٣٤٦(» مسنده«الطياليس يف 
مجيعهم ) ٣/١٠٥(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٢٩٦(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

: وقال احلاكم. , بهحوالةبن ++اهللا++ عبدعن ,شقيقبن ++اهللا++ عبدعن, اجلريريمن طريق 
 .»جاههذا حديث صحيح اإلسناد و مل خير«
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القاسم األسدي, بن ++نا حممد: غريه قالواو عرفةبن ++احلسن  −٢٤٩٥
لك يا اهللا ++غفر«: اهللا ++رسول ۩ عطيةبن ++عن األوزاعي, عن حسان

 وما هو , وما أخفيت وما أبديت,وما أرسرتقدمت وما أخرت++ ماعثامن
 .)١(»القيامةكائن إىل يوم 

بن ++ عن أبيه وسليم,نا معتمر: إبراهيمبن ++ إسحاق −٢٤٩٦
 أن عثامن قتل أوسط أيام :عثامن النهدي++ أبيأخرض, عن سليامن, عن

 .)٢(الترشيق
قتل : ثي الليث قال: صالح قال++ أبونا: هانئبن ++ إبراهيم −٢٤٩٧

 .عثامن صدر احلاج سنة مخس وثالثني
عمرو, عن بن ++نا عبيد اهللا: معبدبن ++ينا عل:  ابن زنجويه −٢٤٩٨

 .قتل عثامن سنة مخس وثالثني: ابن عقيل قال
بن ++حمرز, عن إبراهيمبن ++نا حمبوب: يونسبن ++ رسيج −٢٤٩٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ف/ب−٢٠٦[  ۩  

تاريخ «, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف )١(
حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه اإلمام أمحد ) ٣٩/٥٧(» دمشق

نا ): ١٢/٥٤(» املصنف«شيبة يف ++, وابن أبي)١/٤٥٦(» فضائل الصحابة«يف 
 .به ,بن القاسم األسدي++حممد

من طريق املصنف به, وأمحد يف ) ٣٩/٥١٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
عاصم يف ++, وابن أبي)١٣/٦٣(» املصنف«شيبة يف ++, وابن أبي)١/٧٤(» مسنده«
» الطبقات«, وابن سعد يف )١٠٠(» الكبري«, والطرباين يف )١٢٧(» اآلحاد واملثاين«
بن ++معتمر: مجيعهم من طريق) ٢٤٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو) ٣/٧٩(

 . النهدي, بهعثامن++حدثنا أبو: قال++سمعت أبي: سليامن قال
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 ومل , شهدت عثامن دفن يف ثيابه بدمائه: عن أبيه قال,فروخبن ++اهللا++عبد
 .)١(ل ّغسُي

قتل : بكري يقولن ب++سمعت حييى: منصور قالبن ++ أمحد −٢٥٠٠
 .عثامن وهو ابن اثنتني وثامنني

+ سمعت حسن: حنبل قالبن ++نا أمحد: هانئبن ++ إبراهيم −٢٥٠١
نا قتادة أن عثامن قتل وهو ابن تسعني أو ثامن : هالل++ أبونا: موسىبن ا

 .وثامنني
مجهان, بن ++سلمة, عن سعيدبن ++أنا محاد: اجلعدبن ++ علي −٢٥٠٢

 . عثامن ثنتي عرشة سنةولي: عن سفينة قال
مرصف بن ++طلحةبن ++سمعت حممد: بكار قالبن ++ حممد −٢٥٠٣
فسمعت رج من : شهدت قتل عثامن قال: سمعت كنانة يقول: يقول

يعرض ++ ما,)٢(أنا قاتل نعثل: أهل مرص يطوف حول دار عثامن وهو يقول
 .له أحد من الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق البغوي به, وأخرجه ) ٢٧/٣٩٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  ) ١(

من ) ٢٦٧( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, ومن طريقه أبو)١/٧٣(» مسنده«أمحد يف 
 . به يونس,بن ++رسيجطريق 

سنده كل رجاله ثقات, إال «: )٥/٣٨١( »البدر املنري«قال ابن امللقن يف 
 وقال احلافظ يف .»حاتم مل يعقبه بجرح وال تعديل++اهللا, فإن أبا++بن عبد++إبراهيم

 واختلف يف ,اتفقت الروايات كلها عىل أنه مل يغسل«: )٢/٣٣١( »التلخيص احلبري«
 .»الصالة

َكان أعداء عثامن يسمونه نعثال تشبيها برجل «: )٥/٧٩( »نهايةال« قال ابن األثري يف )٢( ْ َ ّ
َمن مرص كان طويل اللحية اسمه نعثل ْ َ َالنعثل: وقيل. ُ ْ ِالشيخ األمحق وذَكر الضباع: َّ َ«. 
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بن ++الرمحن++ عبدنا: أيوب صاحب البرصيبن ++ سليامن −٢٥٠٤
 :قال له رجل: ْوهرام, عن طاوس قالبن ++مهدي, عن زمعة, عن سلمة

 .)١(إنك مل تر قاتل عثامن: تعاىل من فالن, قالاهللا ++ًرأيت أحدا أجرأ عىل++ما

 )*(حبن ++حذافةبن ++حبيببن ++مظعونبن ++عثمان −٨٥٠
  وروى عن النبي ,اهللا ++ عىل عهد رسولّويفُالسائب, ت++ أبايكنى
 .حديثني
 احلارث, )٢([...]نا ابن وهب, : املرصي )٢([...]بن ++ أمحد −٢٥٠٥

 دخل اهللا ++ أن رسول:النرض حدثه, عن زياد موىل ابن عباس++ أباأن
 ثم رفع ,مظعون حني مات فأحنا عليه بثوبه كأنه يوصيهبن ++)٣([...]

 ثم رفع رأسه ,نية ثم أحنوا عليه الثا, عليه أثر البكاء)٢([...]رأسه كأهنم 
 رفع رأسه وله شهيق فريون أنه مات, )٢([...] ثم أحنا عليه ,فرآه يبكي
أذهب اهللا ++ استغفر,هذا من الشيطان«: اهللا ++ فقال رسول,فبكى القوم

 .)٤(»[...]السائب ++ أباعنك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريق البغوي به) ٣٩/٤٤٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )١(
, )٣/٢٦٠(البن حبان » الثقات«, و)١/٤٦(للبخاري » التاريخ الصغري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٢/٢٥٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٩٣(البن سعد » الطبقات الكربى«و
 ).٤/٤٦١(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٩٥٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و

 ). ف(يف   طمس )٢(
 .»عىل عثامن«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ٣(
 حدثنا ):١٠٨٢٦( »املعجم الكبري«جه الطرباين يف واحلديث أخر). ف( طمس يف )٤(

: وتكملة احلديث. به , ثنا ابن وهب:ي ثنا أب:بن مقالص املرصي++العزيز++بن عبد++عمر
 . » ومل تتلبس منها بيشء,السائب فلقد خرجت++ذهب عنك أباأ: قال«
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 أنا معمر, عن الزهري :الرزاق++ عبدنا: حنبلبن ++ أمحد −٢٥٠٦
 عىل −ْأحسب اسمها خولة بنت حكيم−مظعون بن ++ امرأة عثامن)١([...]
زوجي يقوم الليل : شأنك? قالت++ ما: فسألتها,)٢(ّوهي باذة اهليئة ۩عائشة

 فلقي , فذكرت عائشة ذلك لهاهللا ++ويصوم النهار, فدخل رسول
ّ إن الرهبانية مل تكتب علينا فام لك يف ,يا عثامن«:  عثامن فقالاهللا ++رسول

 .)٣(» وأحفظكم حلدوده, إين أخشاكم هللاأسوة? فواهللا
عباس بن ++نا معاوية: زيدبن ++نا محاد: عمربن ++ عبيد اهللا −٢٥٠٧

ً اختذ بيتا يتعبد − ابن مظعون:يعني−قالبة أن عثامن ++ أبياجلرمي, عن
 الباب الذي هو فيه )٤(ضاديتِ فبلغ ذلك النبي  فجاء حتى أخذ بع,فيه
اهللا ++ وإن خري الدين عند,تعاىل مل يبعثني بالرهبانية اهللا++ إن,يا عثامن«: فقال

 .)٥(»احلنيفية السمحة
نا : حممد الزهريبن ++نا يعقوب: عباد الفرغاينبن ++ أمحد −٢٥٠٨
بن ++عمروبن ++ عن إسامعيل,إلياسبن ++الرمحن, عن خالد++بن عبد++املغرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ث كام سيأيت يف مصادر ختريج احلدي»دخلت«: بمقدار كلمة, وهي) ف( طمس يف )١(

 .]ف/أ−٢٠٧[  ۩  
 ).١/٢٧٦(البن األثري » النهاية«. َرثاثة اهليئة, أراد التواضع يف اللباس:  البذاذة)٢(
, ومن طريقه اإلمام أمحد شيخ املصنف )١٠٣٧٥(» املصنف«الرزاق يف ++أخرجه عبد) ٣(

 ). ٦/٢٢٦(» مسنده«يف 
ِّأعضاد كل«: )١/٤٧٦(» الصحاح يف اللغة« قال اجلوهري يف )٤( ُّيَشد حواليه ++ما:  يشءُ ُ

ُمن البناء وغريه, وكذلك عضادتا الباب, ومها خشبتاه من جانبيه َ ِ«. 
بن ++أخربنا محاد: بن الفضل++أخربنا عارم): ٣/٣٩٥(» الطبقات« أخرجه ابن سعد يف )٥(

, »عباس«بدل » عياش«كذا قال . بن عياش اجلرمي, فذكره++أخربنا معاوية: زيد, قال
 .بطه باحلروف, فاهللا أعلم بالصوابومل أجد من ض
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 :عفانبن ++عثامناحلكم, عن بن ++اهللا++بن عبد++العاص, عن عثامنبن ++سعيد
 .)١(مظعون, وكرب عليه أربع تكبرياتبن ++ صىل عىل عثامناهللا ++أن رسول
عبيد اهللا, عن بن ++نا قيس, عن عاصم: بكاربن ++ حممد −٢٥٠٩

مظعون بن ++ عثامناهللا ++ل رسولّقب: حممد, عن عائشة قالتبن ++لقاسما
 .)٢(ن حتى سالت دموع النبي  عىل وجه عثام,بعدما مات

نا وكيع, عن سفيان, عن : الصباح البزاربن ++ احلسن −٢٥١٠
ل ّ أن النبي  قب:حممد, عن عائشةبن ++عبيد اهللا, عن القاسمبن ++عاصم
 .)٣(مظعون وهو ميتبن ++عثامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق املصنف, وابن ماجه ) ٩/٣١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

, عن الرمحن++بن عبد++ حدثنا املغرية:بن كاسب++بن محيد++حدثنا يعقوب): ١٥٠٢(
 . بن اإلياس, فذكره++خالد

احلافظ يف قال . »نيالتهذيب«كام ترجم له يف » إلياس«: وصوابه» اإلياس«كذا قال 
وقال ابن » «ضعيف عند أهل احلديث: قال الرتمذى«: )٧١ /٣( »هتذيب التهذيب«

 .اهـ. »ضعيف عند مجيعهم: الرب++عبد
حلية «نعيم يف ++, ومن طريقه أبو)١٥٢٧, ١٥١٨(» مسنده«داود الطياليس يف ++أخرجه أبو) ٢(

بن الربيع, عن ++قيس: من طريق) ٤٩١٧(» معرفة الصحابة«, و)١/١٠٦(» األولياء
 .وسيأيت من طريق سفيان يف الطريق اآليت بعده فانظره.  بهبن عبيد اهللا,++عاصم

, واحلاكم يف )١٤٥٦(, وابن ماجه )٩٨٩(, والرتمذي )٣١٦٥(داود ++أخرجه أبو) ٣(
 عن ,بن عبيد اهللا++عاصمسفيان عن : مجيعهم من طريق) ١/٥١٤(» املستدرك«

السنن «ّهو الثوري رصح به البيهقي يف : وسفيان ., بهائشة عن ع,بن حممد++القاسم
 ).٣/٤٠٧(» الكربى

هذا حديث متداول بني األئمة «: وقال احلاكم. »حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي
بن ++اهللا++اهللا وشاهده الصحيح املعروف حديث عبد++بن عبيد++إال أن الشيخني مل حيتجا بعاصم

 .» وهو ميت يبكر الصديق قبل النب++عائشة أن أبااهللا و ++بن عبد++عباس و جابر
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ثي : أويس قال++ أبينا ابن: موسى++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون −٢٥١١
حسني, عن عائشة بنت بن ++رقدامة اجلمحي, عن أبيه, وعمبن ++عبدامللك

 إين ,يا رسول اهللا: مظعون أنه قالبن ++قدامة, عن أبيها, عن أخيه عثامن
ْ العزبةّ عليّرجل تشق ِيف اخلصاء اهللا ++ يف املغازي فتأذن لي يا رسول)١(ُ

 .)٢(»رةَفْجَ فإنه م; ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام,ال«: فأختيص? قال
 يف السنة ّويفُمظعون تبن ++بلغني أن عثامن: هزنجويبن ++بكر++ أبووقال

 .السائب++ أباالثانية من اهلجرة, ويكنى
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالعزب )١( َ ْمن: حمركة َ َأهل++ الَ ِكاملعزابة له ْ َ ْ ِوالعزيب ِ ْتقل وال َ ُ َأعزب َ ٌأعزاب: ج قليل أو ْ ْ 

ٌعزبة وهي َ َ ٌوعزب َ َ ُواالسم َ ُالعزبة: ْ َ ُوالعزوبة ُْ ُ » حيطالقاموس امل« .ِمضمومتني ُ
 .»العزب«مادة ) ١/١٤٧(

َمجفرة«: )١/٢٧٨( »النهاية«قال ابن األثري يف  )٢( َ ْ ْ أي مقطعة للنكاح ونقص للامء:َ ٌ ْ َ َ َ«. 
, وابن سعد يف )٦/٢١٠(» التاريخ الكبري«واحلديث أخرجه البخاري يف 

شعب «, والبيهقي يف )٨٣٢٠(» الكبري«, والطرباين يف )٣/٣٩٥,٣٩٦(» الطبقات«
مجيعهم من طريق ) ٤٩٢٤(» لصحابةمعرفة ا«نعيم يف ++, وأبو)٣٥٩٥(» اإليامن

 .ي, بهاجلمح قدامةبن ++امللك++ عبدحدثني :أويس++بن أبي++إسامعيل
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جبن ++عثمان −٨٥١  )*(Iلحة ا
 . حديثني وروى عن النبي , مكة)١( [...]
بن ++ منصور أنا: نا سفيان:القواريري عمربن ++ عبيد اهللا −٢٥١٢

وكانت قد :  سليم قال, عن امرأة من بني)٢(حدثتني خالتي: صفية قال
من  طلحة بعدما خرجبن ++ أرسل إىل عثامناهللا ++ رسولولدت عامتنا أن

: ? قالاهللا ++ عثامن ألي يشء أرسل إليك رسولفسألت: الكعبة قالت
ينبغي أن يكون ++ ال قرين الكبش; فإنهإين نسيت أن آمرك أن ختمر«: قال لي

 .)٣(»يف البيت يشء يشغل املصلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واسمه,طلحة++بن أبي++بن طلحة++عثامن«): ١٩/٣٩٥(» هتذيب الكامل«قال املزي يف (*) 
 ,بن كالب القريش العبدري++بن قيص++الدار++بن عبد++بن عثامن++العزى++بن عبد++اهللا++عبد
 وأمه سالفة الصغرى ,بن عثامن احلجبي++بن عم شيبةا وهو , له صحبة,اجب الكعبةح

 وهاجر , أسلم يف اهلدنة, أرنب بنت مزينة: ويقال,بن الشهيد األنصارية++بنت سعد
 إنه قتل : وقيل, ثم سكن مكة إىل أن مات هبا,بن العاص++بن الوليد وعمرو++مع خالد

 .»بأجنادين من أرض الشام
البن » اجلرح والتعديل«, و)٦/٢١١(للبخاري » التاريخ الكبري«: رتمجتهوانظر ل

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٦٠(البن حبان » الثقات«, و)٦/١٥٥(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٥٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥/٤٤٨(سعد 
 ).٤/٤٥٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٩٦١(نعيم 

 .  كام سبق يف كالم املزي»سكن«: بمقدار كلمة, ولعلها) ف(س يف طم) ١(
من ) ٥٧/٣٨٤(» تاريخ دمشق« عند ابن عساكر يف »خالي«: ووقع بلفظ) ف( كذا يف )٢(

 . طريق املصنف
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٣(

طريق البغوي به, وانظر ختريج حيث رواه ابن عساكر من ) ٥٧/٣٨٤(» دمشق
 .احلديث اآليت بعده
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بن ++نا سفيان, عن منصور: املخزومياهللا ++عبيد++ أبو۩)١(+ −٢٥١٣
 عن صفية بنت شيبة, ,شيبةبن ++اهللا++بن عبد++عبدالرمحن, عن خاله مسافع

اهللا ++مل دعاك رسول: طلحةبن ++ أهنا قالت لعثامن:عن امرأة من بني سليم
 .)٢( بعد خروجه من البيت? فذكر احلديث

 .حممد حبن ++نا يونس: )٣(خرمياملاهللا ++عبدبن ++ حممد −٢٥١٤
سلمة, عن بن ++نا محاد: نا عفان قاال: حممدبن ++ احلسن −٢٥١٥
 أن النبي  دخل :طلحةبن ++عروة, عن عروة, عن عثامنبن ++هشام

بني : زاد عفان يف حديثه.  حني تدخل)٤(الكعبة فصىل ركعتني جتاهك
 .)٥(الساريتني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(غري واضحة يف ) ١(

 .]ف/ب−٢٠٧[  ۩  
وأخرجه من طريق املصنف, ) ٥٧/٣٨٤(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

, )٢/٤٦(شيبة ++ابن أبي, و)٥/٣٨٠ ()٤/٦٨(» مسنده«يف أمحد و ,)٢٠٣٠(داود ++أبو
عاصم يف ++, وابن أبي)٥٦٥(احلميدي و ,)١/١٧٧(» أخبار مكة«األزرقي يف و
: ً مجيعا من طريق)٤/٤٩٣( »معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦١١(» اآلحاد واملثاين«

أخربتني امرأة : بن صفية, عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت++سفيان, عن منصور
 . ث اخلالف يف احلدي)٦/٢١١( »التاريخ الكبري«وذكر البخاري يف  .من بني سليم

» تاريخ دمشق« يف »املخزومي«:  ووقعت»املخرمي«وكأهنا ) ف(غري واضحة يف ) ٣(
» املخرمي«مل أجد له ترمجة, وأما » املخزومي«من طريق املصنف, و) ٣٨/٣٧٦(

 يالبغداد جعفر++ أبويالغامد ياألزد ياملخرم عامربن ++اهللا++بن عبد++حممدمشهور وهو 
 . ثريناملك احلفاظ أحد ياملوصل ياملخرم

 . »وجاهك«: »تاريخ دمشق«ويف ) ف(كذا يف ) ٤(
داود ++من طريق املصنف, وأبو) ٣٨/٣٧٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٥(

 =, وابن )٣/٨٤٥(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبي, و)١٤٦٢(» مسنده«الطياليس يف 
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نصاريبن ++عثمان −٨٥٢  )*(حنيف ا
 .دينة, وروى عن النبي  أحاديثسكن امل
يزيد بن ++نا احلارث: نا ابن هليعة: حييى++ أبوطلحةبن ++ كامل −٢٥١٦

معاوية بن ++ حدثهم هانئ:عثامن األنصاريبن ++ ثني الرباء:احلرضمي
اهللا ++ فجلست يف جملس رسول,حججت يف زمان عثامن: الصديف أخربه قال

 فأتى رجل فصىل اهللا ++رسولكنا عند :  فأتى رجل فحدثني قال,
: اهللا ++إىل هذا العمود فعجل قبل أن تتم صالته وخرج, فقال رسول

إن هذا لو مات مات وليس من الدين عىل يشء, إن الرجل ليخف صالته «
 .)١(حنيفبن ++هو عثامن:  فقيل, فسألت عن الرجل من هو»ويتمها

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/٣٩٢( »اررشح معاين اآلث«, والطحاوي يف )٦١٢( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 مجيعهم من )٣٢٨ /٢( »الكربى«يف البيهقي , و)٤٩٣٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

 . بن طلحة++بن عروة, عن أبيه, عن عثامن++بن سلمة, عن هشام++طريق محاد
وقال . »يتابع عليه محاد++مرسل, ال«): ٦/٢١١(» التاريخ الكبري«قال البخاري يف 

 .  » وفيه إرسال بني عروة وعثامن,بن سلمة++تفرد به محاد«: البيهقي
عمرو ++بن واهب األنصاري األويس أبو ا−اًباملهملة والنون مصغر−بن حنيف ++عثامن(*) 

 البرصة قبل  عىلّي وعل, استعمله عمر عىل مساحة أرض الكوفة, صحابي شهري,املدين
 . )٣٨٣ (»تقريب التهذيب«قاله احلافظ يف .  ومات يف خالفة معاوية,اجلمل

البن » اجلرح والتعديل«, و)٦/٢٠٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف
البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٦١(البن حبان » الثقات«, و)٦/١٤٦(حاتم ++أبي

البن » االستيعاب«, و)٤/١٩٥٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٥٧(قانع 
 ).١٩/٣٥٨(» هتذيب الكامل«, و)٤/٤٤٩(جر البن ح» اإلصابة«, و)٣/١٠٣٣(الرب ++عبد

, )١/١١٤( »املعرفة والتاريخ«, والفسوي يف )٤/١٣٨(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(
) ٤٩٣٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٨٣١٠(» املعجم الكبري«والطرباين يف 

 .َّ, وهو متكلم فيهابن هليعةمجيعهم من طريق 



 ٧١ بعرااملجلد ال  
: عمروبن ++ عثامننا: منصور قاالبن ++مسلم وأمحدبن ++ علي −٢٥١٧

بن ++خزيمة, عن عثامنبن ++جعفر املديني, عن عامرة++ أبينا شعبة, عن
أن يعافيني, اهللا ++ادع:  أن رج رضير البرص أتى النبي  فقال:حنيف
 فأمره أن ,ادع: , قال» وإن شئت دعوت,رت ذلكّإن شئت أخ«: فقال

اللهم إين «: يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتني ويدعو هبذا الدعاء
 إين , يا حممد.أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبيك نبي اهلدى والرمحة

 .)١(»ّتوجهت بك إىل ربك يف حاجتي هذه لتقىض لي, اللهم شفعه يف
 .منصوربن ++وهذا لفظ أمحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق البغوي به, وأخرجه الرتمذي ) ٦/٢٤(» يخ دمشقتار« أخرجه ابن عساكر يف )١(

, ٤/١٣٨(, وأمحد )١٣٨٥(, وابن ماجه )١٠٤٩٥(» الكربى«, والنسائي يف )٣٥٧٨(
نعيم يف ++, وأبو)٢/٢٥٧(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٣٧٩(بن محيد ++, وعبد)١٤٧

اكم يف , واحل)٢/٢٢٥(» صحيحه«, وابن خزيمة يف )٤٩٢٦(» معرفة الصحابة«
بن ++عامرة عن ,جعفر++ أبيعن ,شعبةمجيعهم من طريق ) ٧٠٠, ١/٤٥٨(» املستدرك«

 ,غريب صحيح حسن حديث هذا«: الرتمذي قال. حنيفبن ++عثامن عن ,ثابتبن ++خزيمة
 هو حنيفبن ++وعثامن ,اخلطمي وهو جعفر++ أبيحديث من ,الوجه هذا من إال نعرفه++ال

 ومل ,هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني«: اكموقال احل. »حنيفبن ++سهل أخو
بن عمر, ++هكذا رواه عثامن«: )٢/١٩٠( »علل احلديث«حاتم يف ++قال ابن أبي. »خيرجاه

ورواه  .بن عمر++بن سعيد القطان, عن عثامن++بن حييى++سعيد++عن شعبة, حدثنا به أبو
بن حنيف, ++بن سهل++امةأم++جعفر, عن أبي++بن هشام الدستوائي, عن أبيه, عن أبي++معاذ

حديث : الصحيح: زرعة يقول++فسمعت أبا. بن حنيف, عن النبي ++عن عمه عثامن
ا تابع هشام ًزرعة لشعبة, وذلك مل يكن عنده أن أحد++حكم أبو: حممد++قال أبو .شعبة

بن وهب, عن ++األعىل, عن يزيد++بن عبد++ عن يونس:, ووجدت عندييالدستوائ
جعفر, عن ++بن القاسم, عن أبي++بن سعيد, عن روح++ شبيب: يعني,يسعيد التميم++أبي
, مثل حديث بن حنيف, عن النبي ++بن حنيف, عن عمه عثامن++بن سهل++أمامة++أبي

بن القاسم ثقة جيمع حديثه, فاتفاق الدستوائي ++ا, وروحًهشام الدستوائي, وأشبع متن
 .»بن القاسم يدل عىل أن روايتهام أصح++وروح



  رابعاملجلد ال ٧٢

 )*(العاص الثقفي++بن أبي++عثمان −٨٥٣
 )١([...]سكن البرصة, روى عن النبي  

مرة بن ++أخربين عمرو:  شعبة قالنا: اجلعدبن ++ عليقال   −٢٥١٨
 آخر: العاص حدث قال++بن أبي++ عثامناملسيب أنبن ++سمعت سعيد: قال
ِ إذا أممت قوما فأخ:َّعهد إلي النبي ++ما  .)٢(َ هبم الصالةَّفً

 )٣([......]اهللا ++ْعبدبن ++برشبن ++العاص++بن أبي++عثامن: سعدبن ++وقال حممد
 عىل اهللا ++ثقيف, استعمله رسولبن ++شمجبن ++خطيطبن ++مالكبن ا

 . وتويف هبا,الطائف, واستعمله عمر عىل البرصة
سلمة, بن ++نا حممد: حنبلبن ++)٤([...]بن ++حدثني هارون: لقا −٢٥١٩

ُدعي :  كريز, عن احلسن قال۩طلحة بنبن ++عن ابن إسحاق, عن عبيد اهللا
نا عىل عهد ك: العاص إىل ختان فأبى أن جييب قال++بن أبي++عثامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ «, و)٧/٤٠(البن سعد  » الكربىالطبقات«: انظر لرتمجته. صحابي مشهور*) (

, )٦/١٦٣(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٦/٢١٢(للبخاري » الكبري
, )٢/٢٥٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٢٦١(البن حبان » الثقات«و
 ,)٣/١٠٣٥(الرب ++بن عبدال» االستيعاب«, و)٤/١٩٦٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
 ).١٩/٤٠٨(» هتذيب الكامل«, و)٤/٤٥١(البن حجر » اإلصابة«و

 . »أحاديث«: والسياق حيتمل) ف(طمس يف ) ١(
بن ++مسند علي«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )٢(

بن ++حممد حدثنا): ١٠٧٩(» صحيحه«شيخ املصنف, وأخرجه مسلم يف ) ٩٣(» اجلعد
 ., بهشعبة حدثنا :جعفربن ++حممد حدثنا :قاال بشار وابن املثنى

 . )٧/٤٠(البن سعد » الكربىالطبقات«, وانظر )ف( طمس يف )٣(
 ).ف(طمس يف ) ٤(

 .]ف/أ−٢٠٨[  ۩  



 ٧٣ بعرااملجلد ال  

 .)١( لهىُ وال ندع,نأيت اخلتان++ الاهللا ++رسول
سلمة, عن محيد, عن بن ++نا محاد: خالد القييسبن ++ هدبة −٢٥٢٠

اهللا ++ أن وفد ثقيف قدموا عىل رسول:العاص++بن أبي++احلسن, عن عثامن
 فاشرتطوا أن: قال . فأنزهلم املسجد حتى يكون أرق لقلوهبم

ال خري يف «:  فقال, وال يستعمل عليهم غريهم)٣(ال جيبوا و)٢(حيرشوا++ال
 .)٤(»دين ليس فيه ركوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» املعجم الكبري«, ومن طريقه الطرباين يف )٤/٢١٧(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(

 املطالب −١٦٩٩(يعىل ++, وأبو)٨/٣٠(» مشكل اآلثاررشح «, والطحاوي يف )٨٣٨١(
 .بن سلمة, عن ابن إسحاق, به++ًمجيعا من طريق حممد)  العالية

  يندبون إىل++بصيغة املجهول أي ال: حيرشوا« : )١٨٥ / ٨ (»عون املعبود« قال صاحب )٢(
 صدقاهتم يأخذ بل الزكاة عامل إىل حيرشون++ ال:وقيل ,البعوث عليهم ترضب وال الغزو
 .»له والنفري اجلهاد يف احلرش معناه :اخلطابي وقال. »املجمع« يف كذا .أماكنهم يف

قال يف ,  باجليم وشدة املوحدة:وال جيبوا «:)١٨٦ / ٨ (»عون املعبود« قال صاحب )٣(
 أصل التجبية أن يقوم قيام »وال جيبوا« : ويف حديث ثقيف:»جبو« يف مادة »املجمع«

 وأرادوا أن , السجود: وقيل, يضع يديه عىل ركبتيه وهو قائم أن: وقيل,الراكع
 قال . انتهى,اً وأريد به الصالة جماز»لخإ.. .ال خري« : لقوله; واألول أنسب,يصلوا++ال

 اإلنسان عىل مقدمه ّ وأصل التجبية أن يكب,يصلوا++ أي ال»ال جيبوا« : قوله:اخلطابي
 ألهنام مل ;إنام سمح هلم باجلهاد والصدقة  ويشبه أن يكون النبي :قال. ويرفع مؤخره

 واجلهاد إنام جيب , ألن الصدقة إنام جتب بحول احلول;يكونا واجبني يف العاجل
 فلم جيز أن , وأما الصالة فهي واجبة يف كل يوم وليلة يف أوقاهتا املؤقتة,بحضور العدو
صدقة عليها وال ++ن الاهللا عن اشرتاط ثقيف أ++بن عبد++وقد سئل جابر. يشرتطوا تركها

ويف احلديث من العلم أن .  علم أهنم سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا: فقال?جهاد
 .» انتهى. أو حلاجة املسلم إليه,الكافر جيوز له دخول املسجد حلاجة له فيه

) ١٣٢٨(» صحيحه«, وابن خزيمة يف )٤/٢١٨(, وأمحد )٣٠٢٨(داود ++أخرجه أبو) ٤(
 = .العاص++بن أبي++لمة, عن محيد, عن احلسن, عن عثامنبن س++من طريق محاد



  رابعاملجلد ال ٧٤

بن ++سلمة, عن عليبن ++نا محاد: حممد العييشبن ++ عبيد اهللا −٢٥٢١
إن يف «:  قالاهللا ++ أن رسول:العاص++بن أبي++زيد, عن احلسن, عن عثامن

 من داع فيستجاب هل: الليل ساعة تفتح فيها أبواب السامء فينادي مناد
 .)١(»له? هل من سائل فيعطى? هل من مستغفر فيغفر له?

 قال عثامن: نا محاد, عن محيد, عن احلسن قال: خالدبن ++ هدبة −٢٥٢٢
 .)٢( واجعلني إمام قومي, علمني القرآن,يا رسول اهللا: العاص++بن أبيا

شكا : األشهب, عن اجلريري قال++ أبونا: فروخبن ++ شيبان −٢٥٢٣
ذاك «: سواس فقال له النبي َالعاص إىل النبي  الو++بن أبي++نعثام

ً فإذا خشيت منه شيئا فاتفل ثالثا عن يمينك ,)٣(ِبزْنِالشيطان يقال له خ ً
 . مل جياوز به اجلريري, هكذا نا شيبان هبذا احلديث.)٤(»وتعوذ باهللا منه

عن شهاب, ++ أبونا: فروة البلديبن ++زيادبن ++ حممد −٢٥٢٤

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داود ++ فرواه أبو,اختلف فيه عىل احلسن«: )١/٦٨٣( »التلخيص احلبري«قال احلافظ يف 
 .»اهللا ++ا عن أشعث عن احلسن أن وفد ثقيف أتوا رسولً أيض»املراسيل«يف 

من طريق ) ٨٣٧٣(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٢١٨(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(
 ., بهاحلسن عن ,زيدبن ++علي ثنا :سلمةبن ++محاد

, )١٥٢٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٤/٢١٨(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(
 .من طريق محاد, عن محيد, عن احلسن, به) ٢/٥١٠(» تاريخ املدينة«بن شبة يف ++وعمر

خنزب بخاء معجمة مكسورة ثم نون «: )١٤/١٩٠( »رشح مسلم« قال النووي يف )٣(
 , حكاه القايضي بفتح اخلاء والزا:اً ويقال أيض, مكسورة ومفتوحةيساكنة ثم زا
 .» وهو غريب,»النهاية« بن األثري يفا حكاه ي بضم اخلاء وفتح الزا:اًويقال أيض

بن ++اهللا++بن عبد++يزيدالعالء ++بن العاص, بينهام  أبو++فيه انقطاع بني اجلريري وعثامن) ٤(
هتذيب « واجلريري ثقة لكنه اختلط قبل موته, كام قال املزي يف −كام سيأيت− الشخري
 ).١٠/٣٤٠(» الكامل



 ٧٥ بعرااملجلد ال  

: العاص أنه قال++بن أبي++الشخري, عن عثامنبن ++العالء++ أبياجلريري, عن
ذاك الشيطان «:  قال, إن الشيطان قد حال بيني وبني قراءيت,يا رسول اهللا

فيام . )١(»ًذ باهللا واتفل عن يسارك ثالثاّ فإذا خشيته فتعو,بِزْنِخ: يقال له
 .شهاب++ أبويرى

بن ++نا موىل عثامن: , عن اجلريرياألشهب++ أبونا:  شيبان −٢٥٢٥
اخرج من صدر «:  مسح صدر عثامن وقالاهللا ++ أن رسول:العاص++أبي

 .سواسَ يعني الو)٢(»[...]
ُ نصر −٢٥٢٦ ْ عروبة, عن ++ أبينا ابن: زريعبن ++نا يزيد: عليبن ++َ

عرفة ًالعاص صائما يوم ++بن أبي++رأيت عثامن: قتادة, عن احلسن قال
 .)٤(ء من فيه جما الام)٣(ّيمج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدثنا :بن رافع++حدثني حممد): ٢٢٠٣(شهاب فيام أخرجه مسلم ++ُتابع سفيان أبا) ١(

 ,لشخريبن ا++اهللا++بن عبد++ حدثنا يزيد:ي عن سعيد اجلرير, أخربنا سفيان:الرزاق++عبد
 .  قاليالعاص الثقف++بن أبي++عن عثامن

 . »عثامن«: ولعلها) ف(طمس يف ) ٢(
املعجم «واحلديث مل نقف عليه هبذا اإلسناد, ولكن بنحوه أخرجه الطرباين يف 

شكوت : العاص يقول++بن أبي++ سمعت عثامن:بن برش قال++عثامنعن ) ٨٣٤٧(» الكبري
خرج من ا ,يا شيطان«: ب صدري بيده فقالنسيان القرآن فرض اهللا ++إىل رسول
 . ا بعد أحببت أن أذكرهًفام نسيت منه شيئ:  قال عثامن,»صدر عثامن

ومن طريقه  ,)١٠٢٨(» زوائد اهليثمي−مسنده«أسامة يف ++بن أبي++وأخرجه احلارث
بن ++عثامن عن احلكم,بن ++ربه++عن عبد) ٤٩٣٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++أبو
 .العاص++أبي

 ).٤/٦١٩(البن األثري » النهاية«. ّالصب: ّ املج)٣(
 ., فذكره عن احلسن,محيدمن طريق  )٨٣٣٣( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٤(
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رقمبن ++عثمان −٨٥٤ رقم++بن أبي++ا  )*(ا
.  األرقم)١([...]بن ++عثامن: إسامعيل البخاريبن ++ يف كتاب حممدرأيت

 النبي )٢([...] ومل يذكر احلديث ,ًسكن مكة, وروى عن النبي  حديثا
 . عن النبي , عن جده,رواه عن أبيه++ ما إال

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++بن األرقم++عثامن«: )٥/٢٦٢( »اإلصابة«ليس بصحابي; فإن احلافظ قال يف (*) 

 ,صالح++ورد له من طريق أبي وأ,عاصم يف الوحدان++بن أبيا ذكره ,األرقم املخزومي++أبي
أين « :فقال لي اهللا ++ جئت رسول:بن األرقم قال++بن عثامن++اهللا++ عن عبد,عن عطاف

 هكذا أورده وهو خطأ من . احلديث... الصالة يف بيت املقدس: قلت»?تريد
 بن++بن عثامن++اهللا++اليامن عن عطاف عن عبد++رواه أبو++ ما: والصواب,صالح أو غريه++أبي

 .» وهو الصواب,بن منده وغريها أخرجه .األرقم عن أبيه عن جده
 . »بن أبي++األرقم«: , ولعل تقديره)ف(طمس يف ) ١(
 ). ف(طمس يف ) ٢(

» التاريخ الكبري«ومل أجد كالم البخاري الذي ذكره املصنف, والذي وجدته يف 
ا يف خرج حاج رقم ن األأرقم بى األأبن ++رقمبن األ++عثامن«: لفظه) ٦/٢١٤(

بن ++ وهى خالته, سمع منه حييىم معبد أباء ِفانتهى إىل خ زمن عمر 
, ومل يذكر أن له صحبة, أو روى عن النبي » املدينرقم القريشبن األ++بن عثامن++عمران

ذكره البخاري وزاد ++ما) ٦/١٤٤(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++ً شيئا, وذكر ابن أبي
يقول ++ سمعت أبي,بن سعد++بن خالد وعامر++روى عنه عطاف«: فيمن روى عنه

بن أبى األرقم ++بن األرقم++عثامن«): ٥/١٥٧(البن حبان » الثقات«, وزاد يف »ذلك
بن ++بن عمران++ روى عنه أهل احلجاز وابن ابنه حييى, عن أبيهي يرو,عمر++كنيته أبو

 .»عثامن
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 )١([...]  الن من روى عن
 )*(Iالب++بن أبي++علي −٨٥٥

 :طالب++ أبيطالب, واسم++بن أبي++علي: حنبل يقولبن ++سمعت أمحد ۩
هاشم, واسم بن ++شيبة: املطلب++ عبداملطلب, واسم++بن عبد++مناف++عبد

قيص, واسم بن ++املغرية: مناف++ عبدمناف, واسم++بن عبد++عمرو: هاشم
بن ++فهربن ++غالببن ++لؤيبن ++كعب بن++مرةبن ++كالببن ++زيد: قيص
 .مرضبن ++إلياسبن ++مدركةبن ++خزيمةبن ++كنانةبن ++النرضبن ++مالك
,  نا زكريا:برشبن ++ نا حممد:حييى القطانبن ++حممدبن ++ أمحد −٢٥٢٧

 .هاشمبن ++ فاطمة بنت أسد:أم علي: عن عامر قال
 أسلمت ,اهي أول هاشمية ولدت هاشمي:  مصعب الزبريي قالوذكر

 . وشهدها النبي ,وهاجرت إىل النبي  وماتت
بن ++نا ابن فليح, عن موسى: موسى الفرويبن ++ هارون −٢٥٢٨

 .عقبة, عن الزهري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كام هي عادة املصنف» مه علي ابتداء اس «: , ولعل تقديره)ف(طمس يف ) ١(
 .أثبتناه فقط++مل يظهر من السطر كله إال ما) ف(يف (*) 

, اهللا ++بن عم رسولا ,بن هاشم اهلاشمي++املطلب++بن عبد++طالب++بن أبي++علي«: وهو
 مات , وهو أحد العرشة,ن أسلمَ أنه أول مٌح مجعّ ورج, من السابقني األولني,وزوج ابنته
 , وهو يومئذ أفضل األحياء من بني آدم باألرض بإمجاع أهل السنة,نة أربعنييف رمضان س

 وترمجته )٤٠٢ص( »تقريب التهذيب«قاله احلافظ يف . »حوله ثالث وستون عىل األرج
 .خيلو منها كتاب من كتب الرتاجم, وبعضهم أفرده بالرتمجة++ يكاد ال

 .]ف/ب−٢٠٨[  ۩  
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 .نا ابن إسحاق ح: ثي أبي:  ابن األموي قال −٢٥٢٩
 نا ابن هليعة, عن: خالدبن ++نا عمرو: منصوربن ++ أمحدوثي −٢٥٣٠
ًبري قالوا مجيعا فيمن شهد بدرا من بني الزبن ++األسود, عن عروة++أبي ً

 .)١(طالب++بن أبي++علي: هاشم
 سمعت: مرة قالبن ++أنا شعبة, عن عمرو: اجلعدبن ++ علي −٢٥٣١

ن صىل مع َأول م: أرقم يقولبن ++سمعت زيد: محزة األنصاري يقول++أبا
فذكرت ذلك إلبراهيم فأنكره :  قال عمرو. علي اهللا ++رسول
 .)٢(بكر ++و أب:وقال
: كهيل, عن حبة قالبن ++أنا شعبة, عن سلمة: اجلعدبن ++ علي −٢٥٣٢

 .)٣(اهللا ++أنا أول رجل صىل أو أسلم مع رسول: سمعت عليا يقول
بن ++هشام, عن سليامنبن ++نا معاوية: شيبة++بن أبي++ عثامن −٢٥٣٣

ّسلم علي  وأ,بعث النبي  يوم اإلثنني: قرم, عن مسلم, عن أنس قال
 .)٤(يوم الثالثاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق املصنف) ٧١, ٤٢/٧٠(»  دمشقتاريخ« أخرجه ابن عساكر يف )١(
, والنسائي )٣٧٣٥(, والرتمذي )٨٤ح(» املسند«بن اجلعد شيخ املصنف يف ++ أخرجه علي)٢(

 عن مرة,بن ++عمرو عن شعبة, عن) ٤/٣٦٨(» مسنده«, وأمحد يف )٨١٣٧(» الكربى«يف 
 .»حديث حسن صحيح«:  قال الرتمذي.فذكره أرقم,بن ++زيد عن محزة,++أبي

 ).٤٩١ح(» املسند«بن اجلعد شيخ املصنف يف ++ أخرجه علي)٣(
من طريق املصنف, والرتمذي ) ٤٢/٢٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٤(

. من طريق مسلم املالئي عن أنس ) ٣/١٢١(» املستدرك«واحلاكم يف  ) ٣٧٢٨(
لم األعور  ومس,نعرفه إال من حديث مسلم األعور++ ال,حديث غريب«: قال الرتمذي

 .» عن علي نحو هذا, عن حبة, وقد روي هذا عن مسلم,ليس عندهم بذلك القوي
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الرزاق, عن معمر, عن ابن ++ عبدنا: حممدبن ++ زهري −٢٥٣٤

 .)١(ن أسلم علي َأول م: طاوس, عن أبيه, عن ابن عباس قال
سعد بن ++أخربين الليث: بكري قال بن++نا حييى: املنصوربن ++ أمحد −٢٥٣٥

 .)٣( ابن ثامن سنني وهو)٢([...]إن عليا : األسود حدثه, قال عروة++ أباأن
أنا معمر, عن قتادة, عن : الرزاق++ عبدنا: منصوربن ++ أمحد −٢٥٣٦
 .)٤( أو ست عرشة, وهو ابن مخس عرشةّأول من أسلم علي:  قالاحلسن
 نا شعبة, عن: املختاربن ++بن++نا إبراهيم: محيدبن ++ حممد −٢٥٣٧
 .)٥(ّأسلم عليَأول من : ميمون, عن ابن عباس قالبن ++بلج, عن عمرو++أبي

إسحاق ++ أباسمعت:  قالنا رشيك: عمر الكويفبن ++اهللا++ عبد −٢٥٣٨
 .۩)٦( الرأس واللحيةرأيت عليا أبيض: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الكبري«, والطرباين يف )١٨٨, ١٨٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي)١(

 .الرزاق, عن معمر, به++من طريق عبد) ١٠٩٢٤(
 . »أسلم«: ولعلها) ف(طمس يف ) ٢(
, والبيهقي يف )٣/٤٠٦(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٣٨(» كبريال« أخرجه الطرباين يف )٣(

من طريق ) ٣٠٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٦/٢٠٦(» السنن الكربى«
 .األسود, عن عروة, به++أبي

فضائل «ومن طريقه اإلمام أمحد يف  ,)٢٠٣٩١(» املصنف«يف الرزاق ++أخرجه عبد+)٤(
 : عن احلسن وغريه قال, عن قتادة, عن معمر,زاقالر++أخربنا عبد): ٩٩٨(» الصحابة

 .»بن مخس عرشة أو ست عرشةاطالب وهو ++بن أبي++أول من أسلم بعد خدجية علي«
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٥(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٤٢/٣٥(
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(األثر مل تظهر واضحة يف بعض مفردات هذا ) ٦(

 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٤٢/٢١(
 . بمقدار سطرين ومها آخر الصفحة) ف( ويوجد طمس يف 

 .]ف/أ−٢٠٩[  ۩  
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: سلامن, عن ابن عمرو البزار, عن ابن احلنفية قالبن ++)١([...] −٢٥٣٩
 .)٢(»[...] ثم ,ة باحلناءّ مرّاختضب علي

ْمسهر, عن ابن ++نا علي: سعيدبن ++ سويد −٢٥٤٠  ألعمش, عنُ
كنا نبيع الثياب عىل عواتقنا ونحن غلامن يف : سعيد التيمي قال++أبي

تقولون? ++ ما: قال علي)٣(َبوذاش: السوق, فإذا رأينا عليا قد أقبل قلنا
أجل أعاله علم, وأسفله : قال. عظيم البطن: )٤(يقولون: قيل له
 .)٥(طعام
ح بياع الربيد, عن صالبن ++هاشمبن ++نا علي:  جدي −٢٥٤١

ًرأيت عليا اشرتى مترا بدرهم فحمله يف ملحفته : األكسية, عن جدته قال
 .)٦(العيال أحق بحمله++ أبو: أال نحمله عنك قال,يا أمري املؤمنني: فقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »بن... حدثنا«: يف أول الصفحة بمقدار ثالث كلامت) ف(طمس يف ) ١(
الطبقات «, كام أخرجه ابن سعد يف »تركه«: ة وهيبمقدار كلم) ف(طمس يف ) ٢(

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٩٧٦(» الكنى«, والدوالبي يف )٣/٢٦( »الكربى
بن احلنفية ++ عن حممد,عمر البزاز++ عن أبي,بن سلامن األزرق++عن إسامعيل) ٣٠٧(

 .» ثم تركه, باحلناء مرةّيخضب عل« :قال
 »تاريخ دمشق«لها كلمة فارسية أعجمية, ووقعت يف ولع) ف(كذا رسمها يف ) ٣(

لإلمام أمحد  »فضائل الصحابة«, ويف »بودشكم«:  من طريق املصنف)٤٢/٤٠٨(
 .»بوذا شكنب«: )٢/٥٥٦(

 . »لنا يقولون«): ف(يف ) ٤(
 من طريق املصنف, واإلمام أمحد )٤٢/٤٠٨( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٥(

 .)٢/٥٥٦( »فضائل الصحابة«يف 
 .من طريق البغوي) ٤٢/٤٨٩(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٦(
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حدثتني :  قال)١([...]سليامن, عن بن ++نا جعفر: الربيع++ أبو −٢٥٤٢
ّرأيت عليا ويف يده درة, وعليه قميص : عجوز قالت ّليس له جربانِ ُ ُ)٢(. 

: قال++ أبيثي:  احلناين قال)٣([...]++ أبونا: عمربن ++ عبيد اهللا −٢٥٤٣
رأيت عليا صعد املنرب وعليه إزار ورداء وعاممة, وشهدت عليا أعطى 

 .ٍالناس ثالثة أعطية يف سنة
نا رشيك, عن سامك, عن : الربيع قاال++ وأبوعمرو,بن ++ داود −٢٥٤٤
يا :  قاضيا فقلتاهللا ++بعثني رسول: ّر, عن علي قالاملعتمبن ++حنش

. فدعا لي بدعوات: أسنان قال) ٤([...]رسول اهللا, إين شاب وتبعثني إىل 
اهللا ++ّثبتك«: فوضع يده عىل صدره وقال:  يف حديثه)٥([...]وزاد 
 .ّفام اختلف علي بعد ذلك القضاء: الربيع++ أبيويف حديث. )٦(»وسددك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو موافق » طلحة صاحب عطاء«: بمقدار ثالث كلامت, وكأهنا) ف( غري واضح يف )١(

 . بن سليامن الضبعي++أحد مشايخ جعفر) ٥/٤٤(» هتذيب الكامل«لام يف 
َاجلُربان بالضم وتْشديد الباء )٢( َّ َجيب الق: ُ ُ ْ  ).١/٢٥٣(البن األثري »  النهاية«. ميصَ
 ., ومل نصل إىل الرتجيح»املعنى«أو » املعىل«: وتشبه) ف(غري واضحة يف ) ٣(
فضائل « كام رواه اإلمام أمحد يف »ذوي«: بمقدار كلمة وهي) ف( غري واضح يف )٤(

 . عن املصنف) ١٠٩٦(» الصحابة
فضائل «ام رواه اإلمام أمحد يف  ك»داود «: بمقدار كلمة وهي) ف( غري واضح يف )٥(

 . عن املصنف) ١٠٩٦(» الصحابة
. عن املصنف) ١/١٤٩(» املسند«, ويف )١٠٩٦(» فضائل الصحابة« أخرجه أمحد يف )٦(

» املستدرك«, واحلاكم يف )١٢٧(» مسنده«, والطياليس يف )٣٥٨٤(داود ++وأبو
. , فذكرهقال يلع عن ,املعتمربن ++حنش عن ,سامك عن ,رشيكمن طريق ) ٤/١٠٥(

البدر «وقال ابن امللقن يف . »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: قال احلاكم
داود, ++قه أبوّابن ربيعة, كويف وث: حنش هذا هو ابن املعتمر, ويقال«: )٩/٥٣١(» املنري

 =: وقال ابن حبان. ليس بالقوي: وقال النسائي. يتكلمون يف حديثه: وقال البخاري
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 إسحاق, عن++ أبينا شعبة, عن: قطن++ أبو نا: جدي −٢٥٤٥
كنا نتحدث أن أقىض : قالاهللا ++يزيد, عن علقمة, عن عبدبن ++الرمحن++عبد

 .طالب++بن أبي++علي: أهل املدينة
بن ++عيينة, عن حييىبن ++نا سفيان: شيبة++بن أبي++ عثامن −٢٥٤٦

اب النبي مل يكن أحد من أصح: املسيب قالبن ++أراه عن سعيد: سعيد قال
, ورواه غري عثامن عن سفيان, عن حييى, عن ّسلوين إال علي:  يقول

 .)١(سعيد بغري شك
سعيد, عن بن ++ عن حييى,)٢([...]نا مؤمل :  عبيد اهللا −٢٥٤٧
 )٣([...]ذ باهللا من معضلة ّكان عمر يتعو: املسيب قالبن ++سعيد
 .احلسن++أبو

 نا: فضيلبن ++ حممدسمعت: عمران األخنيس قالبن ++ أمحد −٢٥٤٨
 األنصاري, عن مساور احلمريي, عن الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبدنرص++أبو

ما حيبك إال «:  يقول لعلياهللا ++سمعت رسول: أمه, عن أم سلمة قالت
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: قال ابن القطان .ا, ويف حديثه ضعف صاحلًكان رج: احلق++ وقال عبد.حيتج به++ال

احلق وسبقه إىل ذلك ابن ++ ومل يبني ذلك عبد,وهو من رواية رشيك عن سامك عنه
بن حرب يقبل التلقني, ++ا مدلس وسامكً ألن رشيك; هذا خرب ساقط: وأنه قال,حزم

 .»وحنش ساقط مطرح
 .من طريق املصنف) ٤٢/٣٩٩(» خ دمشقتاري«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
لإلمام أمحد » فضائل الصحابة« كام يف »نا ابن عيينة«: بمقدار كلمتني مها) ف(طمس يف ) ٢(

 . من طريق املصنف) ١١٠٠(
لإلمام أمحد » فضائل الصحابة« كام يف »ليس هلا«: بمقدار كلمتني مها) ف(طمس يف ) ٣(

 . من طريق املصنف) ١١٠٠(
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 .)١(»مؤمن, وال يبغضك إال منافق
ربيعة ++ أبينا رشيك, عن: احلميد احلامين++بن عبد++ حييى −٢٥٤٩

تبارك اهللا ++أمرين«: اهللا ++ رسولقال :قال أبيه عن  بريدةاإليادي, عن ابن
 .۩)٢(»حيبهم إنك يا علي منهموتعاىل بحب أربعة, وأخربين أنه 

إسحاق, عن بن ++نا حممد: جماهدبن ++نا علي: محيدبن ++ حممد −٢٥٥٠
قال :  عن ابن بريدة, عن أبيه قال,ربيعة اإليادي++ أبياهللا, عن++بن عبد++رشيك
 .)٣(»لكل نبي ويص ووارث, وإن عليا وصيي ووارثي«: اهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(ات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف بعض مفرد) ١(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه الرتمذي ) ٤٢/٢٨٠(» دمشق
 عن ,بن فضيل++حممدكالمها من طريق ) ٦/٢٩٢(» مسنده«, وأمحد يف )٣٧١٧(

وهذا «: ل الرتمذيقا. , به عن املساور احلمريي,النرص++الرمحن أبي++بن عبد++اهللا++عبد
 .»حديث حسن غريب من هذا الوجه

تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٢(
ًحيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه أيضا ) ٤٢/٢٦٦(» دمشق

 من طريق) ٥/٣٥١(» مسنده«, وأمحد يف )١٤٩(, وابن ماجه )٣٧١٨(الرتمذي 
:  ولفظ الرتمذي.فذكرهعن أبيه, , عن ابن بريدة, ييادربيعة اإل++ أبيرشيك, عن

 : قال,هم لناِّ سم, يا رسول اهللا: قيل»اهللا أمرين بحب أربعة وأخربين أنه حيبهم++إن«
 وأخربين أنه , بحبهمذر واملقداد وسلامن أمرين++ا وأبوً منهم يقول ذلك ثالثّيعل«

 .نعرفه إال من حديث رشيك++ هذا حديث حسن غريب ال: قال.»حيبهم
 .»نعرفه إال من حديث رشيك++هذا حديث حسن غريب, ال«: قال الرتمذي

 .]ف/ب−٢٠٩[  ۩  
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف )٣(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وذكر احلديث اإلمام الذهبي يف ) ٤٢/٣٩٢(
 .» وال حيتمله رشيك,هذا كذب: قلت«: )٢/٢٧٣( »ميزان االعتدال«
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نا يزيد الرشك, : سليامنبن ++نا جعفر: الربيع الزهراين++ أبو −٢٥٥١
 مني ّعلي«: اهللا ++قال رسول: حصني قالبن ++ عن عمران,عن مطرف

 .)١(» وهو ولي كل مؤمن بعدي,وأنا منه
احلارث, بن ++ عن حنشنا رشيك,: شيبة++بن أبي++ عثامن −٢٥٥٢

 جالس إذ جاء رجل عليه أثر السفر ّبينام علي:  قالاحلارثبن ++عن رباح
 , األنصاريأيوب++ أبو:َ من هذا? قال: قال.السالم عليك يا موالي: فقال

ن َم«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: أيوب++ أبوأفرجوا له, فقال: ّفقال علي
 .)٢(»كنت مواله فعلي مواله

 معاوية, عن األعمش,++ وأبونا وكيع: شيبة++بن أبي++بكر++و أب −٢٥٥٣
اهللا ++ّد إلي رسولِهَع:  قالّحبيش, عن عليبن ++ثابت, عن زربن ++عن عدي

 .)٣(»حيبك إال مؤمن, وال يبغضك إال منافق++ النهأ«: 
عمرية بن ++الفضلنا : عامرةبن ++ثي حرمي: قالاهللا ++ عبيد −٢٥٥٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنسائي يف  . من طريق املصنف)٤٢/١٩٧( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

ابن , و)١١٠٤( »فضائل الصحابة«, وأمحد يف )٨٤٥٣, ٨١٤٦ (»السنن الكربى«
 عن الرشك, زيدي عن سليامن,بن ++جعفر: من طريق) ٩٨٧(» السنة«يف عاصم ++أبي

 ., فذكرهحصنيبن ++عمران عن مطرف,
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٢(

يف شيبة ++ابن أبيحيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه ) ٤٢/٢١٥(
املعجم  «, والطرباين يف)١١٥٢(» السنة«يف عاصم ++, وابن أبي)١٢/٦٠(» املصنف«

 .بن احلارث, به++ حنش عن,رشيكمن طريق ) ٤٠٥٢( »الكبري
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٣(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, و أخرجه مسلم ) ٤٢/٢٧٣(» دمشق
 .فذكره حبيش,بن ++زر عن ,ثابتبن ++عدي عن ,األعمش عن) ٧٨(
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عثامن ++ أبيبصري, عن++ أبوثي ميمون الكردي: الق قتيبة++ أبوالقييس
كنت أميش مع النبي  يف بعض : طالب قال++بن أبي++النهدي, عن علي

أحسن هذه ++ ما,يا رسول اهللا: عىل حديقة فقلت  فأتينا,طرق املدينة
, ثم أتينا عىل »ما أحسنها ولك يف اجلنة أحسن منها«:  فقال!احلديقة

لك يف «:  قال!أحسنها من حديقة++ ما,سول اهللايا ر: حديقة أخرى فقلت
 ,يا رسول اهللا: ْ, حتى أتينا عىل سبع حدائق أقول»اجلنة أحسن منها

, فلام خال له الطريق »لك يف اجلنة أحسن منها«:  فيقول!أحسنها++ما
: يبكيك? قال++ ما,يا رسول اهللا:  فقلت, ثم أجهش باكيا,اعتنقني

ٍيف سالمة :  فقلت»يبدوهنا لك إال من بعدي++ الضغائن يف صدور أقوام«
 .)١(»من دينك سالمة«: من ديني? قال

اجلحاف ++ أبيسليامن, عنبن ++نا تليد: سعيدبن ++اهللا++ عبد −٢٥٥٥
, ّعمرو اهلاشمي, عن زينب بنت عليبن ++ عن حممد,داود++بن أبي++داود

 , يف اجلنةهذا«:  فقالّنظر النبي  إىل علي: عن فاطمة بنت حممد قالت
ن لقيهم َ م, نبز يسمون الرافظةًوإن من شيعته قوما يلفظون اإلسالم هلم

 .)٢(»فليقتلهم; فإهنم مرشكون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف  )١(
حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه أمحد يف ) ٤٢/٣٢٢(» دمشق

بن ++حرميمن طريق ) ٧١٦(» مسنده«, والبزار يف )١١٠٩(» فضائل الصحابة«
ميمون الكردي, عن حدثني : بن عمرية قال++نا الفضل: حفصة قال++بن أبي++عامرة
 إال ّينعلمه يروى عن عل++هذا احلديث ال«: قال البزار. ي, عن عليعثامن النهد++أبي

 .» إال هذاّيعثامن النهدي, عن عل++ وال نعلم روى أبو,من هذا الوجه هبذا اإلسناد
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٢(

 =يعىل يف ++ حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه أبو)٦٩/١٧٥(» دمشق
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  نا احلسن:املوصليسامل بن ++نا عفيف: إبراهيمبن ++ إسحاق −٢٥٥٦
قال خرج علي إىل الفجر فأقبل كان قد أدرك عليا : كثري, عن أبيه قالبن ا

فرضبه   فإهنن نوائح;ذروهن: دوهن عنه فقاليصحن يف وجه فطرالوز 
خل بيننا وبني مراد فال تقوم هلم ثاغية : نين أمري املؤم يا: فقيل,ابن ملجم
 وإن , فإن مت فاقتلوه,احبسوا الرجل  ولكن, ال: قال,اًأبد )١(أو راغية

 .۩)٢(أعش فاجلروح قصاص
بن ++ثثي حري: قال أبي: نا معتمر قال: اهللا++بن عبد++ سوار −٢٥٥٧

 .)٣(املخش أن عليا قتل صبيحة إحدى وعرشين من شهر رمضان
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومن طريقه ابن اجلوزي )١/٢٠٥(» املجروحني«, وابن حبان يف )٦٧٤٩(» مسنده«

من طريق ) ١٥/١٨١(» العلل«, والدارقطني يف )١/١٦٥(» العلل املتناهية«يف 
, عن ي عمرو اهلاشمبن++عن أبى اجلحاف, عن حممد, عرج األبن سليامن الكويف++تليد

 قال .اهللا ++يصح عن رسول++هذا ال«: قال ابن اجلوزي. زينب بنت عىل, عن فاطمة
 . » تليد كذاب:بن معني++محد وحييىأ

 ورجاله ثقات إال أن ,رواه الطرباين«): ١٠/٢٢(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 
 ويف كالمه نظر; ألن يف .» واهللا أعلم,زينب بنت علي مل تسمع من فاطمة فيام أعلم

إسناده تليد وهو ضعيف كام تقدم من كالم ابن اجلوزي, وقد ذكر الدارقطني يف 
 .اخلالف يف إسناد احلديث, فلينظره من أراد التوسع) ١٥/١٨١(» العلل«

: )١٥٨ص(عالء إسامعيل احلمزاوي للدكتور » األمثال العربية« معنى العبارة كام يف )١(
صوهتا, : النعجة, والثغاء: أي ليس له يشء, والثاغية: راغيةما له ثاغية وال «

 ).١/٢١٤(البن األثري » النهاية« وانظر .»صوهتا: غاءُّرالناقة, وال: والراغية
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٢(

» مسنده«جه أمحد يف حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخر) ٤٢/٥٥٥(
)٩٤٤.( 

 .]ف/أ−٢١٠[  ۩  
 . من طريق املصنف) ٤٢/٥٨٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(
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أخربين : بكري املصـري قالبن ++نا حييى: منصوربن ++ أمحد −٢٥٥٨
ملجم رضب عليا يف صالة الصبح بن ++الرمحن++ عبدسعد أنبن ++الليث

ّ بسيف كان سمه بالسم, ومات من يومه, ودفن بالكوفة )١(َعىل دهس َ
 .)٢(لي

رزين, عن موىل ++ أبونا: نا حفص: جنادة قالبن ++ سلم −٢٥٥٩
ًأن احلسن كرب عىل علي أربعا: لعلي ّ. 
بن ++نا إسحاق: حنبلبن ++نا أمحد: هانئبن ++ إبراهيم −٢٥٦٠

ّقتل علي يف رمضان يوم اجلمعة يف سبع : معرش قال++ أبيعيسى, عن ِ ُ
ني إال عرشة ليلة من رمضان سنة أربعني, وكانت خالفته مخس سن

  .)٣(ثالثة أشهر
: نعيم يقول++ أباسمعت: إبراهيم العبدي قالبن ++ أمحد −٢٥٦١

ُقتل علي  يف رمضان يف تسع عرشة منه يوم اجلمعة, ومات ليلة 
 .)٤(األحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالدهس«: )٢/١٤٥( »النهاية« قال ابن األثري يف )١( ْ َسهل والن من األرض++ما: َّ ُ ومل يبلغ ,ُ

ْأن يكون رمالً َ َ«. 
فضائل «وأمحد يف . من طريق املصنف) ٤٢/٥٥٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(

بن ++ أخربين الليث:بن بكري املرصي++ نا حييى:بن منصور++أمحد: من طريق) ٩٤٠(» الصحابة
 ., بهسعد

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٣(
 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٤٢/٥٨٤(

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(دات هذا األثر مل تظهر واضحة يف بعض مفر) ٤(
 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٤٢/٥٨٥(
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, )١(مجهانبن ++سلمة, عن سعيدبن ++أنا محاد: اجلعدبن ++ علي −٢٥٦٢
خلالفة بعدي ثالثون إن ا«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: عن سفينة قال

, فذكر مجهان أمسكبن ++سفينة القائل لسعيدأمسك يعني :  فقال لي»سنة
ِخالفة علي ستا ّ)٢(. 

ِقتل : قال جعفر: نا سفيان قال: حممد الناقدبن ++ عمرو −٢٥٦٣ ُ
 .ّعلي وهو ابن ثامن ومخسني

الرمحن, عن ++بن عبد++نا الوليد: إبراهيمبن ++ إسحاق −٢٥٦٤
ِكان عند علي مسك أوىص : سعيد قالبن ++ عن هارونصالح,بن +حسن ّ

ُفضل من حنوط: أن حينط به وقال َ َ  .)٤(اهللا ++ رسول)٣(َ
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .» بضم اجليم وإسكان امليم:هانْمُج«: )٢٣٤ص( »تقريب التهذيب« قيده احلافظ يف )١(
» يخ دمشقتار«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )٢(

بن اجلعد ++حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه علي) ٤٢/٥٧٥(
, )٢٢٢٦(, والرتمذي )٤٦٤٦( داود++, وأبو)٣٣٢٣(» مسنده«شيخ املصنف يف 

, وابن حبان يف )١٣(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٨١٥٥(» الكربى«والنسائي يف 
 . , بهسفينة يحدثن: قال مجهانبن ++سعيدمجيعهم من طريق ) ٦٦٥٧(» صحيحه«

 وال ,بن جهامن++ قد رواه غري واحد عن سعيد,هذا حديث حسن«: قال الرتمذي
 .»بن جهامن++نعرفه إال من حديث سعيد

ِ احلَنوط واحلناط)٣( » النهاية«. ِّخيلط من الطيب ألكفان املوتى وأجسامهم خاصة++هو ما: ُ
 ).١/١٠٦٦(البن األثري 

 .  من طريق املصنف)٤٢/٥٦٣( »تاريخ دمشق«عساكر يف  أخرجه ابن )٤(



 ٨٩ بعرااملجلد ال  

<ðˆ¢]<†}aŒ^ŠÖ])١(<àÚ<†Â<@ÜrÃ¹]?ëçÇf×Ö<.< <

بن ++سليامنبن ++عيسى :الفقري إليه الغني بهاهللا ++فرغ منه عبيد
اهللا ++وفقه,  الرعيني األندليسحممدبن ++)٢(...بن امللك++بن عبد++اهللا++عبد

بذكره يوم الثالثاء الثامن والعرشين اهللا ++لنفسه بدار احلديث بدمشق عمره
وسالم عىل عباده الذين , )٣([...]و, من شعبان املكرم سنة سبع عرشة

  (۩اصطفى

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وما أثبتناه هو املوافق لرتتيب األجزاء» اخلامس«): ف(يف ) ١(
 ). ف( غري واضح يف )٢(
 ).ف(طمس يف ) ٣(

 .]ف/ب−٢١٠[  ۩  





 ٩١ بعرااملجلد ال  

زء السابع عشر من كتاب [  )١(]»معجم الصحابة«ا
عرضي اهللا عنهم  , أ

 تصنيف

 : القاسمأبي
 العزيز البغوي ++بن عبد++مدبن ++اهللا++عبد

 بن++مدبن ++عبيد اهللا: اهللا++ عبدأبي رواية 
ي عنهبن ++دانبن ++مد   بMة العك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , وأثبتناه من ترتيب األجزاء السابقة)ف(طمس يف ) ١(
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 ٩٣ بعرااملجلد ال  

ن الرحيم, وصلىاهللا ++بسم[ مد رسوله اهللا ++الر على سيدنا 
  ًالكريم وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما

 شيبانبن ++علي −٨٥٦
  .أمحد++ أبا: يكنى وروى عن النبي ,)١(].......
:  األزدي قاالصالحبن ++الرمحن++ وعبدالربيع الزهراين++ أبوحدثنا −٢٥٦٥

علي بن ++الرمحن++ عبد)٢(]..........[...ثي جدي: عمروبن ++نا مالزم
فصلينا خلف :  قال)٣([...] أهنم ,شيبان حدثهبن ++ أن أباه علي,حدثه
 يف الركوع )٤([...]يقيم ++ ال إذا رجلخر عينهفلمح بمؤ ,اهللا ++رسول

صالة ++ ال,يا معرش املسلمني«:  قالاهللا ++ فلام انرصف رسول,)٥([...]
 .الربيع++ أبيوهذا لفظ حديث. )٦(»لبه يف الركوع والسجودُيقيم ص++ الملن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أثر الرطوبة, وما أثبتناه من , وجوانب الورقة مطموسة أيضا من)ف(طمس يف ) ١(

البسملة والتصلية هو من عادة املصنف عىل مدار الكتاب, وأما الرتمجة فهي استنتاجا 
 . من األحاديث التي أتى هبا املصنف 

» صحيح ابن خزيمة« كذا يف »بن بدر أن++اهللا++عبد« : , ولعل تقديره)ف( طمس يف )٢(
 . )٣٩٠١ (»ررشح مشكل اآلثا«, والطحاوي يف )٥٩٣(

 ).ف( طمس يف )٣(
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»صلبه «:, وتقديره)ف( طمس يف )٤(
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»والسجود«: بمقدار كلمة وهي) ف( طمس يف )٥(
, وأمحد )٨٧١(, ومن طريقه ابن ماجه )١/٢٧٨(» املصنف«شيبة يف ++ أخرجه ابن أبي)٦(

» صحيحه«, وابن خزيمة يف )٣٩٠١ (»رشح مشكل اآلثار «, والطحاوي يف)٤/٢٣(
 عن عمرو,بن ++مالزم: من طريق) ١٨٩١(» صحيحه«, وابن حبان يف )٥٩٣(

 شيبان,بن ++يعل أبيه عن شيبان,بن ++يعلبن ++الرمحن++ عبدحدثني: قال بدربن ++اهللا++عبد
 ., فذكرهقال الوفد, من وكان



  رابعاملجلد ال ٩٤
ثي : عمرو قالبن ++نا مالزم: إبراهيم املروزيبن ++ إسحاق −٢٥٦٦
صلينا : شيبان, عن أبيه قالبن ++عليبن ++الرمحن++ عبد, عنبدربن ++عبداهللا

 الصف خلفً فرأى رج فردا يصلي ,مع النبي  فقضينا الصالة
 فال صالة لفرد ;استقبل صالتك«:  ثم قال,فوقف عليه حتى قىض صالته

 .)١(»خلف الصف
اهللا ++عبد++ أبيالوارث, عن++ عبدنا: فروخبن ++ شيبان −٢٥٦٧
علي بن ++الرمحن++ عبدبدر, عنبن ++اهللا++ عبدجابر, عنبن ++ عمرنا: الشقري

يقيم صلبه يف ++ الإىل رجلاهللا ++ال ينظر«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال
 .)٢(»ركوعه وسجوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق البغوي به, وأخرجه ابن ) ٥٢/٢٤٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

, وابن )٤/٢٣(, وأمحد )١٠٠٣(, وابن ماجه )٢/١٩٣(» املصنف«شيبة يف ++أبي
, )١/٣٤٠(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )١٦٧٨(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
ن , واب)١٥٦٩(» صحيحه«, وابن خزيمة يف )٤٩٥١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

بن ++اهللا++ عبدعن عمرو,بن ++مالزممجيعهم من طريق )  ٢٢٠٢(» صحيحه«حبان يف 
 .شيبانبن ++يعل أبيه عن, شيبانبن ++عليبن ++الرمحن++ عبدحدثنا :بدر

» مسنده«يف  أمحد للبغوي يف معجمه, وأخرجه) ٥/٢٤٠(» اإلصابة« عزاه احلافظ يف )٢(
بن ++بن علي++الرمحن++ عن عبد,بن بدر++اهللا++ ثنا عبد:بن عتبة++أيوب:  من طريق)٤/٢٢(

املعجم «وأخرجه الطرباين يف . »بن شيبان++علي«فجعله من مسند .  عن أبيه,شيبان
 الرمحن++ حدثني عبد:بن بدر++اهللا++ عن عبد,بن عامر++عكرمة: من طريق) ٨٢٦١(» الكبري

 .»بن علي++طلق«من مسند . بن علي++ عن طلقي,بن علا
بن  ااهللا++ عن عبد,مالزم: نعيم++وقال أبو«): ٦/٢٦١(» التاريخ الكبري« قال البخاري يف

 . فذكر احلديث »بيهأراه عن أ : قال,بن عىل++الرمحن++ عن عبد,بدر
 وقال مسدد .بيهأعن :  وقال, عن مالزم,بن مبارك++الرمحن++ومل يشك عبد«: ثم قال
قال حدثنى ي, هللا الشقرا++بى عبدأالوارث, عن ++ حدثنا عبد:بن ميرسة++وعمران

 سمعت النبي  بن عىل ++الرمحن++ عن عبد,بن بدر++اهللا++ عن عبد,بن جابر++عمر
 .»صحأول  واأل»يقيم صلبه++اهللا إىل من ال++ال ينظر«: يقول



 ٩٥ بعرااملجلد ال  
: علي قالبن ++الرمحن++ عبدعن: هكذا قال شيبان يف هذا احلديث

, وأوهم فيه; وإنام رواه)١([...] علي, عن أبيه, عن بن ++الرمحن++ عبد 
 .)٢(النبي 
اهللا ++عبد++ أبيثي: الصمد قال++ عبدنا: منصوربن ++ أمحد −٢٥٦٨

بن ++عليبن ++الرمحن++ عبد عن,)٣([...]جابر, عن بن ++الشقري, عن عمر
 )٤([...], عن أبيه, عن النبي  شيبان

 )* (Iلقبن ++علي −٨٥٧
 .ًسكن الياممة, وروى عن النبي  حديثا

نا عاصم األحول, عن : معاوية++ أبو نا: قاال)٥([...]جدي   −٢٥٦٩
 إنا نكون ,يا رسول اهللا: ٌ  رجل فقال)٦([...]حطان, عن بن ++عيسى
 .)٨(»إذا أحدث أحدكم فليتوضأ«:  )٧([...]الة َبأرض ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كام يف مصادر خترجيه السابقة»قال رسول اهللا«: بمقدار ثالث كلامت وهي) ف(طمس يف ) ١(
 ,شيبانبن ++عليبن ++الرمحن++ عبدعن قال لكن...«): ٥/٢٤٠(» اإلصابة «قال احلافظ يف) ٢(

 . »الصواب هو هذا :البغوي قال .أبيه عن
 .)٤/٣٣٨(» إلصابة«وانظر . »بدربن ++اهللا++ عبدعن«: بمقدار مخس كلامت) ف( طمس يف )٣(
 . »وذكر احلديث«: بمقدار كلمة, ولعلها) ف(طمس يف ) ٤(

, )٤/١٩٧٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: , وانظر لرتمجته)ف( غري واضح يف (*)
 ).٢٠/٤٩٤(للمزي » هتذيب الكامل«, و)٤/٥٧٠(» اإلصابة«و

 ).ف(طمس يف ) ٥(
 .  كام يف مصادر التخريج»أيت النبي: بن طلق قال++عن علي«: , ولعل تقديره)ف( طمس يف )٦(
 .  كام يف مصادر التخريج»وتكون الروحية, فقال رسول اهللا«: ولعلها) ف(طمس يف ) ٧(
» الكربى«, والنسائي يف )١١٦٤(, والرتمذي )١٠٠٥, ٢٠٥(داود ++أخرجه أبو) ٨(

 =بن ++ عن مسلم,بن حطان++ عن عيسى,حولعاصم األ: من طريق) ٩٠٢٦ −٩٠٢٣(



  رابعاملجلد ال ٩٦

إذا  )١(]........................ [...۩مرداسبن ++ خالد −٢٥٧٠
 .»يستحي من احلق++ ال)٢(..]....... [... فليتوضأ, وال تأتواأحدث
بن ++امللك++ عبد نا:وكيعنا : إسامعيل الوسطيبن ++ حممد −٢٥٧١

  فذكراهللا ++أعرابي إىل رسولجاء  قال ّمسلم, عن أبيه, عن علي
 . )٣(حطانبن ++احلديث, ومل يذكر فيه عيسى

كم السلميبن ++علي −٨٥٨  ا
 ,حممد الزهريبن ++قوبنا يع: ٍعباد الفرغاينبن ++حدثني أمحد −٢٥٧٢

 )٥([...] اهللا ++كنا مع رسول:  عن أبيه قال, احلكم السلمي)٤([...]
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» العلل الكبري«وقال يف . »حديث حسن«: قال الرتمذي. بن طلق++ عن علي,سالم

بن ++طلق« هذا أراه غري »بن طلق++علي« :هذا احلديث فقالا عن ًسألت حممد«): ٤١ح(
 الذي روى عنه »بن حطان++عيسى« و,بن طلق إال هذا احلديث++ وال أعرف لعلي,»علي

 »بن طلق++علي« أتعرف هذا احلديث الذي روى : فقلت له.هذا احلديث رجل جمهول
 .» ال: فقال?»بن علي++طلق«من حديث 

 .]ف/أ−٢١٢[  ۩  
 .واحلديث هو أحد طرق احلديث السابق. بمقدار نصف سطر) ف(يف طمس ) ١(
 ).ف(غري واضح يف ) ٢(
من ) ١/٨٦(, وأمحد )٩٠٢٣(» الكربى«, والنسائي يف )١١٦٥(أخرجه الرتمذي +)٣(

وعلي « :الرتمذي قال .ّي, به عن عل, عن أبيه,بن مسلم++امللك++ عن عبد,وكيعطريق 
 .»بن طلق++يهذا هو عل

بن محيد, عن كثري, عن معاوية ++فارضثنا «: بمقدار نصف سطر, ولعله) ف (طمس يف) ٤(
 . )١٩٧٤ / ٤( ألبي نعيم »معرفة الصحابة«كام يف » بن

انظر » بن احلكم أخي فرسه++فأنزى علي«: بمقدار نصف سطر ولعله) ف(طمس يف ) ٥(
 ). ٣/١٤١٥(الرب ++البن عبد» االستيعاب«



 ٩٧ بعرااملجلد ال  

ُفأصاب رجله جدار اخلندق ساقه َ باسم «: فمسحها وقال  فأيت النبي ,ْ
 .)١( فام آذاه منها يشء,»اهللا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :بن أمحد++سليامنمن طريق الطرباين  )٤٩٥٨( »ة الصحابةمعرف«نعيم يف ++أخرجه أبو) ١(

بن حممد ++ ثنا يعقوب:يبن عبادة الواسط++ ثنا حممد:بن أبان األصبهاين++ثنا حممد
 . بن احلكم, عن أبيه++بن محيد, عن كثري, عن معاوية++فارض ثنا :الزهري

رفه إال من هذا نع++ غريب ال:بن مندهاقال «: )٥٦٢/ ٤ (» اإلصابة«قال احلافظ يف 
التاريخ «ذكر البخاري يف : قلت. »يعرف++بن محيد ال++فارض يف اإلسناد : قلت.الوجه
»  جممع الزوائد«قال اهليثمي يف . بن محيد هذا وسكت عنه++ضفار) ٤/٣٤١(» الكبري

فه ّبن حممد الزهري ضع++ ويعقوب,ن مل أعرفهَ وفيه م,رواه الطرباين«): ٦/١٣٤(
 .»اجلمهور
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ه العباس  من روى عن الن  ا
Mلب عم رسول++بن عبد++العباس −٨٥٩  )١( اهللا++ا

سمعت : القاسم البيايض قالبن ++خالدثي : عمربن ++حممدقال  −٢٥٧٣
العباس قبل الفيل ++ أبيُولد: قال ابن عباس: شعبة موىل ابن عباس يقول
 باملدينة ّويفُ بثالث سنني, وتاهللا ++ من رسولّبثالث سنني, وكان أسن
 . )٢( وكان معتدل القناة,وهو ابن ثامن وثامنني سنة

 . العباس سنة ثالث وثالثنيّويفُت: عمرقال ابن 
نا جرير, عن : علي قاالبن ++عمر ونرصبن ++ عبيد اهللا −٢٥٧٤
? قال: قيل للعباس: رزين قال++ أبي عن,مغرية : أيام أكرب أنت أو النبي 

 .)٣( وأنا ولدت قبله,هو أكرب مني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++املطلب++بن عبد++العباس«:  فقال)٤/٥(» الطبقات الكربى«به ابن سعد يف  نس)١(
بن ++بن فهر++بن غالب++يبن لؤ++بن كعب++بن مرة++بن كالب++بن قيص++مناف++بن عبد++هاشم
بن ++بن معد++بن نزار++بن مرض++لياسإبن ++بن مدركة++بن خزيمة++بن كنانة++بن النرض++مالك
بن زيد ++بن عامر++بن عمرو++بن مالك++بن كليب++تيلة بنت جناب ن: وأم العباس.عدنان
بن ++بن قاسط++بن النمر++بن تيم اهللا++بن اخلزرج++بن سعد++بن عامر وهو الضحيان++مناة
 .بن عدنان++بن معد++بن نزار++بن ربيعة++بن أسد++بن جديلة++بن دعمي++بن أفىص++هنب

 . »الفضل++وكان العباس يكنى أبا
البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: مجته يفوانظر تر

البن » معجم الصحابة«, و)١/٣٣(البن حبان » الثقات«, و)٦/٢١٠(حاتم ++أبي
البن حجر » اإلصابة«, و)٤/٢١٢٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٧٥(قانع 

 ).١٤/٢٢٥(» هتذيب الكامل«, و)٣/٦٣١(
 ).٢٦/٢٨٠(» تاريخ دمشق«, و)٤/٥(البن سعد» الكربىالطبقات «انظر ) ٢(
 .من طريق البغوي به) ٢٦/٢٨١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(



 ٩٩ بعرااملجلد ال  

 هو أكرب مني:  قال نرص يف حديثه.عمربن ++اهللا++ عبدوهذا لفظ حديث
 .وولدت أنا قبله

عقبة بن ++الزناد, عن موسى++ أبينا ابن: عمروبن ++ داود −٢٥٧٥
ِ ليجل اهللا ++إن كان رسول: رشدين كريب موىل ابن عباس++ أبوقال: قال ُ

 وما ,للعباس من بني الناساهللا ++ّالعباس جمل الولد والده خاصة خص
ًينبغي للنبي  أن جيل أحدا والدا أو عما ً)١(. 

عروة أخذ بن ++الزناد, عن هشام++ أبينا ابن: عمروبن ++ داود −٢٥٧٦
السبعون   يف العقبة حني وافاهاهللا ++املطلب بيد رسول++بن عبد++العباس

 من  واشرتط, وذلك يف غرة اإلسالماهللا ++ لرسول فأخذ,من األنصار
 .)٢(أحد عالنيةاهللا ++يعبد أن قبل

بن ++نا إسامعيل: نا إسامعيل: هريسعيد اجلوبن ++ إبراهيم −٢٥٧٧
 اهللا ++كنا مع رسول: سعد قالبن ++ عن سهل,حازم++ أبوي حدثن:قيس

اللهم «:  النبي  فقام العباس يسرته فقال,يغتسل فقام ,يف سفر القيظ
 . ۩)٣(» من الناراسرت العباس وولده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من طريق املصنف)٢٦/٣٣٥( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٢(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به)٢٦/٣١٠(
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٣(

 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٦/٣١٠(» دمشق
 .]ف/ب−٢١٢[  ۩  



  رابعاملجلد ال ١٠٠

أي الناس أكرم? : أهيا الناس«:  ثم قال)١(]...............[ −٢٥٧٨
  .)٣([...]وهذا لفظ . »ً فتوة وال جبانا)٢(..][.

بن ++ نا علي:اخلطاببن ++العزيز++ عبدنا: هانئبن ++ إبراهيم −٢٥٧٩
 قال :رافع, عن أبيه, عن جده قال++بن أبي++عبيد اهللابن ++هاشم, عن حممد

 . )٤(»حتى ترىضاهللا ++ولك يا عم من«:  للعباساهللا ++رسول
نا األعمش, :  نا أبي:جريربن ++ نا وهب:ييزيد الرفاعبن ++ حممد −٢٥٨٠

ا َأم:  قلت لعمر: قالي عن علي,البخرت++ أبي عن,مرةبن ++بن++عن عمرو
 علمت أن عم الرجل أال«:  إىل النبي  فقالَ العباسَتذكر حني شكوت

 .)٥(»صنو أبيه
عوسجة, عن بن ++نا العباس: نا ابن يامن: عمربن ++اهللا++ عبد −٢٥٨١

العباس عمي وصنو أبي, «: اهللا ++قال رسول: ن عباس قالعطاء, عن اب
 .)٦(»ن آذاه فقد آذاينَم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بمقدار سطرين) ف(طمس يف ) ١(
 . بمقدار نصف سطر) ف(طمس يف ) ٢(
 ). ف(غري واضح يف ) ٣(
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٤(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٦/٣٤٠(» دمشق
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٥(

ه الرتمذي حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرج) ٢٦/٣١٢(
 :قال++ حدثني أبي:بن جرير++ حدثنا وهب:يبن إبراهيم الدورق++حدثنا أمحد): ٣٧٦٠(

 .»هذا حديث حسن صحيح«: الرتمذي قال ., بهسمعت األعمش
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٦(

 .هحيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي ب) ١٨/٢٦٣(



 ١٠١ بعرااملجلد ال  

نا : الوهاب اخلفاف++ عبدنا: جعفر الواسطيبن ++ حييى −٢٥٨٢
قال : جبري, عن ابن عباس قالبن ++األعىل, عن سعيد++ عبدإرسائيل, عن

ؤذوين, من ذوا العباس فتْؤُت++ ال,العباس مني وأنا منه«: اهللا ++رسول
 .)١(»نيّ العباس فقد سبّسب

بن ++عطاء, عن ثوربن ++الوهاب++ عبدأنا: جعفربن ++ حييى −٢٥٨٣
العباس خري هذه : املسيب أنه قالبن ++يزيد, عن مكحول, عن سعيد
 .)٢(األمة, وارث النبي  وعمه

ذكوان, عن بن ++اهللا++بن عبد++الرمحن++ عبدنا: بكاربن ++ حممد −٢٥٨٤
 لقد رأيت من ,يا ابن أختي:  أن عائشة قالت:عروة, عن أبيه بن++هشام

ً عمه العباس أمرا عجبااهللا ++تعظيم رسول والعباس واهللا : قال عروة. ً
اهللا ++ حني وافاه األنصار يف العقبة يأخذ لرسولاهللا ++آخذ بيد رسول

هللا ا++ من قبل أن يعبد, وذلك يف غرة اإلسالم وأوله, ويشرتط عليهم,
 .)٣( أحد عالنية

 ,)٤(]...[...داود الطياليس ++ أبونا: أخزم الطائيبن ++ زيد −٢٥٨٥
 املطلب++بن عبد++احلارث, عن العباسبن ++اهللا++ عبدزياد, عن++بن أبي++عن يزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ١(

 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٦/٣٠٥(
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٢(

 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٦/٣٧٤(
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(فردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف بعض م) ٣(

 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٦/٣٣٠(» دمشق
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٤(
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العفو واملعافاة يف اهللا ++ سل,يا عم رسول اهللا«: اهللا ++قال رسول: قال
 .)١(»الدنيا واآلخرة

بن ++حممد, عن يزيدبن ++العزيز++ عبدنا: احلامين )٢([...]  −٢٥٨٦
املطلب, عن ++بن عبد++)٣([...]وم عن أم كلث ,إبراهيمبن ++اهلاد, عن حممد

اهللا ++ العبد من خشية)٤([...]«:اهللا ++ قال رسول,املطلب++بن عبد++العباس
 .)٥(»[...] ۩ عن الشجرة إذاّتعاىل حتاتت عنه ذنوبه كام حتات

, )٦([...]حازم ++بن أبي++العزيز++ عبدنا: زنبور املكيبن ++ حممد −٢٥٨٧
ّوكفاه وركبتاه  )٦([...] النبي  )٧([...]سعد, عن العباس بن ++عن عامر
 .)٨(»وقدماه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مسنده«, والبزار يف )٤٦(» مسنده«, واحلميدي يف )١/٢٠٩(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ١(

بن ++ عن العباس,بن احلارث++اهللا++ عن عبد,يادز++بن أبي++يزيد: من طريق) ١٣١٢(
 ., فذكرهاملطلب++عبد

 . ًشيخ املصنف, وقد تكرر مرارا» احلميد++بن عبد++حييى« وهو ) ف(غري واضح يف ) ٢(
 .  كام يف مصادر التخريج اآلتية»بنت العباس«: وتقديره) ف(غري واضح يف  )٣(
 . مصادر التخريج اآلتيةكام يف» إذا اقشعر«: وهي) ف( غري واضح يف )٤(

 .]ف/أ−٢١٣[  ۩  
 .يف أول الصفحة بمقدار سطر غري واضح) ف( يف )٥(
 . بمقدار نصف سطر) ف(طمس يف ) ٦(
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٧(
 عن ابن , ابن مرض: وهو, حدثنا بكر:بن سعيد++حدثنا قتيبة): ٤٩١(أخرجه مسلم ) ٨(

 أنه سمع :املطلب++بن عبد++ عن العباس,بن سعد++عامر عن ,بن إبراهيم++ عن حممد,اهلاد
إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه « :يقول اهللا ++رسول
 .»وقدماه



 ١٠٣ بعرااملجلد ال  

بن ++إبراهيم, عن عامربن ++اهلاد, عن حممدبن ++ عن يزيد)١([...] −٢٥٨٨
 ,ي باهللا رباِن رضَمم اإليامن ِطع )٢(]...«.........[سعد, عن العباس 

 )٣(» وبمحمد نبيا,ًوباإلسالم دينا
حرب, بن ++قيس, عن سامك++بن أبي++املغرية, عن عمروبن ++)٤([...] −٢٥٨٩

ًهنيت أن أميش عريانا«: اهللا ++ رسول)٥([...]عن عكرمة  ُ [...]«)٦(. 

 )*(مرداسبن ++العباس −٨٦٠
 عباسبن ++اهللا++بدبن ع++حارثةبن ++مرداسبن ++العباس: سعدبن ++قال حممد

َسليم, أسلم قبل فتح مكة وأتى بن ++هبثةبن ++احلارثبن ++رفاعةبن ا َ ْ ُْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بمقدار ثالث كلامت) ف(طمس يف ) ١(
 . »ذاق: يقول اهللا ++رسول سمع نهأ املطلب++ عبدبن«: ولعل تقديره) ف(طمس يف ) ٢(
 :بن احلكم قاال++ وبرشيعمر املك++بن أبي++بن حييى++حدثنا حممد): ٣٤( مسلم أخرجه) ٣(

 ., بهبن اهلاد++ عن يزيدي, ابن حممد الدراورد: وهو,العزيز++حدثنا عبد
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٤(
, املطلب++بن عبد++عباسبن ال++اهللا++عن عبد«: بمقدار نصف سطر, ولعله) ف(طمس يف ) ٥(

 . كام يف مصادر خترجيه اآلتية» ه قالعن أبي
اآلحاد «عاصم يف ++واحلديث أخرجه ابن أبي. بمقدار نصف سطر) ف(طمس يف ) ٦(

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)١٢٩٥(» مسنده«, والبزار يف )٣٥٤(» واملثاين
 ثنا سامك, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن :بن الربيع++قيس: من طريق) ٥٣٢٨(

 عن العباس إال ىنعلمه يرو++هذا احلديث ال«: قال البزار. بهاملطلب, ++بن عبد++العباس
 ,قيس مستقيم احلديث, وروى عنه مجاعة من أهل العلم++بن أبي++هبذا اإلسناد, وعمرو

 .»بن الربيع++ُقيس وقيس++بن أبي++وُورواه عن سامك, عن عكرمة, عن ابن عباس, عمر
, )٣/٢٨٨(البن حبان » الثقات«: , وانظر لرتمجته)ف(مطمس يف » بن مرداس«: قوله(*) 
 ,)٢/٢٧٦(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٢٧١(البن سعد » الطبقات الكربى«و
, )٣/٦٣٣(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/٢١٢٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
 ).١٤/٢٤٩(» هتذيب الكامل«و
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 اهرة, القنا والدروع الظمائة من قومه عىل اخليول معهم  يفاهللا ++رسول
ن أعطى َ مع ماهللا ++وأعطاه رسول ,ً وحرض حنينا,فحرضوا فتح مكة
 .)١(من املؤلفة قلوهبم

 ,مرداس مكة وال املدينةبن ++مل يسكن العباس: رعمبن ++ حممدوقال
بوادي  وكان ينزل , ويرجع إىل بالد قومه,وكان يغزو مع النبي 

ًالبرصة ويأيت البرصة كثريا, وروى عنه البرصيون وبقية ولده ببادية 
 .)٢(البرصة, وقد نزل قوم منهم البرصة

خملد بن ++دالوليد وحمم++ أبوامللك++بن عبد++نا هشام:  عمي −٢٥٩٠
بن ++عباسبن ++ثي ابن لكنانة: القاهر السلمي قال++ عبدنا: احلرضمي قاال
 دعا اهللا ++ أن رسول:مرداسبن ++ثي أبي, عن جدي عباس: مرداس قال
: إليهاهللا ++ فأوحى,املغفرة والرمحة فأكثر الدعاءبة عرفة ألمته ّربه  عشي
 ,ًيف مظامل الناس بعضهم بعضاصاص ِبد من الق++ ال غري أنه,إين قد فعلت

ِّأي رب إنك «: فقال: د غفرهتا هلم قالفأما ذنوهبم فيام بيني وبينهم فق
فلم جيبه, فلام : , قال»ًقادر أن تثيب املظلوم خريا من مظلمته وتغفر للظامل

فتبسم النبي : ين قد فعلت, قالأه  ُّكان باملزدلفة أعاد املسألة فأجابه رب
 ٍبأبي أنت وأمي ضحكت يف ساعةاهللا, يا رسول : بكر++و أب فقال له

ضحكت «: ك? قالَّسناهللا ++كنت تضحك فيها فام أضحكك أضحك++ما
ً قد غفر ألمتي ظلم بعضهم بعضا اهللا ++ الشيطان إنه لام أيقن أن)٣([...]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق« واستظهرناها من ,)ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ١(

 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٦/٤٠٧(
 . من طريق املصنف به)٢٦/٤٠٧( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 . »من«: بمقدار كلمة ولعلها) ف( طمس يف )٣(
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 فضحكت منه حني رأيته يصنع الذي يصنع ,)٢(ورُبُّبالويل والث )١([...]
[...]«)٣(. 
إنك تبسمت يف : فقال له بعض أصحابه: الوليد يف حديثه++ أبووقال
استجاب اهللا ++نه لام علم أنأإبليس اهللا ++تبسمت من عدو«:  فقال)٤([...]

  )٦([...] ۩)٥([...]لي يف أمتي 

جريبن ++عباس −٨٦١  )*([...]قيس ا
يا ابن «: بلغني أنه حدث عن النبي  فيام رواه عن ربه تعاىل قال

ّأعطيتك ثالثا مل يكن لك يف ذلك حق حتى أخذت بكظمك جعلت آدم,  ً
  .)٧(»لك ثلث مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٦/٤٠٣(» تاريخ دمشق«كذا يف » أهوى يدعو«: بمقدار كلمتني ولعلهام) ف( طمس يف )١(
ُ الثبور)٢(  ).١/٥٨١(البن األثري » النهاية«. اهلالك: ُّ
). ٢٦/٤٠٣( »تاريخ دمشق«كذا يف » جلزعه«: بمقدار كلمة ولعلها) ف( طمس يف )٣(

من ) ٤/١٤(, وأمحد )٣٠١٣(, وابن ماجه )٥٢٣٤(داود ++ًواحلديث أخرجه أيضا أبو
بن مرداس, ++بن عباس++كنانة حدثنا ابن :بن الرسي السلمي++القاهر++عن عبد:  طريق

 .عن أبيه, فذكره
 . بمقدار ثالث كلامت) ف(طمس يف ) ٤(
 . بمقدار كلمة) ف(طمس يف ) ٥(

 .]ف/ب−٢١٣[  ۩  
 . بمقدار سطر ونصف) ف(طمس يف ) ٦(

 .بمقدار أربعة أسطر) ف(طمس يف (*) 
» صابةاإل«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذه الفقرة مل تظهر واضحة يف )٧(

 .نق عن املصنف) ٣/٦٣٢(



  رابعاملجلد ال ١٠٦

ي++بن أبي++عقيل[ −٨٦٢ ا  )*(]Iالب ا
كان عقيل أسن من جعفر بعرش : حممد القايض قالبن ++ أمحد −٢٥٩١

 .)١( سنني, ومات عقيل يف خالفة معاويةوكان جعفر أسن من علي بعرش
 العقيلي, حممدبن ++أنا القاسم: يدصالح األزبن ++الرمحن++ عبد −٢٥٩٢

 مرحبا بك« :فقالأن عقي دخل عىل النبي  : عن جده, عن جابر
 .)٢(القاسم++ أبايااهللا ++ّ, صبحك بخري:قال »?يزيد كيف أصبحت++أبا

إسحاق, ++ أبينا حاتم, عن رشيك, عن: عباد املكيبن ++ حممد −٢٥٩٣
 .)٣(يزيد++ أبايا: جعفر أن عمر قال لعقيل++ أبيعن

الرمحن السلمي, ++بن عبد++ نا عيسى:نعيم++ أبو نا:عمي قال  −٢٥٩٤
ّيزيد, إين أحبك ++ أبايا«:  قال لعقيلاهللا ++إسحاق, أن رسول++ أبيعن

ّحبني ّحبا لقرابتك مني, وحبا لام كنت أعلم من حب عمي إياك: ُ ُ«)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وما أثبتناه استنتاجا من األثار واألحاديث التي أوردها املصنف )ف(طمس يف (*) 
 . ترمجة

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ١(
 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٤١/٢٤(

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(ذا األثر مل تظهر واضحة يف بعض مفردات ه) ٢(
 حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به ) ٤١/١٧(

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٣(
 حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به ) ٤١/١٩(

تاريخ «, واستظهرناها من )ف(ظهر واضحة يف بعض مفردات هذا احلديث مل ت) ٤(
حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به,  وأخرجه  ابن سعد ) ٤١/١٨(» دمشق

 =, واحلاكم )٥١٠ح/١٧/١٩١(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤/٤٣(» الطبقات«يف 



 ١٠٧ بعرااملجلد ال  

عيينة, عن ثي ابن : معني قالبن ++حممد وحييىبن ++ عباس −٢٥٩٥
ًطالب شيخا كبريا يقبل ++بن أبي++رأيت عقيل: ابن جريج, عن عطاء قال ً

 .)١(غرب زمزم
ْيقبل غرب : معني يقولبن ++سمعت حييى:  قال عباس:

 فإذا , جيلس عىل طريق زمزم عىل رأس زمزم عىل رأس البئر:زمزم يعني
 .ب يعني الدلو قبله بيدهْخرج الغر
 ج عقيلّتزو: هالل, عن احلسن قال++ أبونا: خالدبن ++ةبْدُ ه −٢٥٩٦

اهللا ++قال رسول: , فقال)٢( والبننيفاءّبالر: لهطالب امرأة فقيل ++بن أبيا
 .)٣(» وبارك عليك,لكاهللا ++بارك: ج أحدكم فليقل لهّإذا تزو«: 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن ,الرمحن السلمي++بن عبد++ عيسى:ًمجيعا من طريق) ٣/٦٦٧(» املستدرك«يف 
 ., مرساهللا ++ أن رسول:إسحاق++أبي

 ).١٦٧(» تاريخ الدوري«) ١(
 كان من عادهتم : قال اخلطابي:بالرفاء والبنني«: )١/٦١٤(» سنن ابن ماجه« يف رشح )٢(

 :يقال. أحدمها التسكني.  ملعننييءوالرفاء من الرفو جي. أن يقولوا بالرفاء والبنني
 ومنه رفوت , التوافق وااللتئامالثاينو. به من ورع++رفوت الرجل إذا سكنت ما

 .»يذكره الزخمرش.  أي أعرست, عليه املعنىّوالباء متعلقة بمحذوف دل. الثوب
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٣(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه النسائي ) ٤١/٦(» دمشق
, وأمحد يف )١٩٠٦ (ابن ماجهو ,)٥٥٦١, ١٠٠٩٢(» الكربى«ويف  ,)٣٣٧١(
الدارمي , و)٤/٣٢٣(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبي, و)٣/٤٥١ ()١/٢٠١(» مسنده«
طالب ++بن أبي++ أن عقيل:احلسنمن طريق ) ٢١٧٢(» مسنده«, والبزار يف )٢١٧٣(

 ., فذكرهتزوج
 وال أحسب ,ن عقيل ع,هذا احلديث قد رواه غري واحد عن احلسن«: قال البزار

 .»سمع احلسن, من عقيل



  رابعاملجلد ال ١٠٨

عوانة, عن غالب القطان, عن احلسن, عن ++ أبونا: الربيع++ أبو −٢٥٩٧
اهللا ++ّبالرفاء والبنني, فلام جاء: كنا نقول يف اجلاهلية: لصحابة قالرجل من ا

 .)١(»عليكم وفيكماهللا ++بارك: قولوا«: باإلسالم علمنا نبينا  فقال
بن ++الواحد++ عبدحدثنا: َّسويد الذارع++بن أبي++ إبراهيم −٢٥٩٨
ب طال++بن أبي++ عن عقيل,طلحةبن ++حييى, عن موسىبن ++نا طلحة: زياد
 , يؤذينا يف نادينا ويف كعبتنا ويف ديارنا)٢([...]جاءت قريش : قال

 ,يا عقيل:  فافعل, فقال لي)٣([...] فإن رأيت أن ,نكره++ ماويسمعنا
 )٤([...]طالب ++ أبيمن كبش من أكباش فأخرجته ,التمس لي ابن عمك
 يا :طالب فقال له++ أبييقدر عليه حتى انتهى إىل++ اليطلب الفيء يطأ فيه

 وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم يف كعبتهم )٥([...] واهللا ,ابن أخي
ق برصه إىل ّ عنهم, فحلّأن تكف )٥([...] تسمعهم )٦([...]ويف نادهيم 
أن يشتعل أحدكم من هذه  )٦( [...]أنا بقادر++ ماواهللا«: السامء فقال

 . )٧(.] [..۩كذب قط++ ماواهللا: طالب++ أبو فقال.»الشمس شعلة من نار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ١(
 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٤١/٧(» دمشق

طالب ++إىل أبي«): ٨٥٥٣( »املعجم األوسط«, ووقع عند الطرباين يف )ف(طمس يف ) ٢(
 .»بن أخيكا إن ,طالب++ يا أبا:فقالوا

 . »تكفه عنا«): ٨٥٥٣( »املعجم األوسط«, ووقع عند الطرباين يف )ف(طمس يف ) ٣(
): ٨٥٥٣( »املعجم األوسط«بمقدار كلمتني, ووقع عند الطرباين يف ) ف(طمس يف ) ٤(

 . »يميش معه«
 . بمقدار ثالث كلامت) ف(طمس يف ) ٥(
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٦(

 .]ف/أ−٢١٤[  ۩  
 =» التاريخ الكبري«واحلديث أخرجه البخاري يف . بمقدار ثالث كلامت) ف(طمس يف ) ٧(



 ١٠٩ بعرااملجلد ال  

بن ++ نا جعفر:الثقفيالوهاب ++ عبدنا: سعيدبن ++حدثني سويد −٢٥٩٩
 إن أحببت أن أكتب لك إىل :فسأله فقالأن عقيال جاء : حممد, عن أبيه

 ألذهبن إىل رجل هو أوصل : فأعطيك منه فقال عقيل)١(عُبْنَمالي بي
طالب ++بن أبي++ هذا عقيل: ثم قال, فذهب إىل معاوية فعرف ذلك له,منك

 هذا معاوية وعمته : فقال عقيل.هلب++ أبوطالب وعمه++بن أبي++خو عليأ
 .)٢(محالة احلطب

َمر عقيل عىل علي بع: ثي مصعب قال: عمي قال  −٢٦٠٠ َّ  )٣(ودُتّ
 .)٤(أما أنا وعتودي فال: فقال. أحد الثالثة أمحق: ّيقوده فقال علي

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٨٥٥٣(» األوسط«, والطرباين يف )٧/٥١(
بن ++موسىمجيعهم من طريق ) ٦٦/٣١٥(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٥٦٠٨(

بن ++مل يرو هذا احلديث عن طلحة«: قال الطرباين. طالب++بن أبي++عقيل عن ,طلحة
بن ++الواحد إبراهيم++د به عبدّبن كثري تفر++ ويونس,بن زياد++الواحد++حييى إال عبد

 .»د وال يروى عن عقيل إال هبذا اإلسنا,كريب++ وعن يونس أبو,سويد++أبي
ء  بالفتح ثم السكون والبا:ينبع«: )٥/٤٤٩(» معجم البلدان« قال ياقوت احلموي يف )١(

 هي عن :يبن األصبغ السلم++ قال عرام,املوحدة مضمومة وعني مهملة بلفظ ينبع الامء
ا من املدينة إىل البحر عىل ليلة من رضوى من املدينة عىل ًيمني رضوى ملن كان منحدر

 .» وكان يسكنها األنصار وجهينة وليث,بن علي++ وهي لبني حسن,سبع مراحل
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(ر واضحة يف بعض مفردات هذا األثر مل تظه) ٢(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٢٤−٤١/٢٣(
.  أعتدة: الصغري من أوالد املعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول, واجلمع:  العتود)٣(

 ).٣/٣٨٤(البن األثري » النهاية«
 . بن بكار++لزبري من طريق ا)٤١/٢٠( »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(



  رابعاملجلد ال ١١٠

 باب من روى عن الن 
ه ن من++ عبدا نصار قريش الر   وا

مد −٨٦٣ ن++ عبد:أبو   )*(عوفبن ++الر
 . ومات هبا ,كان يسكن املدينة

: خالدبن ++نا إبراهيم: حنبلبن ++نا أمحد: هانئبن ++ إبراهيم −٢٦٠١
 .نا رباح, عن معمر ح

بن ++فليح, عن موسىبن ++نا حممد: موسى الفرويبن ++ هارونوثي −٢٦٠٢
 عوف++بن عبد++عوفبن ++الرمحن++ عبد:ًعقبة, عن الزهري فيمن شهد بدرا

 .كالببن ++هرةزبن ++احلارثبن ا
سعد, عن أبيه, بن ++نا إبراهيم: احلميد احلامين++بن عبد++حييى  −٢٦٠٣

 فسامين ,عمرو++ عبدكان اسمي: عوف قالبن ++الرمحن++ عبدعن جده, عن
 .)١(الرمحن++ عبداهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++عوف++بن عبد++بن عوف++عبد الرمحن«: )٣٤٨(» تقريب التهذيب«قال احلافظ يف (*) 

 , ومناقبه شهرية,اً أسلم قديم, أحد العرشة,بن زهرة القريش الزهري++بن احلارث++عبد
 .» وقيل غري ذلك,مات سنة اثنتني وثالثني

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٣٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١/١٨٦(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٤٧(حاتم ++أبي

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٤٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/١٢٤(
 ).١٧/٣٢٤(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٤٦(البن حجر » اإلصابة«, و)١٤/١٨١٠(

 . من طريق املصنف)٢٤٧ /٣٥ (»تاريخ دمشق«ساكر يف أخرجه ابن ع) ١(



 ١١١ بعرااملجلد ال  

الرزاق, عن ++ عبدنا: بلحنبن ++نا أمحد: هانئبن ++إبراهيم  −٢٦٠٤
 .الكعبة++ عبد:الرمحن كان اسمه يف اجلاهلية++ عبدأن: معمر, عن ابن سريين

الرمحن يف ++ عبدكان اسم: وأما ابن جريج فأخربنا قال: الرزاق++ عبدقال
 .)١(عمرو++ عبد:اجلاهلية
 يونس وغريه, عن ابن عيينة, عن الزهري, عنبن ++رسيج  −٢٦٠٥
 .حممد++ أبو:عوفبن ++الرمحن++بد عكنية: سلمة++أبي

عمر, بن ++املنذر, عن حممدبن ++ثي إبراهيم: ثي الزبري: عمي  −٢٦٠٦
 األخنسبن ++املغريةبن ++عتبةبن ++جعفر الزبيدي, عن يعقوببن ++اهللا++ عبدعن
الرمحن رج طوا حسن الوجه, رقيق ++ عبدوكان: رشيق كذا نا قالبن ا

َالبرشة, فيه جنأ  .يغري حليته ورأسه++ اليض مرشب احلمرة,, أب)٢(َ
سعد, عن أبيه, عن بن ++ثي إبراهيم: احلامينبن ++حييى  −٢٦٠٧
 الربيعبن ++آخى النبي  بني سعد: عوف قالبن ++الرمحن++ عبدعن )٣(جده
 ,أنا أكثر األنصار ماال فخذ شطر مالي: عوف فقال سعدبن ++الرمحن++وعبد

 فإذا انقضت ,إليك حتى أفارقها لك حبأوعندي امرأتان فانظر أهيام 
 )٤(لك يف أهلك ومالكاهللا ++بارك: عدهتا فانكحها, فقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من طريق املصنف)٢٤٨, ٢٤٧ /٣٥ (»تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 ).١/٨١٨(البن األثري » النهاية«. ميل يف الظهر, وقيل يف العنق:  اجلنأ)٢(
حيث رواه ابن ) ٣٥/٢٤٧(» تاريخ دمشق«, وأثبتناها من )ف(غري واضحة يف ) ٣(

 .ساكر من طريق املصنفع
بن سعد, ++حدثنا إبراهيم: اهللا++بن عبد++العزيز++حدثنا عبد): ٢٠٤٨(أخرجه البخاري ) ٤(

 .به



  رابعاملجلد ال ١١٢

 لام قدم: نا محيد, عن أنس قال: نا ابن علية: جدي  −٢٦٠٨
 ,الربيعبن ++  بينه وبني سعد املدينة أخى النبيعوفبن ++الرمحن++عبد

 فإذا ,طلق إحدامهاامرأتان فأ )١(]...[...أقاسمك  ّمُهل: فقال له سعد
 )٢([...] ۩لك يف أهلك ومالكاهللا ++بارك:  قال,انقضت عدهتا فتزوجها

 )٤(]...[... )٣(ٍيشء من أقطومعه وه عىل السوق فام رجع إال ّفدل
 : قال?)٦(»ْمَيْمه« : صفرة فقال)٥(ُرَضَو بعد ذلك وعليه اهللا ++رسول
 : قال محيد. نواة: قال,»?ما أصدقتها« : قال األنصار,جت امرأة منّتزو

 .)٧(»أومل ولو بشاة« : فقالٍ من ذهبٍوزن نواة: قالأو 
 املعىل اجلزري, عن ميمون++ أبوأنا: هارونبن ++نا يزيد:  جدي −٢٦٠٩

سمعت : عوفبن ++أن عليا قال لعبد الرمحن: مهران, عن ابن عمربن ا
 .)٨(» األرضيف أهل إنك أمني يف أهل السامء أمني«:  يقولاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ) ٣/١٩٠(» مسند أمحد«كام يف » مالي نصفني ولي«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ١(

 . بن علية به++طريق إسامعيل
 .]ف/ب−٢١٤[  ۩  

) ٣/١٩٠(» مسند أمحد«كام يف » ي عىل السوقولكن دلن«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ٢(
 . بن علية به++من طريق إسامعيل

 ). ١/١٤١(البن األثري » النهاية«. لبن جمفف يابس مستحجر يطبخ به:  األقط)٣(
) ٣/١٩٠(» مسند أمحد«كام يف » وسمن قد استفضله فرآه«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ٤(

 . بن علية به++من طريق إسامعيل
 ). ٥/٤٣٠(البن األثري » النهاية«. األثر من غري الطيب:  الورض)٥(
 ). ٤/٨٢٠(البن األثري » النهاية«. أمرك وشأنك? وهي كلمة يامنية++ما:  أي)٦(
, والنسائي )١٩٣٣(, والرتمذي )١٤٢٧(, ومسلم )٢٠٤٩(أخرجه البخاري ) ٧(

 .من طريق محيد, عن أنس به) ٣/١٩٠(, وأمحد )٣٣٨٨(
 =» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(هذا احلديث مل تظهر واضحة يف بعض مفردات ) ٨(
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سعد, عن ابن بن ++ نا إبراهيم:مزاحم++بن أبي++ منصور −٢٦١٠
بن ++حصني, عن عوفبن ++اهللا++ عبدالرمحن, عن++بن عبد++إسحاق, عن حممد

إن «:  يقول ألزواجهاهللا ++سمعت رسول: احلارث, عن أم سلمة قالت
بن ++رمحنال++ عبد, اللهم اسقّالذي حينو عليكم من بعدي هلو الصادق البار

 .)١(»عوف من سلسبيل اجلنة
الرمحن ++ عبدالرمحن أن++ عبدأهلنا من ولد فحدثني بعض: قال إبراهيم
 ,وهو سهمه من بني النضري بأربعني ألف دينار, )٢(دمةيباع ماله بك

 .)٣(فقسمه عىل أزواج النبي 
 يونسبن ++ثي عيسى: حممد الناقد قالبن ++ عمرو −٢٦١١

 :عمربن ++اهللا++ عبدعطاء اخلراساين, عن أبيه, عنبن ++نعمرو, عن عثام++أبو
 .)٤( وعقد له لواء بيده,الرمحن يف رسية++ عبدأن النبي  بعث

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, و أخرجه ابن سعد يف ) ٣٥/٢٩٠(
بن مهران, ++من طريق ميمون) ٣/٣٥٠(» املستدرك«, واحلاكم يف )٣/١٣٤(» الطبقات«

 .اهللا  يقول, فذكره++سمعت رسول: بن عوف++عن ابن عمر أن عليا قال لعبد الرمحن
من طريق املصنف به, وأمحد يف ) ٣٥/٢٨٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

بن ++, واحلارث)١٢٠٧(» السنة«عاصم يف ++, وابن أبي)٦/٢٩٩,٣٠٢(» مسنده«
, )٣/١٣٢(» الطبقات«, وابن سعد يف )٩٨٧) (زوائد اهليثمي−البغية«أسامة يف ++أبي
مجيعهم ) ٣/٣٥١(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤٧٧(» رفة الصحابةمع«نعيم يف ++وأبو

 بن حصني, عن عوف++اهللا++الرمحن, عن عبد++بن عبد++ابن إسحاق, عن حممد: من طريق
 .بن احلارث, عن أم سلمةا

 , بالفتح والدال مهملة وامليم:كيدمة« :)٤/٤٩٧( »معجم البلدان« قال ياقوت يف )٢(
 .»بن بني النضري++بن عوف++الرمحن++عبد وهو سهم ,موضع باملدينة

 .من طريق املصنف به) ٣٥/٢٨٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(
 .من طريق املصنف به) ٣٥/٢٦٠(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٤(
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: حازم, عن احلسن قالبن ++نا جرير: الربيع الزهراين++ أبو −٢٦١٢
:  فقال خالد,الوليد كالمبن ++عوف وبني خالدبن ++الرمحن++ عبدكان بني

 فبلغ ذلك النبي  , عوف بأن سبقتني بيوم أو بيومنيّتفخر علي يا ابن
دعوا لي أصحابي, فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد «: فقال
الرمحن والزبري ++ عبد فكان بعد ذلك بني: قال,»أدرك نصيفهم++ ماًذهبا
الرمحن وهذا الزبري يسابه ++ عبد هنيتني عن,يا نبي اهللا:  فقال خالد,يشء
 .)١(» وبعضهم أحق ببعض,هنم أهل بدرإ«: فقال

سعيد, عن أبيه, بن ++حييىبن ++)٢([...]نا : سعيدبن ++ سويد −٢٦١٣
 األنصار )٣([...] «:قال: إبراهيم, عن أبيه, عن جده قالبن ++عن سعد

 .)٤(»[...]فار ِوجهينة ومزينة وأسلم وغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من طريق املصنف به) ٣٥/٢٧١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 . كام يتضح من مصادر التخريج اآليت ذكرها» عمرو«وهي بمقدار كلمة ) ف(طمس يف ) ٢(
كام يف مصادر التخريج » قريش و: اهللا ++رسول«: بمقدار أربع كلامت) ف(طمس يف ) ٣(

 .اآلتية
كام أخرجه » اهللا ورسوله++أولياء لي ليس هلم موىل دون«: بمقدار) ف(طمس يف ) ٤(

, )١٠١٨(» مسنده«, والبزار يف )٤٢٤٦(» املطالب العالية«يعىل نق عن ++أبو
) ١٤/٢٢٦(» تاريخ بغداد«, واخلطيب يف )٢١١١(» الكنى واألسامء«والدوالبي يف 

قال  ., فذكرهبن عوف++الرمحن++بن إبراهيم, عن أبيه, عن جده, عن عبد++سعدمن طريق 
ن  ع,بن حييى++عمرو. بن إبراهيم هذا عن أبيه, عن جده, مل يتابع++حديث سعد«: البزار

وقد وقع خالف يف احلديث ذكره . »أبيه, عن سعد, عن أبيه, عن جده, هبذه الرواية
بن إبراهيم, واختلف عنه; ++يرويه سعد«:  فقال)٤/٢٨٧( »العلل«الدارقطني يف 
بن ++بن إبراهيم++, عن أبيه, عن سعديبن سعيد السعيد++بن حييى++فرواه عمرو

زائدة, فروياه ++بن أبي++خالفه شعبة, وزكرياو .بن عوف, عن أبيه, عن جده++الرمحن++عبد
: وقيل .وهو الصواب. هريرة++بن إبراهيم, عن عبدالرمحن األعرج, عن أبي++عن سعد

 .اهـ. »هريرة++سلمة, عن أبي++عن سعد, عن أبي
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 .حاين ّالفضل احلُدبن ++نا القاسم: نرص التامر++ أبو −٢٦١٤
الفضل, عن بن ++نا القاسم: الوارث++بن عبد++)١([...]++ أبوو −٢٦١٥
 من أبيك حدثني بيشء سمعته: قلت ألبي سلمة: شيبان قالبن ++النرض

 قال قال يف شهر رمضان++ أبيثي:  قالاهللا ++حيدث به عن رسول
 وسننت تعاىل فرض عليكم صيام شهر رمضان,اهللا ++إن«: اهللا ++رسول
ًإيامنا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته صامه وقامه فمن امه ي وقلكم ً
 . )٣([...] واللفظ .)٢(»أمه

مهدي, عن بن ++الرمحن++ عبدثي: إبراهيم قالبن ++يعقوب  −٢٦١٦
رأيت : هناد قال++ أبيجبري, عنبن ++ سعيد۩ عن)٤(سفيان, عن طارق

 رب قني شح ,رب قني شح نفيس: يطوف بالبيت وهو يقولرجال 
ْإذا وقيت شح نفيس مل أسرق :  فقال له,يزيد عىل ذلك فقلت له++ ال,نفيس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ١(
جم مع«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٢(

طاهر السلفي من طريق البغوي به, وأخرجه البزار ++حيث رواه أبو) ١/٢٤٧(» السفر
: بن الفضل قال++ثنا القاسم:  قاليبن موسى السام++حدثنا عمر): ١٠٤٨(» مسنده«يف 

 »العلل«ويف احلديث اختالف ذكره الدارقطني يف . , فذكرهبن شيبان++ثنا النرض
حدث به عنه . سلمة, عن أبيه++شيبان, عن أبيبن ++يرويه النرض«:  فقال)٤/٢٨٣(

بن ++بن عقبة, والقاسم++ بشرييعقيل الدورق++بن علي اجلهضمي األكرب, وأبو++نرص
 ومل .هريرة++الرمحن, عن أبي++بن عبد++سلمة++ورواه الزهري, عن أبي .الفضل احلداين

ث الزهري  وحدي,فضل صيامه:  وإنام ذكر فيه»وسننت للمسلمني قيامه«: يذكر فيه
 .اهـ. »أشبه بالصواب

 .بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٣(
 .»طاوس«: من طريق املصنف) ٣٥/٢٩٤(» تاريخ دمشق«ويف ) ف(كذا يف ) ٤(

 ./]أ−٢١٥[  ۩  
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 .)١(عوفبن ++الرمحن++ عبد: يعني,ومل أزن ومل أفعل
زيد, عن أيوب, عن بن ++نا عارم, نا محاد:  ابن زنجويه −٢٦١٧
, حتى طع بالفئوسُ وكان فيمن ترك ذهب قّويفُالرمحن ت++ عبدإن: حممد

 فأخرجت امرأة بثامنني , وتركوا أربع نسوة, أيدي الرجال منه)٢(تَلَجَم
 .ًألفا

نا حسني اجلعفي, عن زائدة, عن : شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٦١٨
 الرمحن++ عبدكان: عمري قالبن ++عبيدبن ++اهللا++ عبدرفيع, عنبن ++عبدالعزيز

 . وآية الكريس﴾úX﴿عوف إذا دخل بيته قرأ بن ا
صالح, بن ++ ثي عمي وعلي:بكار قالبن ++نا الزبري:  عمي −٢٦١٩

 عوف أوىص إىل الزبريبن ++الرمحن++ عبد أن:مصعببن ++اهللا++ عبدعن جدي
 .العوامبن ا

 العزيز++ عبدثي عمي: املنذر قالبن ++وحدثني إبراهيم:  الزبرييقال −٢٦٢٠
بن ++سلمة++ أبيالعزيز, عن أبيه, عن++بن عبد++عمه حممد ثابت, عن++بن أبيا

 .عوف وهو ابن اثنتني وسبعني سنةبن ++الرمحن++عبد ّويفُت: عبدالرمحن قال
جعفر بن ++اهللا++ عبدعمر, عنبن ++وثي حممد: املنذربن ++ إبراهيمقال −٢٦٢١

الرمحن سنة اثنتني وثالثني ++ عبدّويفُت: عتبة قالبن ++الزهري, عن يعقوب
 .وهو يومئذ ابن مخس وسبعني سنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ١(

 ي به حيث رواه ابن عساكر من طريق البغو) ٣٥/٢٩٤(
ُثخن إذا:  جملت يده)٢( َّوتعجر ُجلدها َ ِيْشبه++ مافيها َوظهر َ ْالبثر َ  باألشياء العمل من َ

َالصلبة ْ  ). ٤/٦٢٤(البن األثري » النهاية«. ِاخلَشنة ُّ
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مات : بقال يعقو: حنبل قالبن ++نا أمحد:  ابن هانئ −٢٦٢٢
  .ني عثامن ِعوف لسبع من سبن ++عبدالرمحن

ن −٨٦٤  )*(عثمان الصديقبن ++اهللا++ عبد:بكر++بن أبي++عبد الر
 .كان يسكن املدينة ومات بمكة, وروى عن النبي  أحاديث

 كان ,بكر الصديق++بن أبي++الرمحن++ عبد)١(الزبري عن , عمي −٢٦٢٣
 .الرمحن++ عبد:اهللا ++ فسامه رسول,العزى++ عبد:اسمه

بن ++عامربن ++عثامنبن ++اهللا++بن عبد++الرمحن++ عبد:)٢(وقال ابن سعد
 .عبد اهللا++ أبا:مرة, ويكنىبن ++تيمبن ++سعدبن ++كعببن ++عمرو
بن ++الرمحن++ عبد:أخربين مصعب قال: زهري قالبن ++أمحد حـد −٢٦٢٤
تلف إىل الشام يف  وكان خي, وفد عىل النبي ,بكر++ أبيبكر أسن ولد++أبي

بنت اجلودي من : امرأة يقال هلافرأى هناك جتارة قريش يف اجلاهلية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,بكر الصديق شقيق عائشة++بن أبي++عبد الرمحن«: )٣٣٧( »تقريبال«قال احلافظ يف (*) 
 ومات سنة ثالث ومخسني يف ,هد الياممة والفتوحتأخر إسالمه إىل قبيل الفتح وش

 .» وقيل بعد ذلك,طريق مكة فجأة
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٤٩(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٤٧(حاتم ++أبي
البن » االستيعاب«, و)٣/١٦٩٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٣(قانع 
» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٢٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٨٢٤(الرب ++عبد

)١٦/٥٥٥.( 
 . كذا» الزهري «:  من طريق املصنف)٣٥/٢٦( »تاريخ دمشق«, ويف )ف( هكذا يف )١(
, )٣٥/٢٨(» تاريخ دمشق«املطبوع, وهو يف » الطبقات الكربى « مل نقف عليه يف )٢(

 . البن سعد, وأنه مذكور يف الطبقة الثالثةوعزاه
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  .)١( وكان هيذي هبا ويذكرها يف شعره,غسان
حييى الغساين بن ++نا سفيان, عن حييى: معمر اهلذلي++أبو  −٢٦٢٥
بكر خرج يف نفر من ++بن أبي++الرمحن++ عبد أن:سمعت عروة حيدث: قال

ليىل فذكر من : وا بامرأة يقال هلاّ فمر, فيه)٢(م يمتارونالشاقريش إىل 
 :  وهو يشبب هبا ويقول, وقد وقع يف نفسه منها يشء,فرجعمجاهلا 

 َوما البنة اجلُودي ليىل وما ليا  تذكرت ليىل والساموة دوهنا
 .)٣(عمر افتتح خالد الشام فصارت إليهفلام كان زمن 

بن ++نا سفيان, عن عمرو: قاالعباد بن ++ عمرو الناقد وحممد −٢٦٢٦
: بكر قال++بن أبي++الرمحن++ عبدأخربين: أوس قالبن ++عمرو ۩ أخربين: دينار

 .)٤(فأعمرها من التنعيم ,عائشة أن أردف اهللا ++أمرين رسول
 أن :زيادبن ++أنا حممد: سلمةبن ++ نا محاد:عائشةبن ++ عبيد اهللا −٢٦٢٧

بن ++الرمحن++ عبد فقال,معاويةبن ++يزيدمعاوية كتب إىل مروان أن يبايع ل
أهيا :  فقال مروان.جئتم هبا هرقلية وفوقية تبايعون ألبنائكم: بكر++أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ١(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٣٥/٢٧(
 ). ٤/٦٨٤(البن األثري » النهاية« أي جيادلون )٢(
» تاريخ دمشق« واستظهرناها من ,)ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٣(

 حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به ) ٣٥/٣٣(
 .]ف/ب−٢١٥[  ۩  

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )٤(
 . حيث رواه ابن عساكر من طرق عن البغوي به) ٣٥/٢٦(



 ١١٩ بعرااملجلد ال  

“﴿: تعاىلاهللا ++ إن هذا الذي يقول,الناس Ï% ©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒ t$Î!≡uθ Ï9 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9﴾  
َو به ُه++ ماواهللا:  إىل آخر اآلية, فغضبت عائشة  وقالت]١٧: األحقاف[

 .)١( أسميه لسميتهولو شئت أن
تويف : سعيد قالبن ++نا مالك, عن حييى:  مصعب الزبريي −٢٦٢٨

 .)٢(ً فأعتقت عائشة عنه رقابا,بكر يف نوم نامه++بن أبي++عبدالرمحن
 سمعت ابن: الورد قالبن ++اجلبار++ عبدنا: األعىل++ عبد −٢٦٢٩
 فخرجت )٣(يشْبر باحلُبك++بن أبي++الرمحن++ عبدمات: مليكة يقول++أبي

 لو استقبلت من أمري:  فكانت تقول,حتى أدخلته مكةفحملته عائشة 
 .)٤( وما أدخلته مكة,دفنته إال حيث مات++ مااستدبرت++ما

ْ نصر −٢٦٣٠ يونس, عن ابن بن ++ نا عيسى:علي اجلهضميبن ++َ
 )٥(بكر باحلبيش++بن أبي++الرمحن++ عبدّويفُت: مليكة قال++ أبيجريج, عن ابن

ِفحمل: عىل اثني عرش مي من مكة, قال  فلام قدمت عائشة , فدفن بمكةُ
 :أتت قربه فقالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق املصنف به) ٣٥/٣٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 .من طريق املصنف به) ٣٥/٣٧(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 بالضم ثم السكون والشني :حبيش«: )٢/٢١٤( »معجم البلدان«قال ياقوت يف ) ٣(

 ,بينه وبني مكة ستة أميال...  جبل بأسفل مكة بنعامن األراك,معجمة والياء مشددة
 , فحمل عىل رقاب الرجال إىل مكة,بكر الصديق فجأة++ أبيبن++الرمحن++مات عنده عبد

 .» وصلت عليه,فقدمت عائشة من املدينة وأتت قربه
 . من طريق املصنف به) ٣٥/٤١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر  يف ) ٤(
 .»واحلبشى«: من طريق املصنف) ٣٥/٤٠(» تاريخ دمشق«زاد ابن عساكر يف ) ٥(



  رابعاملجلد ال ١٢٠

 )١(ّمن الدهر حتى قيل لن يتصدعا  ًقبةِ حَيمةِذَ جْيَمانْدَنوكنا َك
بكر يف خالفة ++بن أبي++الرمحن++ عبدّويفُت:  ابن زنجويه قال −٢٦٣١
 . ودفن بمكة قبل وفاة عائشة,معاوية
 . سنة ثالث ومخسني يف خالف معاويةّويفُت: بن سعد اوقال

ن++ عبد:أبو سعيد −٨٦٥  +)٢(جندببن ++رةبن ++الر
 )*(س القرشي++بن عبدا

 . ومات هبا,سكن البرصة
سالم بن ++عبيد القاسم++أبي العزيز, عن++بن عبد++ عمي علي −٢٦٣٢
النبي ِشمس القريش صحب ++بن عبد++جندببن ++سمرةبن ++الرمحن++ عبد:قال

َالرمحن غلب عىل البرصة أيام ابن األشعث++بن عبد++, وابنه عبيد اهللا َ. 
قد سمع احلسن : سمعت حييى يقول: حممد قالبن ++ عباس −٢٦٣٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(ر مل تظهر واضحة يف بعض مفردات هذا األث) ١(

 حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به ) ٣٥/٤٠(
قال احلافظ يف . »بن حبيب«: , والذي يف مصادر ترمجته»بن جندب«): ف(كذا يف + ) ٢(

شمس العبشمي ++بن عبد++بن حبيب++بن سمرة++عبد الرمحن«: )٣٤٢( »تقريبال«
 , افتتح سجستان,كالل++ كان اسمه عبد: يقال,ابي من مسلمة الفتح صح,سعيد++أبو

 .» ومات هبا سنة مخسني أو بعدها,ثم سكن البرصة
حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته+(*)

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٤٩(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٣٨(
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/١٥(
 ).١٧/١٥٧(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣١٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨١٦(



 ١٢١ بعرااملجلد ال  

بن ++الرمحن++ عبد: يقولوسمعت حييى: سمرة, قالبن ++الرمحن++ عبدمن
 .)١(شمس++بن عبد++جندببن ++سمرة
بن ++نا عامر: العالءبن ++ناصحنا  :القواريرياهللا ++ عبيد −٢٦٣٤
 .)٢(سعيد++ أبايا: سمرةبن ++عامر أنه قال لعبد الرمحن++أبي

 نا حممد: الوارث++بن عبد++الصمد++ عبد نا)٣([...] إسحاق  −٢٦٣٥
 احلسن )٤([...]نا عامر الشعبي : قيسبن ++سعيدبن ++نا جمالد: ذكوانبن ا
مرة القريش صاحب سبن ++الرمحن++ عبدسمعت: احلسن قال++بن أبيا

ن اسرتعى رعية مل حيطها َم«: اهللا ++ قال رسول: قالاهللا ++رسول
 .»)٥([...]بالنصيحة حرم 
 ,ذكوانبن ++ عن حممد: يعني,الوارث++ عبدقد سمعته من: قال إسحاق

 .ومل أكتبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  من طريق املصنف به)٣٤/٤١٠( »تاريخ دمشق«أورده ابن عساكر يف ) ١(
 . نف بهمن طريق املص) ٣٤/٤٠٨(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٣(
 ). ٤٥/٣٧٥(» تاريخ دمشق«انظر » نا«: كأنه) ف(طمس يف ) ٤(
وأخرجه ). ٤٥/٣٧٥(» تاريخ دمشق«يف » اهللا عليه اجلنة«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ٥(

, والقضاعي يف )١٥٠٨(» فوائده«, ومتام يف )٧٣٦٤(» شعب اإليامن«البيهقي يف 
بن ذكوان ++ ثنا حممد:الوارث++بن عبد++الصمد++ عبد:يعهم من طريقمج) ٨٠٤(» مسنده«

بن ++سمعت احلسن:  قاليبن سعيد, عن عامر الشعب++ جمالدي حدثن:موىل املهالبة
 يبن سمرة صاحب النب++الرمحن++ ثنا عبد: حيدث, ونحن عند ابن هبرية,احلسن++أبي

, )٧١٥٠(ه يف البخاري واحلديث أصل. , فذكره يقولسمعت النبي :  قال
 .بن يسار ++من حديث معقل) ١٤٢(ومسلم 



  رابعاملجلد ال ١٢٢

نا : إبراهيم املروزي قاالبن ++عمر وإسحاقبن ++عبيد اهللا ۩ −٢٦٣٦
ى ّ أنه صل:عامر موىل بني هاشم++بن أبي++نا عامر: القريشالعالء ++ أبوصالح

يسبل الامء مع  )١(اهللا++ عبدسمرة وهو قاعد عىل هنر أمبن ++مع عبدالرمحن
  له? فقالسعيد++ أبااجلمعة يا:  يوم مجعة فقال له عامرغلمته ومواليه

  فليصل)٢(مطر وابلإذا كان «:  كان يقولاهللا ++ إن رسول:الرمحن++عبد
 .)٣(»أحدكم وحده

 .إبراهيمبن ++وهذا لفظ إسحاق
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ف/أ−٢١٦[  ۩  

 بالبرصة منسوب إىل أم :اهللا++هنر أم عبد «: )٥/٣١٧( »معجم البلدان« قال ياقوت يف )١(
 .»بن كريز أمري البرصة يف أيام عثامن++بن عامر++اهللا++عبد

 ). ٢/١٠٠٩(البن األثري » النهاية«.  أي شديد)٢(
 من طريق املصنف به, واحلديث )٣٤/٤٠٨(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(

بن ++ثنا سعيد: بن أمحد قال++اهللا++ حدثنا عبد:)٥/٣٣٦(» األوسط«أخرجه ابن املنذر يف 
 .»وحده« بدل »يف رحله«: ولكن قال.  بهبن العالء القريش,++ثنا ناصح: منصور قال



 ١٢٣ بعرااملجلد ال  

ن −٨٦٦  )*(عثمان التيميبن ++عبد الر
 وروى عن النبي  ,بكر الصديق, كان يسكن املدينة++ أبيمن رهط

 .حديثني
بن ++ثي عمرو: نا ابن وهب قال: عيسى املرصيبن ++ أمحد −٢٦٣٧

 حاطب, عنبن ++نالرمح++بن عبد++األشج, عن حييىبن ++احلارث, عن بكري
 .)١(ّ احلاجِةَطَقُ هنى عن لاهللا ++ أن رسول:عثامن التيميبن ++الرمحن++عبد

خالد, عن بن ++ذئب, عن سعيد++ أبيأنا ابن: نا يزيد:  جدي −٢٦٣٨
اهللا ++ذكر طبيب عند رسول: عثامن قالبن ++الرمحن++ عبداملسيب, عنبن ++سعيد

 .)٢( عن قتل الضفدعاهللا ++ دواء عمل فيه الضفدع, فنهى رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++بن عثامن++بن عبيد اهللا++بن عثامن++عبد الرمحن«: )٤/٣٣٢(» بةاإلصا«قال احلافظ يف (*) 
 وكان يلقب ,بن أخي طلحةابن مرة القريش التيمي ++بن تيم++بن سعد++بن كعب++عمرو

 كان من مسلمة ,بن جدعان++ وأمه عمرية بنت جدعان أخت عبيد اهللا,شارب الذهب
 وشهد الريموك مع , القضاء وأول مشاهده عمرة, أسلم يف احلديبية: وقيل,الفتح
بن الزبري يف يوم واحد يعني بمكة سنة ثالث اقتل مع ... بن اجلراح++عبيدة++أبي

  .» فلام وسع املسجد دخل قربه يف املسجد احلرام,رةّ دفن باحلزو: وقال غريهم,وسبعني
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤١(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٥٢(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٤٧(حاتم ++أبي
البن » االستيعاب«, و)٤/١٨١٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٠(قانع 
 ).١٧/٢٧٤(» هتذيب الكامل«, و)٢/٨٤٠(الرب ++عبد

 داهللا أخربنا عب:األعىل قاال++بن عبد++الطاهر ويونس++ أبوي حدثن):٤٦٠٦(أخرجه مسلم ) ١(
 ., بهبن وهبا

من طريق املصنف به, و أخرجه ) ٣٥/٩٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 =:  من طريق)٤/٤٥٥(» املستدرك«, واحلاكم يف )٣٨٧١(داود ++, وأبو)٤٣٥٥(النسائي 



  رابعاملجلد ال ١٢٤

ن −٨٦٧  عوف بن++بن عبد++أزهربن ++عبد الر
ارثبن ++عبد  )*(زهرة الزهريبن ++ا

  وروى عن النبي  أحاديث, وهو ابن أخي عبدالرمحن,سكن مكة
 .عوفبن ا

برش بن ++نا حممد: شيبة قاال++ أبيبكر ابنا++ وأبو عثامن −٢٦٣٩
إبراهيم والزهري, عن بن ++سلمة وحممد++ أبونا: عمروبن ++نا حممد: العبدي

اهللا ++أيت النبي  بشارب يوم خيرب فقال رسول: أزهر قالبن ++عبدالرمحن
 .)١( فقام الناس إليه فرضبوه بالنعال,»قوموا إليه«: 

بن ++ثي حممد: أسامة قال++ أبونا: سعيد الطربيبن ++ إبراهيم −٢٦٤٠
: أزهر قالبن ++الرمحن++ عبدن, عنالرمح++بن عبد++سلمة++ أبوثي: عمرو قال

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, بن عثامن++الرمحن++بن املسيب, عن عبد++بن خالد, عن سعيد++ذئب, عن سعيد++ابن أبي
البدر «وقال ابن امللقن يف . » ومل خيرجاه,هذا حديث صحيح اإلسناد«: قال احلاكم. به

 .»روي يف النهي++إنه أقوى ما: يقال البيهق«: )٦/٣٤٧(» املنري
البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٤٠(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 ألبي نعيم »معرفة الصحابة«, و)٢/١٤٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٢٥٨(
البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٨٢٢(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٤/١٨١٨(
 ).١٦/٥١٣(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٨٤(

من طريق املصنف به, وأخرجه ) ٣٤/١٨٥(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
, )٨/٣١٩(» الكربى«, والبيهقي يف )٣/١٥٦(» رشح معاين اآلثار«الطحاوي يف 

بن ++الرمحن++من طريق الزهري, عن عبد) ٢/١٤٧(» معجم الصحابة«ن قانع يف واب
بن ++اهللا++بن أزهر, بينهام عبد++الرمحن++والزهري مل يسمع من عبد. أزهر, به

 ).٥٢٨٣(» الكربى«, والنسائي يف )٤٤٨٨(داود ++بن أزهركام يف رواية أبي++الرمحن++عبد



 ١٢٥ بعرااملجلد ال  

 )١(إليه«: اهللا ++ بشارب يوم خيرب فقال رسولاهللا ++أيت رسول
 ., فقام الناس إليه فخفقوه بنعاهلم»فارضبوه بنعالكم

نا أبي, : وعمي قاال++ أبينا: سعيد الزهريبن ++ عبيد اهللا −٢٦٤١
أنه حرض أزهر ن ب++الرمحن++ عبدكيسان, عن ابن شهاب, عنبن ++عن صالح

 أو  املداحني: يعني, حني كان حيثي يف وجوههم الرتاباهللا ++رسول
 .)٢( اخلمرَّرشاب
نا معن, عن ابن أخي الزهري, عن : يزيد األدميبن ++ حممد −٢٦٤٢

 , أنه كان إذا خرج من املدينة إىل أرضه:أزهربن ++الرمحن++ عبدعمه, عن
ديتهم من مناكبهم وقال الشمس أر  وأمر بنيه فنزعوا,فربز نزع نعليه

 .)٣(أرجى هلا
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »قوموا إليه«): ٣٤/١٨٥(» تاريخ دمشق«, ويف )ف(هكذا يف  )١(
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٢(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه النسائي يف ) ٣٤/١٨٥(
) ٣٤٥٧(» مسنده«, والبزار يف )٤/٣٥١(» مسنده«, وأمحد يف )٥٢٨٢(» الكربى«

وفيه انقطاع; فالزهري مل . بن أزهر, به++الرمحن++ عبدمجيعهم من طريق الزهري عن
بن أزهر كام يف رواية ++الرمحن++بن عبد++اهللا++بن أزهر, بينهام عبد++الرمحن++يسمع من عبد

 ).٤٤٨٨(داود ++أبي
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٣(

 . من طريق البغوي بهحيث رواه ابن عساكر) ٣٤/١٨٩(



  رابعاملجلد ال ١٢٦

ن −٨٦٨ سودبن ++عبد الر  )*(يغوث++بن عبد++ا

 نا الوليد: خملد وغريمها قالوابن ++يونس وشجاعبن ++رسيج   −٢٦٤٣
 وكان ,احلارثبن ++حدثني الطفيل: نا الزهري: نا األوزاعي: مسلمبن ا

أن  ۩ بلغ:  قالأم رومانا لعائشة من أمها ً وكان أخ,رجال من أزد شنوءة
 , أو ألحجرن عليها)١(باعهاِلتنتهني عائشة عن بيع ر: ابن الزبري يقول

: ًتكلمه أبدا, قال++ الإن هللا عليها أن: َأوقال: فبلغ ذلك عائشة فقالت
 فسأل ,بالناس فلم تقبلاهللا ++َفهجرته فنقصه يف أمره كله فاستشفع عبد

يغوث أن يستأذنا عليها ++بن عبد++ألسودابن ++خمرمة وعبدالرمحنبن ++املسور
ن َوم: ن معنا? فقالتَوم: ادخال فقاال: يف أمره ويكلامها ففعال فقالت

 ودخل ابن ,وابن الزبري بينهام يف ثوب فدخال دون احلجاب: معكام, قال
الزبري عليها يف احلجاب فبكى إليها وبكت إليه وقبلها فكلامها فيه وذكرا 

 فبعد »ال حيل المرئ أن هيجر أخاه فوق ثالث« :اهللا ++قول رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++بن األسود++عبد الرمحن«: )٣٣٦(» تقريبال«يف صحبته نظر, قال احلافظ يف (*) 
ومات ,  ي ولد عىل عهد النب,بن زهرة الزهري++مناف++بن عبد++بن وهب++يغوث++عبد

 . » من كبار التابعني: وقال العجلي, لذلك يف الصحابةّدُأبوه يف ذلك الزمان فع
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٥٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: مجتهوانظر لرت

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٨(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٠٩(حاتم ++أبي
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٤/١٨٥٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/٧(
 ).١٦/٥٢٥(»  الكاملهتذيب«, و)٤/٢٨٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٨٥٦(

 .]ف/ب−٢١٦[  ۩  
 ).٢/٤٦٢(البن األثري » النهاية « .ِّالرباع: , واجلمعِاإلقامة ُودار ِاملنزل: َّالربع )١(



 ١٢٧ بعرااملجلد ال  

 فأعتقهم , فبعث بامل إىل اليمن فاشرتوا به أربعني رقبة,كلمته++ ما)١(ألي
 .)٢( وكانت تذكر نذرها فتبكي حتى تبل مخارها,كفارة لنذرها

عبدالرمحن, بن ++نا يعقوب: صالح++ أبوحدثنا: منصوربن ++ أمحد −٢٦٤٤
ن اطلع من فوق داره فذكر أنه يستعمل لام حرص عثام: عن أبيه قال
يغوث عىل العراق, فبلغ ذلك عبدالرمحن ++بن عبد++األسودبن ++عبدالرمحن

ّواهللا لركعتني أركعهام أحب إلي من اإلمرة عىل العراقني: فقال ّ. 

ن −٨٦٩ ارثبن ++عبد الر  )*(هشامبن ++ا
من  وسكن املدينة, وال أحسبه سمع ,اهللا ++د عىل عهد رسولِلُو

 .النبي 
إسحاق, بن ++نا حممد: خالدبن ++نا أمحد: هارونبن ++ حممد −٢٦٤٥

 الرمحن++بن عبد++امللك++ عبدحزم, عنبن ++عمروبن ++بكر++بن أبي++عن حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٤/٤١٧(البن األثري » النهاية«. املشقة واجلهد واإلبطاء:  الألي)١(
يخ تار«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٢(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه البخاري ) ٣٤/٢١٩(» دمشق
 ., فذكره عن الزهري, أخربنا شعيب:اليامن++حدثنا أبو): ٦٠٧٥(
اإلنابة ملعرفة املختلف «أحد الفقهاء السبعة املشهورين, وله رؤية, وذكره مغلطاي يف (*) 

بن ++عبد الرمحن«: )٣٣٨(» تقريبال«, وقال احلافظ يف )٨, ٢/٧(» فيهم من الصحابة
 وكان من كبار ثقات , له رؤية,حممد املدين++بن املغرية املخزومي أبو++بن هشام++احلارث
 .» مات سنة ثالث وأربعني,التابعني

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٧٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٣(ن البن حبا» الثقات«, و)٥/٢٢٤(حاتم ++أبي

 ).١٧/٣٩(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٩٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٥/٥(سعد 
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ج أم سلمة يف شوال ّ تزواهللا ++هشام, عن أبيه أن رسولبن ++احلارثبن ا
إن شئت : ي, قالع عندّ سب,يا رسول اهللا:  فقالت,ومجعها يف شوال

ُ ثم سبعت بعد,سبعت لك  بل ,ال:  فقالت,ثتّ لصواحبها, وإن شئت ثلْ
 .)١( يف يوميّ ثم تدور علي,ثلثني

ن −٨٧٠  )*(هشامبن ++عبد الر
 .أحسبه من أهل املدينة

 عن ,إسحاقبن ++نا جرير, عن حممد: شيبة++بن أبي++ عثامن −٢٦٤٦
أتى : هشام, عن أبيه قالن ب++الرمحن++بن عبد++عن احلارث ,عتبةبن ++يعقوب

إين أثنيت عىل ربي : ابن احلاممة السلمي النبي  وهو يف املسجد فقال
 فخرج به من املسجد اهللا ++, ثم قام رسول»أمسك عليك« :ومدحتك فقال

 فأنشد حتى »ما أثنيت به عىل ربي فهاته, وما مدحتني به فدعه عنك«: فقال
 عىل املسجد, اهللا ++ ثم أقبل رسول,ًاطيه شيئ فأمره أن يع,بالالإذا فرغ دعا 

 .)٢(فوضع يده عىل حائط املسجد, فمسح به وجهه وذراعيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريق املصنف به, واحلديث ) ٣٤/٢٦٦(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 )١٥/٢١٦(» علل الدارقطني«من مسند أم سلمة, وانظر ) ١٤٦٠(أصله يف مسلم 

معجم «: , وانظر)٢/٣١(» اإلنابة ملعرفة املختلف فيهم من الصحابة« ذكره مغلطاي يف(*) 
 . وذكر نص كالم البغوي)٥/٢٤٦(» اإلصابة«, و)٢/١٦٦(البن قانع » الصحابة

معجم «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٢(
حيث  )١/٢٢٥(» سنن الكربىال«والبيهقي يف ) ٢/١٦٦(البن قانع » الصحابة 

) ٧٠٧٦, ٧٠٧٥( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++روياه من طريق البغوي به, وأخرجه أبو
 بن عبدالرمحن++ عن احلارث,بن عتبة++ عن يعقوب,بن إسحاق++حممدمجيعهم من طريق 

 . ي النبيمحامة السلم++بن أبياأتى :  عن أبيه قال,بن هشاما



 ١٢٩ بعرااملجلد ال  

هشام صاحب احلديث سمع من النبي  أم بن ++الرمحن++ عبدوال أدري
 .)١(ال

ن −٨٧١  )*(يد الساعدي++ أبو,سعدبن ++عمروبن ++عبد الر
 )٢([...]سكن املدينة, وروى عن النبي  

بن ++عمروبن ++الرمحن++ عبد:محيد الساعدي اسمه++ أبو:)٣(سعدبن ++ حممدقال
بن ++اخلزرجبن ++عمروبن ++حارثةبن ++ثعلبةبن ++خالدبن ++مالك بن+ ۩سعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أظنه :قلت«: كالم املصنف, ثم تعقبه بقوله )٥/٢٤٦( »اإلصابة«ذكر احلافظ يف ) ١(

 وقد روى الطرباين هبذه الرتمجة . عن أبيه,بن هشام++الرمحن++نه من رواية عبدأ و,انقلب
 ,بن إسحاقا عن ,بن حممد++بن منده من طريق موسىا ثم وجدته عند ,ا غري هذاًحديث

 . فذكره:محامة قالبن ا عن , عن أبيه,بكر++بن أبي++ عن احلارث,بن عتبة++عن يعقوب
الرمحن ++ىل جده عبدإ ونسب احلارث يف رواية جرير , فعىل هذا فاحلديث مرسل:قلت

 .»بن هشام++بن احلارث++الرمحن++بن عبد++بكر++بن أبي++ احلارث فهو احلارثهىل جدإ
 : اسمه,أبو محيد الساعدي صحابي مشهور«: )٦٣٥( »تقريبال«قال احلافظ يف (*) 

 شهد . عمرو: وقيل.الرمحن++ اسمه عبد: وقيل.بن مالك++بن املنذر أو++بن سعد++املنذر
  .» وعاش إىل أول خالفة يزيد سنة ستني,ا وما بعدهاًأحد

» اجلرح والتعديل«, و)٩/٨٧(, )٧/٣٥٤(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف
م معج«, و)٣٨٤, ٣/٢٤٩(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٣٧(حاتم ++البن أبي
, )٥/٢٥١٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٥٨(البن قانع » الصحابة

 ).٣٣/٢٦٤(» هتذيب الكامل«, و)٧/٩٤(البن حجر » اإلصابة«و
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٢(
ومن بني «: محيد يف++َ وكذا ذكر ابن سعد نسب أبي)٨/٣٧٤(» الطبقات الكربى«+)٣(

كبشة أو كبيشة «سم النساء املبايعات خالل ترمجة من ق» بن اخلزرج++بن كعب++ساعدة
 . املطبوع, واهللا أعلم» الطبقات«, ومل نجد له ترمجة مستقلة يف »بنت عمرو

 ./]أ−٢١٧[  ۩  
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 وكان ,اهللا ++ مع رسول)١([...]ًساعدة, شهد أحدا واخلندق واملشاهد 
 . فلم يبق منهم أحد,له أوالد فانرصفوا

بن ++عياش, عن حييىبن ++نا إسامعيل: رشيدبن ++ داود −٢٦٤٧
 اهللا ++ أن رسول:محيد الساعدي++ أبيالزبري, عنبن ++سعيد, عن عروة

 .)٢(»هدايا العامل غلول«: قال
وأخربين : وهب قالبن ++اهللا++ عبدنا: عيسى املرصيبن ++ أمحد −٢٦٤٨

حبيب, عن ابن ++بن أبي++هليعة, عن يزيدبن ++اهللا++ وعبدالرمحن++بن عبد++ةّرُق
استسلف : محيد الساعدي قال++ أبيالزبري, عنبن ++شهاب, عن عروة

اهللا ++ فلام جاءه يتقاضاه قال له رسول,)٣(ْ من رجل متر لوناهللا ++رسول
 ,»ليس عندنا اليوم فإن شئت تأخرت عنا حتى يأتينا يشء فنقضيك«: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بمقدار كلمة) ف( طمس يف )١(
من طريق ) ٣٧٢٣(» مسنده«, والبزار يف )٥/٤٢٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(

 .يمحيد الساعد++بن الزبري, عن أبي++بن سعيد, عن عروة++بن عياش, عن حييى++إسامعيل
بن عياش واخترصه وأخطأ فيه, وإنام هو ++هذا احلديث رواه إسامعيل«: قال البزار

 .» عىل الصدقة بعث رجالنبي  أن :محيد++عن الزهري, عن عروة, عن أبي
 عن ,شبن عيا++تفرد به إسامعيل«: )٥/٣٦( »أطراف الغرائب واألفراد«ويف 

  .» عن عروة,بن سعيد++حييى
بن عياش خيطئ يف روايته عن احلجازيني وهذا منها, انظر ترمجته ++إسامعيل: قلت

 ). ١/٣٢٥( »التهذيب هتذيب« يف 
محيد ++من حديث أبي) ١٨٣٢(, ومسلم )٦٩٧٩(واحلديث أصله ثابت يف البخاري 

 .الساعدي بلفظ خمتلف
للزخمرشي »  واألثرالفائق يف غريب احلديث«انظر . يءأي نوع من التمر الرد: لون متر) ٣(

)١/٢١٦(. 



 ١٣١ بعرااملجلد ال  

دعه يا «: اهللا ++ فقال رسول, له عمر)١(رّواغداره, فتنم: فقال الرجل
انطلقوا إىل خولة بنت حكيم : , فقال»فإن لصاحب احلق مقا ;عمر

عندي إال ++ ماواهللا: ًاألنصارية فالتمسوا لنا عندها مترا, فانطلقوا فقالت
 فلام قضوه ,»خذوه فاقضوه«:  فقالاهللا ++رسول  فأخربوا,)٢(متر ذخرية

نعم, قد أوفيت :  قال»توفيت?اس«:  فقال لهاهللا ++أقبل إىل رسول
ون ّمن هذه األمة املوفاهللا ++إن خيار عباد«: اهللا ++ فقال رسول,وأطبت
 .)٣(»املطيبون
بالل, عن بن ++نا سليامن: احلميد احلامين++بن عبد++ حييى −٢٦٤٩
أقبلنا مع : محيد قال++ أبيسهل, عنبن ++حييى الامزين, عن عباسبن ++عمرو
هذه «: غزوة تبوك حتى إذا أرشفنا عىل املدينة قال من اهللا ++رسول
 .)٤(» وهو جبل حيبنا ونحبه, وهذا أحد,طابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر له, أي تنكر له ّتنم: صمعياألقال «: )٢/٨٣٨: نمر(» احَحِّالص«قال اجلوهري يف ) ١(

 .»اًا غضبانًا إال متنكرًتلقاه أبد++ن النمر ال أل;وتغري وأوعده
 ).٣/٤٥( األثري البن» النهاية«انظر . ُهو نوع متر معروف بأنه صلب وجيد) ٢(
, )١٠٢٩٠(» احللية«نعيم يف ++, وأبو)١٠٤٥( »املعجم الصغري«أخرجه الطرباين يف ) ٣(

 حدثني :وهببن ++اهللا++من طريق عبد) ٣٦/٣٨٨(» تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
 عن ,الزبريبن ++عروة عن ,الزهري عن ,حبيب++بن أبي++يزيد عن ,الرمحن++بن عبد++قرة
 .يدالساع محيد++أبي

 , وال عن يزيد إال قرة,حبيب++بن أبي++مل يروه عن الزهري إال يزيد«: قال الطرباين
 . »محيد إال هبذا اإلسناد++يروى عن أبي++ ال.بن وهباتفرد به 

 .هريرة++من حديث أبي) ١٦٠١(, ومسلم )٢٣٠٥(واحلديث أصله يف البخاري 
بن + حدثني عمرو:امن قالسليمن طريق ) ١٣٩٢(, ومسلم )٤٤٢٢(أخرجه البخاري ) ٤(

 ., فذكرهمحيد قال++ عن أبي,بن سعد++بن سهل++ عن عباس,حييى
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صالح, ++بن أبي++بالل, عن سهيلبن ++نا سليامن:  حييى احلامين −٢٦٥٠
ال حيل المرئ «: اهللا ++قال رسول:  قال)١([...]سعد بن ++الرمحن++ عبدعن

تعاىل من مال اهللا ++حرم++ مالك لشدةأن يأخذ عصا أخيه إال بطيب نفسه; وذ
 .)٢(»املسلم عىل املسلم

سعيد ++ أبوثابتبن ++حسانبن ++نا عمرو: رشيدبن ++ داود −٢٦٥١
اهللا ++ قال رسول)٣([...]حممد الساعدي, عن يزيد ++ أبياألنصاري, عن

 . )٤(»[...]ّ املودة ملن واددك ِدْبَأ«: 
يزيد, بن ++اهللا++بن عبد++ موسىعيسى, عنبن ++اهللا++ عبد عن)٥([...] −٢٦٥٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »محيد ++عن أبي« : , وتقديره)ف(طمس يف ) ١(
» رشح معاين اآلثار«, والطحاوي يف )٥٩٧٨(» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف ) ٢(

 نع سهيل, عن بالل,بن ++سليامن): ١٤٤٦(» مسنده«, والروياين يف )٦١٤٨(
 .الساعدي محيد++ أبيعن سعد,بن ++الرمحن++عبد

 . كام يف مصدر التخريج اآليت بعده» محيد الساعدي++عن أبي«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ٣(
بغية «أسامة يف ++بن أبي++, هكذا أخرجه احلارث»فإهنا أثبت«: , وتقديره)ف(طمس يف ) ٤(

 . بهبن رشيد  ++حدثنا داود) ٩١٥(» احلارث
. »رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم«): ١٠/٢٨٢( »جممع الزوائد«مي يف قال اهليث

الدنيا يف كتاب ++وابن أبيرواه الطرباين, ): ١/٩٩( »فيض القدير«وقال املناوي يف 
 .  يمحيد الساعد++ كلهم عن أبي,»الثواب«يف  الشيخ ابن حبان++ وأبو,»اإلخوان«

 أي »املودة ملن وادك«كرس الدال فعل أمر  بفتح اهلمزة و»أبد«:  قال املناوي:فائدة
 »فإنه« أي هذه اخلصلة ويف رواية »فإهنا«أظهر ندبا املحبة الشديدة ملن أخلص حبه لك 

 وهو منه بمنزلة الرأفة ,خالص احلبوالود .  أي أدوم وأرسخ»أثبت«أي هذا الفعل 
له ذلك أي أعلمه ظهر أا فًا لغري منهي عنه رشعً واملعنى إذا أحببت إنسان,من الرمحة
 .»جتد له++ ويأيت تعليله يف خرب بأنه جيد لك مثل ما,بأنك حتبه

 . بمقدار أربع كلامت) ف(طمس يف ) ٥(
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ال جناح عىل الرجل إذا «: اهللا ++قال رسول: محيد الساعدي قال++ أبيعن
 .)٢(» ينظر إليها قبل أن يتزوجها)١([...]أراد أن يتزوج 

العالء, بن ++الفضل, عن حييىبن ++نا سلمة: محيدبن ++ حممد −٢٦٥٣
محيد ++ أبيحزم, عن أبيه, عنبن ++عمروبن ++حممدبن ++بكر++ أبي)٣( [...]عن

ى باسمي فال يكتني ّن تسمَم«: اهللا ++قال رسول: الساعدي قال
 . )٤(»بكنيتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بمقدار كلمة) ف(طمس يف ) ١(
, والبزار يف )٩١١( »املعجم األوسط«, والطرباين يف )٥/٤٢٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٢(

بن ++اهللا++بن عبد++ عن موسى,بن عيسى++اهللا++د عن عب, زهريمن طريق )٣٧١٤(» مسنده«
 ,محيد++عن أبي«: ويف رواية أمحد شك زهري فقال . عن أبى محيد األنصاري,يزيد األنصاري

 . »أو محيدة
 وال يروى عن ,بن عيسى إال زهري++اهللا++مل يرو هذا احلديث عن عبد«: قال الطرباين

 . »أبى محيد الساعدي إال هبذا اإلسناد
من وجوه, وال نعلم  هذا احلديث قد روي نحو كالمه عن النبي «: البزاروقال 

محيد خمالف لسائر األحاديث ++ا غري هذا الطريق, ولفظ حديث أبيًألبي محيد طريق
بن ++اهللا++بن عبد++اهللا هو موسى++بن عبد++, وموسىالتي رويت يف ذلك, عن النبي 

 .»يزيد مشهور
) ٣٧٥(البن شاهني » ناسخ احلديث ومنسوخه« كام يف »ء عنبن العال«) ف(طمس يف ) ٣(

 .من طريق املصنف
ناسخ احلديث «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ٤(

حيث رواه ابن شاهني عن البغوي به, وأخرجه ) ٣٧٥: ص(البن شاهني » ومنسوخه
بن ++بكر++بن أبي++اهللا++سربة, عن عبد++بن أبي++بكر++من طريق أبي )٣٧١٥(» همسند«البزار يف 

 .محيد ++بن حزم, عن أبي++بن عمرو++بن حزم, عن أبيه, عن حممد++بن عمرو++حممد
 من وجوه وال نعلم ألبي محيد هذا احلديث يروى كالمه عن النبي «: البزارقال 
قد روى عنه مجاعة  و,سربة لني احلديث++بن أبي++بكر++ا غري هذا الطريق, وأبوًطريق

 .»وحدثوا عنه
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 .خالفة معاوية ويف أول أيام يزيد يف آخر ۩ّويفُت: سعدبن ++ حممدوقال
 .محيد عن النبي  غري هذا++ أبووقد روى

ن++ عبد:سْبَأبو ع −٨٧٢ ْجبربن ++الر  )*(عمروبن ++َ
 .ًن املدينة, وروى عن النبي  حديثاسك
عقبة, عن بن ++نا ابن فليح, عن موسى:  هارون الفروي −٢٦٥٤

 .الزهري ح
ًرا ثي أبي, عن ابن إسحاق فيمن شهد بد:  ابن األموي قالوثي −٢٦٥٥

 .جرببن ++عبس++ أبو:من األنصار
بن ++حارثةبن ++جمدعةبن ++شمجبن ++زيدبن ++عمروبن ++:زاد ابن إسحاق

 .جاخلزر
 . عبدالرمحن:عبس++ أبياسم: وقال ابن عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ف/ب−٢١٧[  ۩  

 » بفتح العني وسكون الباء:سْبَع«: )٨٨ / ٦ (»إكامل الكامل«قال ابن ماكوال يف (*) 
 مشهور بكنيته

البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٢٠(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٤٥٠(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٤(
البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨١١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٤٥(
بن ++بن جرب++أبو عبس«: وقال) ٣٤/٤٦(» هتذيب الكامل«, و)٧/٢٦٦) (٤/٢٩٥(

بن ++بن مالك++بن عمرو++بن اخلزرج++بن احلارث++بن حارثة++بن جمدعة++بن جشم++بن زيد++عمرو
 ,اهللا واألول أصح++ عبد: وقيل,الرمحن++ اسمه عبد,نصاري احلارثي له صحبةاألوس األ

ا واملشاهد ً شهد بدر,الرمحن++ فسمي يف اإلسالم عبدىالعز++ كان اسمه يف اجلاهلية عبد:قيل
 .»بن األرشف++وكان فيمن قتل كعب, اهللا ++كلها مع رسول



 ١٣٥ بعرااملجلد ال  

يونس بن ++خملد ورسيجبن ++موسى وشجاعبن ++ احلكم −٢٦٥٦
بن ++سمعت عباية: مريم قال++بن أبي++مسلم, عن يزيدبن ++نا الوليد: قالوا
اهللا ++عبس وقد أدرك رسول++ أباسمعت: خديج يقولبن ++رافعبن ++رفاعة

ْغربت قدماه يف سبيلان َم«: اهللا ++قال رسول:  يقول  فهام اهللا ++ّ
 .)١(»حرام عىل النار

 وكان من ,جرب األنصاري باملدينةبن ++عبس++ أبومات: قال ابن عمر
 .ل بدر, مات وهو ابن سبعني سنةأه

كان خيضب : عبس من ولده قال++بن أبي++املجيد++ عبدفحدثني: قال
نيار بن ++بردة++ أبوزل يف قربه ون, ودفن بالبقيع, وصىل عليه عثامن,باحلناء
 . وذلك يف شوال يف سنة أربع وثالثني,ٍوقـشبن ++وسالمة

ن −٨٧٣ نصاريبن ++عبد الر  )*(شبل ا
 .سكن دمشق, وروى عن النبي  أحاديث

بن ++نجدةبن ++زيدبن ++عمروبن ++شبلبن ++الرمحن++ عبد: ابن سعدقال
 .عوف++بن عبد++عوفبن ++عمروبن ++لوذانبن ++مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بهبن مسلم++ حدثنا الوليد: قالاهللا++بن عبد++حدثنا علي): ٩٠٧(أخرجه البخاري ) ١(

بكرس املعجمة وسكون −بن شبل ++عبد الرمحن«: )٣٤٢( »تقريبال«قال احلافظ يف (*) 
 نزيل محص مات يف , أحد النقباء املدين,بن زيد األنصاري األويس++بن عمرو++−املوحدة

 .»أيام معاوية
البن » رح والتعديلاجل«, و)٥/٢٤٥(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥١(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٣٤(حاتم ++أبي
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٧٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٣٧٤(
 ).١٧/١٦٣(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣١٥(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٢٥(



  رابعاملجلد ال ١٣٦

بن ++ثي خالد: ثي الليث قال: صالح قال++ أبونا:  ابن هانئ −٢٦٥٧
 أن :األنصارياهللا ++عبدبن ++هالل, عن جعفر++بن أبي++يزيد, عن سعيد

عن نقرة الغراب :  هنى عن ثالثاهللا ++حممود أخربه أن رسولبن ++متيم
 .وذكر احلديث. ..)١(يف السجود

جعفر, بن ++)٢([...]نا ابن : إرسائيل األهوازيبن ++ احلسن −٢٦٥٨
كذا قال − شبلبن ++الرمحن++ عبدحممود الليثي, عنبن ++ عن متيم,عن أبيه

 , صالته نقر الغراب)٣([...]«:   يقولسمعت : قال−ابن إرسائيل
 )٣([...]ن املكان الواحد ِ وال يوط,يفرتش يديه افرتاش السبع++وال

 .)٤(»البعري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كر صاحب الرتمجة يف اإلسناد, ومل نقف عليه من هذا كذا أخرجه املصنف بدون ذ) ١(
عن شيخ شيخ املصنف ) ١٤٠٤(» األوسط«الطريق, ولكن أخرجه ابن املنذر يف 

,  »صالح++ثنا أبو: بن املغرية قال++حدثنا عالن«: فقال» بن شبل++عبدالرمحن«بزيادة 
 من طريق )١٤٢٩(, وابن ماجه )١١١٢(, والنسائي )٨٦٢(داود ++وكذا هو عند أبي

. بن شبل, فذكره++الرمحن++بن حممود عن عبد++اهللا األنصاري عن متيم++بن عبد++جعفر
 .»بن شبل++عبد الرمحن«بزيادة 

 .احلميد++بمقدار أربع كلامت, وابن جعفر هو عبد) ف(طمس يف ) ٢(
 .بمقدار ثالث كلامت) ف(طمس يف ) ٣(
, واحلاكم )٢٢٧٧( وابن حبان ,)١٣١٩, ٦٦٢(, وابن خزيمة )٣/٤٤٤(أخرجه أمحد ) ٤(

 »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢/١٧٤(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )١/٣٥٢(
 :جعفربن ++احلميد++ من طريق عبد)٢/١٥( »الضعفاء الكبري«, والعقيلي يف )٤٦٠٨(

 . شبلبن ++الرمحن++ عبدعن ,حممودبن ++متيم عن ,أبي حدثني
هذا حديث «: وقال احلاكم. بن حممود++يعني متيم» ليهال يتابع ع«: قال العقيلي

, وقال الذهبي » لام قدمت ذكره من التفرد عن الصحابة بالرواية, ومل خيرجاه,صحيح
 .» تفرد متيم عن ابن شبل,صحيح: »التلخيص«يف 



 ١٣٧ بعرااملجلد ال  

 نا إسامعيل :اليامن++ أبو نا:ريسعد اجلوهبن ++إبراهيم  −٢٦٥٩
ْراشد احلُبراين, عن ++ أبيعبيد, عنبن ++زرعة, عن رشيحبن ++)١([...]
 .)٢(هنى عن أكل الضب اهللا ++ رسول)١([...]
بن ++احلميد++ عبدنا: موسى الطلحيبن ++)٣(..... هارون −٢٦٦٠

 قال : عن أبيه قال,شبلبن ++الرمحن++بن عبد++جعفر, عن أبيه, عن حسني
ُ نعل )٤(][...ال يذهب الليل والنهار حتى يوجد النعل «: اهللا ++رسول ْ َ
 .)٥(»قريش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بمقدار أربع كلامت) ف(طمس يف ) ١(
, )١٦٤١(» مسند الشاميني «, والطرباين يف)٤٤٦(» هتذيب اآلثار«أخرجه الطربي يف ) ٢(

سنن ال«, والبيهقي يف )٢٥٩, ٢/١٨٢) (١/١٢٦(» املعرفة والتاريخ«والفسوي يف 
 عن ,زرعةبن ++ضمضم عن ,عياشبن ++إسامعيل من طريق )٩/٣٢٦( »الكربى
  ., بهشبلبن ++الرمحن++ عبدعن ,احلرباين راشد++ أبيعن ,عبيدبن ++رشيح

هذا ينفرد «: وقال البيهقي. »بمثله يف الدين حجةيثبت ++هذا خرب ال«: قال الطربي
 .» واهللا أعلم, وما مىض يف إباحته أصح منه,بن عياش وليس بحجة++به إسامعيل

, البغدادى مروانبن ++اهللا++بن عبد++هارونهو » هارون«و. بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٣(
ابن موسى «وأما . )٥٦٩(» التقريب«. باحلامل املعروف احلافظ, البزاز موسى++أبو

 القرشىاهللا ++عبيدبن ++طلحةبن ++حممدبن ++إبراهيمبن ++موسىبن ++اهللا++عبد: هو» الطلحي
وهو صدوق كثري اخلطأ, كذا قال ابن . املدنى احلجازى حممد++ أبو,يالطلح التيمى

 ).٣٢٥(» التقريب«حجر يف 
 .  اآلتيةكام يف مصادر التخريج» فيقال كأهنا«: وتقديره) ف(طمس يف ) ٤(
» معجم الصحابة«وابن قانع يف  ,)٢١١٥(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي)٥(

: )٣/٣٩٢(» اإلصابة«قال احلافظ يف . بهبن موسى, ++اهللا++من طريق عبد) ١/٣٤٤(
 .»أصل له++حديث منكر ال«



  رابعاملجلد ال ١٣٨

ن −٨٧٤  ۩+)*(+جاريةبن ++يزيدبن ++عبد الر
 .ا, ويشك فيهً وروى عن النبي  حديث,سكن املدينة

زائدة, عن ++بن أبي++زكريابن ++ نا حييى:سعيدبن ++ سويد −٢٦٦١
ن وجممع ابني يزيد أن جارية أنكح خذام الرمح++ عبدسعيد, عنبن ++حييى

 .)١(هّ فأتت النبي  فرد,ابنته فكرهته
 هكذا قال سويد, عن )٣([...]كنا نتحدث أهنا كانت : )٢(قال القاسم

 .زائدة, وابن املنذر, عن ابن فضيل++ أبيابن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن عامر ++−باجليم–بن جارية ++بن يزيد++عبد الرمحن«: )٥/٤٨(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
بن املنذر وابن ++ قال إبراهيم.فلحاأل++بن أبي++ وأمه بنت ثابت,حممد++ أبا:األنصاري يكنى

وجاء عنه حديث يف قصة خنساء .  ولد يف عهد النبي :حبان والعسكري وغري واحد
 ليست له :بن السكنا وقال . وهو يف الصحيح,نه رواه عنهاأ والصحيح ,بنت خدام
 .»مام قومهإ وكان , وصىل خلفهم,بكر وعمر وعثامن++نه أدرك أباأ صحبة غري

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٣٦٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
البن » الطبقات الكربى«, و)٥/١١٠(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٩٩(حاتم ++أبي

ألبي » فة الصحابةمعر«, و)٣/١١٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥/٨٤(سعد 
 ).١٨/١٠(» هتذيب الكامل«, و)٤/١٨٢٦(نعيم 

 ./]أ−٢١٨[  ۩  
 هابن ماج, و)٦/٣٢٨(أمحد , و)٦٩٦٩, ٥١٣٩( كذا أخرجه مرسال البخاري )١(

 بن يزيد األنصاريني++بن يزيد وجممع++الرمحن++بن حممد, أن عبد++القاسممن طريق ) ١٨٧٣(
 .» بنت خذامساءخن«ليس فيه وفذكراه, مرسال, . أخرباه

 , عن أبيه,بن القاسم++الرمحن++ عن عبد,مالكمن طريق ) ٥١٣٩(ووصله البخاري 
 . عن خنساء بنت خذام األنصارية,بن جارية++عن عبدالرمحن وجممع ابني يزيد

 .»قال أبوالقاسم«: , ولعل الصواب)ف(هكذا يف ) ٢(
 ). ف(طمس يف ) ٣(



 ١٣٩ بعرااملجلد ال  

سعيد يف بن ++ وخالف حييى,القاسمبن ++الرمحن++ عبدورواه مالك, عن
 .إسناده
القاسم, بن ++الرمحن++ عبدنا القعنبي, عن مالك, عن: عمي  −٢٦٦٢

جارية, عن خنساء ابنة بن ++يزيد وجممعبن ++الرمحن++ عبدعن أبيه, عن
 . فذكر احلديث...)١(جها وهي كارهةّ أن أباها زو:خذام

ن −٨٧٥  )*(خباببن ++عبد الر
 .ًسكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا

–نا سكن : عبيدة احلداد++ أبونا: )٢(رازعون اخلبن ++اهللا++ عبد −٢٦٦٣
  حيدث عن فرقد,زيادبن ++سمعت الوليد:  قال− ابن املغرية:يعني
صعد النبي : الرمحن أراه ابن خباب قال++ عبدسمعت: طلحة قال++أبي

 ,يا رسول اهللا:  فقام عثامن فقال, عىل جيش العرسةّ فحض, فخطب
 مرقاة من املنرب اهللا ++فنزل رسول:  قال)٣(ناقة بأحالسها وأقتاهبامائة 

 مائتا ناقة بأحالسها ّ علي,يا رسول اهللا:  فقام عثامن فقال,ًفحضض أيضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تقدم خترجيه يف الذي قبله) ١(
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٦(للبخاري » التاريخ الكبري«: ر ترمجته يفانظ(*) 

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٣(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٢٨(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/١٤٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٧٨(سعد 
 ).١٧/٨٠(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٩٩(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٣٩(نعيم 

وله خاء معجمة وبعدها أاخلراز «:  فقال)٢/١٨٦(» إكامل الكامل« قيده ابن ماكوال يف )٢(
 .»يراء وآخره زا

 ). ١/١٠٢٩(البن األثري » النهاية«.  أي بأكسيتها)٣(



  رابعاملجلد ال ١٤٠

 فقام عثامن ,ً مرقاة من املنرب فحضض أيضااهللا ++وأقتاهبا, فنزل رسول
  قال.ّ علي هلذا اجليش ثالثامئة بعري بأحالسها وأقتاهبا,يا رسول اهللا: فقال
 ما عىل عثامن«: ك يده ويقولّ حيراهللا ++فرأيت رسول: نالرمح++عبد
 .)١(»عمل بعده++ما

: خباب فقالبن ++الرمحن++ عبد قال حييى يسأل عن, عباس −٢٦٦٤
هو ابن أ: ليحيىجيش العرسة, قيل روى عن النبي  قصة عثامن يف 

 .أحسبه:  قال?األرتبن ++خباب
 س هو عندي كام ظنفإن كانت هذه احلكاية صحيحة عن حييى فلي

ّاألرت, بن ++خباببن ++الرمحن++ عبدمعني وال هذا عنديبن ++زكرياء حييى++أبو
 .كذا روى من غري هذا الوجه. َخباب السلميبن ++الرمحن++ عبدوهو

 .نبي  غري هذا احلديث فام أعلمالومل يرو عن 
 .)٢( برصي ثقةاملغريةبن ++وسكن

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرتمذي . من طريق املصنف) ٣٩/٦١,٦٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 ويكنى ,بن املغرية++ حدثنا السكن:داود++ حدثنا أبو:بن بشار++ حممدحدثنا): ٣٧٠٠(
 عن ,طلحة++ عن فرقد أبي,هشام++بن أبي++ حدثنا الوليد:حممد موىل آلل عثامن++أبا
  .بن خباب++الرمحن++ومل يرتدد يف أنه عبد. , فذكرهبن خباب++الرمحن++عبد

عرفه إال من حديث ن++ ال,هذا حديث غريب من هذا الوجه«: قال الرتمذي
 .»بن سمرة++الرمحن++ ويف الباب عن عبد.بن املغرية++السكن

تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذه الرواية مل تظهر واضحة يف ) ٢(
 .حيث رواها ابن عساكر من طريق البغوي به) ٣٩/٦٢(» دمشق



 ١٤١ بعرااملجلد ال  

ن −٨٧٦  )*(Uْرُقبن ++عبد الر
 .ًسكن دمشق, وروى عن النبي  حديثا

: منصوربن ++ثي سعيد: موسى قال++اهللا أبو++عبدبن ++هارون   −٢٦٦٥
بن ++الرمحن++ عبدرويم, عنبن ++حدثني عروة: منصور املؤذنبن ++نا مسكني

 فلام رجع كان ,إىل املسجد األقىصأرسي به  ليلة اهللا ++ أن رسول:قرط
 فطارا به , عن يمينه وميكائيل عن يسارهبني املقام وزمزم وجربيل 

 ۩ًسمعت تسبيحا يف السموات«: حتى بلغ السموات السبع, فلام رجع قال
 العىل لذي مشفقات ,املهابة ذي من العىلالعلي مع تسبيح كثري السموات 

  )١(»وتعاىل سبحانه األعىل يالعل سبحان ,عال بام
 .وال أعلم له غري هذا احلديث

 الرمحن++ عبدمعني عنبن ++سألت حييى: حممد قالبن ++ عباس −٢٦٦٦
 .)٢(هو هكذا:  قال?ةّط كان من أصحاب الصفْرُقبن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»قاف وبالطاء املهملةط بضم الْرُق«:  فقال)٨٦ /٧(» اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف (*) 

البن » الثقات«, و)٥/٢٧٦(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: وانظر لرتمجته
» معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٢٥٤(حبان 

البن » اإلصابة«, و)٢/٨٥١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٤/١٨٤٨(ألبي نعيم 
 ).١٧/٣٥٣(» املهتذيب الك«, و)٤/٣٥٤(حجر 

 ./]ب−٢١٨[  ۩  
تاريخ «, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف ) ١(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٣٥/٣٤١(» دمشق
 ).٣٥٥−١٧/٣٥٤(» هتذيب الكامل«انظر ) ٢(



  رابعاملجلد ال ١٤٢

ه ن++ عبد:ابن الفاكه بلغ ا  (*)الر
بن ++أخربنا عدي: بكار قاالبن ++اجلعد وحممدبن ++ علي −٢٦٦٧

ثابت, بن ++خزيمةبن ++ اخلطمي, عن عامرة:يعني−جعفر ++ أبيالفضل, عن
 .)١(ةّة مرّأ مرّ يتوضاهللا ++رأيت رسول:  ابن الفاكه قالعن

 .وليس له غريه فيام أعلم
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن الفاكه يأيت يف ++عبد الرمحن«): ٤/٣٥٢(» اإلصابة«اختلف يف اسمه فقال احلافظ يف (*) 
: فقال) ٤/٣٥٣(ثم أعاد ذكره يف . » أفرده البغوي وابن حبان,قراد++ن أبياب
 , األنصاري ويقال السلمي−بضم القاف وختفيف الراء−قراد ++بن أبي++عبدالرمحن«

 قال . عداده يف أهل احلجاز:الرب وقاال مها وابن منده++نعيم وابن عبد++وجزم بالثاين أبو
بن سعد ا قال −بالفاء وكرس الكاف بعدها هاء−بن الفاكه ا :ويقال له :بن مندها

 . » فيه صحبة:حاتم وابن السكن++وأبو
بن ++عبدالرمحن«: وقال) ٥/٢٤٤(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته

: وقال )٩/٣٢٦(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و»احلجاز هلأ يف ّعدُي قراد,++أبي
, »بن الفاكه++عبد الرمحن«: وقال) ٣/٢٥٦(البن حبان » الثقات«, و»كهابن الفا«
 : ويقال,قراد األنصاري++بن أبي++عبد الرمحن«: وقال) ١٧/٣٥٢(» هتذيب الكامل«

 .» يف احلجازينيّعدُي صحبة, بن الفاكه لها : ويقال لهي,السلم
قه البخاري يف ومن طري) ٣٤٤٧(» مسنده«بن اجلعد يف ++أخرجه شيخ املصنف علي) ١(

 ) ٥/٢٤٤(» التاريخ الكبري«



 ١٤٣ بعرااملجلد ال  

ن −٨٧٧  )*(يعمر الديليبن ++عبد الر
 . وروى عن النبي  حديثني,سكن الكوفة

 .أنا شعبة ح: ثي يزيد:  جدي قال −٢٦٦٨
الوليد وبدل وخالد القرين ++ أبونا: اجلنيدبن ++أمحدبن ++ حممدوثي −٢٦٦٩

 الرمحن++ عبدسمعت: عطاء قالبن ++نا شعبة, عن بكري: واللفظ ألبي الوليد
أو −احلج عرفات «:  عن احلج فقالاهللا ++سئل رسول: يعمر يقولبن ا

أيام «: , وقال»ع قبل صالة الغداة فقد أدركْمَن أدرك ليلة جَ م−يوم عرفة
yϑ⎯﴿ مني ثالثة sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã ⎯tΒ uρ ẗz r's? Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã﴾ «)١( 

 .]٢٠٣: البقرة[
نا : نا شبابة: إبراهيم الدورقي وغريه قالوابن ++ يعقوب −٢٦٧٠

 أن النبي  هنى :يعمربن ++الرمحن++ عبدعطاء, عنبن ++شعبة, عن بكري
 .)٢(اء واملزفتّبّعن الد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٣(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٠(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٩٨(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/١٨٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٣٨٧(سعد 
البن حجر » اإلصابة«, و)٢/٨٥٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٤/١٨٣٥(نعيم 

 ).١٨/٢١(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٦٨(
) ٣٠١٥(, وابن ماجه )٣٠٤٤(, والنسائي )٢٩٧٥(, والرتمذي )١٩٤٩(داود ++أخرجه أبو) ١(

 ., فذكرهبن يعمر++الرمحن++ عن عبد,بن عطاء++ عن بكري,سفيان الثوريمن طريق 
 وهذا أجود حديث رواه :بن عيينة++ قال سفيان:عمر++قال ابن أبي«: قال الرتمذي

 ,بن عطاء++ ورواه شعبة عن بكري, هذا حديث حسن صحيح:عيسى++ قال أبو.الثوري
 .»بن عطاء++وال نعرفه إال من حديث بكري

 =ة يف شيب++, وابن أبي)٥٦٢٨(, والنسائي )٣٦١(» الكبريالعلل «يف الرتمذي  أخرجه )٢(



  رابعاملجلد ال ١٤٤

 .عبة غري شبابة وال حيدث هبذا فيام أعلم عن ش:

ن −٨٧٨  )*(معقل السلميبن ++عبد الر
 .ً, سكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا)١(ينةِثَّصاحب الد

: إبراهيمبن ++نا مسلم: اجلنيد قاالبن ++أمحدبن ++ عمي وحممد −٢٦٧١
معقل السلمي بن ++الرمحن++ عبد عن,حممد++ أبونا: جعفر++بن أبي++نا احلسن

ال «: تقول يف الضبع? قال++ ما:اهللا ++سألت رسول: ينة قالِثَّصاحب الد
تقول ++ ما)٢( [...].فام مل تنه عنه فإين آكله: قلت: , قال»آكله وال أهنى عنه

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شبابةمن طريق ) ٩٥٦( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٧/٤٧٥(» املصنف«
 ., بهبن يعمر++الرمحن++ عن عبد,بن عطاء++ عن بكري, حدثنا شعبة:بن سوار قالا

مل يعرفه إال من . هذا حديث شبابة عن شعبة: ا فقالًألت حممدس«: قال الرتمذي
 .»ا احلديث عنديوال يصح هذ:  قال حممد.حديث شبابة

ا ًنعلم أحد++ ال,هذا حديث غريب من قبل إسناده«: »العلل«وقال الرتمذي يف 
من أوجه كثرية أنه هنى أن   ي وقد روي عن النب.حدث به عن شعبة غري شبابة

  .» ألنه تفرد به عن شعبة; وحديث شبابة إنام يستغرب, يف الدباء واملزفتَنتبذُي
هذا حديث منكر مل : قال أبي«: )٢/٢٧(» علل احلديث«حاتم يف ++قال ابن أبي

 .»يروه غري شبابة, وال يعرف له أصل
» معجم الصحابة«, و)٥/٢٨٠(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف(*) 

» االستيعاب«, و)٤/١٨٤٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٦(البن قانع 
 ).٤/٣٩٢(البن حجر » صابةاإل«, و)٢/٨٥٣(الرب ++البن عبد

ِالدثينة« ):٢/١٠١(» النهاية« قال ابن األثري يف )١( : وهي بكرس الثاء وسكون الياء: َّ
َناحية قرب عدن َ َ ُ :  فقال)٢/٤٤٠(» معجم البلدان«وزاد توضيح الضبط ياقوت يف . »ٌ

 . »وعدن ناحية بني اجلند :نة بفتح أوله وكرس ثانيه وياء مثناة من حتت ونونِْيثَّالد«
 . بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ٢(



 ١٤٥ بعرااملجلد ال  

فام تقول يف :  قلت: قال,»)١([...]ال آكله وال أحرمه «: يف األرنب? قال
 .)٢( [...]»يأكل الثعلب أحدو«:  قال?الثعلب

 .وال أعلم له غري هذا

نعب −٨٧٩  )*(عائذ الثمابن ++د الر
 . حديثني )٣(]سكن محص وروى عن[

 :الوليدبن ++القاسمبن ++بن++نا الوليد: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٦٧٢
 الرمحن++ عبدثي والدي, عن:  ابن حكيم قال:يعني−  األحوصيحدثن

ري  وكان يأمر بالتغي, حليته بامء السدر يغريكان النبي: عائذ الثاملي قالبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بمقدار نصف سطر) ف(طمس يف ) ١(
» معجم الصحابة«واحلديث أخرجه ابن قانع يف . بمقدار نصف سطر) ف( طمس يف )٢(

, )١/١٢٤(» املعرفة والتاريخ«ًمن طريق املصنف خمترصا, والفسوي يف ) ٢/١٦٦(
نعيم ++, وأبو)٩/٣١٩(» السنن الكربى«, والبيهقي يف )١٤٥١(» مسنده«والروياين يف 

بن ++ حدثنا احلسن:بن إبراهيم++مسلممن طريق ) ٤٦٥٣(» معرفة الصحابة«يف 
 .يبن معقل السلم++الرمحن++ عن عبد,حممد++ ثنا أبو:جعفر++أبي

 بن معقل صاحب الدثنية++عبد الرمحن«): ٢/٨٥٣(» االستيعاب«الرب يف ++قال ابن عبد
 .»نب والثعلب ليس بالقويحديثه يف الضبع واألر

 : ويقالي, الثامليبن عائذ األزد++عبد الرمحن«: )٥/٢٣٥(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 .» وله مراسيل, مشهورياهللا تابع++عبد++ أبوي اليحصب: ويقال,الكندي

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٣٢٤(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/١٠٧(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٧٠(حاتم ++أبي

 ).١٧/١٩٨(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٢٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٥٩(
) ٣٤/٤٥٣(» تاريخ دمشق«, واستدركناه من )ف(بني املعقوفني غري واضح يف ++ما) ٣(

 .حيث أورد هذا القول عن البغوي



  رابعاملجلد ال ١٤٦

  )١(خمالفة األعاجم
بن ++ثي رشيح: سعيد, عن ثور قالبن ++نا حييى: خيثمة++أبو   −٢٦٧٣

ا ً إذا بعث بعثاهللا ++كان رسول: عائذ قال ۩الرمحن بن++ عبدعبيد, عن
عىل ++ ما,عليهم حتى تدعوهم تغريوا وال وتأوبوهمفوا الناس ّتأل«: قال

َمن وبر وال مدراألرض من أهل بيت  َ َ  مسلمني أحب  كلهمإال يأتوين )٢(َ
 .)٣(»م وأبنائهم وتقتلون رجاهلمّإلي من أن تأتوين بنسائه

ن −٨٨٠ ة النخعي++بن أبي++عبد الر  )* (خيثمة++ أبو,س
 .سكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثني

إسحاق ++ أبيوكيع اجلراح, عن++ أبونا: بكاربن ++ حممد −٢٦٧٤
 رأيت النبي  مع: ن, عن أبيه قالالرمح++بن عبد++اهلمداين, عن خيثمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( تظهر واضحة يف  بعض مفردات هذا األثر مل)١(

حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وأخرجه ابن سعد يف ) ٣٤/٤٥٠(
بن ++ عن األحوصي,بن حممد الثقف++سعيد من طريق )١/٤٣٨(» الطبقات الكربى«

 ., بهحكيم
 .]ف/أ−٢١٩[  ۩  

 ). ٥/٣١١(ثري البن األ» النهاية«.  أي من أهل البوادي والقرى)٢(
تاريخ «, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا احلدديث مل تظهر واضحة يف )٣(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٣٤/٤٥٠(» دمشق
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤١(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 

البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٥٩(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٣٨(حاتم ++أبي
البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٣٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦١(قانع 

)٤/٣٠٨.( 



 ١٤٧ بعرااملجلد ال  

ال «: اسمه عزيز, فقال: فقال:  قال»ما اسم ابنك?«: وأنا غالم فقال++أبي
: اهللا ++الرمحن; فإن أحب األسامء إىل++ عبد ولكن سمه,ًتسمه عزيزا

 .)١(»الرمحن واحلارث++اهللا وعبد++عبد
 هذا احلديث, خيثمة عن النبي  غري++ أبوالرمحن++ عبدوال أعلم روى

 .وقد روي عنه من غري هذا الطريق

ن −٨٨١ هبن ++عبد الر  )*(حسنة ا
 .سكن الكوفة, وروى عن النبي  أحاديث

ْعمرو قالبن ++نا أسد:  جدي −٢٦٧٥ بن ++ثي ابن زنجويه وزياد: َ
وهب, عن بن ++ األعمش, عن زيد)٢([...]عبيد بن ++نا يعىل: أيوب قاال
 فأصبنا ,كنا مع النبي  فأصابتنا جماعة: لحسنة قابن ++عبدالرمحن

ّبابا فشوينا منها, فمرِض . )٣(»وهائأكف«:  النبي  والقدور تغلي فقالً
 .واللفظ جلدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢٤٧٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ١(

 )٣٨٢(» باآلدا«, والبيهقي يف )٤٦٢٢( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢/١٦٢(
 .سربة++بن أبي++الرمحن++من حديث عبد

البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٢٢(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف(*) 
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/٥٦(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٦(
 حجر البن» اإلصابة«, و)٤/١٨١٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٧٢(
 ).١٧/٦٧(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٦٠(

 ). ف(طمس يف ) ٢(
, وابن )٨/٧٨(» املصنف«شيبة يف ++, وابن أبي)٤/١٩٦(» مسنده«أخرجه أمحد يف ) ٣(

 ., بهوهببن ++زيد عن, األعمشمن طريق ) ٥٢٦٦(» صحيحه«حبان يف 



  رابعاملجلد ال ١٤٨

 الربيد, عنبن ++هاشمبن ++نا علي: عرفةبن ++ احلسن −٢٦٧٦
حسنة رجل من أصحاب بن ++الرمحن++ عبدوهب, عنبن ++زيدبن ++األعمش,

فخرج : العايص إىل النبي  قالبن ++نطلقت أنا وعمروا: النبي  قال
َ وبيده درقةاهللا ++علينا رسول  ثم ,فوضعها:  الدرقة قال أو شبه)١(َ

 كام اهللا ++يبول رسول: فقال بعضنا لبعض:  قال)٢([...]استرت عنا ثم 
َأوما علمتم الذي أصاب صاحب «: فجاءنا فقال:  قال)٢([...]تبول املرأة 

 ,)٣(راضِْقبامليشء من البول قطعه  )٢([...] كانوا إذا أصاب , إرسائيلبني
 .)٤(» فعذب يف قربه,فنهاهم عن ذلك

ن −٨٨٢  )*(عقيل++بن أبي++عبد الر
 .ًسكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٨١: درق(» املعجم الوسيط«. عقب وال خشب فيه ليس جلد من الرتس:  الدرقة)١(
 ). ف(طمس يف ) ٢(
 ). ٢/٧٢٧: قرض(» املعجم الوسيط«. يقرض به الثوب وغريه++هو ما:   املقراض)٣(
من ) ٤/١٩٦(أمحد , و)٣٠(النسائي و ,)٣٤٦(ه ابن ماج, و)٢٢ (داود++أخرجه أبو) ٤(

 .بن وهب, فذكره++األعمش, عن زيدطريق 
اختلف يف نسبه وأمجعوا أنه من ولد «: )٢/٨٤١(» االستيعاب«الرب يف ++قال ابن عبد(*) 

 , ولعبد الرمحن هذا صحبة ورواية,بن بكر هوازن وقيس هو ثقيف++بن منبه++قيس
بن علقمة هذا يف ++الرمحن++ وقد ذكر قوم عبدي,بن علقمة الثقف++الرمحن++روى عنه عبد

 . »حيحةعقيل ص++بن أبي++الرمحن++ وصحبة عبد. واهللا أعلم,الصحابة وال تصح له صحبة
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٧(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٧٣(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٢/١٧٠(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/٤١(سعد 
 ).٤/٣٣٦(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٤٣(نعيم 



 ١٤٩ بعرااملجلد ال  
٢٦٧٧−   : يونسبن ++نا أمحد: علي وغريمها قالوابن ++ وحممد)١([...] 
جحيفة السوائي, عن ++بن أبي++ ثي عون:)٢([...]خالد ++ أبونا: نا زهري

انطلقت إىل : عقيل قال++ أبي)٣([...]علقمة الثقفي بن ++عبدالرمحن
 وما يف الناس أبغض من رجل يلج , بالباب)٤([...] يف وفد اهللا ++رسول
 فقال قائل ,أحب إلينا يعني ممن دخلنا عليه ۩)٥([...] فام خرجنا ,عليه
لعل «:  ثم قال,فضحك:  سليامن قال)٦([...]ال  أ,يا رسول اهللا: منا

 مل يبعث نبيا إال اهللا ++ إن; أفضل من ملك سليامناهللا ++لصاحبكم عند
 ومنهم من دعا هبا عىل قومه , فمنهم من اختذها دنيا فأعطيها,أعطاه دعوة

تعاىل أعطاين دعوة اختبأهتا عند ربي اهللا ++إذ عصوه فأهلكوا هبا, ثم إن
 .)٧(»عة ألمتي يوم القيامةشفا

عقيل روى غري هذا احلديث, وهو غريب مل حيدث به ++ أبيوال أعلم ابن
 .إال من هذا الوجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بمقدار كلمة) ف(طمس يف ) ١(
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»بن يزيد األسدي«): ف(طمس يف ) ٢(
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»الرمحن بن++عن عبد«): ف(طمس يف ) ٣(
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»اهللا  فأقمنا++ثقيف, فأتينا رسول«): ف(طمس يف ) ٤(
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»ويف الناس من رجل«): ف( طمس يف) ٥(

 .ف/ب−٢١٩[  ۩  
 . كام يف مصادر التخريج اآلتية»ًسألت ربك ملكا كملك«): ف(طمس يف ) ٦(
, )٦/٤١(» الطبقات«, وابن سعد يف )٥/٢٤٩(» التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف ) ٧(

» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي, وابن )٢/١٧٠(» معجم الصحابة«وابن قانع يف 
 :بن يونس++أمحدً مجيعا من طريق )١/١٢٤( »املعرفة والتاريخ«, والفسوي يف )١٦٠٠(

 :يجحيفة السوائ++بن أبي++ حدثنا عون:يزيد األسديخالد ++ حدثنا أبو:حدثنا زهري
 ., بهعقيل++بن أبي++الرمحن++ عن عبدي,بن علقمة الثقف++الرمحن++حدثنا عبد

 .»رواه الطرباين والبزار بإسناد جيد«): ٤/٢٣٤(» الرتغيب والرتهيب«املنذري يف قال 



  رابعاملجلد ال ١٥٠

ن −٨٨٣ ضرميبن ++عبد الر  )*(عائش ا
 .سكن الشام, وروى عن النبي 

بسطام األشجعي بن ++مالكبن ++نا محاد: هانئبن ++ إبراهيم −٢٦٧٨
بينا :  قال−جابربن ++يزيدبن ++الرمحن عبد:يعني−نا ابن جابر : اخلراساين

 فقال ,اللجالج فسلم عىل مكحولبن ++ بنا خالدّنحن عند مكحول إذ مر
عائش بن ++الرمحن++ عبد حدثنا حديث,إبراهيم++ أبايا: له مكحول
: عائش احلرضمي يقولبن ++الرمحن++ عبدنعم, سمعت:  فقال,احلرضمي

 يعني يف أحسن صورة ,ي تعاىلرأيت رب«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
أنت أعلم أي رب, : قلت: فيم خيتصم املأل األعىل يا حممد? قال: فقال
يف ++ مافوضع كفه بني كتفي فوجدت بردها بني ثديي, فعلمت: قال

 šÏ9≡x‹x.uρ ü“ÌçΡ zΟŠÏδ≡tö/Î) |Nθä3n=tΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9# ÇÚö‘F{#uρ﴿ السموات واألرض ثم تال
tβθä3u‹Ï9uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΨÏ%θßϑø9#﴾  ]قلت:  قالفيم خيتصم املأل األعىل?: قال, ]٧٥: األنعام :

عات, ُمامليش عىل األقدام إىل اجلُ: توما الكفارات? قال: يف الكفارات, قال
واجللوس يف املساجد خالف الصلوات, وأن يدع الوضوء أماكنه يف 

يئته ُومن فعل ذلك يعش بخري ويمت بخري ويكون من خط«: , قال»املكاره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلرح «, و)٥/٢٥٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف خمتلف يف صحبته,(*) 
له «: وقال) ٣/٢٥٥(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٦٢(حاتم ++البن أبي» والتعديل
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٤٣٨(عد البن س» الطبقات الكربى«, و»صحبة

البن » االستيعاب«, و)٤/١٨٦٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٧٥(
» اإلصابة«, و» ألن حديثه مضطرب;ال تصح له صحبة«: وقال) ٢/٨٣٨(الرب ++عبد

وأطال يف عرض اخلالف يف صحبته ويف صحة حديثه, ) ٤/٣٢٠(البن حجر 
 ).١٧/٢٠٢(» هتذيب الكامل«و



 ١٥١ بعرااملجلد ال  

إطعام الطعام, وبذل السالم, وتقوم : كيوم ولدته أمه, ومن الدرجات
 وترك ,الطيبات أسألك اللهم إين«: ثم قال: , قال»بالليل والناس نيام

ّ وحب املساكني, وأن تتوب علي, وإذا أردت فتنة يف قوم ,املنكرات
يده موهن فوالذي نفيس بّتعل«: اهللا ++, قال رسول»ّفتوفني غري مفتون

ًرأيت أحدا أعلم هبذا ++ ما:ي قال مكحولّفلام ول :قال ابن جابر » حلقإهنن
 .)١(احلديث من هذا الرجل

اللجالج, بن ++قالبة, عن خالد++ أبيوقد روى قتادة عن:  
, وذكر احلديث,عباسبن ++اهللا++ عبدعن  . عن النبي 

 ,ابرج ابن يحدثن: سلممبن ++نا الوليد: الوليد القريش++ أبو −٢٦٧٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريق املصنف, والدارمي يف ) ٣٤/٤٦٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
معجم «, وابن قانع يف )٥٩٧(» مسند الشاميني«, والطرباين يف )٢١٤٩(» سننه«

بن جابر, عن مكحول, عن ++بن يزيد++الرمحن++عبد:  من طريق)٤/١٩٥(» الصحابة
 .ش احلرضمي, بهبن عائ++الرمحن++بن اللجالج, عن عبد++خالد

بن عائش ++الرمحن++ عن عبد,سالم++ عن أبي)٣٢٣٥(الرتمذي وقد أخرجه 
ثم  ., فذكرهبن جبل++ عن معاذي,بن خيامر السكسك++أنه حدثه عن مالك: احلرضمي

بن إسامعيل عن هذا احلديث ++ سألت حممد.هذا حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي
 عن ,بن مسلم++ح من حديث الوليد هذا أص: وقال, هذا حديث حسن صحيح:فقال
بن ++الرمحن++ حدثني عبد:بن اللجالج++ حدثنا خالد:بن جابر قال++بن يزيد++الرمحن++عبد

 هكذا , وهذا غري حمفوظ,فذكر احلديث اهللا ++ سمعت رسول:رضمي قالعائش احل
وى ور, اهللا ++ سمعت رسول:بن عائش قال++الرمحن++ عن عبد,ذكر الوليد يف حديثه

 عن ,بن جابر هذا احلديث هبذا اإلسناد++بن يزيد++الرمحن++ عن عبد,بن بكر++برش
بن عائش مل يسمع ++الرمحن++ وعبد,وهذا أصح,  عن النبي ,بن عائش++الرمحن++عبد

اخلالف يف احلديث, وأن ) ٦/٥٤(» العلل«وذكر الدارقطني يف . اهـ. »من النبي 
 .ملزيد فائدةأسانيده كلها مضطربة, فانظره 



  رابعاملجلد ال ١٥٢

 عائش احلرضمي,بن ++الرمحن++ عبداللجالج, أنه حدثهم عنبن ++بن++عن خالد
امليش عىل األقدام إىل : ن الكفاراتَوم«:  يقولاهللا ++أنه سمع رسول

 .)١(»اجلمعات

ن −٨٨٤ زاعيبن ++عبد الر  )*(أبزى ا
  .۩سكن الكوفة, وروى عن النبي  أحاديث

ا حيدث عن ابن أبزى, عن ل وزبيد سمعا ذركهيبن ++)٢([...] −٢٦٨٠
Ëx﴿أبيه أن النبي  كان يوتر بـ Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’n?ôãF{$#﴾ ]و]١: األعىل ,﴿ö≅è% 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρ ã Ï≈x6ø9$#﴾  ]١: الكافرون[و ,﴿ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr&﴾ ]وإذا ]١: اإلخالص ,
 .)٣( الثالثة ويرفع صوته يف,»سبحان امللك القدوس«: سلم يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ «, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا احلديث مل تظهر واضحة يف )١(

 . حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٣٤/٤٦٠(» دمشق
بفتح اهلمزة وسكون −بن أبزى ++عبد الرمحن«: )٣٣٦( »تقريبال«قال احلافظ يف (*) 

 وكان يف عهد عمر ,بي صغري صحا, اخلزاعي موالهم−املوحدة بعدها زاي مقصور
 . » وكان عىل خراسان لعلي,رج

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٥(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف
البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٥/٩٨(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٠٩(حاتم ++أبي

ألبي نعيم » لصحابةمعرفة ا«, و)٢/١٤٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٥/٤٦٢(
 ).١٦/٥٠١(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٨٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٢٣(

 ./]أ−٢٢٠[  ۩  
 ):٤٨٧ح(اجلعد بن ++واحلديث رواه املصنف عن علي. بمقدار سطر) ف(طمس يف ) ٢(

 ., فذكرهابن كهيل وزبيد سمعا ذر++ عن سلمة, أنا شعبة:يحدثنا عل
بن ++من طريق املصنف عن شيخه علي) ٧/١٨١(» حلية األولياء«نعيم يف ++ أخرجه أبو)٣(

» مسنده«, وأمحد يف )١٧٣٢(والنسائي ). ٤٨٧ح(» مسند ابن اجلعد«, وهو يف اجلعد
 ., بهشعبة عن سلمة وزبيد: ًمجيعا من طريق) ٣/٤٠٦(



 ١٥٣ بعرااملجلد ال  

 نا شعبة, عن قتادة, :زريعبن ++ نا يزيد:عمربن ++ عبيد اهللا −٢٦٨١
اهللا ++ أن رسول:أبزى, عن أبيهبن ++الرمحن++بن عبد++بن++عن عزرة, عن سعيد

ËxÎm7﴿ كان يقرأ يف وتره بـ y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’ n? ôãF{$#﴾ ]و]١: األعىل ,﴿ö≅ è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ 
šχρ ãÏ≈ x6ø9$#﴾  ]و]١: كافرونال ,﴿ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ym r&﴾ ]وكان إذا ]١: اإلخالص ,

 .)١(ً ثالثا»سبحان امللك القدوس«: سلم قال
أنبأنا شعبة, عن : داود الطياليس++ أبونا: هشام الرفاعي++ أبو −٢٦٨٢
: أبزى, عن أبيه قالبن ++الرمحن++بن عبد++عمران, عن سعيدبن ++احلسن

 .)٢( التكبريّيتم++ ال فكان,صليت مع النبي 
سعيد القطان, عن بن ++نا حييى: شيبة++بن أبي++بكر++ أبو −٢٦٨٣
كان : أبزى, عن أبيه قالبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبدكهيل, عنبن ++سلمة
أصبحنا عىل فطرة اإلسالم وكلمة «:  إذا أصبح قالاهللا ++رسول

 وما كان من ,ًيفااإلخالص ودين نبينا حممد  وملة أبينا إبراهيم حن
 .)٣(»املرشكني

 . وقد روى ابن أبزى عن النبي  غري هذا:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبة, عن قتادة, : من طريق) ٣/٤٠٦(» مسنده«, وأمحد يف )١٧٤٠( أخرجه النسائي )١(
 .بن أبزى, عن أبيه, به++الرمحن++بن عبد++زرة, عن سعيدعن ع

داود ++من طريق املصنف, وأبو) ١٣/٣٣٦(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 عن ,عمرانبن ++احلسن عن ,شعبةمن طريق ) ٣/٤٠٦(» مسنده«, وأمحد يف )٨٣٧(

عن ابن «د داو++ويف رواية أبي. أبيه عن ى,أبزبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++عبد
 .»بن أبزى++الرمحن++بن عبد++اهللا++عن عبد«بدل » بن أبزى++الرمحن++عبد

, والدارمي )٣/٤٠٧(» مسنده«, وأمحد يف )٩٨٢٩(» الكربى« أخرجه النسائي يف )٣(
 .أبيه عن ,أبزىبن ++الرمحن++بن عبد++اهللا++ عبدعن ,كهيلبن ++سلمةمن ) ٢٦٨٨(



  رابعاملجلد ال ١٥٤

ن −٨٨٥  )*(قتادة السلميبن ++عبد الر
 .سكن الشام, وروى عن النبي  أحاديث

سعد, عن بن ++ عن ليث,سواربن ++نا احلسن:  جدي −٢٦٨٤
قتادة السلمي بن ++الرمحن++ عبدسعد, عنبن ++صالح, عن راشدبن ++معاوية
 ثم أخذ اخللق من ,خلق آدماهللا ++إن«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال

, فقال » وهؤالء يف النار وال أبالي, هؤالء يف اجلنة وال أبالي:ظهره فقال
 .)٢(» القدر)١([...]عىل «:  فعىل ماذا نعمل? قال,يا رسول اهللا: قائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلرح «, و)٥/٣٤١(للبخاري » التاريخ الكبري«: خمتلف يف صحبته, انظر ترمجته يف(*) 

الطبقات «, و)٣/٢٥١(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٧٦(حاتم ++البن أبي» والتعديل
معرفة «, و)٢/١٥٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٤١٧(البن سعد » الكربى
 رمحنعبدال«: وقال) ٤/٣٥٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٥١(ألبي نعيم » الصحابة

 ذكره البغوي وابن قانع وابن شاهني , يف احلمصينيّعدُ ي:بن مندها قال .يبن قتادة السلما
 احلديث :بن السكناوقال «: , ثم ذكر حديثه وقال»وابن حبان وغريهم يف الصحابة

 يف إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من ي ويكف: قلت.مضطرب
 .»أو بينهام فيه واسطة  يد ذلك إن كان سمع احلديث من النب بعّ فال يرض,الصحابة

مسند «ويف رواية الطرباين يف . »مواقع«): ٤/١٨٦(ويف رواية أمحد ). ف( طمس يف )١(
 .»موافقة«): ٢٠٤٥(» الشاميني

 حبان وابن ,)٧/٤١٧( )١/٣٠( »الطبقات« يف سعد وابن, )٤/١٨٦(أخرجه أمحد ) ٢(
بن ++الرمحن++ من حديث عبد)١/٣١(» املستدرك«يف  حلاكموا) ١٨٠٦ (»صحيحه« يف

:  نق عن والده احلافظ العراقي)٢٠٤( »حتفة التحصيل«قال ابن العراقي يف . قتادة
 وابن منده يف »املستدرك« واحلاكم يف »صحيحه«محد وابن حبان يف أاحلديث رواه «

ن هذا خطأ من إ :»التاريخ« وقال البخاري يف. اهللا ++نه سمع رسولأ وفيه ,الصحابة
 عن ,بن سعد++ عن راشدي, رواية الزبيدح ورج,بن صالح يف قوله عنه سمعت++معاوية
 عن النبي ,بن حزام++بن حكيم++ عن هشام, عن أبيه,بن قتادة النرصي++الرمحن++عبد

 . اهـ. » انتهى كالم والدي.فعىل هذا سقط من السند اثنان فهو معضل. 



 ١٥٥ بعرااملجلد ال  

ن −٨٨٦  )*(معاذ التيميبن ++عبد الر
 عن محيد األعرج, عن )١([...]بن ++نا خالد: عمرو بن++ داود −٢٦٨٥
 كان يأمر اهللا ++ أن رسول:معاذبن ++الرمحن++ عبدإبراهيم, عنبن ++حممد

 .)٣(»فْذبمثل حىص اخلَوارموا اجلامر « :وقال )٢([...]الناس املناسك 
 األعرج, )٤([...]نا سفيان عن :  وغريه قالوا)٤([...]بن ++ زيد −٢٦٨٦

, فعلمنا اهللا ++إبراهيم, عن رجل من بني متيم خطب رسولبن ++عن حممد
أسامعنا حتى اهللا ++ واألنصار هنا ففتح)٤([...]مناسكنا ونزل الناس منازهلم 

 .)٦(»ارموا بمثل حىص اخلذف «)٥([...]إنا لنسمع الصوت ونحن يف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٤(للبخاري » التاريخ الكبري«: ته يفانظر ترمج(*) 
البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٥٢(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٨٠(حاتم ++أبي

البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٢٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٥١(قانع 
 ).١٧/٤٠٩(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٦١(

 . قدار كلمةبم) ف( طمس يف )١(
 . بمقدار كلمتني) ف( طمس يف )٢(
بن ++من طريق محيد األعرج, عن حممد) ١٩٠٠(, والدارمي )٤/٦١( أخرجه أمحد )٣(

اختلف «: )٤/٣٦١( »اإلصابة«قال احلافظ يف . بن معاذ, به++الرمحن++إبراهيم, عن عبد
رجل من  عن ,الرمحن++ عن عبد,بن إبراهيم++ عن حممد:فيه عىل محيد فقيل عنه

 وذكره يف الصحابة الرتمذي وابن حبان وابن زبر .اًداود أيض++ أخرجه أبو.الصحابة
 : ولام أخرج الدارمي حديثه قال بعده,الرب وآخرون++ وابن منده وابن عبديوالباورد
 .» نعم: فقال− قيل للدارمي:يعني− ? أله صحبة:قيل له

 ). ف( طمس يف )٤(
  .بمقدار كلمتني) ف( طمس يف )٥(
 , عن محيد األعرج,الوارث++من طريق عبد) ٢٩٩٦(, والنسائي )١٩٥٧(داود ++ أخرجه أبو)٦(

 .بن معاذ التيمي++الرمحن++ عن عبدي,بن إبراهيم التيم++عن حممد



  رابعاملجلد ال ١٥٦

ن −٨٨٧ رقعبن ++عبد الر  )*(ا
 .ًسكن مكة, وروى عن النبي  حديثا

  هارون, عن۩)١([...]عاصم ++ أبونا: عرفةبن ++ احلسن −٢٦٨٧
 خيرب اهللا ++فتح رسول: املرقع قالبن ++الرمحن++ عبديزيد املديني, عن++أبي

ًفقسمها عىل ثامنية عرش سهما وهي خمرضة من : وهو يف ألف وثامنامئة, قال
,  اهللا++ احلمى, فشكوا إىل رسول)٣( الفاكهة, فمغثتهم)٢([...]الفواكه 

 يف األرض, اهللا ++إنام احلمى رائد املوت, وسجن«: اهللا ++فقال رسول
ِّوهي قطعة من النار, فإذا أخذتكم فربدوا الامء يف الشنان, فصبوها عليكم بني 

اهللا ++ففعلوا ذلك فذهبت عنهم, فقال رسول: , قال»العشاء: الصالتني, يعني
بد ++ الٍ وعاء إذا ملئ رشا من بطن, فإن كانمل خيلقاهللا ++يا أهيا الناس, إن«: 

ًفاجعلوا ثلثا للطعام, وثلثا للرشاب, وثلثا للريح ً ًُ ُ ُ«)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 
البن » معجم الصحابة«, و)٣/٢٥٤(ان البن حب» الثقات«, و)٥/٢٨٠(حاتم ++أبي

البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٨٤٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٤(قانع 
حاتم وابن السكن وابن ++ قال أبو.بن املرقع السلمي++عبد الرمحن«: وقال) ٤/٣٥٩(

 .» له صحبة:حبان
»  الصحابةمعجم«بمقدار ثالث كلامت, ويف رواية ابن قانع يف ) ف( طمس يف )١(

 .» نا املحرب بن:العباداين«: )٢/١٦٤(
 .]ب/ب−٢٢٠[  ۩  

» الصحابةمعرفة «نعيم يف ++بمقدار ثالث كلامت, ويف رواية أبي) ف( طمس يف )٢(
 .»فواقع الناس«: )٤٦٥٧(

َّفمغثتهم احلُمى«: )٤/٣٤٥(» النهاية« قال ابن األثري يف )٣( ْ . أي أصابتهم وأخذهتم: َ
ُاملَغث ِوأصل املَغث.  ليس بالشديدُالرضب: ْ ْ ُاملَرس والدلك باألصابع: ُ ْ َّ ُ ْ«. 

 =بن عرفة, ++من طريق شيخ املصنف وهو احلسن) ٥٩(» مسنده« أخرجه القضاعي يف )٤(



 ١٥٧ بعرااملجلد ال  

 .أعلم البن املرقع غريه++ ال:

ن −٨٨٨ َخنبشبن ++عبد الر ْ َ)*( 
 .ًسكن البرصة, وروى عن النبي  حديثا

 نا: سليامنبن ++نا جعفر: عمر القواريريبن ++ عبيد اهللا −٢٦٨٨
ًوكان شيخا كبريا−خنبش بن ++الرمحن++ عبدسأل رجل: التياح قال++أبو ً− 
 حني كادته الشياطني اهللا ++ كيف صنع رسول,يا ابن خنبش: قال
 وفيهم شيطان معه ,حتدرت عليه الشياطني من اجلبال واألودية: فقال

فزع اهللا ++ول, فلام رآهم رساهللا ++شعلة من نار يريد أن حيرق هبا رسول
:  قال,»ما أقول?«: يا حممد, قل, قال: وجاء جربيل  فقال: منهم قال

ّجياوزهن بر وال فاجر من رش++ الالتامات الاليتاهللا ++قل أعوذ بكلامت« ّ َ 
يعرج فيها, ++ ماّينزل من السامء, ومن رش++ ماّ, ومن رش)١( [...]خلق يف++ما

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٢/١٦٤(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٥/٢٤٨(» التاريخ الكبري«والبخاري يف 
 عن ,العباداين عاصم++أبو: يقكلهم من طر) ٤٦٥٧(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 .املرقعبن ++الرمحن++ عبدعن ي,املدين يزيد++ أبيعن ,هارونبن ++املحرب

بمعجمة ثم نون ثم −بن خنبش ++عبد الرمحن«: )٤/٣٠٠(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 سكن : وقال البغوي, له صحبة:بن حبانا قال . التميمي−موحدة بوزن جعفر

  .» يف إسناده نظر: وقال, وذكره البخاري يف الصحابة,الرب++بدبن عا وتبعه ,البرصة
البن » اجلرح والتعديل«, و)٥/٢٤٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف

البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٢٥٦(البن حبان » الثقات«, و)٥/٤٢(حاتم ++أبي
ألبي نعيم »  الصحابةمعرفة«, و)٢/١٧٣(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٦٤(
)٤/١٨٣٦.( 

 .»وبرأ«): ٣/٤١٩( ويف رواية اإلمام أمحد »يف ذر«كأهنا ) ف( غري واضحة يف )١(



  رابعاملجلد ال ١٥٨

 فطفئت نار ,فقاهلا:  قال»)١( [...]ّذرأ يف األرض ومن رش كل++ ماّومن رش
 .)٢(اهللا ++ وهزمهم,الشيطان

 .)٣([...] وال أعلم إال :

ن −٨٨٩ زاعيبن ++عبد الر  )*(مسعود ا
 .......عن القاسم بن.. .اهللا++بن عبد++...عياش, عنبن ++)٤( [...] −٢٦٨٩
 , أهيا الناسيا«: اهللا ++قال رسول: مسعود اخلزاعي قالبن ++الرمحن++عبد

 وإن ,عليه..... .أال إن السامع املطيع.. .عليكم بالسمع والطاعة
 .)٥(».....يعطياهللا ++ فإن,حسن الظن باهللا.. .السامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا يطرق بخري ًطارق إال طارق«): ٣/٤١٩(ويف رواية اإلمام أمحد ) ف( غري واضحة يف )١(

 .»يا رمحن
, وابن )٥٣١(» الدعوات الكبري«, والطرباين يف )٣/٤١٩(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(

, )٢/١٧٣(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦٣٦(» عمل اليوم والليلة«السني يف 
التياح, ++نا أبو: بن سليامن++من طريق جعفر) ٤٦٣٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

رواه «: )٢/٣٠٣(» الرتغيب والرتهيب«قال املنذري يف . بن خنبش++الرمحن++عن عبد
 عن »املوطأ« وقد رواه مالك يف ,ولكل منهام إسناد جيد حمتج به ,يعىل++أمحد وأبو

 .» ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه,بن سعيد مرسال++حييى
 .بمقدار ست كلامت) ف( طمس يف )٣(

 ذكره البغوي ي,بن مسعود اخلزاع++عبد الرمحن«: )٤/٣٦٠( » اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
انظر ترمجته  .»شيبة والطرباين وابن السكن والباوردي وابن قانع++بن أبي++بن عثامن++وحممد

 ).٤/١٨٥٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/١٦٩(البن قانع » معجم الصحابة«: يف
 .بمقدار نصف سطر) ف(طمس يف ) ٤(
» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢/١٦٩(» معجم الصحابة«أخرجه ابن قانع يف ) ٥(

 = عن اخلزاعي,اهللا ++عبدبن ++سعيد عن عياش,بن ++إسامعيل: ا من طريقكالمه) ٤٦٧٧(



 ١٥٩ بعرااملجلد ال  

 .أم ال.. .أدري++ ال:

ن −٨٩٠  )*(ادَرُق++بن أبي++عبد الر
 )١([...]سكن املدينة, وروى عن النبي  

 سعيد القطان, عنبن ++نا حييى: بةشي++بن أبي++بكر++ أبو −٢٦٩٠
 الرمحن++ عبدفضيل, عنبن ++خزيمة واحلارثبن ++نا عامرة: جعفر اخلطمي++أبي
 .)٢( فذهب حلاجته فأبعد,حججت مع النبي : قراد قال++بن أبيا

 ۩جعفر++ أبيسلمة, عنبن ++نا محاد: نا حجاج:  عمي −٢٦٩١
 . عن رجل من قيس, عن النبي  بنحوه)٣([...]

بن ++عمريبن ++يزيدبن ++عمري: جعفر اخلطمي++ أبي اسم:
 .ُحباشةبن ++حبيب
اهللا ++عبد++ أبيأمحد, عنبن ++ بذلك ابن زنجويه وصالح −٢٦٩٢
 .حنبلبن ++أمحد

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهيا«: نعيم++, ولفظ أبياخلزاعي مسعودبن ++الرمحن++ عبدعن الطائي, مالكبن ++اهليثم
 حجة++ الاملطيع السامع إن أال وكرهتم, أحببتم فيام والطاعة, بالسمع عليكم الناس,

 معطياهللا ++فإن باهللا, الظن بحسن وعليكم أال له, حجة++ الالعايص السامع وإن عليه,
 .»عليه وزائده ظنه بحسن++ عبدكل

 .قراد, فراجعه++بن أبي++الرمحن++عبد: بن الفاكه أنه يقال له++الرمحن++تقدم يف عبد(*) 
 .بمقدار كلمتني) ف(طمس يف ) ١(
, وابن )٣٣٤(, ومن طريقه ابن ماجه )١/١٠٦(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبيأخرجه ) ٢(

 .به) ٢٧٢٢(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
 .]ف/أ−٢٢١[  ۩  

 .بمقدار مخس كلامت) ف(طمس يف ) ٣(
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جعفر اخلطمي له صحبة من ++ أبيحباشة جدبن ++حبيببن ++وعمري
 .ذا احلديثقراد غري ه++ أبي, وال أعلم البناهللا ++رسول

زني, و ينسب −٨٩١ ن ا  )*(عبد الر
بن ++ثي حييى: معرش قال++ أبوأنا: هارونبن ++نا يزيد:  جدي −٢٦٩٣

 اهللا ++سئل رسول: الرمحن املزين, عن أبيه قال++بن عبد++شبل, عن حممد
يف معصية آبائهم, اهللا ++هم قوم قتلوا يف سبيل«: عن أصحاب األعراف, قال

لنار قتلهم يف سبيل اهللا, ومنعهم من دخول اجلنة فمنعهم من دخول ا
 .)١(»معصية آبائهم

معرش, عن ++ أبونا: خليفةبن ++نا هوذة: اهللا++بن عبد++ هارون −٢٦٩٤
سئل : الرمحن املزين, عن أبيه قال++بن عبد++شبل, عن عمربن ++حييى
 وهماهللا ++قوم قتلوا يف سبيل«:  عن أصحاب األعراف, فقالاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويقال والد , والد عمر:عبد الرمحن املزين«: )٤/٣٧١( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

البن » اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف. » ذكره البغوي وغريه يف الصحابة,حممد
, )٢/١٥٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و»والد حممد«: وقال) ٥/٣٠٣(حاتم ++أبي
) ٢/٨٥٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٤/١٨٦٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و

يف أصحاب األعراف أهنم قوم قتلوا يف  عبد الرمحن املزين روى عن النبي «: وقال
اجلنة ملعصية آبائهم ومنعوا النار لقتلهم يف  وكانوا آلبائهم عصاة فمنعوا ,سبيل اهللا
 وهو ,اسم أبيه حممد: وقد قيل. روى عنه ابنه عمر مل يرو عنه غريه. سبيل اهللا

 .»الرمحن++ وله ابن آخر يسمى عبد.اهللا تعاىل++الصواب إن شاء
» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )١/١٢١(» املعرفة والتاريخ«أخرجه الفسوي يف ) ١(

» البعث والنشور«, والبيهقي يف )٤٦٨٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢/١٥٨(
  .الرمحن, عن أبيه++بن عبد++بن شبل, عن حممد++ ثنا حييى:معرش++من طريق أبي )٩٨ح(

 .»هذا ضعيف: وأبو معرش نجيح املزين«: قال البيهقي
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آلبائهم عاصون, فمنعوا اجلنة ملعصيتهم آلبائهم, ومنعوا النار بقتلهم يف 
 .)١(»اهللا ++سبيل

 وال أدري له , وال أعرف هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:
: ْالرمحن ويف حديث هوذة++بن عبد++حممدبن ++ ويف حديث يزيد?صحبة أم ال

 .الرمحن++بن عبد++عمر

ن −٨٩٢  )*(معاويةبن ++عبد الر
 .ًسكن مرص, وروى عن النبي  حديثا

 اهللا++ عبدأنا: الصامت املدائنيبن ++نا حييى: هانئبن ++ إبراهيم −٢٦٩٥
قيس بن ++حبيب, أن سعيد++بن أبي++ثي يزيد: املبارك, عن ابن هليعة قالبن ا

:  فقالاهللا ++أن رج سأل رسول: معاويةبن ++الرمحن++ عبدأخربه عن
 وردد عليه اهللا ++ّحيل لي مما حيرم علي? فسكت رسول++ مارسول اهللا,++يا

:  فقال»أين السائل?«: , ثم قالاهللا ++ثالث مرات, كل ذلك يسكت رسول
 .)٢(»ما أنكر قلبك فدعه«: أنا يا رسول اهللا, فقال ويعد بإصبعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معرش, عن ++بيمن طريق أ )١١٢٣(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أخرجه ابن أبي) ١(

 .الرمحن املزين, عن أبيه++بن عبد++بن شبل, عن عمرو++حييى
 ذكره ,بن معاوية غري منسوب++عبد الرمحن«: )٤/٣٦٢(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

وقال يف . » وهو تابعي, وتبعهم اخلطيب يف املتفق,سامعيلي وغريه يف الصحابةاإل
 . » وال يصح,ابة له ذكر يف الصح:بن مندهاقال «): ٥/٢٤٤(

 ).٤/١٨٥٨(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: انظر ترمجته يف
من طريق املصنف, وابن املبارك يف ) ٣٥/٤٤١(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر ) ٢(

 ).٤/١٨٥٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٢٨٤(» الزهد«



  رابعاملجلد ال ١٦٢

 أم معاوية من النبي بن ++الرمحن++ عبد وال أدري سمع:
 .ال? وال أعلم روى غري هذا احلديث

ن −٨٩٣  )*(علقمة الثقفيبن ++عبد الر
 .ًسكن الكوفة, وروى عن النبي  حديثا

: هانئ قالبن ++ثي حييى: عياش قالبن ++بكر++ أبونا: جدي  −٢٦٩٦
بن ++الرمحن++ عبدبشري, عنبن ++حممدبن ++امللك++ عبدحذيفة, عن++ أبوثي

ال هلم يعني  قد جاءوا هبا فقهديةف ومعهم قدم وفد ثقي: علقمة قال
َما هذه أهدية أم صدقة? فإن الصدقة يبتغى هبا وجه«: النبي  وإن اهللا ++ُ

َاهلدية يبتغى هبا وجه الرسول وقضاء احلاجة فقبلها , هدية:  فقالوا»ُ
عياش بن ++بكر++ أبيوقد روى هذ احلديث غري واحد عن ۩ ...منهم

برش, وقال بن ++:بشري فقال بعضهمبن ++حممدبن ++امللك++ عبدواختلفوا يف
 .بشري: نسري, والصواب: بعضهم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلرح «, و)٥/٢٥٠(ي للبخار» التاريخ الكبري«:  خمتلف يف صحبته, انظر ترمجته يف(*)

معجم «, و)٣/٢٥٣(البن حبان » الثقات«, و)٥/٢٤٨(حاتم ++البن أبي» والتعديل
, )٤/١٨٤٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٥٧(البن قانع » الصحابة

 ).١٧/٢٩٠(» هتذيب الكامل«, و)٤/٣٣٦(البن حجر » اإلصابة«و
 .]ف/ب−٢٢١[  ۩  
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نعبد  −٨٩٤  )*(عليبن ++الر
 وقد كتبنا , عن النبي , عن أبيهى إنام رو; وهو خطأ,سكن الياممة

 .عنه
 نا :الشقرياهللا ++عبد++ أبي عن,الوارث++ عبد نا: شيبان −٢٦٩٧
سمعت : علي قالبن ++الرمحن++ عبد عن,بدربن ++اهللا++ عبد عن,جابربن ++عمر

يقيم صلبه يف ركوعه ++ الينظر إىل رجل++اهللا ال++إن«:  يقولاهللا ++رسول
 .)١(»وسجوده

 نقص ,الوارث++ عبد عن, هكذا حدث شيبان هبذا احلديث:
 .من إسناده رجال

:  قال,الوارث++بن عبد++الصمد++ عبد نا:منصوربن ++ أمحد −٢٦٩٨
بن ++اهللا++ عبد عن,جابربن ++ عن عمرو,الشقرياهللا ++عبدأبي عن ,حدثني أبي

 .)٢( عن أبيه,شيبانبن ++عليبن ++الرمحن++ عبد عن,بدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »احلنفي«:  آخرون, ونسبه»الياممي«:  نسبه بعضهم(*)
» معرفة الصحابة«و, )٢/١٤٦(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته

 ).٥/٢٤٠(,  )٤/٣٣٨(» اإلصابة«و, )٢/٨٤٢(» االستيعاب«و, )٤/١٨٥٦( نعيم يألب
, وعزاه )٤/١٨٥٦(» املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)٢/١٤٧(» املعجم«أخرجه ابن قانع يف ) ١(

واحلديث أخرجه ابن ماجه . إىل املصنف) ٥/٢٤٠, ٣٣٨/ ٤(» صابةاإل«احلافظ يف 
بن شيبان, كام يف الطريق بعده, ++ي, عن أبيه عليبن عل++من حديث عبدالرمحن) ٨٧١(

بن شيبان ++ي وأشار إليه املصنف هنا, وكذا أخرجه هناك يف ترمجة عل,وهو الصواب
 .املتقدمة

 .انظر ختريج احلديث السابق) ٢(
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بن ++عمرو: وقال ابن منصورجابر, بن ++عمر: قال شيبان يف حديثه
 .متامبن ++سلمة: الشقرياهللا ++عبد++ أبي واسم,عمر:  والصواب,جابر

نعبد ال −٨٩٥  )*(صفوان القرشيبن ++ر
 . وروى عن النبي ,سكن مكة
 عن ,زياد++بن أبي++ عن يزيد,عاصمبن ++ نا علي: جدي −٢٦٩٩
:  قال,الرمحن++بن عبد++ أو صفوان,صفوانبن ++الرمحن++ عبد عن,جماهد

 ,بايعني عىل اهلجرة:  فقلت, بعد فتح مكةاهللا ++جئت بأبي إىل رسول
اهللا ++ فأتيت العباس أستشفع به عىل رسول,»الفتحال هجرة بعد «: فقال
:  فقال, بايعه عىل اهلجرة,يا رسول اهللا:  فجاء يميش يف قميص فقال,

: قال هّنأن تبايعاهللا ++أقسمت عليك يا رسول:  فقال,»ال هجرة بعد الفتح«
أبررت عمي, وال هجرة بعد «:  وقال, يده فبايعهاهللا ++فمد رسول

 .)١(»الفتح
بن ++احلسن, عن يزيدبن ++بكر++ أبونا: سعيد األشج++ أبو −٢٧٠٠
اهللا ++رأيت رسول: صفوان قالبن ++الرمحن++ عبدعن: زياد, عن جماهد, قال++أبي

كيف صنع :  وهم حول البيت, فدخلت بني رجلني فقلت)٢([...] 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته. »الرمحن++بن عبد++صفوان«:  يف اسمه ويقال(*)
» اآلحاد واملثاين«و, )٤/١٨٢١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و, )٢/١٥٦(البن قانع 

بن ++بن صفوان++الرمحن++عبد: وأظنه«: وقال) ٢/٨٣٧(» االستيعاب«و, )٢/١٠(
 ).٤/٣١٧(» اإلصابة«و, »قدامة

 ).٢١١٦(ماجه أخرجه ابن ) ١(
 ).ف(طمس يف ) ٢(
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 .)١(صىل بني األسطوانتني:  حني دخل البيت? قالاهللا ++رسول

ن −٨٩٦ هبن ++عبد الر  )*(خبيب ا
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

 عن ,نافعبن ++اهللا++ عبد عن,املغرية املخزوميبن ++ حييى −٢٧٠١
اهللا ++ أن رسول, عن أبيه,الرمحن اجلهني++بن عبد++ عن معاذ,سعدبن ++هشام

 .)٢(»إذا عرف العبد يمينه من شامله فمروه بالصالة«:  قال

ن  −٨٩٧  )*(]بن الربيع الظفري[عبد الر
بن ++الرمحن++ عبدعمر, عنبن ++ حدثت عن حممد: −٢٧٠٢
 عن فاطمة بنت ,حنيفبن ++ عن ابن عباد,العزيز, عن ابن حكيم++عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال . بن اخلطاب++أنه سأل عمر:  بنحوه, وفيه به من طريق يزيد) ٢٠٢٦(داود ++أخرجه أبو) ١(

بن ++صفوان :أو ,صفوانبن ++عبدالرمحن«): ٥/٢٤٧(» التاريخ الكبري«البخاري يف 
 .»حيص وال جماهد, عن ,زياد++بن أبي++يزيد قاله ... النبي عن ,عبدالرمحن

» االستيعاب«و, )٢/١٧٣(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)
 ).٤/٢٩٩(» اإلصابة«و, )٢/٨٣٠(

 وعزاه إليه احلافظ يف  به,من طريق املصنف) ٢/١٧٣(» املعجم« أخرجه ابن قانع يف )٢(
−٢/٨٣٠(» االستيعاب«الرب يف ++, وأشار إىل إسناده ابن عبد)٤/٢٩٩(» اإلصابة«

بن ++اهللا++ أخا عبد−إن صح هذا −ال يعرف هذا بغري هذا اإلسناد, أحسبه «: وقال) ٨٣١
 ).٤٩٧(داود ++ أبو:وانظر. اهـ.»خبيب

, واستكملناه من اإلسناد بعده, وباالستئناس »الربيع«: إال قوله) ف( مل يظهر منه يف (*)
 . ةبمصادر الرتمج

» اإلصابة«, )١٨٦٢/ ٤(م ألبي نعي» معرفة الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته
)٣٠٣/ ٤.( 



  رابعاملجلد ال ١٦٦

 إىل رجل بعث النبي : الربيع الظفري قالبن ++الرمحن++ عبد عن,خشاف
إن « : فقال,ثالثة فرد الثانية وال, أن يعطيهاى فأب,من أشجع تؤخذ صدقته

 .)١ (۩»أبى فارضب عنقه

ن −٨٩٨ نصاريبن ++عبد الر  )*(بشر ا
 عن ,حدثني أبي:  قال,يعىلبن ++ نا حييى: عباس الدوري −٢٧٠٣
 سمعت:  قال,عون++ أبيعمريبن ++ عن هالل, عن منصور,غيالن
 ,إذا جامعت ثم مل أنزل:  قال,ألنصاري اريأو ابن بش, برشبن ++الرمحن++عبد
 . ولكن أغسل ذكري وأنثيي,تسل وما أريد السنةومل أغ

 . وال أعلم له صحبة:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ف/أ−٢٢٢[  ۩  

» اإلصابة«, وعزاه احلافظ يف )١٨٦٣−١٨٦٢/ ٤(» املعرفة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)١(
 .إىل املصنف وغريه) ٤/٣٠٣(

ابن برش األنصاري, روى عن النبي  يف فضل : بن بشري, ويقال++الرمحن++عبد:  هناك(*)
, روى عنه بن عمري; وليس يف ترمجته احلديث ++امللك++ وعبد الشعبي,:علي 

 . املخرج هنا
» االستيعاب«, )١٨٤١/ ٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته

 ).٢٩٠/ ٤(» اإلصابة«, )٨٢٣/ ٢(



 ١٦٧ بعرااملجلد ال  

ن −٨٩٩  )*(عديس البلويبن ++عبد الر
 وكان ممن سار إىل , قتل يف زمن معاوية,كان ممن بايع حتت الشجرة

 .عثامن
 عن , نا ابن هليعة:صالحبن ++ نا عثامن: ابن زنجويه −٢٧٠٤
عديس بن ++الرمحن++ عبد عن,احلصني احلجري++ي أب عن,عباسبن ++عياش
سيخرج ناس من أمتي يقتلون بجبل «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال

 , فلام كانت الفتنة كان ابن عديس ممن أخذه معاوية يف الرهن,»اخلليل
 فأدرك فارس ابن , فهربوا من السجن فأدركوا,فسجنهم بفلسطني

 , فإين من أصحاب الشجرة;يف دمياهللا ++ اتق!وحيك:  فقال له,عديس
 .)١(باجلبل كثري الشجرة: فقال

 عن , نا ابن وهب:محادبن ++ نا نعيم:منصوربن ++ أمحد −٢٧٠٥
عديس بن ++الرمحن++ عبد عن,حبيب++بن أبي++ عن يزيد,احلارثبن ++عمرو
خيرج ناس يمرقون من الدين كام «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: قال

 , أو باجلليل, أو اجلليل, يقتلون بجبل لبنان,)٢(ميةيمرق السهم من الر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» معرفة الصحابة«و, )٢/١٦٩(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)
, )٥/٥٠٩(» الطبقات الكربى«و, )٤/٤٤٢(» حاد واملثايناآل«و, )٤/١٨٥٢(ألبي نعيم 

 ).٤/٣٣٤(» اإلصابة«و, )٢/٨٤٠(» االستيعاب«و
نعيم ++ وأبو به,من طريق املصنف) ١٠٨/ ٣٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

 .إىل املصنف) ٤/٣٣٤(» اإلصابة«, وعزاه احلافظ يف )٤/١٨٥٣(» املعرفة«يف 
 , وخيرقونه,جيوزونه: أي«: )٤/٣٢٠( »النهاية يف غريب األثر«يف  قال ابن األثري )٢(

 .اهـ.» به وخيرج منهيء املرم كام خيرق السهم اليش,ويتعدونه



  رابعاملجلد ال ١٦٨

 .)١(»بل لبنانجأو ب
 يزيد,  عن, نا ابن هليعة:األسود++ أبو نا:إسحاقبن ++ حممد −٢٧٠٦

سمعت : عديس قالبن ++الرمحن++ عبدعن ابن شامسة, أن رجال حدثه, عن
 . )٢( فذكر نحوه...النبي 
 .)٤(]... [اجلبار++بن عبد++ عن النرض)٣(]...[ −٢٧٠٧

ن −٩٠٠  )*(ساعدةبن ++عويمبن ++عتبةبن ++عبد الر
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

 حدثني حممد:  قال,أويس++ أبي نا ابن:اهللا++بن عبد++ هارون −٢٧٠٨
 , عن أبيه,عتبةبن ++الرمحن++بن عبد++ساملبن ++الرمحن++ عبد عن,طلحةبن ا

تعاىل بعثني باهلدى ودين هللا ا++إن«: اهللا ++قال رسول: عن جده قال
 .)٥(» وجعل رزقي يف رحمي, وال زارعا, ومل جيعلني تاجرا,احلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )١(

» إلصابةا«حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وعزاه احلافظ يف ) ٤/٣٣٤(
 .إىل املصنف أيضا) ٤/٣٣٤(

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )٢(
حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, ثم أخرج طريقا آخر ) ١١٠−٣٥/١٠٩(

 ).٤/٣٣٤(» اإلصابة«فيها تسمية الرجل املبهم, وأشار إىل ذلك أيضا احلافظ يف 
 ).ف(س يف طم) ٣(
 منن املصنف أخرجه أإىل ) ٤/٣٣٤(» اإلصابة«, وأشار احلافظ يف )ف(طمس يف ) ٤(

 .هليعةابن  عن ,اجلبار++بن عبد++النرض رواية
 ,)٢/٨٣٩(» االستيعاب«و, )٢/١٧٤(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)

 ).٢٣٨/ ٥(» اإلصابة«و, »ال تصح له صحبة وال رواية«: وقال
عن املصنف, وعزاه إليه أيضا احلافظ يف ) ٢/١٧٤(» املعجم«أخرجه ابن قانع يف ) ٥(

 ).٢٣٨/ ٥(» اإلصابة«



 ١٦٩ بعرااملجلد ال  

ن −٩٠١ ة ++بن أبي++عبد الر  )*([...]عم
 : نا بقية:رشيحبن ++ نا حيوة:اهليثم القطانبن ++الكريم++ عبد −٢٧٠٩
 أن ,عمرية++ أبي عن ابن, ابن معدان: يعني, عن خالد,سعدبن ++نا بحري
ما يف الناس من نفس مسلمة يقبضها رهبا تعاىل حتب «:  قالاهللا ++رسول

 .)١(»ن ترجع إليكم وإن هلا الدنيا وما فيها غري الشهيدأ
أحب اهللا ++ألن أقتل يف سبيل«: اهللا ++قال رسول:  ابن عمرية قالوقال

 .)٣(»)٢(إلي من أن يكون لي أهل الوبر واملدر
 ابن : يعني, نا مروان:شبيب بن++ نا سلمة: ابن زنجويه −٢٧١٠
:  قال,يزيدبن ++ربيعة  عن,العزيز++ عبد ابن:۩ يعني, نا سعيد:حممد

:  يقول ملعاويةاهللا ++ أنه سمع رسول,عمرية++بن أبي++الرمحن++ عبدسمعت
 .)٤(»اللهم اجعله هاديا مهديا, واهده, واهد به«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كام يف مصادر الرتمجة,»القريش«, و»األزدي«, و»املزين«: , ويقال فيه)ف( مطموس يف (*)

بي أل» معرفة الصحابة«و, )٢/١٤٦(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته
: وقال) ٢/٨٤٣(» االستيعاب«و, )٢/٣٢٦(» اآلحاد واملثاين«و, )٤/١٨٣٦(نعيم 

تثبت ++حديثه منقطع اإلسناد مرسل, ال«: , و»يثبت يف الصحابة++حديثه مضطرب, ال«
 ).٤/٣٤٢(» اإلصابة«و, )٣٥/٢٢٩(» تاريخ دمشق«و .اهـ.»أحاديثه, وال تصح صحبته

 ).٢١٦/ ٤(أخرجه أمحد ) ١(
 أهل البوادي واملدن :أي«: )٥/١٤٤( »النهاية يف غريب األثر«ن األثري يف  قال اب)٢(

 .اهـ .»والقرى
 ).٢١٦/ ٤( أخرجه أمحد )٣(

 .]ف/ب−٢٢٢[  ۩  
 .»حسن غريب«:  وقال به,من طريق سعيد) ٣٨٤٢( أخرجه الرتمذي )٤(



  رابعاملجلد ال ١٧٠

 بإسناده ...يزالعز++بن عبد++ عن سعيد,مسهر++ أبونا:  ابن عسكرفقال
 .مثله

 .عمرية غري هذين احلديثني++ أبي وال أعلم روى ابن:

ن −٩٠٢  )*(سنةبن ++عبد الر
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++, عن إسحاقعياشبن ++ نا إسامعيل: ابن خارجة −٢٧١١
بن ++الرمحن++ عبد عن, عن جدته ميمونة, عن يوسف,فروة++بن أبي++اهللاعبد
بدأ اإلسالم غريبا, وسيعود غريبا, ثم «:  قالاهللا ++ أنه سمع رسول,سنة

 من الغرباء? يا رسول اهللا,: , قيل»للغرباء )١(يعود غريبا كام بدأ, فطوبى
 الذين يصلحون إذا فسد الناس, والذي نفيس بيده, لينحازن اإليامن«: قال
اإلسالم إىل  )٢( بيده ليأرزناملدينة, كام جيوز السيل الدمن, والذي نفيس إىل

 .)٣(»املدينة كام تأرز احلية إىل جحرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »األسلمي«: , وبعضهم»األشجعي«:  نسبه بعضهم(*)
معرفة «و, )٢/١٧١(البن قانع »  الصحابةمعجم«: وانظر مصادر ترمجته

يف اإلسناد «:  وقال,)٢/٨٣٦(» االستيعاب«و, )٤/١٨٥٣(ألبي نعيم » الصحابة
 ).٣١٢/ ٤(» اإلصابة«و .اهـ.»عنه ضعف

 ي ه:وقيل, اسم اجلنة: ىطوب«: )٣/١٤١( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
 .اهـ.»شجرة فيها

 وجيتمع بعضه ,ليهاإ ينضم :أي«: )١/٣٧( »النهاية يف غريب األثر« يف  قال ابن األثري)٢(
 .اهـ.»إىل بعض فيها

 ).٧٣/ ٤(أخرجه أمحد ) ٣(



 ١٧١ بعرااملجلد ال  

ن++ عبد:أبو عثمان −٩٠٣  )*(ملبن ++الر
 ومل يسمع من النبي , ونزل بالبرصة, وكان جاهليا,أدرك النبي 

. 
زكريا, عن بن ++نا حييى: داود احلفري++ أبونا: شيبة++ أبي ابن −٢٧١٢

رأيت يغوث صنام من رصاص حيمل عىل مجل : عثامن, قال++ أبيعاصم, عن
 .)١(قد ريض لكم ربكم هذا الوادي: أجرد, فإذا بلغ واديا فربك فنزل فيه قالوا

:  قال,عثامن++ أبي عن, عن محيد, عن محاد, نا حجاج: عمي −٢٧١٣
 فإين ;من يشء إال قد نكرته إال أملي++ ما,نحو ثالثني ومائة سنة عىل أتيت

 .)٢(أجده كام هو
 عن ,عوانة++ أبو نا:محادبن ++ نا حييى:منصوربن ++ أمحد −٢٧١٤
لقد حججت يف اجلاهلية يغوث :  قال,عثامن النهدي++ أبي عن,عاصم

: فعمر? قال:  قيل,ال: بكر? قال++ أباهل رأيت:  فقيل له,ثالث صدقات
 .)٣(اتبعته حني استخلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »النهدي« هو (*)

الطبقات «, )١٨٦٩/ ٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته
 ,)٢٠٢/ ١٠(» تاريخ بغداد«, )١٧١٢/ ٤, ٨٥٣/ ٢(» االستيعاب«, )٩٧/ ٧(» الكربى

) ١٧٥/ ٤(» سري أعالم النبالء«, )١٠٨/ ٥(» اإلصابة«, )٤٦٠/ ٣٥(» تاريخ دمشق«
 .وانظر بقية مصادره هناك

من طريق املصنف به, وأخرجه ) ٣٥/٤٧٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
 ).١٨٦٩/ ٤(» املعرفة«نعيم يف ++أبو

 ).٩٨/ ٧(» الطبقات« أخرجه ابن سعد يف )٢(
 . بهمن طريق املصنف) ٤٧٣−٤٧٢/ ٣٥(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٣(



  رابعاملجلد ال ١٧٢

 )١(..]..... [., عن)١(...........]...[.بن ++اهللا++ عبد −٢٧١٥
 .صدقت
 أنا :هارونبن ++ نا يزيد:امللك الواسطي++بن عبد++ حممد −٢٧١٦
كنا يف اجلاهلية نعبد : عثامن يقول++ أباسمعت:  قال,زينب++بن أبي++احلجاج
 ; إن ربكم قد هلك, يا أهل الرحال: فسمعت مناديا ينادي,حجرا

 فبينام نحن كذلك إذ ,فرحنا عىل كل صعب ذلول: قال, فالتمسوا ربا
:  قال, فجئنا فإذا حجر, إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه:معنا مناديا يناديس

 .)٢(فنحرنا عليه اجلزر
 , وكان ثقة,إسامعيل األصمبن ++ نا سكن:يزيدبن ++ عباس −٢٧١٧

عثامن النهدي يصلي فيام بني املغرب ++ أبابلغني أن:  قال,نا عاصم األحول
 وقعدت أعد صالته, صلي ي ثم قام, فصليت املغرب,ركعة والعشاء مائة

كم :  فقلت له! يصلي وأنا جالس?,إن هذا هلو الغبن: فقلت: قال
 .)٣(مخسني ركعة: أحصيت إىل تلك الساعة? قال

:  قال, عن عاصم,غياثبن ++ حدثنا حفص:خيثمة++ أبو −٢٧١٨
 فربام حدثتناه كذلك وربام ,إنك حتدثنا باحلديث: قلت ألبي عثامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ف(مطموس يف ) ١(
» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )٢(

قال ابن واجلزر مجع جزور, حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, ) ٣٥/٤٧١(
 .اهـ.»البعري ذكرا كان أو أنثى«: )١/٢٦٦( » األثرالنهاية يف غريب«األثري يف 

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف  )٣(
 .حيث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به) ٣٥/٤٧١(



 ١٧٣ بعرااملجلد ال  

 .)١(ع األول عليك بالسام: قال,نقصت
 , عن الشعبي, عن زكرياء, نا ابن فضيل:املنذربن ++ علي −٢٧١٩
إين :  فقال, رجلأتى النبي :  قال,مسعودبن ++عتبةبن ++الرمحن++ عبدعن

: نعم, قال:  قال»لك ابن غريه?«:  قال,تصدقت عىل ابني بصدقة فاشهد
 .)٢(»ورال أشهد عىل ج«: ال, قال:  قال»أعطيته?++ مافأعطيتهم مثل«

ن −٩٠٤  )*(أمية++بن أبي++عبد الر
بن ++الرمحن, عن عبدأيوب++بن أبي++ عن سعيدئ, به املقر −٢٧٢٠
 , بعث رسيةاهللا ++ أن رسول,أمية++بن أبي++الرمحن++ عبد عن,الوليد

رأينا غزوة ++ ما,يا رسول اهللا:  فقالوا,فأصابوا غنيمة وعجلوا الرجعة
 −يعني–من خرج من بيته «: اهللا ++ فقال رسول,أرسع غنيمة وإيابا منها

 .)٣(»يصلي فيه ويصبح, كان أرسع إيابا وغنيمةاهللا ++إىل بيت من بيوت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» تاريخ دمشق«, واستظهرناها من )ف( بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف )١(
 يف الرتمذي رواه«: ث رواه ابن عساكر من طريق البغوي به, وقالحي) ٣٥/٤٧٩(

 .»حفص عن ,خرشمبن ++علي عن ,العلل
عثامن النهدي, واحلديث أخرجه ++, وكأنه مقحم يف ترمجة أبي)ف(يف   كذا وقع هنا)٢(

 .الظلم:  واجلور).٣٦٨٤(النسائي 
 . بغري هاء) سواد: ( ويقال يف اسمه(*)

 فذكره ,حديثا أرسل تابعي«:  وقال,)٢٢٥/ ٥(» اإلصابة «:وانظر مصادر ترمجته
 .»الصحابة يف البغوي

 عن :احلديث هذا نإ :وقيل«: إىل املصنف, وقال) ٢٢٥/ ٥(» اإلصابة«عزاه احلافظ يف ) ٣(
 .»العاصبن ++عمرو عن ,رجل عن ,أمية++بن أبي++الرمحن++عبد



  رابعاملجلد ال ١٧٤

ن −٩٠٥ شعريبن ++عبد الر  )*(غنم ا
 ,اهللا ++إنه ولد عىل عهد رسول:  وقيل?وال أدري أدرك النبي 

 ,جبلبن ++ ومعاذ,اخلطاببن ++ عمر: وقد روى عن,وخيتلف يف صحبته
 .مها من أصحاب النبي وغري

ن −٩٠٦  )*(يربوعبن ++عبد الر
  وروى عن,اهللا ++ بلغني أنه ولد عىل عهد رسول,سكن املدينة

 .بكر الصديق ++أبي
 عن ,فديك++ أبي نا ابن:موسى++اهللا أبو++عبدبن ++ هارون −٢٧٢١

بن ++الرمحن++بن عبد++ عن سعيد,املنكدربن ++ عن حممد,عثامنبن ++الضحاك
أي : اهللا ++سئل رسول: بكر الصديق قال++ أبي عن, عن أبيه,بوعير

 .»الفواتيح«: العمل أفضل? قال
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» التاريخ الكبري«و, )١٨٦٧/ ٤ (ألبي نعيم» معرفة الصحابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)

 ).٣٥٠/ ٤(» اإلصابة«و, )٨٥٠/ ٢(» االستيعاب«و, )٢٤٧/ ٥(
, » كان من ثقيف,الاملكي«: ونسبه) ٣٦٧−٣٦٥/ ٤(» اإلصابة«:  انظر مصادر ترمجته(*)

 ثم ذكره يف الذي بعده هناك .اهـ.»ينسبه مل لكن الصحابة يف البغوي ذكره«: وقال
 . فاهللا أعلم,مل يورد حديثه الذي هنا, و»املخزومي«: ونسبه



 ١٧٥ بعرااملجلد ال  

ن −٩٠٧  )*(عبدبن ++عبد الر
بن ++اهللا++ عبد:, يعني)١( [...] إىل اليهوداهللا ++ بعثه رسول:قال −٢٧٢٢

اهللا ++ رسول)٢( فوداه,قتلوه++ ما فبعث إليه بخيرب بأنه,سهل حني قتل بخيرب
 .ه من قسم

 صحبة أو ال?++ عبدأعلم البن++ ال:

ن −٩٠٨  )*(سهلبن ++عبد الر
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++عامربن ++كعببن ++زيدبن ++سعدبن ++الرمحن++ عبد:سعدبن ++ حممدقال
الرمحن أحدا ++ عبدعامر, شهدبن ++حارثة, أمه ليىل ابنة نافعبن ++جمدعة

, وهو املنهوش حتدثوا, فأمر اهللا ++ملشاهد كلها مع رسولوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . , وعداده يف الشاميني»ابن عبيد«:  ويقال(*)
» اإلصابة«, )١٨٣٤/ ٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر مصادر ترمجته

)٤/٣٣٠.( 
 حدث تداخل −بن سهل املقتول بخيرب هنا++اهللا++بذكر عبد− وكأنه ,)ف(مطموس يف ) ١(

 .ة بعدهابني هذه الرتمجة والرتمج
 وديت : يقال, أعطى ديته:أي«: )٥/١٦٨( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(

 واهلاء فيها عوض من , أخذت ديته: واتديته أي, إذا أعطيت ديته:القتيل أديه دية
 .اهـ.» ديات: ومجعها,الواو املحذوفة

 . »األنصاري«:  نسبه بعضهم(*)
» االستيعاب«, )١٨٢٨/ ٤(ألبي نعيم »  الصحابةمعرفة«: وانظر مصادر ترمجته

اهـ; وانظر احلاشية السابقة, . »اهللا املقتول بخيرب++هو أخو عبد«: وقال) ٨٣٦/ ٢(
 ).٣١٤−٣١٢/ ٤(» اإلصابة«, )٤١٩/ ٣٤(» تاريخ دمشق«



  رابعاملجلد ال ١٧٦

وكان  ۩)٢([...], فهي رقية )١(فرقاه++بن عبد++حزمبن ++ عامرة اهللا++رسول
 .سهلبن ++الرمحن++ عبد)٢([...]

< †}a]<ÜrÃ¹]<àÚ< H°¹^ÃÖ]<h…<<‚Û£]æ< H†Â<Äe^ŠÖ]< ðˆ¢

Äe]†Ö]< °ßmý]< Ýçè< äßÚ< É]†ËÖ]< á^Òæ< HëçÇf×Öã< àÚ<<á^–Ú…< †

j‰æ<ì†Â<Äf‰<íß‰<Ü¿Ã¹]Û^<‚Û£]æ<HÐÚ‚e<oè‚£]<…]‚e<íñ

îËŞ‘]<àè„Ö]<å^fÂ<î×Â<Ýø‰æ<H)٣(J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٣٤/٤٢١(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )١٨٢٨/ ٤(» املعرفة«نعيم يف ++ذكره أبو) ١(

 .وما بعدها
 ).ف(مطموس يف ) ٢(

 .]ف/ب−٢٢٢[  ۩  
عند اجلزء السابع عرش من ) ف(وقفنا عليه من النسخة املغربية ++إىل هنا انتهى ما) ٣(

والتي بدأت باجلزء ) ر(اهللا الكتاب من النسخة اإليرانية  ++املخطوط, وسنكمل بإذن
اقطة من احلادي والعرشين, وعليه تكون األجزاء من الثامن عرش حتى العرشين س

 . الكتاب, واهللا املستعان



 ١٧٧ بعرااملجلد ال  

ادي والعشرون من كتاب  زء ا عجم«ا  »ا

  تأليف
 :أبي القاسم

 عبدالعزيز البغويبن ++مدبن ++عبداهللا
 بن++مدبن ++مدبن ++عبيداهللا: عبداهللا++ أبيرواية

ي, عنهبن ++دان  بMة العك

نا به القاضي فضل++ أبوأخ دبن ++مد: ا  عنهعيسى السعدي بن ++أ
 :عبد اهللا++ أبياع الشيخ

دبن ++مد  بهاهللا ++إبراهيم الرازي نفعهبن ++أ
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 ١٧٩ بعرااملجلد ال  
ن الرحيماهللا ++بسم۩  الر

 عونك اللهم
سعدي قراءة عيسى البن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبو القايض

عليه من أصل كتابه, وأنا أسمع فأقر به, وذلك بمرص يف شهر ربيع األول 
بن ++عبداهللا عبيداهللا++ أبيقرئ عىل: سنة إحدى وأربعني وأربعامئة, قال

القاسم ++ أبيقرئ عىل: بطة وأنا أسمع, قالبن ++محدانبن ++حممدبن ++حممد
 . عنيواروهّام قرئ علي, ك: عبدالعزيز البغوي قالبن ++حممدبن ++عبداهللا

نقريبن ++قيس −٩٠٩  )*(عاصم ا
  . وروى عن النبي ,سكن البرصة

بن ++منقربن ++خالدبن ++سنانبن ++عاصمبن ++قيس: )١(سعدبن ++قال حممد
 وفد عىل ثم ,م اخلمر يف اجلاهليةّ وكان قيس قد حر,من بني متيم, عبيد
هذا سيد «: اهللا ++ول يف وفد بني متيم فأسلم, فقال رساهللا ++رسول

 .اًادَوَا جًدّ وكان سي,»)٢(أهل الوبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/١: ق[  ۩  
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣٦ /٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٩٢١(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣٠٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/٣٠٣(
 .)٤٨٢ /٥(» اإلصابة«, و)٥٨ /٢٤(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٠٠(» االستيعاب«و

 ).٧/٣٦(» الطبقات الكربى «)١(
أي أهل البوادي واملدن والقرى, وهو من وبر اإلبل; ألن بيوهتم كانوا :  أهل الوبر)٢(

 ).٥/٣١١(البن األثري » النهاية«. يتخذوهنا منه



  رابعاملجلد ال ١٨٠

 )٢(حدثنا: قالمطيع بن ++اهللاعبدنا :  قال)١(اهللاعبد  −٢٧٢٣
بن ++ عن قيس,احلسن++بن أبي++ عن احلسن,زياد++بن أبي++)٣(زياد عن ,هشيم

 )٤(هذا سيد«: دنوت منه سمعته يقولفلام  ,أتيت النبي : عاصم قال
 الامل الذياهللا ++يا رسول:  فسلمت عليه وجلست فقلت»برأهل الو

نعم «: ه تبعة من ضيف أضافني أو عيال وإن كثروا? قالفييكون علي ++ال
إال من , )٥(املئني ويل ألصحاب ,كثر ستونواأل  من األبل,الامل األربعون

ْونجدهتا, وأ )٦(ْسلهاِيف رأعطى  نحر , وفحلها, وأطرق فقر ظهرهاَ
أكرم ++ ما, يا رسول اهللا:قلت: قال» )٨(ّ واملعرت)٧(طعم القانعوأسمينها, 

من كثرة إبلي  حيل الوادي الذي أكون فيه++ الهذه األخالق وأحسنها? إنه
: إين ألمنح يف كل عام مائة, قال: قال» ? باملنيحة۩فكيف تصنع«: قال

تغدو اإلبل ويغدو الناس, فمن أخذ : قال» ?فكيف تصنع بالعارية«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو املصنف اإلمام البغوي, والقائل هو ابن بطة العكربي  راوي املعجم عنه ) ١(
 .سخةوسيتكرر هذا عىل مدار الن

 .كذا» وثنا«): ر(يف ) ٢(
حيث روى احلديث من ) ٢٤/٥٩(» هتذيب الكامل«, واملثبت من »يزيد«): ر(يف ) ٣(

 .)٩/٤٧٠(» هتذيب الكامل«زياد اجلصاص من رجال ++بن أبي++طريق البغوي به, وهو زياد
 حيث أخرج احلديث من )٢٤/٥٩(» هتذيب الكامل«, وأثبتاها من )ر(غري واضحة يف ) ٤(

 .ريق البغوي بهط
 .  أي من ذوي الامئة)٥(
ِيخرج أنه املعنىفيكون اهلينة والتأين, : ِ الرسل بالكرس)٦( ْ َوالسعة ِّالضيق حال يفاهللا ++َّحق ُ َّ 

 ).٢/٥٣٩(البن األثري » النهاية«. ِواخلصب ْواجلَدب
  ).٤/١٩٠(البن األثري » النهاية«. العطاء من باليسري ِالرضا: ُالقنوع من هو )٧(
َطلب غري من للسؤال ضّيتعر الذي هو )٨(  ).٣/٤٣٤(البن األثري » النهاية«. َ

 .]ر−أ/٢: ق[  ۩  



 ١٨١ بعرااملجلد ال  

إين ألفقر البكر : قال» ?كيف تصنع باإلفقار«: عري ذهب به, قالبرأس ب
: قال» ?مالك أحب إليك أو مال موالك«: الرضع, وال الناب املدبر, قال

 ولبست ,أكلت فأفنيت++ مافإنام لك من مالك«: بل مالي, قال++ ال:قلت
: ملوالي? قال: قلت: قال»  وما بقي فلموالك, وأعطيت فأمضيت,فأبليت

 .أما واهللا لئن بقيت ألدعن عدهتا قليال:  قال»نعم«
, فلام حرضته الوفاة دعا بنيه فقال: قال احلسن يا بني, : ففعل 

خذوا عني, وال أحد أنصح لكم مني إذا أنا مت فسودوا كباركم, وال 
تسودوا صغاركم, فيستسفه الناس كباركم, وهتونوا عليهم وعليكم 

يم ويستغنى به عن اللئيم, وإياكم باستصالح الامل; فإنه منبهة للكر
ًواملسألة; فإهنا آخر كسب الرجل إن أحدا مل يسأل إال ترك كسبه, فإذا أنا 
مت فكفنوين يف ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم, وإياكم والنياحة 

يعلم ++ ال ينهى عنها, وادفنوين يف مكاناهللا ++ّعلي; فإين سمعت رسول
 يف اجلاهلية, )١(ُوائل خامشاتبن ++نا وبني بكربه أحد, فإنه قد كانت بين

 .)٢(فأخاف أن يدخلوها عليكم يف اإلسالم, فيفتنوا عليكم دينكم
ًنصحا يف احلياة ونصحا يف املامت: قال احلسن  ًُ ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َخامشة واحدها:  اخلُامشات)١( ْالقتل ُدون كان++ ماكل وهي ,َوجنايات َجراحات أي: ُ َ 

َوالدية ْقطع من ّ ْجدع أو َ ْجرح أو َ . َاألذى أنواع من ذلك ونحو ,بهن أو رضب أو َ
 ).٢/١٥٠(البن األثري » ةالنهاي«

من ) ٢/٧٠٩(» املستدرك«, واحلاكم يف )٩٥٣(» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  )٢(
 .طريق آخر, عن احلسن, به

» هتذيب الكامل«, واستظهرناها من )ر(بعض مفردات هذا األثر مل تظهر واضحة يف ) ٣(
 . حيث رواه املزي من طريق البغوي به) ٦١−٢٤/٥٩(
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نا هشيم, عن : أيوب قالبن ++ حييىحدثني:  عبداهللا قال −٢٧٢٤
أنه سأل النبي : عاصمبن ++سالتوءم, عن قيبن ++مغرية, عن أبيه, عن شعبة
 ,ما كان من حلف يف اجلاهلية فتمسكوا به«:  عن احللف فقال

 .)١(»اإلسالم حلف يف++وال
معني بن ++ عن حييى,زهريبن ++ أمحدحدثني ۩ عبداهللا قال −٢٧٢٥
 .هراسة++ أبا:عاصم املنقري يكنىبن ++قال قيس: قال

 )*(غرزة الغفاري++بن أبي++قيس −٩١٠
  .وروى عن النبي  ,سكن الكوفة

 عن ,أنا شعبة: اجلعد قالبن ++ علينا: اهللا قالعبد  −٢٧٢٦
: غرزة قال++بن أبي++ عن قيس,وائل++ أباسمعت: ثابت قال++بن أبي++حبيب

 السامرسة ى ونحن نسم,ونحن نبيع يف السوقاهللا ++خرج علينا رسول
 .)٢(»الصدقةا اللغو فشوبوها بلطه إن سوقكم خيا,يا معرش التجار«: فقال

 ,نا ابن مهدي: إبراهيم قالبن ++ يعقوبنا: اهللا قالعبد  −٢٧٢٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن هشيم, به) ٥/٦١( أمحد  أخرجه)١(
 .]ر−ب/٢: ق[  ۩  
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/٥٤(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٩٢٣(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣١٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٤٤(
 ).٥/٤٩٣(» اإلصابة«, و)٧٤ /٢٤(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٠١(» االستيعاب«و

, )٣٣٢٦(داود ++وأخرجه أبو. من طريق آخر, عن شعبة, به) ٤/٦(جه أمحد  أخر)٢(
وائل ++من طرق عن أبي) ٢٤١٥(, وابن ماجه )٧/١٤(, والنسائي )١٢٠٨(والرتمذي

  .ًبه مطوال وخمترصا
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 عن النبي ,ةزغر++بن أبي++ عن قيس,وائل++ أبي عن, عن حبيب,عن سفيان
 .)١( نحوه
 + وعبدامللك)٣(راشد++بن أبي++ واألعمش وعاصم ومغرية وجامع)٢( [...]

 . )٤( عن النبي ,غرزة++بن أبي++ عن قيس,وائل++ أبيأعني كلهم عنن اب
 . غريهغرزة روى عن النبي ++ أبيوال أعلم ابن

خزوميبن ++قيس −٩١١   )*(السائب ا
 .اهللا ++رشيك رسول

: أنا مصعب قال: زهري قالبن ++ أمحدحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٢٨
 .خمزومبن ++عمرانبن ++عائذبن ++عويمربن ++السائببن ++قيس

 .نا ابن مهدي: خيثمة قال++ أبونا: اهللا قالعبد  −٢٧٢٩
نا : عامر قاال++ أبونا: الربيع اجلرجاين قال++بن أبي++ قيس −٢٧٣٠
بن ++ عن قيس, عن جماهد, ابن ميرسة: يعني, عن إبراهيم,مسلمبن ++حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن ابن مهدي به) ٤/٦( أخرجه أمحد )١(
 ).ر( طمس يف )٢(
 ).ر( غري واضحة يف )٣(
راشد, عن ++بن أبي++يق األعمش وعاصم ومغرية وجامعمن طر) ٤/٦( أخرجه أمحد )٤(

بن ++من طريق عبدامللك) ٣٣٢٦(داود ++, وأبو)٤٣٨(وأخرجه احلميدي . وائل++أبي
 .وائل, به++أعني وجامع وعاصم, عن أبي

, )١/٩١٨(» أسد الغابة«, و)٢٣١٩/ ٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٤٧١(» اإلصابة«و, )٣٩٨/ ١(» االستيعاب«و
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 وكان ,ا لكل يومًين فأطعموا عني صاعّدُيفتدي بم ۩الكبري: السائب قال
 .)١(يداري وال يامري++ ال فخري رشيك, رشيكي يف اجلاهليةاهللا ++رسول

  )*(النعمانبن ++قيس −٩١٢
 . وروى عن النبي ,سكن البرصة

بن ++نا إسحاق: أيوب قالبن ++ زيادحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٣١
حدثني أحد : علي قالبن ++القموص زيد++ أبي عن,أنا عوف: يوسف قال
  إن: قال عوف.القيس++ عبد مناهللا ++ وفدوا عىل رسولنالوفد الذي

: هدينا له هدية فقالأ: النعامن فأنا نسيت اسمه قالبن ++يكون قال قيس++ال
فسألناه عن :  قال,»أبلغوها إىل حممد«: قلنا هدية قال:  قال,»ما هذا?«

 , وال يف حنتم,اءّبُال ترشبوا يف د«: ب فقالاأشياء حتى سألناه عن الرش
 فإن اشتد عليكم فاكرسوه ,وكأ عليه امل)٢( وارشبوا يف اجلالل,وال يف نقري

 )٣(]...[ وما , يا رسول اهللا:قلنا:  قال,» فإن أعياكم فأهريقوه,بالامء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−أ/٣: ق[  ۩  
. به ,بن مسلم++من طريق آخر, عن حممد) ٢/١٤٤(» األوسط« أخرجه الطرباين يف )١(

ًويروى هذا احلديث عن السائب والد قيس أيضا, وكذلك يروى عن عبد بن ++اهللا++ُ
 »االستيعاب«الرب يف ++وقد أشار ابن عبد. اهللا ++السائب وكلهم فيه أنه كان رشيك رسول
 .أن هذا اضطراب يف الرواية, واهللا أعلم

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٣٤٦(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)
هتذيب «, و)١/٤٠٣(» االستيعاب«, و)١/٩٢٧(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣٠٧(

 ).٥/٥٠٦(» اإلصابة«, و)٢٤/٨٤(» الكامل
 ).١/١٣١(» طاملعجم الوسي«.  أي الغطاء)٢(
 .»يدريك«: , ويف مصادر التخريج)ر(طمس يف +)٣(
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أي هجر «: هي, قال++ ماأدري++ الأنا:  قالزفت?الدباء واحلنتم وامل++ما
 :قلنا.»)٢(قليدهاإفواهللا لقد دخلتها وأخذت «:  قال)١(رّاملشق : قلنا»أعز?
, »فواهللا لقد دخلتها وأخذت إقليدها«: , قال)٣( الزارة:اخلط أعز? قلنا أي

خزايا ++ الاللهم اغفر لعبد القيس إذا أسلموا طائعني غري كارهني« :ثم قال
 وقال يف ابتهال »يسلموا حتى خيزوا ويوتروا++ ال إذ بعض القوم,وال نادمني

 قإن خري أهل املرش«:  ثم قال,وجهه عن يمني القبلة حتى استقبل القبلة
 .)٤(»القيس++عبد

نصاريبن ++ قيس:أبو بش −٩١٣   )*(عبيد ا
 .)٥(+۩+عمروبن ++عبيدبن ++قيس األكرب: بشري اسمه++ أبو:سعدبن ++قال حممد

** * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والبحرين نجران بني حصن هو: , وقيلالقيس لعبد عظيم بالبحرين حصن:  قيل)١(

 ).٥/١٣٤(» معجم البلدان«
 ).٤/١٥٤(البن األثري » النهاية«. ِ أي مفتاحها)٢(
بن ++اهللا عبيد يهفأذكرن شيئا, حديثه من نسيت قد وكنت«: يف مصادر التخريج+)٣(

 . »الزارة عني عىل وقفت: قال جروة,++أبي
 . به, من طريق آخر, عن عوف) ٣٦٩٥(داود ++, وأبو)٤/٢٠٦( أخرجه أمحد )٤(

, )١/١١٤٥(» أسد الغابة«, و)٨/٤٢٣,٢٣٠٢(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٧/٤١(» اإلصابة«, و)٣٣/٧٩(» هتذيب الكامل«, و)١/٥١٢(» االستيعاب«و

 .]ر−ب/٣:ق[  ۩  
 ).٧٩/ ٣٣(» هتذيب الكامل« حكاه املزي عن ابن سعد يف )٥(
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 )*(]أبو صرمة قيس[ −٩١٤
بن ++نا حييى: نا زهري قال: غسان قال++ أبونا: علي قالبن ++)١(حممد −٢٧٣٢

 سمعت:  موالة هلم قال عن,حبانبن ++حييىبن ++أخربين حممد: سعيد قال
 ّبه ومن شاقاهللا ++ّ ضارّمن ضار«:  قالاهللا ++رصمة حيدث أن رسول++أبا
  .)٢(»عليهاهللا ++ّشق

خملد بن ++نا خالد: مسلم قالبن ++حدثني علي:  عبداهللا قال −٢٧٣٣
بن ++سعيد, عن حممدبن ++حدثني حييى: بالل قالبن ++حدثني سليامن: قال
 .)٣(رصمة, عن النبي ++ أبيلؤلؤة مواله األنصاري, عنحبان, عن بن ++حييى

صالح ++ أبونا:  قالهانئبن ++ إبراهيمحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٣٤
بن ++ عن حممد,سعيدبن ++ حدثني حييى:سعد قالبن ++حدثني الليث: قال
:  قالاهللا ++ عن رسول,رصمة++ أبي عن, عن لؤلؤة,حبانبن ++حييى

 .)٤(»غناي وغنى موالياللهم إين أسألك «
 . وال أعلم ألبي رصمة غري هذين احلديثني:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ً, وأثبتناه استنتاجا من روايات الرتمجة)ر(بني املعقوفني ساقط من النسخة ++ما(*) 

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٣٢(البن قانع » معجم الصحابة«: وانظر لرتمجته
» اإلصابة«, و)٤١ /٢(» االستيعاب«, و)١/١١٩٨(» أسد الغابة«, و)٥/٢٩٣٤(
)٧/٢٨١(. 

 .واهللا أعلم++ولعل هناك سقط ما] ر−ب/٣[هكذا بدأت الصحفة ) ١(
 . بن معاوية, به++من طريق آخر, عن زهري) ١٣٣ /١٠( أخرجه البيهقي )٢(
, وابن ماجه )١٩٤(, والرتمذي )٣٦٣٥(داود ++, وأبو)٣/٤٥٣( أخرجه أمحد )٣(

 .بن سعيد, به++طريق آخر, عن حييىمن ) ٢٣٤٢(
) ٢٠٨ /١٠(شيبة ++وأخرجه ابن أبي. من طريق الليث, به) ٤٥٣ /٣( أخرجه أمحد )٤(

 . بن سعيد, به++من طريق آخر, عن حييى
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ة −٩١٥   )*(أبو جب
 .ثعلبة األنصاريبن ++خليفةبن ++الضحاكبن ++قيس: بلغني أن اسمه
 .النعامن األويسبن ++احلصنيبن ++ا أسلمًوأبو جبرية أيض

جبرية ++ أبو:عبيد قال++ أبي عن, عميحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٣٥
 وليس ,الضحاكبن ++جبرية++ وأبواألشهل++ عبدحصني من بنيبن ++أسلم

 .ليست له صحبة:  ويقال,ألبي جبرية هذا اسم
بن ++بكر++ أبونا: حممد قالبن ++ عباسحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٣٦
بن ++عثامن األنصاري من ولد ثابتبن ++الرمحنعبدنا أ: األسود قال++أبي

الضحاك, وكان بن ++الضحاك أخو ثابتبن ++جبرية++ أبوقال: الضحاك قال
 :قال ۩ يعني النبي ,ثابت دليله إىل محراء األسد ورديفه يوم اخلندق

 .اخلطاب بن ++ وقد ولي لعمر,جبرية هو اسمه وليست له صحبة++أبو
 املقرئالرمحن عبد++بن أبي++ حممدوحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٣٧
جبرية ++ أبي عن, عن قيس, عن إسامعيل,سفياننا : عباد قاالبن ++وحممد
  .)٢(» الساعة)١(بعثت يف سم« :اهللا ++قال رسول: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٥/٢٨٤٩(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٢٦٢(» اآلحاد واملثاين«:  انظر لرتمجته(*)

, )٣٣/١٨١(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٠٣(» عاباالستي«, و)١/١١٥٠(» أسد الغابة«و
 ).٤٨١ /٥(» اإلصابة«و

 .]ر−أ/٤:ق[  ۩  
 ).١/٢١٣(للعسكري » تصحيفات املحدثني«: انظر. قد اختلف يف هذا احلرف+)١(
 يف الدنيا++ أبيوابن, )٢/٥٢٤( حجر البن »البزار زوائد خمترص« يف كام البزار أخرجه )٢(

 = ,)١/٢١٣( »املحدثني تصحيفات« يف العسكري أمحد++و وأب,)٣٣ :ص( »األهوال« كتاب
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بن ++نا برش: الوليد النريس قالبن ++ عباسنا: اهللا قالعبد  −٢٧٣٨
فينا : الضحاكبن ++جبرية++ أبوقال:  عن عامر قال,نا داود: املفضل قال

 وما منا رجل إال وله اهللا ++ قدم رسول,نزلت هذه اآلية وبني سلمة
 إنه ,يا رسول اهللا:  فكان إذا دعا الرجل باالسم قلنا,اسامن أو ثالثة

 اآلية ]١١: احلجرات[ ﴾/Ÿωuρ (#ρâ“t/$uΖs? É=≈s)ø9F{$$Î﴿ :يغضب من هذا فأنزلت
 .)١(كلها

: إرسائيل قال++بن أبي++إبراهيمبن ++ إسحاقنا: اهللا قالعبد  −٢٧٣٩
 جبرية++ أبي عن, عن الشعبي,هند++بن أبي++ عن داود,اثغيبن ++نا حفص

اهللا ++قدم علينا رسول:  عن أبيه وعمومة كانوا عنده قالوا,الضحاكبن ا
َوهبا نبز املدينة  إنه يكره هذا :  فجعل يدعو الرجل بنبزه فقال,)٢(َ

 .)٣(﴾/Ÿωuρ (#ρâ“t/$uΖs? É=≈s)ø9F{$$Î﴿ :فنزلت
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٤/١٦١( »األولياء حلية« يف نعيم++ وأبو,)١/٤٢( »واألسامء الكنى« يف والدوالبي
 .من طرق عن ابن عيينة, به )٥/٢٨٥٢( »معرفة الصحابة« ويف

 هماج وابن, )٣٢٦٨ (والرتمذي ,)٤٩٦٢( داود++ وأبو,)٤/٢٦٠( أمحد أخرجه )١(
 .هند, به++بن أبي++ن طريق آخر, عن داودم) ٣٧٤١(

 ).٥/١٧(البن األثري » النهاية«. اَذم كان فيام رثَيك وكأنه َّاللقب: بالتحريك:  النبز)٢(
 .بن غياث, به++عن حفص) ٥/٣٨٠(, )٤/٦٩( أمحد أخرجه )٣(
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  )*(قهدبن ++قيس −٩١٦
 .سعيد األنصاريبن ++ إنه جد حييى: وقيل,خالد: م قهدواس

 نا ابن: سعيد الكندي قالبن ++نا عبداهللا:  عبداهللا قال −٢٧٤٠
بن ++حازم, عن قيس++بن أبي++خالد, عن قيس++بن أبي++غنية, عن إسامعيل++أبي

ًقهد األنصاري أن إماما هلم اشتكى أياما, فصىل قاعدا فصلينا بصالته ً ً)١( . 
 ومل ,قهد غري هذا احلديثبن ++ وال أعلم روي عن قيس:

 .۩يسنده

  )*(رافعبن ++قيس −٩١٧
 . ومل يرو عن النبي ,نه جاهليإ: يقال

حدثني ابن : عيسى املرصي قالبن ++ أمحدنا: اهللا قالعبد  −٢٧٤١
رافع بن ++ عن قيس,احلارثبن ++الكريمعبد عن ,محيدبن ++ عن خالد,وهب
 .)٢( ومهه بطنه,ن كان دينه دنياهويل مل: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤٥٤ /٨(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٩٢٤(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣١٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٣٤٩(
 ).٥/٤٩٦(» اإلصابة«, و)١/٤٠١(» االستيعاب«و

 .»....من هنا إىل آخره سمع«: وكتب بجوار هذه الرتمجة هبامش النسخة
 .خالد, به++بن أبي++من طريق إسامعيل) ٢/٤٦٢(الرزاق ++ أخرجه عبد)١(

 .]ر−ب/٤:ق[  ۩  
هتذيب «, و)١/٩١٧(» أسد الغابة«, و)٢/٣٥١(» معجم الصحابة«: ر لرتمجته انظ(*)

 ).٧/٩٨(» اجلرح والتعديل«و, )٥/٥٣٢(» اإلصابة«, و)٢٤/٢٤(» الكامل
 . بن عيسى, به++عن أمحد) ١/٢٣(» اجلوع«الدنيا يف ++ أخرجه ابن أبي)٢(



  رابعاملجلد ال ١٩٠

 )*(السكنبن ++ قيس:أبو زيد −٩١٨
 ,نا ابن فليح:  هارون الفروي قالحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٤٢

 . عن الزهري,عقبةبن ++عن موسى
 عن ابن إسحاق فيمن ,حدثني أبي:  ابن األموي قال −٢٧٤٣

تل يوم ق:  زاد ابن فليح.زعوراءبن ++قيسبن ++السكنبن ++قيس: شهد بدرا
 .ب لهِقَع++ ال,عبيد++ أبيجرس

بن ++بكر++ أبونا: حممد قالبن ++ عباسحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٤٤
زيد الذي ++ أبو:عثامن األنصاري قالبن ++الرمحنعبدنا : األسود قال++أبي

السكن من بني بن ++ قيس: اسمهاهللا ++مجع القرآن عىل عهد رسول
 .النجاربن ++عدي
 نا: إبراهيم العبدي قالبن ++ أمحدحدثني:  قالاهللاعبد  −٢٧٤٥

 يعني )١( أنه سمع أنس: عن قتادة,أنبأنا شعبة: داود الطياليس قال++أبو
 ,معاذ:  كلهم من األنصارٌ أربعةاهللا ++ عىل عهد رسولَ القرآنَمجع: يقول
أحد : زيد? قال++ أبونَم: قلت ألنس. زيد++ وأبو, وزيد,كعببن ++بيُوأ

 .)٢(عمومتي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٣/٣٢٧(» اآلحاد واملثاين«, و)٦/١٧٦(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٢٤/٥٠(» هتذيب الكامل«, و)١/٥٣٢(» االستيعاب«و
  .وهي صحيحة عىل لغة ربيعة التي تثبت التنوين املنصوب بال ألف) ر( ضبب عليها يف )١(
 . من طريق شعبة, به) ٢٤٦٥(, ومسلم )٣٨١٠( أخرجه البخاري )٢(



 ١٩١ بعرااملجلد ال  

  )*(رمةبن ++قيس −٩١٩
  .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن مكة
بن ++يونسنا :  عباد قال)١( أمحد بنحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٤٦
بن ++قيسبن ++اهللاعبدبن ++حدثني املطلب:  عن ابن إسحاق قال,بكري
 اهللا ++دت أنا ورسولِلُو: خمرمة قالبن ++ عن جده قيس,عن أبيه ۩خمرمة

َكنا لدينالفيل عام  ِ)٢(.  

 حدثني: أمحد قالبن ++اهللاعبد حدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٤٧
 وزاد , عن ابن إسحاق بإسناده مثله, حدثني أبي:نا يعقوب قال: قال++أبي
  .)٣(اًا واحدًنا مولدِْدلُيعني و: فيه

  )*(خارجةبن ++قيس −٩٢٠
 ال أدري له صحبة أم ال?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبي » ة الصحابةمعرف«, و)٣٤٩/ ٢(البن قانع » معجم الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)

هتذيب «, و)١/٤٠٢(» االستيعاب«, و)١/٩٢٥(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣٠٥(نعيم 
 ).٥/٥٠١(» اإلصابة«, و)٧٨ /٢٤(» الكامل

 ).ر( ضبب عليها يف )١(
 .]ر−أ/٥:ق[  ۩  

 قالمن طريق ابن إسحاق به, و )٣٦١٩(, والرتمذي )٤/٢١٥( أخرجه أمحد )٢(
 .»إسحاقبن ++حممد حديث من إال نعرفه++ال, غريب حسن حديث هذا« :الرتمذي

 ).٤/٢١٥(» زوائد املسند«بن أمحد يف ++ أخرجه عبداهللا)٣(
, )٤/٢٣٣٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٩١٦ /١(» أسد الغابة«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٥/٤٦٤(» اإلصابة«و



  رابعاملجلد ال ١٩٢

عقبة بن ++نا حممد: الكريب ق++ أبوحدث :اهللا قالعبد  −٢٧٤٨
بن ++ عن عبادة, عن األوزاعي,)١(فالنبن ++سلمة عن ,نا بقية: الشيباين قال

 , عن األغلوطاتاهللا ++هنى رسول: خارجة قالبن ++ عن قيس,ّيَسُن
 .)٢( التعنت:يعني

  )*(كاهل++ أبو,عائذبن ++قيس −٩٢١
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن الكوفة

بن ++نا حممد:  جدي وهارون قاالحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٤٩
: عائذ قالبن ++ عن قيس,خالد++بن أبي++نا إسامعيل: عبيد الطنافيس قال

  .)٣(طامهاِ خيطب عىل ناقة وحبيش آخذ بخاهللا ++رأيت رسول
عائذ مثله بن ++ عن قيس, عن إسامعيل, عن ابن مبارك,حدث به احلامين

  .ناقة خرماء: وزاد فيه
 وزاد يف ,عبيد وابن مباركبن ++أسامة خالف رواية حممد++ أبوورواه

  .إسناده رجال
 نا: عبداهللا قالبن ++حدثني به هارون:  عبداهللا قال −٢٧٥٠

بن ++كاهل عبداهللا++ أبيخالد, عن أخيه, عن++بن أبي++أسامة, عن إسامعيل++أبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »بن دالن++سليم«).٥/٤٦٤(» اإلصابة«, ويف )ر(كذا يف ) ١(
 . كريب++من طريق آخر, عن أبي) ٢٠٦ /١٦(» املعرفة«نعيم يف ++ أبو أخرجه)٢(

) ٨٤٩ ,٢٢٣ :ت(: »خليفة طبقات« ,)٦/٦٢( »سعد ابن طبقات«:  انظر لرتمجته(*)
, )٧/١٠٢(» اجلرح والتعديل«, و)٢/٢٤٢(» الثقات«, و)٧/١٤٢(» التاريخ الكبري«
 ).٥/٤٨٧(» ابةاإلص«, و)١/٤٠١(» االستيعاب«, و)١/٩٢٢(» أسد الغابة«و

 .بن عبيد, به++من طريق حممد) ١٧٧٤٦(, وابن ماجه )٤/١٧٧( أخرجه أمحد )٣(



 ١٩٣ بعرااملجلد ال  

َ خيطب عىل ناقة خرماء يمسك خطامهااهللا ++رأيت رسول: مالك قال ِ 
 . )١(حبيش++عبد

  ورواه عيسى,أسامة++ أبو إال»عن أخيه«:  مل يقل فيه أحد:
  .۩كاهل++ أبيأسامة يف اسم++ أبا وخالف,أسامة++ أبييونس مثل روايةبن ا

بن ++نا أمحد: حممد قالبن ++ عباسحدثني:  قالعبداهللا  −٢٧٥١
 ,حدثني أخي: الخالد ق++ أبي عن ابن,يونسبن ++نا عيسى: جناب قال
 .)٢(مثلهبكاهل األمحيس ++ أبيعائذبن ++عن قيس
حممد بن ++نا سعيد: أيوب قالبن ++ زيادنا:  قالعبداهللا  −٢٧٥٢

رأيت مخسة كلهم قد رأى : خالد قال++بن أبي++نا إسامعيل: الوراق قال
حريث بن ++أوىف وعمرو++ أبيجحيفة وابن++ وأبومالكبن ++أنس: النبي 
  .)٣(ى بأبي كاهلَكنُ وكان ي,عائذ كان إمام احلي بن++وقيس

 . وال أعلم ألبي كاهل غري هذا احلديث يف خطبة النبي :
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أسامة, به++من طريق آخر, عن أبي) ٤٠٨١(» الكربى« أخرجه النسائي يف )١(

 .]ر−ب/٥:ق[  ۩  
 .بن يونس, به++من طريق آخر, عن عيسى) ٥٠/ ١(» الكنى« أخرجه الدوالبي يف )٢(
ً معلقا عن إسامعيل وخمترصا عىل ١٤٢ / ٧» التاريخ الكبري«ري يف أخرجه البخا )٣( ً كان «ّ

 .»إمام احلي



  رابعاملجلد ال ١٩٤

  )*(Iخفةبن ++قيس −٩٢٢
 .سكن املدينة

حممد بن ++ حدثني حسني: جدي قالحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٥٣
بن ++ عن يعيش,لمةس++ أبي عن,كثري++بن أبي++ عن حييى,نا شيبان: قال
بينا أنا نائم من : ة قالّفّ وكان من أصحاب الص, أنه حدثه عن أبيه:قيس

 فإن هذه ضجعة ;هكذا«: جله وقالِ برٌالسحر عىل بطني فدفعني رجل
  .)١(اهللا ++ فإذا هو رسول, فرفعت رأيس,»تعاىلاهللا ++يبغضها

 )*(عمروبن ++قيس −٩٢٣
 . وروى عن النبي ,ينةسكن املد, سعيد األنصاريبن ++جد حييى
نا : خالد قال++ أبوخالدبن ++ هدبةحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٥٤
 صىل اهللا ++ أن رسول: عن عطاء,سعدبن ++ عن قيس,سلمةبن ++محاد

 فقال له »ما هاتان الركعتان?«:  فقام رجل فصىل ركعتني فقال,الفجر
  .)٢( فسكت عنه, مل أكن صليتهام قبل صالة الفجر:يعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» االستيعاب«, و)٥/٤٨٢(» اإلصابة«, و)١/٩٢٠(» أسد الغابة«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٢٤/٥٦(» هتذيب الكامل«, و)٣٤٣ /٣(» الثقات«, و)١/٤٠٠(
 .كثري, به++بن أبي++ق آخر, عن حييىمن طري) ١٥١١٥(داود ++, وأبو)٣/٤٢٩( أخرجه أمحد )١(

أسد «, و)٧/١٠١(» اجلرح والتعديل«, و)١٤٢ /٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
هتذيب «, و)٤٩١ /٥(» اإلصابة«, و)٤٠١ / ١(» االستيعاب«, و)١/٩٢٣(» الغابة
 ).٧٢ /٢٤(» الكامل

واحلديث أخرجه . همن طريق آخر, عن عطاء, ب) ٢٥٤ /٢(شيبة ++ أخرجه ابن أبي)٢(
من ) ١١٥٤(, وابن ماجه )٤٢٢(, والرتمذي )١٢٦٧(داود ++, وأبو)٥/٤٤٧(أمحد 

 .ًبن عمرو, مرفوعا++مسند قيس



 ١٩٥ بعرااملجلد ال  

 عن ,نا محاد: خالد أبوخالدبن ++ هدبةنا: اهللا قال عبد۩ −٢٧٥٥
ما «: اهللا ++ عن جده أنه فعل ذلك فقال له رسول,سعيدبن ++ربهعبد

 .)١( فسكت عنه,مل أكن صليتهام:  فقال,»هاتان الركعتان?
احلارث بن ++ثعلبةبن ++سهلبن ++عمروبن ++قيس: سعدبن ++وقال حممد
 وكان ,قيس األنصاريبن ++سعيدبن ++و جد حييى وه,صحب النبي 

 . ومات هبا وهو قايض,حييى ولي القضاء ألبي جعفر بالكوفة

ارثبن ++قيس −٩٢٤   )*(ا
  .من بني متيم

  نا ابن:إسحاق الصغاين قالبن ++ حممدنا :اهللا قالعبد  −٢٧٥٦
 عن ,حممدبن ++ أخربين صالح:الرمحن قالعبدبن ++ نا سعيد:مريم قال++أبي
 : قال أنه أخربه أن النبي :احلارثبن ++ عن قيس,العزيزعبدبن ++رعم

  .)٢(»حارس احلرساهللا ++رحم«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٦:ق[  ۩  

 .بن سلمة, به++من طريق آخر, عن محاد) ٤١٤٠(» املشكل« أخرجه الطحاوي يف )١(
 ).٥/٤٦٠ (»اإلصابة«, و)٦٢ /٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

من طريق ابن إسحاق به, وأخرجه ) ٤٩/٣٧١(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
والظاهر أن صاحب . مريم, به++بن أبي++من طريق آخر, عن سعيد) ١٤٩ /٩(البيهقي 

 عن البغوي ذكره وكذا» «اإلصابة«قال احلافظ يف . ُهذا احلديث مغاير لصاحب الرتمجة
 ,»احلرس حارساهللا ++رحم« :حديث راوي احلارثبن ++قيسب خلطه ولكنه ,سعد بنا

 .»غريه نهأ عندي والذي



  رابعاملجلد ال ١٩٦

 من ,حيانبن ++شبلبن ++يزيدبن ++احلارثبن ++قيس: )١(سعدبن ++قال حممد
 . من بني متيم كان ممن وفد عىل النبي ,بني متيم يزعم املقنع

ذامي −٩٢٥  )*(قيس ا
 جّ وقد خر, وروى عن النبي , أحسبه سكن مرص,ومل يثبت

 .خيثمة حديثه يف املسند++أبو
عبيد الدمشقي بن ++ نا زيد:خيثمة قال++ أبونا: اهللا قالعبد  −٢٧٥٧
 عن قيس ,مرةبن ++ عن كثري, عن مكحول, عن أبيه, نا ابن ثوبان:قال

 الشهيد ىَعطُي« :اهللا ++قال رسول:  قال−وكانت له صحبة− اجلذامي
 ,رى مقعده من اجلنةَ وي,ر عنه كل خطيئةّكفُي: عند أول قطرةست خصال 

 , ومن عذاب القرب, الفزع األكرب۩ن منّ ويؤم,ج من احلور العنيّزوُوي
 .)٢(»ة اإليامنّلُوحيىل ح

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٦٢ /٧(» الطبقات الكربى «)١(

, )٧/١٤٣(» التاريخ الكبري«, و)٧/٤٢٦(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
 ,)٤/٢٣٢٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٣٥٤(البن قانع » معجم الصحابة«و
, )٩١٥ /١(» أسد الغابة«, و)١٠٥ /٧(» اجلرح والتعديل«, و)٣/٣٤١(» الثقات«و
 ).١/٤٠٣(» االستيعاب«, و)٥/٥١٠(» اإلصابة«و

 .]ر−ب/٦:ق[  ۩  
 وفيه أمحد, رواه« ):٥/٥٣٣(» املجمع«, وقال اهليثمي يف )٤/٢٠٠( أخرجه أمحد )٢(

 .»اعةمج وضعفه ومجاعة, حاتم++ أبوقهّوث ثوبان,بن ++ثابتبن ++عبدالرمحن



 ١٩٧ بعرااملجلد ال  

  )*(غنيم++ أبوقيس −٩٢٦
  . وأدرك النبي ,سكن البرصة

 ,رجريبن ++ نا وهب:مسلم قالبن ++ علينا :اهللا قالعبد  −٢٧٥٨
 إين ألحفظ كلامت قاهلن: قيس قالبن ++ عن غنيم,عن عاصم, عن شعبة

  :عىل النبي ++أبي
 دــحمم ىـعل لـويـال يـأال ل
 دــى حممـل علـويـي الـأال ل
 دـه بمقعـياتحت يف ـد كنـق
  )١(دـ الغمنا ـلي آمنـام ليـأن

د  عن سعي,نا شعبةأ :اجلعد قالبن ++ علينا :اهللا قالعبد  −٢٧٥٩
: كنا نتواعظ يف أول اإلسالم: قيس قالبن ++سمعت غنيم: اجلريري قال

 ويف صحتك , ويف شبابك لكربك, اعمل يف فراغك قبل شغلك,ابن آدم
  .)٢( ويف حياتك ملوتك,خرتكآل ويف دنياك ,ملرضك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبقات ابن «, و)٣٤١ /٣(» الثقات«, و)١٤٣ /٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٧/١٠٥(» اجلرح والتعديل«, و)١/٧٠٩(» خليفة
 ).١/٩٢٣(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣٢٨(

كالمها ) ٤/٢٣٢٨(» املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)٢/١٠٧(» الكنى« أخرجه الدوالبي يف )١(
 .من طريق املصنف به

 .عن شعبة, به) ٢١٩ /١(» مسنده« أخرجه ابن اجلعد يف )٢(



  رابعاملجلد ال ١٩٨

ارثبن ++قيس −٩٢٧  )*(ا
  وروى عن النبي ,سكن الكوفة قيس األسديبن ++احلارث: ويقال

 .ًاحديث
بن ++نا بكر: إبراهيم العبدي قالبن ++ أمحدنا: اهللا قالعبد  −٢٧٦٠
بن ++ عن محيضة,ليىل++ أبي عن ابن,املختاربن ++ عن عيسى,الرمحنعبد

 فقال له , أنه أسلم وعنده ثامين نسوة:احلارثبن ++ عن قيس,الشمردل
  .)١(»اًاخرت منهن أربع« :النبي 
: نا هشيم قال: خملد قالن ب++ شجاعحدثني: قال اهللاعبد  −٢٧٦١
قيس مثل بن ++ عن احلارث,الشمردلبن ++ عن محيضة,ليىل++ أبيأنا ابن
  .)٢(ذلك

: نا هشيم قال: خملد قالبن ++ شجاعحدثني:  قال۩اهللاعبد  −٢٧٦٢
قيس أسلم بن ++ أن احلارث: عن ابن عباس,صالح++ أبي عن,أنا الكلبي

  .)٣(اًتار منهن أربع أن خي فأمره النبي ,وعنده ثامين نسوة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» الثقات«, و)٢/٢٦٢(» التاريخ الكبري«, و)٦/٦٠(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
معرفة «, و)١/٢١٨(» أسد الغابة«, و)٧/٧٤(» اجلرح والتعديل«, و)٢/٣٤١(

, )١/٣٩٧(» االستيعاب«, و)٤٥٩ / ٥(» اإلصابة«, و)٢/٨١٤(ألبي نعيم » الصحابة
 ).٦ /٢٤(» هتذيب الكامل«و

 .بن إبراهيم, به++عن أمحد) ٢٢٤٢(داود ++ أخرجه أبو)١(
 .من طريق آخر هشيم, به) ١٩٥٢(أخرجه ابن ماجه  )٢(

 .]ر−أ/٧:ق[  ۩  
 . مل نقف عىل هذا احلديث من مسند ابن عباس هذا)٣(



 ١٩٩ بعرااملجلد ال  

 أنا :هشيم قالنا  : شجاع قالحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٦٣
بن ++ أن احلارث:عمرية األسديبن ++قيسبن ++ عن بعض ولد احلارث,مغرية

  .)١(اً أن خيتار منهن أربع فأمره النبي ,قيس أسلم وعنده ثامن نسوة

نصاريَلَسبن ++قيس −٩٢٨  )*(ع ا
 .ًا حديثلنبي  وروى عن ا,سكن املدينة

 نا: داود قال++ أبواألشعثبن ++ سليامننا: اهللا قالعبد  −٢٧٦٤
نا نافع موىل : عاصم قال++ أبوزيادبن ++نا سعيد: األسود قال++بن أبي++بكر++أبو
 اهللا ++ أن إخوته شكوه إىل رسول:سلع األنصاريبن ++ عن قيس,محنة
يا رسول اهللا, : قلت: قال. سط فيهّإنه يبذر ماله وينب ,يا رسول اهللا: فقالوا

تعاىل عىل كل من صحبني اهللا ++إين آخذ نصيبي من الثمرة فأنفقه يف سبيل
 ,»عليكاهللا ++أنفق قيس ينفق«:  صدري وقالاهللا ++فرضب رسول: قال

اهللا ++ فلام كان بعد ذلك خرجت يف سبيل: قال,ثالث مرات: وأحسبه قال
  .)٢( وأيرسهومعي راحلة وأنا أكثر أهلي ماال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق هشيم, به) ٨١٤ /٢(» املعرفة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)١(

اجلرح «, و)٣٤٠ /٣(» الثقات«, و)٧/١٤١(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
, )١/٤٠٠(» االستيعاب«, و)١/٩١٩(» أسد الغابة«, و)٧/٩٩(» والتعديل

 ).٥/٤٧٧(» اإلصابة«, و)٤/٢٣١٩(» معرفة الصحابة«و
ًمعلقا, والطرباين يف ) ٧/١٤١(» التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف )٢( » األوسط«ّ

بن ++تفرد به سعيد«: قال الطرباين. األسود++بن أبي++من طريق آخر, عن عبداهللا) ٨٥٣٦(
 .»ومل أجد من ترمجه«): ٣١٦ /٣(» املجمع«قال اهليثمي يف . »زياد



  رابعاملجلد ال ٢٠٠

سديعبدبن ++قيس −٩٢٩   )*(اهللا ا
 وهو ,خزيمةبن ++اهللا من بني أسدعبدبن ++قيس: سعدبن ++قال حممد

 وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية ومعه ,سالم بمكةإلقديم ا
بن ++قيس ۩ وكانة,جترا++ أبي وهي أخت,امرأته بركة بنت يسار األزدي

ًظئرااهللا عبد ر ّ فتنص, فهاجر معه إىل أرض احلبشة,جحشبن ++اهللاعبيد ل)١(ِ
اهللا عبدبن ++ وثبت قيس,اً ومات بأرض احلبشة كافر,جحشبن ++اهللاعبيد

 .)٢(عىل اإلسالم
 .ًاوال أعلم له حديث

صبن ++قيس −٩٣٠   )*(ا
 حدثني: حييى األموي قالبن ++حدثني سعيد:  عبداهللا قال −٢٧٦٥
بن ++خالدبن ++حصنيبن ++قيس: ًدراإسحاق فيمن شهد ببن ++نا حممد: قال++أبي
 .)٣(زريقبن ++عامربن ++خملد

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» االستيعاب«, و)١/٩٢٢(» أسد الغابة«, و)٤/١٠٤(» الطبقات«:  انظر لرتمجته(*)
 .»٥/٤٨٨(» اإلصابة«, و)٢٣٣٠ /٤(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/٤٠١(

 .]ر−ب/٧:ق[  ۩  
ْ الظئر)١( َغري عةِاملُرض: ِّ ُويقع. ولدها َ  ).٣/٣٤١(البن األثري » النهاية«. واألنثى ّالذكر عىل َ
 ).٤/١٠٤(» الطبقات «)٢(

» أسد الغابة«, و)٥٩١ /٣(» الطبقات«كام يف » بن حمصن++قيس«: الصواب يف اسمه(*) 
 ).٣٩٢ /٣(» البداية والنهاية«, و)٥/٥٠٠(» اإلصابة«, و)١/٩٢٥(

 .»رزيق«:  ويقال)٣(



 ٢٠١ بعرااملجلد ال  

  )*(صعصعة++بن أبي++قيس −٩٣١
بن ++مبذول عمروبن ++عوفبن ++زيدبن ++عمرو: صعصعة++ أبيواسم

 .النجاربن ++مازنبن ++غنم
 , نا ابن فليح: هارون الفروي قالحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٦٦

بن ++خملدبن ++قيس: اًيمن شهد بدر عن الزهري ف,عقبةبن ++عن موسى
 .النجاربن ++ثعلبة من بني مازن

 )*(قيس التميمي −٩٣٢
 عن ,قيس نا: غنام قالبن ++نا طلق: العالء قالبن ++ حممد −٢٧٦٧
 رأيت النبي :  عن قيس التميمي قال,شبيلبن ++ عن املغرية,جابر

  .)١(يسلم عىل النساء وعليه ثوب أصفر
 .الربيعبن ++غري قيسوال أعلم روى هذا احلديث 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» االستيعاب«, و)١/٩٢٠(» أسد الغابة«, و)٥١٧ /٣(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

» معجم الصحابة«, و)٤٩/٤٦٧(» تاريخ دمشق«, و)٥/٤٧٩(» اإلصابة«, و)١/٤٠٠(
 ).٣٩٢ / ٣(» داية والنهايةالب«, و)٣٦٨ / ٣(

, )١٠٥ /٧(» اجلرح والتعديل«, و)١/١٢٩(» املعرفة والتاريخ«:  انظر لرتمجته(*)
 ,)١/٤٠٣(» االستيعاب«, و)١/٩١٥(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣٢٤(» معرفة الصحابة«و
 ).٥/٥١٠(» اإلصابة«و

وقال .  غنام, بهبن++من طريق آخر, عن طلق) ٣٦٦ /١٨(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(
 .اهـ. »وفيه جابر اجلعفي وهو ضعيف... «): ٥/٢٢٦(» املجمع«اهليثمي يف 



  رابعاملجلد ال ٢٠٢

ه,نابغة ب جعدة −٩٣٣   )*( قيس: وا
بلغني أن : العزيزعبدبن ++ عمي عليقال: اهللا قالعبد  −٢٧٦٨

بن ++ربيعةبن ++عدسبن ++اهللاعبدبن ++ قيس:نابغة بني جعدة الشاعر اسمه
  .جعدة

: بكر قال++بن أبي++ حدثني أخي هارون:بكار قالبن ++ الزبري −٢٧٦٩
بن ++حممدبن ++ عن سليامن,إبراهيم البهزي من سليمبن ++حدثني حييى

أقحمت : عروة قالبن ++اهللاعبدحدثني عمي :  عن أبيه قال,عروةبن ++حييى
 :أنشدهفالزبري يف املسجد بن ++اهللاعبد فجاء إىل ,بني جعدة َ۩ نابغةُةَنَّالس

ــا ــام وليتن ــصديق ل ــا ال ــت لن ــاححكي ــاروق فارت ــثامن والف ــدم وع  ُع
ُمظلــم فعــاد صــباحا حالــك اللــون)١(...احلـقبـني النـاس يفوسويت 

ــوأتــاك ــه الــدجى+ أب َّدجى الليل جواب الفالةلــيىل جتــوب ب )٢(عتمـتمَ

ــه ــت ب ــا زعزع ــه جانب ــرب من ــصمملتج ــان املُ ــالي والزم ُرضوب اللي ّ َ ُ
 فإن الشعر أهون ;ليىل++ أباأمسك عليك: الزبريبن ++اهللاعبدفقال له 
 وأما عفوته فإن بني أسد ,نا أما صفوة مالنا فآلل الزبريوسائلك عند

اهللا ++حق برؤيتك رسول: حقاناهللا ++يشغلها عنك وتيام ولكن لك يف مال
 ثم أخذ بيده فدخل به دار , وحق برشكتك أهل اإلسالم يف فيئهم,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» االستيعاب«, و)١/١٠٥٣(» أسد الغابة«, و)٧/٩٩(» اجلرح والتعديل«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٦/٣٩١(» اإلصابة«, و)٤/٢٣١٧(» معرفة الصحابة«, و)١/٤٧٨(
 .]ر−أ/٨:ق[  ۩  

 ).ر(  كلمة غري مقروءة يف)١(
 .باملثلثة» عثمثم«:  كأهنا)٢(



 ٢٠٣ بعرااملجلد ال  

ا ًا ومتررُ وأوقر له الركاب ب,ا ومجال وخيالًم فأعطاه قالئص سبعَعَّالن
 ويح:  فقال ابن الزبري,اً فجعل النابغة يستعجل فيأكل احلب رصف,اًبوثيا
 اهللا ++أشهد لسمعت رسول:  فقال النابغة,دْهليىل لقد بلغ به اجلَ++أبي

ْ واسترمحت فرمحت,ما وليت قريش فعدلت«: يقول  , وحدثت فصدقت,ُ
ّفراط القاصفنينا والنبيون , فأا فأنجزتًووعدت خري ُ)١(«. 

  )*(شخاشابن ++قيس −٩٣٤
اخلشخاش العنربي سكن بن ++قيس: إسامعيلبن ++ويف كتاب حممد

 . ومل يذكر ابن إسامعيل احلديث.ًا حديث وروى عن النبي ,البرصة
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّفراط )١( ْجمع: ُ ّمتقدمون أي: ِفارط َ : نيِوالقاصف. ضواحل إىل: وقيل. الشفاعة إىل ُ

 ).٣/٨٣١(البن األثري » النهاية« .نياملُزدمح
» أسد الغابة«, و)٩٥ /٧(» اجلرح والتعديل«, و)٣٤١ /٣(» الثقات«:  انظر لرتمجته(*)

معرفة «, و)٢/٣٥٢(» معجم الصحابة«, و)١/٣٩٨(» عاباالستي«, و)٩١٧ /١(
 ).٤/٢٣٢٧(ألبي نعيم » الصحابة



  رابعاملجلد ال ٢٠٤

ه قتادةباب من روى عن الن    ا
  )*(نالنعمابن ++قتادة −٩٣٥

  وروى عن النبي ,سكن املدينة, سعيد اخلدري ألمه++ أبيأخو
 .۩أحاديث
  سمعت:حنبل قالبن ++أمحدبن ++ صالحنا :اهللا قالعبد  −٢٧٧٠

 سعيد++ أبيالنعامن بدري أخوبن ++قتادة: سمعت ابن عيينة يقول: يقول++أبي
 .اخلدري ألمه

: قال++ أبي حدثني: ابن األموي قالحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٧١
بن ++النعامنبن ++قتادة: اهللا ++ا مع رسولًنا ابن إسحاق فيمن شهد بدر

 .ظفربن ++ من بني سواد,عامربن ++زيد
 ,نا ابن فليح:  هارون الفروي قالحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٧٢

زيد بن ++النعامنبن ++قتادة:  عن الزهري يف أهل بدر,عقبةبن ++عن موسى
 .من بني ظفر

بن ++نا عبدالرمحن: حدثني حييى احلامين قال:  عبداهللا قال −٢٧٧٣
أنه أصيبت : النعامنبن ++قتادة, عن قتادةبن ++عمربن ++نا عاصم: الغسيل, قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,)١٨٤,١٨٥ /٧(: »التاريخ الكبري«و ,)١/١٨٧(» سعد ابن طبقات«:  انظر لرتمجته(*)

» معرفة الصحابة«, و)١٣٢ / ٧(» اجلرح والتعديل«و ,)١/٣٢٠( »الفسوي تاريخ«و
 ,)١٤/٢٠٠(» عساكر ابن تاريخ« ,)١٢٧٤ /٣ (»االستيعاب«و ,)٢٣٣٨/ ٤(
 ).٢٣/٥٢١( »هتذيب الكامل«و ,)٤/٣٨٩ (»أسد الغابة«و

 .]ر−ب/٨:ق[  ۩  



 ٢٠٥ بعرااملجلد ال  

ال, : عينه يوم بدر فسالت حدقته عىل وجنته, فأرادوا أن يقطعوها فقالوا
, ثم دعا به فوضع »ال«:  فاستأمروه فقالاهللا ++حتى نستأمر رسول

 . )٢(يدرى أي عينيه ذهبت++ ال عىل حدقته, ثم غمزها, فكان)١(راحته
حممد بن ++نا يعقوب: منصور قالبن ++نا أمحد:  عبداهللا قال −٢٧٧٤

قتادة, عن بن ++عمربن ++جعفر, عن أبيه, عن عاصمبن ++نا إبراهيم: الزهري قال
اهللا ++ّأنه سالت عينه عىل خده يوم بدر فردها رسول: النعامنبن ++جده قتادة

 :زيز فقالعبدالعبن ++فحدثت به عمر: قال عاصم. ّ, وكانت أصح عينيه
  شيبا بامء فعادا بعد أبواال      من لبن)٣(قعبان++ التلك املكارم

  ويكنى,ري باملدينةَفَالنعامن الظبن ++ قتادةّويفُت: عمربن ++وقال حممد
: :قتادة قالبن ++عمربن ++ عن عاصم,حدثني بذلك حممد: عمر قال++أبا

بن ++ وحممد,مه أله وهو أخو,سعيد++ أبوونزل يف حفرته, ۩صىل عليه عمر
 . ومات قتادة وهو ابن مخس وستني سنة,خزمةبن ++مسلمة واحلارث
زيد األنصاري يكنى بن ++النعامنبن ++قتادة: اهللاعبدبن ++وقال هارون

 وهو ابن ,ر سنة ثالث وعرشينَمُ ومات باملدينة يف خالفة ع,رَمُبأبي ع
 .مخس وستني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٨٠(» املعجم الوسيط«. ّالكف:  الراحة)١(
» املجمع«قال اهليثمي يف . عن حييى احلامين, به) ١٥٦٤(» مسنده«يعىل يف ++ أخرجه أبو)٢(

 إسناد ويف ,أعرفهم مل من الطرباين إسناد ويف, يعىل++رواه الطرباين وأبو«): ٨/٥٢٥(
 . »ضعيف وهو ,احلامين احلميد++بن عبد++حييى يعىل++أبي

ْ القعب)٣( . لتدويره ذلك وغري اخليل حوافر به تشبه مقعر مدور ضخم خشب من إناء: َ
 ).٢/١٩٠(» مشارق األنوار«

 .]ر−أ/٩:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٠٦

 )*(ملحان القيسيبن ++قتادة −٩٣٦
 .ًا حديثعن النبي  وروى ,سكن البرصة

 .عبادةبن ++ نا روح: جدي قالحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٧٥
 .نا عفان: عمر قالبن ++ حممد −٢٧٧٦
  عن أنس,نا مهام: الوليد قالوا++ وأبو نا روح: هارون قال −٢٧٧٧

كان :  عن أبيه قال,ملحان القييسبن ++قتادةبن ++امللكعبد عن ,سريينبن ا
 عرشة وأربع عرشة ثالث: نا أن نصوم الليالي البيضر يأماهللا ++رسول

  .)١(هي كهيئة الدهر: ومخس عرشة وقال
 ,سريينبن ++ومعنى حديثهم واحد وروى هذا احلديث شعبة عن أنس

 .خالف مهام يف اإلسناد
نا : نا هبز قال: إبراهيم قالبن ++ أمحدحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٧٨

 رجل من بني قيس−امللك عبدعن  ,سريينبن ++ حدثني أنس:شعبة قال
  .)٢( عن أبيه−ثعلبةبن ا

: سريين قالبن ++ أخربين أنس: أنا شعبة قال:داود قال++ أبووحدثنا: قال
 كان يأمرهم  أن النبي : عن أبيه,منهال القييسبن ++امللكعبدسمعت 

 .)٣(بصيام البيض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» الثقات«, و)٧/١٨٥(» التاريخ الكبري« و,)٧/٤٣(» طبقات ابن سعد«:  انظر لرتمجته(*)
» االستيعاب«, و)١/٩٠٦(» أسد الغابة«, و)٧/١٣٢(» اجلرح والتعديل«, و)٣/٣٤٥(
 ).٢٣/٥٢٠(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٣٤١(ألبي نعيم » املعرفة«, و)١/٣٩٣(

 .من طريق مهام, به) ١٧٠٧(, وابن ماجه )١٦٥ /٤( أخرجه أمحد )١(
 . عن هبز, به) ٥/٢٨( أخرجه أمحد )٢(
من ) ١٠٧٠(, وابن ماجه )٤/٢٢٤(, والنسائي )٥/٢٨(, )٤/١٦٦( أخرجه أمحد )٣(

 . طرق, عن شعبة, به



 ٢٠٧ بعرااملجلد ال  

 هي :زاد و, عن شعبة مثله,هارونبن ++نا يزيد: إبراهيمبن ++قال أمحد
 .)١(كهيئة الدهر

عوربن ++قتادة −٩٣٧  ۩+)*(قتادة التميميبن ++نْوَج++ أبو,ا
بن ++عونبن ++ساعدةبن ++األعوربن ++قتادة: )٢(سعدبن ++قال حممد

 قبل  صحب النبي ,متيمبن ++زيد مناةبن ++سعدبن ++شمس++بن عبد++كعب
هناء بني  بالشبكة موضع الد)٣( كتاباهللا ++ وكتب له رسول,الوفد

  .قتادةبن ++اجلون++ أبو وهو,القنعة والعرصة
قتادة الذي بن ++اجلون++ أبو وهو, له حديثي وال أعلم رو:

 .ًااألعور حديثبن ++ وال أعلم لقتادة,روى عنه احلسن البرصي

 )*(أوفىبن ++قتادة −٩٣٨
 شمس++ن عبدب++مالسبن ++عتبةبن ++موالةبن ++أوىفبن ++قتادة: )٤(قال ابن سعد

 .قتادةبن ++إياس++ أبومتيم وله صحبة وهوبن ++زيد مناةبن ++سعدبن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بن هارون, به++من طريق يزيد) ١٠٧٠( أخرجه ابن ماجه )١(
تاريخ «, و)١/٩٥٠(» أسد الغابة«, و)٦٢ /٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٤/٢٣٤١(ألبي نعيم » ة الصحابةمعرف«, و)١١/٣٣٦(» دمشق
 .]ر−ب/٩:ق[  ۩  

 ).٦٢ /٧(» الطبقات الكربى «)٢(
 .»ًكتابا«, والصواب بالنصب )ر( كذا يف )٣(

 »االستيعاب«, و)١/٩٠٥(» أسد الغابة«, و)٧/٦٢(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٤/٢٣٤٣(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٣(

 ).٦٢ /٧(» الطبقات«)٤(



  رابعاملجلد ال ٢٠٨

  .مرةبن ++نزالبن ++ةعبادبن ++قتادة الفارعة بنت محرييبن ++وأم إياس
 , وكان إياس قايض الري,محزة الضبعي++ أبوقتادة روى عنهبن ++وإياس

 .اًا مسندً حديثأوىفبن ++وال أعلم روى قتادة

 )*(قتادةبن ++هشام++ أبوقتادة −٩٣٩
 .ًا حديثسكن الرها, وروى عن النبي 

بحر بن ++نا علي: زهري قالبن ++ أمحدحدثني: اهللا قالعبد  −٢٧٧٩
: قتادة اجلريش الرهاوي قالبن ++اهللاعبدبن ++لْيَضُالفبن ++ نا قتادة:قال

 عن ,قتادةبن ++حدثني عمي هشام: اهللا قالعبدبن ++الفضيل++ أبيحدثني
 فقال , عىل قومي أخذت بيده فودعتهاهللا ++ لام عقد لي رسول: قالقتادة
َ ووجهك للخري , وغفر ذنبك,التقوى زادكاهللا ++جعل« :اهللا ++رسول َّ َ

 .۩+)١(»حيث تكون
 . وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» االستيعاب«, و)١/٩٠٥(» أسد الغابة«, و)١٨٥ /٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته*)(

هتذيب «, و)٢٣٤٢ /٤(» معرفة الصحابة«, و)٧/١٣٣(» اجلرح والتعديل«, و)١/٣٩٣(
 ).٥/٤١٨(» اإلصابة«, و)٥١٩ / ٢٣(» الكامل

من ) ٤/٢٣٤٢(» املعرفة«نعيم يف ++, وأبو)١٩/١٥(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(
رواه الطرباين والبزار «: »املجمع«وقال اهليثمي يف . بن بحر, به++طريق آخر, عن علي

 . »ورجاهلام ثقات
 .]ر−أ/١٠:ق[  ۩  



 ٢٠٩ بعرااملجلد ال  

نصاريبن ++قرظة −٩٤٠   )*(كعب ا
 . حديثني وروى عن النبي ,سكن الكوفة

بن ++زيد مناةبن ++عامربن ++عمروبن ++كعببن ++قرظة: سعدبن ++قال حممد
األبجر, بن ++عبيدبن ++سنانبن ++وأمه خليدة بنت ثابت. األبجربن ++مالك

ًمرة وشهد قرظة أحدا, وما بن ++أنيس من بني الربكبن ++وأخوه ألمه عبداهللا
, وكان  فيمن وجهه عمر إىل بعد ذلك من املشاهد, وروى عن النبي 

ّ يفقهوهنم ويعلموهنم القرآن, اهللا ++الكوفة مع عدة من أصحاب رسول ّ
وليس باملدينة من ولده أحد ومنزهلم بالكوفة, وتويف قرظة بالكوفة 

 .شعبة والي عليهابن ++واملغرية
 نا :عمر القواريري قالبن ++اهللاعبيد نا :اهللا قالعبد  −٢٧٨٠
بعثني عمر : كعب قالبن ++ عن قرظة, عن الشعبي,د عن جمال,زيدبن ++محاد

 فمشى , واألنصار إىل أهل الكوفة يف رهط من أصحاب النبي 
: هل تدرون مل مشيت معكم? قالوا: ا قد سامه ثم قالًمعنا حتى بلغ مكان
ولكن مشيت معكم ++ ال: قال, وحق األنصاراهللا ++حلق صحبة رسول

فأردت أن حتفظوه ملمشاي معكم إنكم  ,حلديث أردت أن أحدثكموه
 فإذا رأوكم , النحلّ كدويٌّتقدمون عىل قوم للقرآن يف صدورهم دوي

فأقلوا أصحاب حممد, أصحاب حممد : وا إليكم أعناقهم وقالواّمد
 .)١( وأنا رشيككماهللا ++احلديث عن رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣(» الثقات«, و)٧/١٩٣(» التاريخ الكبري«, و)٦/١٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

 ٤(» معرفة الصحابة«, و)١/٤٠٥(» االستيعاب«, و)١/٩١٠(» أسد الغابة«, و)٣٤٧/
 ).٤/٢٣٥٩(» اإلصابة«, و)٥٦٣ /٢٣(» هتذيب الكامل«, و)٢٣٥٩/

 .من طريق آخر, عن الشعبي, به) ٦/٧(» الطبقات« أخرجه ابن سعد يف )١(



  رابعاملجلد ال ٢١٠

  نا:قال ۩داود++ أبو نا:إبراهيم قالبن ++ أمحدنا :اهللاعبد  −٢٧٨١
: سعد البجلي يقولبن ++ سمعت عامر:إسحاق قال++ أبي عن,شعبة

 لنا يف البكاء عىل َصِّخُ ر:كعب قاالبن ++وديعة وقرظةبن ++سمعت ثابت
  .)١(امليت يف غري نياحة

  )*(ارق ابن ++قبيصة −٩٤١
 . أحاديث وروى عن النبي ,سكن البرصة
بن ++شدادبن ++اهللاعبدبن ++املخارقبن ++قبيصة: )٢(سعدبن ++قال حممد

صعصعة وفد عىل النبي بن ++عامربن ++هاللبن ++هنيكبن ++ربيعةبن ++معاوية
 . ونزل البرصة وولده هبا, وروى عنه,

بن ++ نا محاد:إبراهيم املوصلي قالبن ++ أمحدنا :اهللا قالعبد  −٢٧٨٢
 عن ,نعيم العدويبن ++ حدثني كنانة:رئاب قالبن ++ نا هارون:زيد قال
َحم حتملت :خمارق اهلاللي قالبن ++قبيصة له أسأ  فأتيت النبي )٣(الةَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/١٠:ق[  ۩  

 .من طريق آخر, عن شعبة) ٢/٢٠١(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف )١(
» اجلرح والتعديل«, و)٧/١٧٣(» التاريخ الكبري«, و)٣٥ /٧(» الطبقات«:  انظر لرتمجته(*)

» اإلصابة«, و)١/٩٠٤(» أسد الغابة«, و)١/٣١٢(» طبقات خليفة«, و)٧/١٢٤(
 ).٤/٢٣٣٤(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٣(» االستيعاب«, و)٥/٤١٠(

 ).٣٥ /٧(» الطبقات «)٢(
َّيتحمله++ما: بالفتح َاحلَمالة )٣( َ َدي من غريه عن اإلنسان َ  بني حرب يقع أن مثل َغرامة أو ةِ

َتسفك ِفريقني ْ ْفيدخل ّالدماء فيها ُ ُبينهم َ َّيتحمل ُرجل َ َ َ ِديات َ َ ْليصلح القتىل ِ  ذات ُ
ْالبين  ).١/١٠٥١(البن األثري » النهاية« .َ



 ٢١١ بعرااملجلد ال  

يا قبيصة, إن « : ثم قال,»اصرب حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا«: فقال
ّرجل حتمل بحاملة فحلت له املسألة حتى : حتل إال إلحدى ثالث++ الاملسألة َ ٌ

ورجل أصابته  −حتى يويف هبا :وقال محاد مرة أخرى− يصيبها ثم يمسك
ًجائحة فاجتاحت ماله فحلت له املسألة, حتى يصيب قواما من عيش  أو −ِ

ًسدادا من عيش  ثم يمسك, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثالثة من −ِ
ّأصابت فالنا فاقة فحلت له املسألة حتى : أولي النهى من قومه فيقولون ً

ًيصيب قواما من عيش  ن املسألة سواهن م++ ما ثم−ًأو سدادا من عيش−ِ
ًسحتا يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ً ًُ ُ ُ«)١(. 

 نا :عمر القواريري قالبن ++اهللاعبيد نا: اهللا قالعبد  −٢٧٨٣
 عن ,عثامن النهدي++ أبيعن, ۩ نا سليامن التيمي:زريع قالبن ++يزيد

 ö‘É‹Ρr&uρ y7s?uÏ±tã﴿لام نزلت : عمرو أهنام قاالبن ++املخارق وزهريبن ++قبيصة

š⎥⎫Î/tø%F{$#﴾ ]ٍإىل رضمة اهللا ++ انتهى رسول]٢١٤: الشعراء َ ْ  , من جبل)٢(َ
مناف, إين لك النذير, إنام مثلي ++ عبديا بني« ثم نادى ,اًفعال أعالها حجر

ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله وخشى أن يسبقوه إىل 
  .)٣(»يا صباحاه: أهله, وجعل هيتف

نا : إبراهيم املروزي قالبن ++ إسحاقنا : قالاهللاعبد  −٢٧٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بن زيد, به++من طريق آخر, عن محاد) ١٠٤٤( أخرجه مسلم )١(
 .]ر−أ/١١:ق[  ۩  

ْالرضمة )٢(  عىل ُبعضها ُصخور وقيل. ِاهلضاب دون يوه. ِوالرضام َّلرضما ُواحدة َّ
 ).٢/٥٦١(البن األثري » النهاية«. بعض

 .بن زريع, به++من طريق آخر, عن يزيد) ٢٠٧( أخرجه مسلم )٣(



  رابعاملجلد ال ٢١٢

 دخلت املسجد فإذا الناس :قالبة قال++ أبي عن, نا أيوب:زيد قالبن ++محاد
 يف ونبئت أنه: قال محاد.  عىل رجل من أصحاب النبي )١(ّمتكابني

 اهللا ++ذكر رسول: قالاملخارق اهلاللي بن ++قبيصة: قالبة++ أبيبعض كتب
ُإن من بعدكم الكذاب املضل, وإن رأسه من حبك«: الدجال فقال ُ ّ)٢( 

كذبت لست بربنا ربنا اهللا, عليه : أنا ربكم, فمن قال: حبك, وإنه سيقول
 .)٣(»توكلنا, وإليه أنبنا, ونعوذ باهللا منك مل يكن له عليه سلطان

  )*( ا: ويقال, إنه البجلي:قبيصة يقال −٩٤٢
 .ًايث حد وروى عن النبي ,سكن البرصة

الوارث عبد نا :الربيع الزهراين قال++ أبونا :اهللا قالعبد  −٢٧٨٥
 الشمس عىل )٤(انكسفت:  عن قبيصة قال,قالبة++ أبي عن,نا أيوب: قال

ى هبم ركعتني فأطال فيهام حتى ّ فنادى يف الناس فصلاهللا ++عهد رسول
ه, فإذا هبا عباداهللا ++ّإن هذه اآلية ختويف خيوف« :انجلت الشمس فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مزدمحني: , ومعناها)ر( ضبب عليها يف )١(
ِّمتكسر هسرأ شعر أي )٢( ِالساكن الامء :مثل ُاجلُعودة من ُ ْالرم أو َّ ْهبت إذا ,لَّ َّ  ّالريح عليهام َ

 ).١/٨٧٧(» النهاية«. قطرائ ويصريان َّفيتجعدان
 .ومل يذكر قبيصة. بن زيد, به++من طريق محاد) ٤١٠, ٥/٣٧٢( أخرجه أمحد )٣(

, )٧/١٧٣(» التاريخ الكبري«: انظر. اختلف فيه هل هو اهلاللي السابق أم آخر(*) 
, )١/٩٠٣(» أسد الغابة«, و)٢/٣٤٤(» معجم الصحابة«, و)٣٤٥ /٣(» الثقات«و
 ).٥/٤١٠(» اإلصابة«, و)٤/٢٣٣٤(» معرفة الصحابة«و

رشح النووي عىل «. بعضه هابَلذ ويكون ,كله ء الشمسضو ابَذه هو :الكسوف )٤(
 ).٦/١٩٨(» مسلم



 ٢١٣ بعرااملجلد ال  

ّرأيتم ذلك فصلوا كأخف صالة صليتموها من املكتوبة ّ«)١(.  
 ۩أبي منصور, عن أيوب, عنبن ++ادّ روى هذا احلديث عب:

 .عامر, عن قبيصة اهلالليبن ++هالل: قالبة, وزاد يف إسناده
 نا :سعيد الطربي قالبن ++ إبراهيمحدثنيه: اهللا قالعبد  −٢٧٨٦
 .)٢( وذكر احلديث, عن أيوب,منصوربن ++ نا عباد:د قالسعيبن ++رحيان

 . وال أعلم لقبيصة اهلاللي غري هذا احلديث:

 )*(اص الليثيّوقبن ++قبيصة −٩٤٣
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++علي وأمحدبن ++حممد وحممدبن ++ عباسنا :اهللا قالعبد  −٢٧٨٧
هاشم صاحب الزعفران ++ أبونا:  قالالوليد الطياليس++ أبونا: ر قالواْيَهُز

َّعمار: الوليد++ أبوّابن زهري, وسماه: قال : قالُعامرة صاحب الزعفران بن ++َ
: اهللا ++وقاص قال قال رسولبن ++عن قبيصةعبيد, بن ++حدثني صالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق ) ٣/١٣٠(, والنسائي )١١٨٥(داود ++, وأبو)٦١, ٦٠ /٥( أخرجه أمحد )١(

 .آخر, عن أيوب, به
 .]ر−ب/١١:ق[ ۩   
 .طريق آخر, عن رحيان, به) ١١٨٦(داود ++ أخرجه أبو)٢(

, ويف مصادر التخريج »الليثي«): ٣٤٣ /٢(» املعجم«, وعند ابن قانع يف )ر(كذا يف (*) 
, )٧/١٧٣(» التاريخ الكبري«, و)٥٦ /٧(» الطبقات الكربى«: انظر. »السلمي«
» معرفة الصحابة«, و)١/٩٠٤ (»أسد الغابة«, و)٧/١٢٤(» اجلرح والتعديل«و
)٤/٢٣٣٤.( 



  رابعاملجلد ال ٢١٤

ّيكون عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصالة, فهي لكم وهي عليهم فصلوا «
  .)١(»ّصلوا لكم++ مامعهم

 قال: الوليد, وزاد فيه++ أبيسعد هذا احلديث عنبن ++وروى حممد
 .كانت لقبيصة صحبة: الوليد++أبو

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . داود الطياليس++عن أبي) ٤٣٤(داود ++ أخرجه أبو)١(
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ه قMبة   من ا
  )*(مالكبن ++قMبة −٩٤٤

 .لبيتغعالقة البن ++ وهو عم زياد, وروى عن النبي ,سكن الكوفة
 عوانة,++ أبونا: لحممد العييش قابن ++نا عبيداهللا:  عبداهللا قال −٢٧٨٨

 صليت خلف النبي : مالك قالبن ++ عن قطبة,عالقةبن ++عن زياد
 Ÿ≅÷‚̈Ζ9$#uρ ;M≈s)Å™$t/ $oλ°; Óìù=sÛ﴿ :فقرأ قاف والقرآن املجيد حتى قرأصالة الفجر 

Ó‰‹ÅÒ̄Ρ﴾ ]١(قال++ ما وال أدري,دهاّ فجعلت أرد,]١٠: ق(. 
 ۩عبدبن ++مي سعيداهللا املخزوعبيد++ أبونا :اهللا قالعبد  −٢٧٨٩
 عن عمه ,عالقةبن ++ عن زياد,نا سفيان: املكي ومجاعة قالوا الرمحن
 Ÿ≅÷‚̈Ζ9$#uρ﴿ : يف الصبحول يقاهللا ++سمعت رسول: مالك قالبن ++قطبة

;M≈s)Å™$t/ $oλ°; Óìù=sÛ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ﴾)٢(.  
 , غري هذا احلديث عن النبي ,مالكبن ++ وقد روى قطبة:

 .عالقةبن ++ يرو عنه غري ابن أخيه زيادومل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم «, و)١٩٠ /٧(» التاريخ الكبري«, و)٦/٣٦(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» أسد الغابة«, و)٧/١٤١(» اجلرح والتعديل«, و)٢/٣٦٢(البن قانع » الصحابة

, )٤/٢٣٤٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٦(» االستيعاب«, و)١/٩١٣(
 ).٥/٤٤٧(» اإلصابة«, و)٦٠٨ /٢٣(» هتذيب الكامل«و

 . عوانة, به++من طريق آخر, عن أبي) ٤٥٧( أخرجه مسلم )١(
 .]ر−أ/١٢:ق[  ۩  

 . من طريق ابن عيينة, به) ٤٥٧( أخرجه مسلم )٢(



  رابعاملجلد ال ٢١٦

  )*(عامر البدريبن ++قMبة −٩٤٥
 نا ابن :قال++ أبي نا: ابن األموي قالحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٩٠

بن ++حديدةبن ++عامربن ++ قطبة:اهللا ++ا مع رسولًإسحاق فيمن شهد بدر
 .كعببن ++غنمبن ++سوادبن ++عمرو
 ,نا ابن فليح: الفروي قال هارون حدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٩١

 .حديدةبن ++عامربن ++قطبة:  عن الزهري يف أهل بدر,عقبةبن ++عن موسى
 .ًاعامر حديثبن ++ وال أعلم لقطبة:

 )* (سافإبن ++ابن جرير قتادة السدوسيبن ++قMبة −٩٤٦
 . روى عن النبي ,من ولد اخلصاصية من أهل البرصة

بن ++ عن عون−دري أسمعه أم الوال أ− شباب العصفري حدّث −٢٧٩٢
 أن : عن رجل منا يقال له مقاتل,جريربن ++نا عمران: كهمس قال

 ابسط يدك أبايعك عىل , يا رسول اهللا:قلت: قتادة السدويس قالبن ++قطبة
محل :  وقال قطبة,جلدعكاهللا ++ ولو كذبت عىل,نفيس وعىل ابنتي احلوصلة

إنا مسلمون فرتكنا فغزونا معه : الوليد يف خيله فقلنابن ++علينا خالد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» أسد الغابة«, و)٣/٣٤٧(» الثقات«, و)١٦٢ /٢(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» اإلصابة«, و)٤/٢٣٤٥(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٦(» االستيعاب«, و)١/٩١٢(
)٥/٤٤٤.( 

» الثقات«, و)٧/١٩١(» التاريخ الكبري«, و)٧/٧٥(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
 ,)١/٩١٣(» أسد الغابة«, و)٣٦١ /٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٤٧(
 ).٥/٤٤٥(» اإلصابة«, و)٤/٢٣٤٤(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٦(» االستيعاب«و



 ٢١٧ بعرااملجلد ال  

ن كالهبم يولغوهنا يف آنية إ حتى ,فمألنا أيدينا  فقسمناها قسمة,األبلة
 .۩)١(والفضة الذهب

 )*(مظعونبن ++قدامة −٩٤٧
 :قال++ أبي حدثني: ابن األموي قالحدثني :اهللا قالعبد  −٢٧٩٣

 .مجحبن ++مظعونبن ++قدامة: اًنا ابن إسحاق فيمن شهد بدر
 .ا عن النبي ًمظعون حديثبن ++قدامة وقد روى :

بيبن ++اهللاعبدبن ++دامةُق −٩٤٨  )*(عمار الك

 . أحاديث وروى عن النبي ,نزل مكة
بن ++مرتعُ نا م:إبراهيم قالبن ++نا يعقوب: اهللا قالعبد  −٢٧٩٤
 .سليامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» املجمع«قال اهليثمي يف ). ١٩/٢٠( »الكبري معجمه« يف الطرباين أخرجه بتاممه )١(

 اًأحد أر مل ,قطبة عن رواه الذي قتادة وهو ,جمهول رجل إسنادهويف ... «): ١/١٧٦(
 . »ذكره

 .]ر−ب/١٢:ق[  ۩  
, )٧/١٧٨(» التاريخ الكبري«, و)٤٠١ /٣(» الطبقات الكربى«: ر لرتمجته انظ(*)

» أسد الغابة«, و)٢/٣٥٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣٤٣ /٣(» الثقات«و
 »اإلصابة«, و)٤/٢٣٤٦(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٤(» االستيعاب«, و)١/٩٠٨(
)٥/٤٢٣.( 

» الثقات«, و)٧/١٧٨(» التاريخ الكبري« و,)٤٠١ /٣(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
, )١/٩٠٨(» أسد الغابة«, و)٢/٣٥٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٤٣(
 ).٥/٤٢٢(» اإلصابة«, و)٤٥١ /٣(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٥(» االستيعاب«و



  رابعاملجلد ال ٢١٨

بن ++ نا أيمن:وان الفزاري قاالْرَ نا م: شجاع وجدي قاال −٢٧٩٥
 يوم اهللا ++رأيت رسول: اهللا يقولعبدبن ++ سمعت قدامة:ل املكي قالناب

 وال إليك ,دْرَ وال ط,بْرَض++ ال)١(صهباءالنحر يرمي اجلمرة عىل ناقة 
 .)٢(إليك
نا : الوليد قالبن ++طالب اهلروي هاشم++ أبونا: اهللا قالعبد  −٢٧٩٦
رأيت النبي : قال عن قدامة العامري ,نابلبن ++ عن أيمن,هارونبن ++عمر

 وال ,دْرَ وال ط,بْرَض++ ال يوم النحر عىل ناقة صهباء يرمي مجرة العقبة
كنت : ? قال كيف عرفت النبي :فقلت لقدامة: قال أيمن. إليك إليك

 فلام كان ذلك اليوم , غنائم حنني فرأيتهاهللا ++ا ألبي يوم قسم رسولًفْدِر
  .)٣(عرفته
 عن ,امّمَتبن ++انّرُ نا ق:عون قالبن ++ حمرزنا :اهللا قالعبد  −٢٧٩٧
 اهللا ++رأيت رسول: اهللا قالعبدبن ++ عن قدامة,ل املكيبنابن ++أيمن

ْبالبيت, يستلم الركن بمحجنيطوف    .)٥(معه عىل بعري ۩+)٤(ِ
 .متامبن ++انَّرُ ومل يرو هذا غري ق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٩(البن األثري » النهاية«. ُحمرة يعلوها سواد: ُّ الصهبة)١(
من ) ٢٨٧٨(, وصححه ابن خزيمة )٩٠٣(, والرتمذي )٤١٢/ ٣( أخرجه أمحد )٢(

 .طرق, عن أيمن, به
 . طالب اهلروي, به++من طريق أبي) ٦٠ /١(» مشيخته«الدايم يف ++ أخرجه ابن عبد)٣(
 ).١/٩٠١(البن األثري » النهاية«. عصا معقفة الرأس:  املحجن)٤(

 .]ر−أ/١٣:ق[  ۩  
بن عون وغريه, ++عن حمرز) ٤١٣ /٣(» ده عىل املسندزوائ«بن أمحد يف ++ أخرجه عبداهللا)٥(

 . به
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 , عن أيمن,انّرُنا ق:  قالعونبن ++رزْحُ منا:  قالعبداهللا  −٢٧٩٨
 يرمي مجرة العقبة عىل ناقة صهباء اهللا ++رأيت رسول: عن قدامة قال

  .)١( وال إليك إليك,دْرَ وال ط,بْرَوال ض
  نا يعقوب:منصور الرمادي قالبن ++ أمحدنا قال عبداهللا  −٢٧٩٩

ن ب++ نا محيد:إبراهيم الثقفي قالبن ++ أنا عريف:حممد الزهري قالبن ا
شية َ عرأيت النبي :  سمعت عمي قدامة الكالبي قال:كالب قال

َوعليه حلة حبرةعرفة  ِ ّ ُ)٢(. 
 . هذا من غري هذا الوجهي وال أعلم رو:

  )*(يمْشَأبن ++باثَق −٩٤٩
 . وروى عن النبي , سكن املدينة, ابن رستم:ويقال

 ,يعمربن ++امللوحبن ++عامربن ++أشيمبن ++باثَق: )٣(سعدبن ++قال حممد
 ,ا مع املرشكنيًليث شهد بدربن ++عامربن ++كعببن ++عوفبن ++وهو الشداخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عون وغريه, ++عن حمرز) ٤١٣ /٣(» زوائده عىل املسند«بن أمحد يف ++ أخرجه عبداهللا)١(

 .عن قران, به) ٤١٢ /٣(وأخرجه أمحد . به
َوحبرة. بن منصور, به++من طريق أمحد) ١٩/٣٨(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(  بةَنِكع: ِ

التيسري برشح اجلامع «. والتحسني التزيني وهو ,التحبري من ألوان ذو يامين برد
 ).٢/٤٥٤(» الصغري

, )٧/١٩٢(» التاريخ الكبري«, و)٤١١/ ٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» أسد الغابة«, و)٢/٣٦٤(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٤٨(» الثقات«و
, )٢٣/٤٦٦(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٣٥٧ (»معرفة الصحابة«, و)٢/٤٠٢(
 ).٥/٤٠٧(» اإلصابة«و

 ).٤١١ /٧(» الطبقات «)٣(



  رابعاملجلد ال ٢٢٠

 , بعض مشاهده وشهد مع النبي , ثم أسلم بعد ذلك,ذكرهبا وكان له 
  .عبيدة يوم الريموك++ أبيوكان عىل جمنبة

صالح ++ أبو نا:منصور قالبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٠٠
بن ++الرمحنعبد عن ,سيفبن ++ عن يونس,صالحبن ++دثني معاوية ح:قال
صالة «:  قالاهللا ++ عن رسول,رستم الليثيبن ++باثَ عن ق,زياد

  .)١(رستمبن ++ قباث: وقال,وذكر احلديث. ..»الرجلني
بن ++اهليثم وحممدبن ++الكريمعبد حدثني : قالعبداهللا  −٢٨٠١

 نا :ثابت قال++بن أبي++العزيزعبد نا :ر قالاملنذبن ++ نا إبراهيم:إسحاق قاال
وان ْرَمبن ++امللك عبد۩ سمعت:احلويرث قال++ أبيعن, موسىبن ++الزبري

اهللا ++ رسولو أنت أكرب أ,يا قباث: أشيم الكناين الليثيبن ++باثَيقول لق
 عام اهللا ++ ولد رسول, أكرب مني وأنا أسن منهاهللا ++رسول: ? قال

 اهللا ++ رسولئّ ونب,قفت بي أمي عىل روث الفيل حميال أعقله وو,الفيل
  .)٢(عىل رأس من أربعني من الفيل

 .معاويةبن ++الرمحنعبد :احلويرث مدين اسمه++ وأبو:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. بن صالح, به++من طريق آخر, عن عبداهللا) ١٩/٣٦(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

رواه البزار والطرباين يف «): ٢/٣٩(» املجمع«قال اهليثمي يف . بن أشيم++وفيه قباث
 .»اين موثقون, ورجال الطرب»الكبري«

 .]ر−ب/١٣:ق[  ۩  
 . بن املنذر, به++من طريق إبراهيم) ٢/٧٢٤(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٢(



 ٢٢١ بعرااملجلد ال  

  )*(حدرد++بن أبي++عقاعَق −٩٥٠
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++ نا إسامعيل:يع الزهراين قالالرب++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٨٠٢
 قال :حدرد قال++ أبي عن ابن, عن أبيه,سعيدبن ++عبداهللا نا :زكريا قال

, وامشوا )٢(وانتضلوا ,شنوا, واخشو)١(متعددوا« :اهللا ++رسول
  .)٣(»ُحفاة

  )*(معبدبن ++القعقاع −٩٥١
 نا :الصباح قالبن ++حممدبن ++ احلسنينا : قالعبداهللا  −٢٨٠٣
 أن :مليكة++ أبي حدثني ابن: أنا ابن جريج قال:حممد قالبن ++حجاج
 اهللا ++الزبري أخربه أنه قدم ركب من بني متيم عىل رسولبن ++عبداهللا
ر ِّمَبل أ:  وقال عمر ,معبدبن ++ر القعقاعِّمَ أبكر ++ أبوفقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »معجم الصحابة«, و)٣٤٩ /٣(» الثقات«, و)٧/١٨٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

, )٤/٢٣٦١(» معرفة الصحابة«, و)١/٩١٣(» أسد الغابة«, و)٢/٣٦٤(البن قانع 
 ).٥/٤٤٩(» صابةاإل«و

َتمعدد )١( ْ َ َّشب إذا :ُالغالم َ َوغلظ َ ُ  أهل وكانوا. عدنانبن ++معد بعيش هواّتشب أراد: وقيل ,َ
ٍغلظ ُودعوا ,هملمث كونوا أي: َوقشف َِ . البن األثري» النهاية«. العجم وزي مّعنالت َ

)٤/٧٤٢ .( 
   ). ٥/١٥٨(البن األثري » النهاية«.  أي ارموا بالسهام)٢(
قال . بن زكريا, به++من طريق إسامعيل) ٣٥٣ /٢٢(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(

 .اهـ. »بن سعيد, وهو ضعيف++وفيه عبداهللا... «): ١٣٦ /٥(» املجمع«اهليثمي يف 
» أسد الغابة«, و)١/٣٩٧(» االستيعاب«, و)٣٤٩/ ٣(» الثقات«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٤/٢٣٦٢(» فة الصحابةمعر«, و)٤٥٢ /٥(» اإلصابة«, و)٥/٢٠٢(



  رابعاملجلد ال ٢٢٢

أردت ++ ما: فقال عمر,أردت إال خاليف++ ما:بكر++ أبوحابس فقالبن ++األقرع
 ™pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u$﴿ : فنزل يف ذلك, حتى ارتفعت أصواهتامفتامرياخالفك 

Ÿω (#θãΒÏd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ﴾إىل قوله : ﴿öθs9uρ öΝåκ̈Ξr& (#ρçy9|¹ 4©®Lym ylãøƒrB 

öΝÍκös9Î)﴾ ]١(]٥−١: احلجرات(.  
بن ++اجلبارعبدنا : و قالعمربن ++ داودنا : قالعبداهللا  −٢٨٠٤
, ومل لام قدم وفد بني متيم, فذكر نحوه: مليكة قال++ أبيعن ابن ,۩الورد

  .)٢(يذكر ابن الزبري

Mلب++ عبدالعباسبن ++مَثُق −٩٥٢  )*(ا
بن ++ نا مصعب:زهري قالبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٠٥
 فحمله اهللا ++سول به رّاملطلب مر++بن عبد++العباسبن ++َمثُق:  قالعبداهللا
  .)٣(خلفه
بن ++ نا معاوية:شيبة قال++بن أبي++ عثامننا : قالعبداهللا  −٢٨٠٦

خمارق بن ++ عن قابوس,حرببن ++ عن سامك,صالحبن ++ نا علي:هشام قال
ا من ًوْضُ رأيت كأن يف بيتي عقلت للنبي :  قالت أم الفضل:قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق آخر, عن ابن جريج, به) ٤٣٦٧( أخرجه البخاري )١(

 .]ر−أ/١٤:ق[  ۩  
 . مليكة, به++من طريق آخر, عن ابن أبي) ٤٨٤٥( أخرجه البخاري )٢(

» الثقات« و,)٧/١٩٤( »التاريخ الكبري«, و)٣٦٧ /٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» معرفة الصحابة«, و)١/٩٠٧(» أسد الغابة«, و)١/٤٠٤(» اباالستيع«, و)٣/٣٣٧(
 ).٥/٤٢٠(» اإلصابة«, و)٥٣٨/ ٢٣(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٣٥٦(

 .بن جعفر++عن عبداهللا) ٤٠٤/ ١(» االستيعاب« ذكره ابن عبدالرب يف )٣(



 ٢٢٣ بعرااملجلد ال  

ً غالما ترضعينه −يها السالمعل−ًخريا رأيت تلد فاطمة «:  فقالأعضائك,
َبلبن ابنك قثم ا ًفجئت به يوم:  قالت,دت احلسن فأرضعته بلبن قثملفو, »ُ

:  فقال النبي , فوضعته يف حجره فبال فرضبت كتفهإىل النبي 
البس يا : فجئت بثوب فقلت:  قالت,»أوجعت ابني رمحك اهللا«

ّال, إنام يصب عىل بول «:  قال,ام أغسلهْي وأعطني ثوبك َك,هذااهللا ++رسول ُ
َالغالم, ويغسل بول اجلارية ُ«)١(.  

  )*(بكر الصديق ++ أبيالقاسم مو −٩٥٣
 عن ,محيدبن ++ نا عبيدة: جدي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٠٧
َمن أكل من « اهللا ++قال رسول:  عن القاسم قال,اجلهم++ أبي عن,مطرف

 .)٢(»حتى يذهب رحيههذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا 
محيد, عن بن ++َنا عبيدة: حدثني جدي قال:  عبداهللا قال −٢٨٠٨

رضب رجل : بكر  قال++ أبياجلهم, عن القاسم موىل++ أبيمطرف, عن
أردت «: اهللا ++ فقال له رسول۩اهللا ++أخاه بالسيف عىل عهد رسول

 . )٣(»استطعت++ ماشِاذهب فع«: اهللا ++نعم, فقال له رسول:  فقال»قتله?
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصححه ابن خزيمة . بن هشام, به++من طريق معاوية) ٣٩٢٣( أخرجه ابن ماجه )١(
 .طرق آخر, عن سامكمن ) ٢٨٢(

» االستيعاب«, و)١/٩٠١(» أسد الغابة«, و)٢/٣٦٧(» معجم الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٤٠٦(» اإلصابة«, و)٦/٢٣٥٥(» معرفة الصحابة«, و)١/٣٩٣(

من رواية القاسم » األوسط«رواه الطرباين يف «): ١٧ /٢(» املجمع« قال اهليثمي يف )٢(
 .»ن ذكره, وبقية رجاله موثقونبكر, ومل أجد م++موىل أبي

 .]ر−ب/١٤:ق[  ۩  
 ., وعزاه إىل املصنف ومطني والدوالبي من هذا الوجه)٤٠٦/ ٥(» اإلصابة« ذكره احلافظ يف )٣(



  رابعاملجلد ال ٢٢٤

بن ++ وال أعلم رواه غري مطرف, وال أعرف للقاسم غري هذا:
 .عازببن ++اجلهم موىل الرباءبن ++سليامن: اجلهم++ أبي واسم,طريف

  )*(الربيعبن ++أبو العاص −٩٥٤
 .اهللا ++ر رسولْهِص
 اسم: الضحاك, عن أبيه قالبن ++حدثني حممد:  الزبريقال −٢٨٠٩
 .شمس++بن عبد++العزى++بن عبد++الربيعبن ++القاسم: اصالع++أبي

 . عرشةتي تويف يف ذي احلجة سنة ثن,وذلك الثبت يف اسمه: قال الزبري
معمر بن ++ عن عيسى,ثابتبن ++حدثني مصعب:  ابن عمروقال −٢٨١٠
العاص ++ أبا أن,كيسان بذلكبن ++ عن صالح,راشدبن ++حدثني سعيد: قال
 .و البطحاءْرَ وكان يسمى ج,نتي عرشة يف ذي احلجة سنة اثّويفُت

 . طالب++بن أبي++وج ابنته عليّالعوام فزبن ++وأوىص إىل الزبري

  )*(مMرف الغفاري بن ++يدَهُق −٩٥٥
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» االستيعاب«, و)٥/٣٠٣(» الثقات«, و)١٦٠ /٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

, )٧/٢٤٨(» اإلصابة«, و)١/٣٣٠(» السري«, و)١/٩٠١(» أسد الغابة«, و)٢/٤٥(
 ).٦٧/٣(» تاريخ دمشق«و

» أسد الغابة«, و)٣/٣٤٨(» الثقات«, و)٧/١٩٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
معجم «, و)١/٧٠٩(» طبقات خليفة«, و)١/٤٠٥(» االستيعاب«, و)١/٩١٤(

 ,)٢٣/٦٢٨(» هتذيب الكامل«, و)٤/٢٣٦٠(» معرفة الصحابة«, و)٢/٣٦٨(» الصحابة
 ).٥/٤٥٦(» اإلصابة«و



 ٢٢٥ بعرااملجلد ال  

عامر ++ أبونا:  قالعبداهللابن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨١١
 عن , عن أبيه,املطلببن ++يه احلكمخ عن أ,طلباملبن ++العزيزعبد نا :قال
 ّا عليَدَإن ع:  سأله سائل فقال أن النبي :مطرف الغفاريبن ++يدَهُق

:  فقيل له قال, فإن أبى فأمره بقتاله,? فأمره أن ينهاه ثالث مراتٍعاد
  )١(»إن قتلك فأبرش باجلنة, فإن قتلته فهو يف النار«: فكيف بنا قال

 .د غري هذا احلديث ويشك يف صحبتهْيَهُ وال أعلم لق:

 ۩+)*(قيسبن ++قيظي −٩٥٦
بن ++عديبن ++ثعلبةبن ++لوذانبن ++قيسبن ++قيظي: سعدبن ++قال حممد

بن ++مَشُجبن ++زيدبن ++عديبن ++ى ابنة رافعَنْبُ وأمه ل,حارثةبن ++جمدعة
محن و الرعبدعقبة و:  هو وثالثة من ولده)٢(قيظي أحد شهد, حارثة
 وأخوهم ,عبيد++ أبي ثالثتهم شهداء يوم جرسا ثم قتلو, بنو قيظيعبداهللا
  وقتل يوم جرس,اًحدُ ومل يشهد أقيظي صحب النبي بن ++عباد
 .اًعبيد شهيد++أبي

 .ًاقيس حديثبن ++ وال أعلم لقيظي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عامر, به++عن أبي) ٤٢٣ /٣( أخرجه أمحد )١(

معرفة «, و)١/٤٠٥(» االستيعاب«, و)٩٢٨/ ١(» أسد الغابة«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٤٩/٥٠٠(» تاريخ دمشق«, و)٤/٢٣٦٣(» الصحابة

 .]ر−أ/١٥:ق[  ۩  
 .منصوبة» ًأحدا«: , والصواب)ر( كذا يف )٢(



  رابعاملجلد ال ٢٢٦

ه −٩٥٧  )*(شُق: أبو إسرائيل وا
 , عن ليث,زيادبن ++الواحددعب عن ,املنهالبن ++ عن حممدبلغين −٢٨١٢

 وهو قائم يف الشمس رآه النبي : إرسائيل قال++ أبي عنطاوس,عن 
فقال :  قال,نذر أن يقوم يف الشمس ويصوم وال يتكلم: له? قالوا++ ما:قال

ُاجلس واستظل وتكلم وصم«: اهللا ++رسول ّ«)١(.  
 , عن كريب,كريببن ++ عن حممد,سليامنبن ++الرحيمعبد و −٢٨١٣

 .إرسائيل قشري أن يقوم وال يقعد, وذكر احلديث++ أبونذر: عن ابن عباس قال

  )*(قارب الثقفي −٩٥٨
 .روى هو وابنه عن النبي 

مسلم بن ++إسحاق وعليبن ++ هارونحدثني : قالعبداهللا  −٢٨١٤
قارب بن ++عبداهللابن ++ عن وهب,ميرسةبن ++ عن إبراهيم,نا سفيان: قاال
 ,»املحلقنياهللا ++رحم«:  وهو يقولاهللا ++يت رسولفرأ++ أبيكنت مع: قال
  .)٢(»واملقرصين« : فقال يف الرابعة!? واملقرصين:فقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معرفة الصحابة«, و)١٢ /٧(» اإلصابة«, و)١/٩١١(» لغابةأسد ا«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٢/٧(» االستيعاب«, و)٤/٢٣٦٣(
) ١٦٨/ ٤(وأخرجه أمحد . بن املنهال, به++من طريق حممد) ٢٢/٣٩١( أخرجه الطرباين )١(

 . »ورجال أمحد رجال الصحيح«): ٤/١٨٨(قال اهليثمي . من طريق آخر, عن طاوس, به
» أسد الغابة«, و)٣/٣٤٩(» الثقات«, و)٧/١٩٦(» لتاريخ الكبريا«:  انظر لرتمجته(*)

» معرفة الصحابة«, و)٥/٤٠٢(» اإلصابة«, و)١/٤٠٣(» االستيعاب«, و)١/٩٠٠(
)٤/٢٣٦١.( 

 . عن سفيان, به) ٣٩٣ /٦( أخرجه أمحد )٢(



 ٢٢٧ بعرااملجلد ال  

زنيبن ++قرة −٩٥٩   )*(قرةبن ++معاوية++ أبو,إياس ا
 .۩ أحاديث وروى عن النبي ,سكن البرصة
بن ++عبيدبن ++زيادبن ++هاللبن ++إياسبن ++ قرة:)١(سعدبن ++قال حممد

  وهو,مزينةبن ++أوسبن ++سليمبن ++ثعلبةبن ++ديناربن ++ساريةبن ++سوادة
 .قرةبن ++معاوية++أبو

عيينة املهلبي ++بن أبي++ نا حممد:أسد قالبن ++وأنا معىل: قال ابن سعد
: يوم ابن عبيس قال++ أبيقتلت قاتل: قرة يقولبن ++ سمعت معاوية:قال

 .وكان قرة قتل قتال
بن ++ قرة:عبيد قال++ أبي عن, عميثنيحد : قالعبداهللا  −٢٨١٥

 ومزينة امرأة يقال هلا مزينة ابنة ,قرة من مزينةبن ++معاوية++ أبوإياس املزين
 .)٢(وبرةبن ++كلب

 نا: إبراهيم العبدي وهارون قاالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٢٨١٦
   أنه أتى النبي: عن أبيه,قرةبن ++ عن معاوية,أنا شعبة: داود قال++أبو

  .)٣(ّرَوقد حلب وص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» الثقات«, و)٧/١١٨٠(» التاريخ الكبري«, و)٣٢ /٧(» الطبقات«:  انظر لرتمجته(*)
» اإلصابة«, و)١/٤٠٣(» االستيعاب«, و)١/٩٠٠(» أسد الغابة«, و)٣/٣٤٦(
 ).٤/٢٣٥٠(» معرفة الصحابة«, و)٥/٤٣٣(

 .]ر−ب/١٥:ق[  ۩  
 ).٣٢ /٧(» الطبقات «)١(
 .»مرة«كأهنا ) ر( يف )٢(
 رواه«): ٩/٦٧٧(» املجمع«قال اهليثمي يف . داود, به++عن أبي) ١٩ /٤( أخرجه أمحد )٣(

 الصحيح رجال رجاله والبزار ,أمحد أسانيد وأحد بنحوه والبزار ,بأسانيد أمحد كله
 . »ثقة وهو ,قرةبن ++معاوية غري



  رابعاملجلد ال ٢٢٨

 أنا :داود قال++ أبو نا:إبراهيم قالبن ++ أمحدنا : قالعبداهللا  −٢٨١٧
 ,اهللا ++قال رسول: حيدثنا يقول++ أبيكان: قرة قالبن ++ عن معاوية,شعبة

 .)١( أو حيدث عنه,فال أدري أكان سمعه منه
  عن, أنا شعبة:اجلعد قالبن ++ علينا : قالعبداهللا  −٢٨١٨
 فقال له ,اهللا ++ أن رجال جاء بابنه إىل رسول: عن أبيه,َةَّرُقبن ++معاوية
 فتويف الصبي ففقده ,كام أحبهاهللا ++أحبك:  قال.»أحتبه?« :اهللا ++رسول
فقال له :  قال. تويف, يا رسول اهللا: قالوا»أين ابن فالن?«:  فقالالنبي 
 من أبواب اجلنة إال جاء يسعى حتى ًتأيت بابا++ الأما ترىض أن« :النبي 

ال, بل «:  أله وحده أو لكلنا? قال,يا رسول اهللا:  فقالوا,»يفتحه لك?
  .)٢(»لكلكم
 ۩أنا شعبة, عن معاوية: اجلعد قالبن ++نا علي:  عبداهللا قال −٢٨١٩

ال يزال ناس من «:  قالحيدث عن النبي ++ أبيسمعت: قرة قالبن ا
 .)٣(»َهم من خذهلم حتى تقوم الساعةّيرض++ الأمتي منصورين,

بن ++ سمعت حييى:زهري قالبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٢٠
 . وهو ابن ستة وتسعني سنة,قرةبن ++مات معاوية: معني يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .داود, به++عن أبي) ٤/١٩( أخرجه أمحد )١(
» املجمع«قال اهليثمي يف .  من طريق آخر, عن شعبة, به٣/٤٣٦ أخرجه أمحد )٢(

 . »الصحيح رجال ورجاله أمحد رواه«): ٣/٩٣(
 .]ر−أ/١٦:ق[  ۩  

 . من طرق عن شعبة, به) ٦(, وابن ماجه )٢١٢٩(, والرتمذي )٤٣٦ /٣( أخرجه أمحد )٣(



 ٢٢٩ بعرااملجلد ال  

بن + عن عروة, أنا زهري:اجلعد قالبن ++ علينا : قالعبداهللا  −٢٨٢١
أتيت النبي :  عن أبيه قال,قرةبن ++ حدثني معاوية:قشري قالبن ++عبداهللا

 فأدخلت يدي يف , وإنه ملطلق األزرار, يف رهط من مزينة فبايعناه
 معاوية وال ابنه قط يف شتاء  فام رأيت,جيب قميصه فمسست اخلاتم

 .)١(زرارمهاأطلقي محر إال ++وال
 . وهو غريب, ومل يرو هذا احلديث فيام أعلم غري زهري:

بن ++ نا الفرات:محيد الرازي قالبن ++ حممدنا : قالهللاعبدا  −٢٨٢٢
كان النبي :  عن أبيه قال,قرةبن ++ عن معاوية,ميرسةبن ++ نا خالد:خالد قال

  .)٢(ق إليه نفر من أصحابهّ إذا جلس حتل
 وقد روى , وال أعلم حدث هبذا احلديث إال من هذا الوجه:
 . األحاديث غري هذهقرة عن النبي 

يُمْعُدبن ++قرة −٩٦٠   )*(وص النم
 . غري حديث وروى عن النبي ,سكن البرصة

نا : علي وغريه قالبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٢٣
 رأيت يف جملس أيوب :حازم قالبن ++ نا جرير:حرب قالبن ++سليامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طرق عن زهري ) ٣٥٧٨(, وابن ماجه )٤٠٨٢(داود ++, وأبو)٣/٣٤٣( أخرجه أمحد )١(

 . خيثمة, به++أبي
 .بن ميرسة, به++من طريق خالد) ١٣٥ /٧(» الشعب« أخرجه البيهقي يف )٢(

» أسد الغابة«, و)٥/٣٢٠(» الثقات«, و)٧/١٨٠(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
, )٢/٣٥٥(» معجم الصحابة«, و)١/٣١٢(» طبقات خليفة«, و)١/١٢٧٧(
 ).٤/٢٣٥١(» معرفة الصحابة«, و)٥/٤٣٤(» اإلصابة«, و)١/٣٩٦(» االستيعاب«و



  رابعاملجلد ال ٢٣٠

 حدثني : فلام رأى القوم يتحدثون قال, عليه جبة من صوف)١(أعرابي
 ۩ قاعد وحوله أتيت املدينة فإذا النبي :وص قالُعمُدبن ++الي قرةمو

 استغفر , يا رسول اهللا: فأردت أن أدنو منه فلم أستطيع فقلت,أصحابه
 اهللا ++وبعث رسول:  قال»لكاهللا ++غفر«:  فقال,للغالم النمريي
ن ب++َأتيت هالل«:  فقال له النبي ,ةّلُ فجاء بإبل ج,اًالضحاك ساعي
ّربيعة فأخذت جلة أمواهلم?بن ++عامر وعامربن ++عامر ونمري يا :  قال,»ُ
 إين سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها ,رسول اهللا

َواهللا للذي تركت أحب إلي من الذي جئت « :وحتمل عليها أصحابك قال َ
ِرد عليهم وخذ صدقاتهم من حوايش أمواهلم«:  قال»به ّ ُ«)٢(.  

  )*(ة العامريََبُهبن ++قرة −٩٦١
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن الشام

بن ++عبداهللا نا : قالهانئبن ++ إبراهيمحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٢٤
 عن ,سعدبن ++ نا ليث: قال−واللفظ ليحيى−بكري بن ++صالح وحييى

بن ++ أن قرة:نشيطبن ++ عن سعيد,هالل++بن أبي++ عن سعيد,يزيدبن ++خالد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أعرابيا«: , والصواب بالنصب)ر( كذا يف )١(
 .]ر−ب/١٦:ق[  ۩  

وقال اهليثمي يف . بن حازم, به++من طريق آخر, عن جرير) ٥/٧٢(ه أمحد  أخرج)٢(
 وبقية ,يسم مل راو وفيه ,»الكبري« يف والطرباين أمحد رواه«): ٢٣٣ /٣(» املجمع«

  .»الصحيح رجال رجاله
»» أسد الغابة«, و)٣٤٦ /٣(» الثقات«, و)٧/١٨١(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

» معرفة الصحابة«, و)٥/٤٣٧(» اإلصابة«, و)١/٣٩٦(» تيعاباالس«, و)١/٩١١(
)٤/٢٣٥٣.( 



 ٢٣١ بعرااملجلد ال  

 فلام كان حجة الوداع نظر , فأسلماهللا ++م عىل رسولِدَامري قهبرية الع
ّيا قرة«:  وهو عىل ناقة قصرية فقالاهللا ++إليه رسول :  فقال الناس»ُ

قلت :  قال»?كيف قلت حني أتيتني«:  فقال فأتى النبي ,ةّرُق++يا
يبنا جت++ الندعوهماهللا ++ كام كان لنا أرباب وربات من دون,رسول اهللا++يا

 فلام أدبر ,تعاىل أحببناك وتركناهماهللا ++ فلام بعثك,ونسأهلم فال تعطينا
ُقد أفلح من رزق لبا« :اهللا ++قال رسول ِ ُ َ  اهللا ++ فبعث رسول,»َ

 قال ,ّمَوعمرو ث ۩اهللا ++ويف رسولُ فت,العاص إىل البحرينبن ++عمرو
إن : قالثم  ,مانفأقبلت حتى مررت عىل مسيلمة فأعطاين األ: عمرو
عرض ا:  يف املحقرات فقلتُا أرسل يف جسيامت األمور وأرسلتًحممد
 :تقول, فقال++ ماّعلي

 .تنقني++ ما فإنك نعم,يا ضفدع نقي
 . وال ماء تكدرين,ا تنقرينًدرال وا

 . وثنتان خلفه حقر حقر, ويدان وصدر,يا وبر وبر: ثم قال
 )١(ّا بعضهم فتسجىقطعهثم أتى بأناس خيتصمون إليه يف نخالت 

جاء ++ ما,ب األصحموالليل األدهم والذئ:  ثم كشف رأسه فقال,بقطيفة
 :ى الثانية فقالّثم تسج. مسلم من حمرم++ أبيابن

ا إال كحرمته يابس ًحرمته رطب++ ماوالليل الدامس والذئب اهلامس
 .قوموا فال أرى عليكم فيام صنعتم باسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/١٧:ق[  ۩  

 ).٢/٨٧٠(البن األثري » النهاية«. التغطية:  التسجية)١(



  رابعاملجلد ال ٢٣٢

إنا لنعلم إنك ملن الكاذبني,  و,أما واهللا إنك لكاذب: قال عمرو
اختار اهللا ++إن: فعل صاحبكم? قلت++ ما:هبريةبن ++ ثم قال لي قرة,فتوعدين

 فلقيت ,ا منكم بعدهًأصدق أحد++ ال:اه, قالّعندنا فتوف++ ماعنده عىل++ ماله
 ,سمعته منه++ ماالوليد فسألته أن يرسلني إىل قومه من أجلبن ++خالد

 : أنه قد أدى الصدقة, قلتبكر ++ أبيبا من كتاّفأتيتهم فأخرج إلي
 ,محلني أنه كان لي مال وولد فتخوفت عليه: قلت? قال++ مامحلك عىل++ما

  .)١(ا منكم بعده يقول إين رسول اهللاًأصدق أحد++ الوإين أردت بكلمتي أين

  )*(أبو زمعة −٩٦٢
 . وروى عن النبي , سكن مرص,وكان من أصحاب الشجرة

 .۩آدمبن ++عبد: زمعة++ أبيبلغني اسم
 صالح السهميبن ++ نا عثامن: حممد قال : قالعبداهللا  −٢٨٢٥

قيس موىل ++ أبي عن,املغريةبن ++اهللاعبيد عن , نا ابن هليعة:حييى قال++أبو
 وكان من أصحاب صاحب النبي −زمعة ++ أبا سمعت:بني مجح قال

ا إىل مسجد الفسطاط ًم وأتى يو− حتتهااهللا ++الشجرة ممن بايع رسول
 وقد بلغه ,مروانبن ++العزيزعبديكرسه أن  وذاك قبل ,)٢(بةَيف الرحفقام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقصة ذكرها احلافظ . من وجه آخر عن قرة) ١٩/٣٣(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

 . داود وابن شاهني++, وعزاها للمصنف وابن أبي)٥/٤٣٧(» اإلصابة«يف 
أسد «, و)٩/٣٣(» التاريخ الكبري«, و)٧/٤٩٩(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٣١ /٢(» االستيعاب«, و)١/٧٢٣(» الغابة
 .]ر−ب/١٧:ق[  ۩  

َ الرحبة)٢(  ).١٣/١٥٥(البن األثري » النهاية«. عنه منفصل غري املسجد باب مامأ يكون بناء: ّ



 ٢٣٣ بعرااملجلد ال  

 فإين ;تشددوا عىل الناس++ ال:عمر بعض التشديد فقالبن ++عبداهللاعن 
قتل رجل من بني إرسائيل سبعة وتسعني «:  يقولاهللا ++سمعت رسول

ة وتسعني نفسا فهل جتد لي إين قتلت سبع: ًنفسا, ثم أتى إىل راهب فقال
إين قتلت : ال, فقتل الراهب, ثم ذهب إىل راهب آخر فقال: من توبة? قال

ال, فقتله, ثم : ًثامنية وتسعني نفسا منهم راهب فهل جتد لي من توبة? قال
ًإين قتلت تسعة وتسعني نفسا منهم : ذهب إىل الراهب الثالث فقال

اهللا ++إن: حتملت رشا ولئن قلتلقد : راهبني فهل جتد لي من توبة? قال
أما أنا فال أفارقك :  فقالاهللا ++ليس بغفور رحيم لقد كذبت, فتب إىل

يعصيه, فكان خيدمه يف ذلك ويلزمه يف ++ البعد قولك هذا فلزمه عىل أن
ٌذلك, فهلك يوما رجل الثناء عليه قبيح, فلام دفن قعد عىل قربه فبكى 

ًبكاء شديدا فأنكر أصحابه ذلك , ثم هلك آخر مذكور بخري, فلام دفن قعد ً
كيف : عىل قربه فضحك فأنكر أصحابه ذلك واجتمعوا إىل راهبهم فقالوا

رأيت فوقع ذلك يف نفسه وأنفسهم ++ مايأوي إليك قاتل النفوس وقد صنع
ًوكانوا يزهدون فيه فأتوا إىل صاحبهم جزعا من ذلك وهو مع صاحب له 

اذهب فأوقد التنور ففعل, ثم أتاه : ? قال لهتأمرين به++ ما:يكلمه فقال له
اذهب فألق نفسك فيها, فلها عنه :  أن قد فعل فربم به فقال۩خيربه

إين : الراهب وذهب اآلخر فألقى نفسه يف التنور ثم استفاق الراهب فقال
ًألظن الرجل قد ألقى نفسه يف التنور بقولي, فذهبوا فوجدوه جالسا يف 

ينبغي أن ختدمني ++ ما: فأخرجه من التنور قالالتنور يعرق, فأخذ بيده
ولكن أنا أخدمك, أخربين عن بكائك عىل املتوىف األول, وعن ضحكك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/١٨:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٣٤

يلقى به من الرش, فذكرت ++ ماأما األول فإنه لام دفن رأيت: قال. عىل اآلخر
يلقى به من اخلري فضحكت, ++ ماذنوبي فبكيت, وأما اآلخر فلام دفن رأيت

 .)١(»عظامء بني إرسائيلوكان بعد ذلك من 
aÍ^ÏÖ]<h^e<†}J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال . من طريق آخر, عن ابن هليعة, به) ٢٢/٣١١(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

  .»رواه الطرباين, وفيه ابن هليعة, وهو ضعيف«): ١٠/٢١٣(» املجمع«اهليثمي يف 



 ٢٣٥ بعرااملجلد ال  

 باب الكاف
ه كافتسمية من روى عن الن  ن ابتداء ا    

  )*(السلمي عمرو البدريبن ++ كعب:أبو اليسر −٩٦٣
 . ومات هبا,سكن املدينة

 :حييى األموي قالبن ++ سعيدحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٢٦
 :اهللا ++ا مع رسولًدرنا ابن إسحاق فيمن شهد ب: قال++ أبيحدثني

بن ++غنمبن ++سوادبن ++عمروبن ++عبادبن ++عمروبن ++ وهو كعب,اليرس++أبو
 .سلمةبن ++كعب
نا : موسى الفروي قالبن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٢٧
بن ++اليرس كعب++ أبو: عن الزهري,عقبةبن ++ عن موسى,فليحبن ++حممد

 .اًعمرو فيمن شهد بدر
اليرس ++ أبو:عبيد++ أبي عن, عميحدثني:  قالاهللاعبد  −٢٨٢٨
 .اًعمرو من بني سلمة فيمن شهد بدربن ++كعب
:  عن املدائني قال,زهريبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٢٩
ًقصريا دحداحااليرس ++ أبوكان  .۩ ومات باملدينة, عظيم البطن)١(ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٧/٢٢٠(» التاريخ الكبري«, )٥٨١ /٣(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٤١٠(» االستيعاب«, و)١/٩٣٧(» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٢(» الثقات«و
 ).٤١٢ / ٣٤(»» هتذيب الكامل«, و)٤٦٨ /٧(» اإلصابة«, و)٢١/١٤٥(» السري«و

ْ الدحداح)١(   ).٢/٢٢٤(البن األثري » النهاية«. القصري السمني: َّ
 .]ر−ب/١٨:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٣٦

  نا حاتم:عباد املكي قالبن ++ حممدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٣٠
بن ++ عن عبادة,جماهد املدينبن ++حزرة يعقوب++ أبي عن,إسامعيلبن ا

نطلب العلم يف هذا ++ وأبيخرجت أنا: الصامت قالبن ++عبادةبن ++الوليد
اليرس السلمي ++ أبو فكان أول من لقينا,احلي من األنصار قبل أن هيلكوا

 وعىل غالمه  ومعه غالم له عليه بردة ومعافري,اهللا ++صاحب رسول
ْوجهك سفعةكأين أرى يف :  فقال له أبي,بردة ومعافري ومعه صحيفة ُ)١( 

 فأتيت ,فالن احلرامي مالبن ++أجل كان لي عىل فالن: من غضب, قال
أين أبوك? :  فخرج علي ابن له فقلت له,ال:  أثم هو? قالوا:أهله فقلت

ت أين  فقد علمّخرج إليا: سمع كالمك فدخل أريكة أمي فقلت: قال
أنا واهللا : محلك عىل أن اختبأت مني? قال++ ما: فقلتّ فخرج إلي,أنت

 أو أعدك , خشيت واهللا أن أحدثك فأكذبك,أحدثك وال أكذبك
: ت لها, فقلً وكنت واهللا معرساهللا ++ وكنت صاحب رسول,فأخلفك

إن : ها فنرش الصحيفة فمحا احلق وقال: فقالثالث مرات, اهللا ++:قال. آهللا
− فأشهد لبرصت عيناي هاتان , وإال فأنت يف حل,ت قضاء فاقضوجد

ووضع أصبعيه يف − أذناي هاتان ت وسمع−عىل عينيهأصبعيه ووضع 
من «:  يقولاهللا ++ رسول−وأشار إىل مناط قلبه− ووعاه قلبي −أذنيه

ًأنظر معسرا أو وضع له أظله  لو أنك ,يا عم: قلت أنا:  قال,»يف ظلهاهللا ++ِ
 أو أخذت معافريه وأعطيته ,)٢(ريكِعافَوأعطيته مة غالمك أخذت برد

اللهم بارك : فمسح رأيس وقال:  قال,ةّلُة وعليه حّلُ فكان عليك ح,بردك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٩٤٤(البن األثري » النهاية«. ً أي تغريا إىل السواد)١(
ٌبرود هي )٢( ِمعافر إىل منسوبة َباليمن ُ   ).٣/٥١٦(البن األثري » النهاية«. باليمن قبيلة يوه ,َ



 ٢٣٧ بعرااملجلد ال  

 وسمعت , برصت عيناي هاتان قال مثل قوله األول,ابن أخي++فيه يا
وإىل مناط وإىل أذنيه,  , عينيه هاتان, ووعاه قلبي هذا, وأشار إىلأذناي
 ,»أطعموهم مما تأكلون, واكسوهم مما تلبسون« يقول اهللا ++سول ر۩قلبه

 من أن يأخذ من حسنايت يوم ّأعطيته من متاع الدنيا أحب إلي فكان أن
 .)١(القيامة
 : أنا املدائني قال:زهري قالبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٣١
:  ابن زهري قال.عمرو سنة مخس ومخسني باملدينةبن ++اليرس كعب++ أبومات

اليرس ++ أبو:سعد عن ابن إسحاق قالبن ++أيوب عن إبراهيمبن ++ونا أمحد
 اهللا ++عمرو من آخر أصحاب رسولبن ++عبادبن ++عمروبن ++كعب
 .اهالًك

نصاريْجُعبن ++كعب −٩٦٤   )*(رة ا
 . وجاء إىل الكوفة, سكن املدينة,إسحاق++ أبو: ويقال,حممد++ أبو:يقال
 نا: موسى الفروي قالبن ++ هارون : قالعبداهللا  −٢٨٣٢

 :صالح قالبن ++ عن أبان,إسحاقبن ++ حدثني سعيد:ضمرة قال++أبو
 .حممد++ أبايا: عجرةبن ++ أن رجال قال لكعب:احلسن++بن أبي++أخربين احلسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/١٩:ق[  ۩  

 .بن عباد وآخر, به++بتاممه عن حممد) ٣٠١٤( أخرجه مسلم )١(
أسد « و,)١/٣١٩( »والتاريخ املعرفة«و ,)٧/٢٢٠( »البخاري تاريخ«:  انظر لرتمجته(*)

» اإلصابة«, و)٥٢ /٣(» السري«, و)١/٤١٠(» االستيعاب«, و)١/٩٣٦ (»الغابة
)٥/٥٩٩.( 



  رابعاملجلد ال ٢٣٨

بن ++عبيدبن ++عديبن ++أميةبن ++عجرةبن ++كعب: سعدبن ++وقال حممد
بن ++أراشةبن ++مريبن ++سويدبن ++غنم بن++عوفبن ++عمروبن ++احلارث
 .قضاعةبن ++فاحلابن ++بليبن ++قرانبن ++)١(قمشيلبن ++عميلةبن ++عامر

 وهكذا ,السائببن ++حممدبن ++هكذا نسبه هشام: سعدبن ++وقال حممد
 من ,هو حليف لبني قوقل: عامرة األنصاري قالبن ++حممدبن ++عبداهللاقال 

 .اخلزرجبن ++بني عوف
وقال ابن . ليس بحليف لكنه من أنفسهم: عمربن ++قال حممدو: قال
 .وطلبنا نسبه يف كتاب األنصار فلم نجده: سعد

 ثم أسلم ,عجرة قد استأخر إسالمهبن ++وكان كعب: عمربن ++قال حممد
 . وروى عنه,اهللا ++وشهد املشاهد مع رسول

زنجويه بن ++امللكعبدبن ++ حممدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٣٣
بن ++عبداهللا عن , أنا معمر:الرزاق قالعبدنا : حممد قاالبن ++۩زهريو

 أن :عبداهللابن ++ عن جابر,سابطبن ++الرمحنعبد عن ,خثيمبن ++عثامن
عجرة عن بن ++يا كعباهللا ++أعاذك«: عجرةبن ++ قال لكعباهللا ++رسول

 أمراء يكونون بعدي«: وما إمارة السفهاء? قال: , قال»إمارة السفهاء
ّهيتدون هبداي, وال يستنون بسنتي, فمن صدقهم بكذهبم, وأعاهنم ++ال ّ

ّعىل ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم, وال يردوا علي احلوض,  ُ ِ
ومن مل يصدقهم عىل كذهبم, ومل يعنهم عىل ظلمهم فأولئك مني وأنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ر( هكذا يمكن أن تقرأ يف )١(

 .]ر−ب/١٩:ق[  ۩  



 ٢٣٩ بعرااملجلد ال  

ّالصوم جنة, والصدقة : عجرةبن ++يا كعب. ّمنهم, وسريدون علي احلوض ُ
 عجرة, إنهبن ++يا كعب. برهان: أو قال− اخلطيئة, والصالة قربان تطفئ

عجرة, بن ++يا كعب. يدخل اجلنة حلم نبت من سحت النار أوىل به++ال
  .)١(»الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها, وبائع نفسه فموبقها

بن ++ نا هارون:محيد الرازي قالبن ++ حممدنا : قالعبداهللا  −٢٨٣٤
لقيت : وائل قال++ أبي عن,عديبن ++ عن الزبري,عنبسة عن ,املغرية
أحرمت :  فسألته عن حلق رأسه فقال,عجرة يف هذه السوقبن ++كعب

 ,ا ألصحابيًرْدِ فأتاين وأنا أطبخ ق فبلغ ذلك النبي ,فآذاين القمل
احلقه وأطعم «: فقال النبي ,  بإصبعه رأيس فانتثر منه القملّفحك

  .)٢(»ستة مساكني
نا : قالحريث بن ++عامر احلسني++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٨٣٥
ْموسى, عن عبيدةبن ++الفضل َ  عن ,مالك األنصاري++ أبي عن, الضبيُ

 عن ,ناينيِّ كذا قال الس:عامر++ أبوقال−عجرة بن ++ عن كعب,وهببن ++زيد
: اهللا ++قال رسول:  قال−وهو عندي غلط: عامر++ أبوعجرة قالبن ++كعب

 . ۩+)٣(»ظل إال ظله++ اليف ظله يوماهللا ++ أنظر معرسا, أو يرس عنه أظلهَمن«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كالمها عن عبدالرزاق, به) ١١٣٨(بن محيد ++, وعبد)٣٢١ /٣( أخرجه أمحد )١(
واحلديث يف . بن محيد الرازي, به++عن حممد) ٣/٦٧(» تفسريه« أخرجه الطربي يف )٢(

 . هذا الوجهمن غري » الصحيحني«
قال . بن حريث, به++من طريق احلسني) ١٩/١٠٦(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(

بن معتب وهو ++عبيدة: رواه الطرباين يف الثالثة وفيه«): ٤/١٣٤(» املجمع«اهليثمي يف 
 . »مرتوك

 .]ر−أ/٢٠:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٤٠

 عن ,عمروبن ++اليرس كعب++ أبي وهذا احلديث يروى عن:
 .النبي 
  عن,ضمرة++ أبو نا:موسى قالبن ++ هاروننا : قالعبداهللا  −٢٨٣٦
هدت أو ش: عجرة قالبن ++كعبسلامن موىل بن ++لقس عن ,حازم++أبي

 ,عَّ يلبسون املعصفر املشبرأيت أربعة أو مخسة من أصحاب النبي 
  .)١(عجرةبن ++منهم كعب

عجرة سنة ثنتني بن ++ كعبّويفُت:  بلغني عن ابن نمري قال:
 .ومخسني

نصاريبن ++كعب −٩٦٥   )* (عبداهللا++ أبومالك السلمي ا
 . أحاديثى عن النبي  ورو, سكن املدينة,الرمحنعبد++ أبو:ويقال
 صدقة أخربين: حممد قالبن ++ زهريحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٣٧

 . عن ابن إسحاق,سابقبن ا
 عن ابن إسحاق فيمن , أبيحدثني:  ابن األموي قال −٢٨٣٨

بن ++سوادبن ++كعببن ++القنيبن ++كعب++بن أبي++مالكبن ++كعب: شهد العقبة
 .سلمةبن ++كعببن ++غنم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال اهليثمي يف وق. ضمرة, به++من طريق أبي) ١٩/١٥١(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

 . »ولقيس مل أعرفه«): ٥/١٥٧(» املجمع«
معرفة «, و)١/٤١٠(» االستيعاب«, و)١/٩٣٨(» أسد الغابة«:  انظر لرتمجته(*)

» هتذيب الكامل«, و)٥٠/١٨١(» تاريخ دمشق«, و)٥/٢٣٦٦(ألبي نعيم » الصحابة
 ).٥/٦١٠(» اإلصابة«, و)٢٤/١٩٤(



 ٢٤١ بعرااملجلد ال  

 , نا ابن فليح:موسى قالبن ++ هارونحدثني : قالداهللاعب  −٢٨٣٩
مالك السلمي يف السبعني بن ++كعب:  عن الزهري,عقبةبن ++عن موسى

 . بالعقبةاهللا ++الذين بايعوا رسول
بن ++ حدثني أمحد:زهري قالبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٤٠
بن ++ نا حممد:نمري قال بن++عبداهللا نا :سعيد القطان قالبن ++حييىبن ++حممد

 ة أن ابن:كعببن ++الرمحنعبد عن ,فضيلبن ++ عن احلارث,إسحاق
 .الرمحن يف حديث ذكرهعبد++ أبايا: معرور قالت لكعببن ++الرباء
نا : قال++ أبيحدثني: أمحد قالبن ++عبداهللا نا:  قالعبداهللا  −٢٨٤١
ية كعب يف ن كانت ُك:مالك قالبن ++إسامعيل من ولد كعببن ++۩هارون
 ومل يكن لاملك ولد غري ,اهللاعبد بأبي اه النبي ّ فكن,بشري++ أبواجلاهلية
  .)١(كعب
بن ++ نا صدقة:حممد قالبن ++ زهريحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٤٢
اهللا عبيدبن ++ بني طلحةاهللا ++ آخى رسول: عن ابن إسحاق قال,سابق

 .)٢(مالك أحد بني سلمةبن ++وبني كعب
  حدثني:أمحد قالبن ++عبداهللا حدثني : قالعبداهللا  −٢٨٤٣
بن ++ ولد كعب:موسى األنصاري قال++ أبوإسامعيلبن ++نا هارون: قال++أبي

 اهللاعبيدكعب وبن ++كعب وفضالةبن ++الرمحنعبدكعب وبن ++عبداهللامالك 
 .كعببن ++كعب ووهببن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٢٠:ق[  ۩  

 .إىل املصنف) ٥/٦١١(» اإلصابة« عزاه احلافظ يف )١(
 .عن صدقة) ٢/٥٢٤(» السري« ذكره الذهبي يف )٢(



  رابعاملجلد ال ٢٤٢

بن ++الرمحنبدع وعبداهللابن ++ وخارجةعبداهللابن ++النعامن: عبداهللافولد 
 .عبداهللابن ++لعق ومعبداهللابن ++ وعمرعبداهللا

بن ++كعب, وكعببن ++عبدالرمحنبن ++بشري: كعببن ++وولد عبدالرمحن
 .عبدالرمحن مل يكن له ولد غري هذين

 .كعب أكرب ولد أبيه وهو وصيهبن ++عبداهللاو
 وكنية ,ن ولد كعبِن مات مَن آخر مِكعب مبن ++عبداهللاومات 

 .الرمحنعبد++ أبو:عبداهللا
بن ++ نا صدقة:حممد قالبن ++ زهريحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٤٤
بن ++سهلبن ++أمامة++بن أبي++حدثني حممد:  عن ابن إسحاق قال,سابق
 .مالكبن ++كعببن ++الرمحنعبد عن ,أمامة++ أبي عن أبيه,حنيف
 : قال ابن إسحاق:قال++ أبيحدثني : ابن األموي قال −٢٨٤٥

مالك بن ++كعببن ++الرمحنعبد أن : عن أبيه,أمامة++بن أبي++مدحدثني حم
 فكنت إذا خرجت به إىل ,كعب حني ذهب برصه++ أبي كنت قائد:قال

فمكثت : زرارة قالبن ++أمامة أسعد++ أبي فسمع األذان هبا صىل عىل,اجلمعة
له  ۩يسمع األذان إىل اجلمعة إال صىل عليه واستغفر++ الا عىل ذلكًينِح
له إذا سمع ++ ماأسأله++ ال إن هذا بي لعجز أن,واهللا:  فقلت يف نفيس:قال

وم فخرجت به ي: زرارة? قالبن ++أمامة أسعد++ أبياألذان باجلمعة صىل عىل
 :صىل عليه واستغفر له, فقال له األذان اجلمعة كام كنت أخرج, فلام سمع

 ?زراراةبن ++أمامة أسعد++ أبيباجلمعة صليت عىللك إذا سمعت األذان ++ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−أ/٢١:ق[  ۩  



 ٢٤٣ بعرااملجلد ال  

 بني بياضة يف )١(]هزم حرة[ن مجع بنا باملدينة يف َمأول  كان ,أي بني: قال
أربعون : وكم أنتم يومئذ? قال: نقيع اخلضامت قلت: نقيع يقال له

  .)٢(رجال
 .واللفظ لزهري

الوليد بن ++ هاشم:طالب اهلروي هو++ أبونا:  قالعبداهللا  −٢٨٤٦
 عن , عن الزهري,حسنيبن ++سفيان عن ,صدقةبن ++ نا إبراهيم:قال
ن آخر خطبة خطبناها إ:  أنه قال: عن أبيه,مالكبن ++كعببن ++اهللاعبد

يا معرش املهاجرين, إنكم قد أصبحت تزيدون, وإن «:  قالاهللا ++رسول
ْاألنصار قد انتهوا, وإهنم عيبتي التي أويت إليها فأكرموا حمسنهم,  )٣(َ

 .)٤(»وجتاوزوا عن مسيئهم
نا : الفرج احلميص قالبن ++عتبة أمحد++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٨٤٧
 عن ,الوليدبن ++ حممد: يعني,يد حدثني الزبي:الوليد قالبن ++بقية

 أن :مالكبن ++ عن كعب,مالكبن ++كعببن ++الرمحنعبد عن ,الزهري
حيرش الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي عىل تل, «:  قالالنبي 

ّ حلة خرضاء, ثم يؤذن لي أن أقولفيكسوين ربي  أن أقول, اهللا ++شاء++ ماُ
 .)٥(»فذلك املقام املحمود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»هزم النبيت من حرة«: , ويف مصدر التخريج)ر(بني املعقوفني غري واضح يف ++ ما)١(
 . من طريق آخر, عن ابن إسحاق, به) ١٠٦٩(داود ++ أخرجه أبو)٢(
 ). ٣/٦١٧(البن األثري » هايةالن«.  أي خاصتي وموضع رسي)٣(
 . من طريق آخر, عن الزهري, به) ٣/٥٠٠( أخرجه أمحد )٤(
 .  من طريق آخر عن الزبيدي, به)٣/٤٥٦( أخرجه أمحد )٥(



  رابعاملجلد ال ٢٤٤

عبدالرمحن بن ++عبيداهللا املخزومي سعيد++ أبونا:  عبداهللا قال −٢٨٤٨
بن ++عبداهللا عن , عن ابن شهاب,ديناربن ++ عن عمرو, نا سفيان:قال

أرواح الشهداء يف طري «:  أنه قال عن النبي , عن أبيه,مالكبن ++كعب
ُخرض تعلق من ثمر اجلنة  َ ْ   .)١(»أو شجر اجلنة−َ

 نا :الفرج موىل بني هاشمبن ++ حممدنا : قال عبداهللا۩ −٢٨٤٩
بن ++الرمحنعبد عن عبداهللا,بن ++ عن إسحاق,حرب املالئيبن ++السالمعبد
  .)٢(لت يد النبي ّلام نزلت توبتي قب:  عن أبيه قال,مالكبن ++كعب

, أحسبه  أيام معاويةّويفُمالك تبن ++ وبلغني أن كعب:
  .بالشام, وقد ذهب برصه

 )*(مرة السلمي ثم البهزيبن ++كعب −٩٦٦
 . أحاديث وروى عن النبي ,سكن الشام

 ,معاوية++ أبو نا:شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٨٥٠
  عن رشحبيل,اجلعد++بن أبي++مل عن سا,مرةبن ++ عن عمرو,عن األعمش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومل » عن ابن لكعب«: من طريق آخر, عن ابن عيينة, وفيه) ١٥٦٥( أخرجه الرتمذي )١(

 .»هذا حديث حسن صحيح«: يسمه, وقال الرتمذي
 .]ر−ب/٢١:ق[  ۩  

 .من طريق املصنف به) ٢٠٦ /٥٠( أخرجه ابن عساكر )٢(
طبقات «, و)٨/٥(» التاريخ الكبري«, و)٧/٤١٤(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٣(» الثقات«, و)٢/٣٧٨(» معجم الصحابة«, و»خليفة
هتذيب «, و)٥/٢٣٧٣(» معرفة الصحابة«, و)١/٤١١(» االستيعاب«, و)١/٩٣٩(

 ).٥/٦١٢(» اإلصابة«, و)٢٤/١٩٦(» الكامل



 ٢٤٥ بعرااملجلد ال  

اهللا ++ حدثنا عن رسول, يا كعب:مرةبن ++قلنا لكعب: السمط قالبن ا
, يا رسول اهللا:  وجاءه رجل فقالاهللا ++كنا عند رسول:  قال,

اللهم اسقنا غيثا «:  يديه وقالاهللا ++فرفع رسول:  قال,ملرضاهللا ++استسق
وا ُعَّمَفام ج:  قال»ّنافعا غري ضار )٢(ري رائثمريا عاجال غ )١(ًمغيثا مريعا

مت ّ قد هتد,يا رسول اهللا:  فأتوه فشكوا إليه املطر فقالوا,وابأجي حتى
فجعل :  قال»اللهم حوالينا وال علينا«:  بيدهاهللا ++فقال رسول. البيوت

  .)٣(امالِا وشًع يمينّالسحاب يتقط
نا : معاوية قال++بو أنا:  جدي قال:  قالعبداهللا  −٢٨٥١

بن ++قال كعب: اجلعد قال++بن أبي++ عن سامل,مرةبن ++ عن عمرو,األعمش
 ومل يذكر جدي يف حديثه هذا , فذكر احلديثاهللا ++سمعت رسول: مرة
  .السمطبن ++معاوية رشحبيل++ أبيعن

اهللا عبيد++ أبو۩الرمحنعبدبن ++ سعيدنا : قالعبداهللا  −٢٨٥٢
 ,اجلعد++بن أبي++ عن سامل,املعتمربن ++ عن منصور,سفياننا : املخزومي قال

: أسمع? قالأي الليل  سئل  أن النبي :مرةبن ++ عن كعب,عن رجل
  .)٤(»جوف الليل اآلخر«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِاملُخصب الناجع:  املريع)١(  ). ٤/٦٧٦(البن األثري » النهاية«. ْ
 ). ٢/٦٨٥(البن األثري » النهاية«. ّ أي غري بطيء متأخر)٢(
من طريق ) ١٢٦٩(وأخرجه ابن ماجه . معاوية, به++عن أبي) ٤/٢٣٥( أخرجه أمحد )٣(

 .عاويةم++آخر, عن أبي
 .]ر−أ/٢٢:ق[  ۩  

 . من طريق آخر, عن سفيان, به) ٤/٣٢١( أخرجه أمحد )٤(



  رابعاملجلد ال ٢٤٦

شعريبن ++كعب −٩٦٧   )*(عاصم ا
  وروى عن النبي , سكن مرص,مالك األشعري++ أبو إنه:ويقال
 .أحاديث
نا : خيثمة ومجاعة قالوا++ وأبو جديحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٥٣

 عن أم ,صفوانبن ++عبداهللابن ++ عن صفوان, عن الزهري,ابن عيينة
ليس من الرب الصوم يف «:  قال عن النبي ,عاصمبن ++ عن كعب,الدرداء
 .)١(»السفر
 :الرزاق قالعبد نا : ابن زنجويه قالحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٥٤

 صفوان, عن أم الدرداء,بن ++عبداهللابن ++أنا معمر, عن الزهري, عن صفوان
يف  )٢(ّليس من امرب امصيام«:  قال عن النبي ,عاصمبن ++عن كعب

  .)٣(»سفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٧/٢٢١(» التاريخ الكبري«, )٧/٤١٤(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
, )١/٩٣٦(» أسد الغابة«, و)٢/٣٧٦(» معجم الصحابة«, و)٣٥٢ /٣(» الثقات«و
 ).٥/٦٤٧(» اإلصابة«, و)٢٤/١٧٧(» هتذيب الكامل«, و)١/٤١٠(» االستيعاب«و

وأخرجه النسائي . كالمها عن سفيان, به) ٥/٤٣٤(, وأمحد )٨٦٤( أخرجه احلميدي )١(
من طريق آخر عن ) ٢٠١٦(, وصححه ابن خزيمة )١٦٦٤(, وابن ماجه )٤/١٧٤(

 .سفيان, به
 هذه«): ٢/٤٤٩(» التلخيص«قال احلافظ يف . »ليس من الرب الصيام يف السفر«:  يريد)٢(

 خاطب  يالنب يكون أن وحيتمل ,اًميم التعريف الم جيعلون اليمن أهل لبعض غةل
 عىل هبا نطق هذا األشعري يكون أن وحيتمل .لغته ألهنا كذلك األشعري هبذا هبا
 الثاين وهذا ,به سمعها الذي باللفظ وأداها ,عنه الراوي عنه فحملها غتهُل من َِفلَأ++ما

 . »أعلم واهللا ,عندي أوجه
 . الرزاق, به++عن عبد) ٥/٤٣٤( أخرجه أمحد )٣(



 ٢٤٧ بعرااملجلد ال  

بن ++نا وهب:  قالعبداهللابن ++ هارونحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٥٥
 عن ,سمعت النعامن حيدث عن الزهري: قال++ أبينا: جرير قال
: عاصم األشعري قالبن ++ عن كعب,اء عن أم الدردعبداهللا,بن ++صفوان

  .)١(»ليس من امرب امصوم يف امسفر«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
 نا :موسى قال++ أبوعبداهللابن ++ هاروننا:  قالعبداهللا  −٢٨٥٦
بن ++جعفربن ++ حدثتنا كرامة ابنة احلسني:حممد الزهري قالبن ++يعقوب
 ,عياش++ أبيحيدث عن++بي أسمعت: كعب قالتبن ++عبداهللابن ++احلارث

سمعت : عاصم األشعري قالبن ++ عن كعبعبداهللا,بن ++عن جابر
أليس هذا «:  يقول يف حجة الوداع يف وسط أيام األضحياهللا ++رسول

فإن حرمتكم بينكم كحرمة «:  قال,اهللا ۩بىل يا رسول:  قالوا»اليوم حرام?
 .)٢(»يومكم هذا

 . هذا حديث غريب:

شعري −٩٦٨   )*(أبو مالك ا
 .مالكبن ++احلارث: عمرو, ويقال: عاصم, ويقالبن ++كعب: بلغني اسمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بن جرير, به++من طريق آخر, عن وهب) ١٩/١٧٤( أخرجه الطرباين يف الكبري )١(

 .]ر−ب/٢٢:ق[  ۩  
وقال . بن حممد, به++من طريق آخر, عن يعقوب) ١٩/١٧٥( أخرجه الطرباين يف الكبري )٢(

 . »نة احلسني, ومل أجد من ذكرهاوفيه كرامة اب«): ٣/٢٧٢(» املجمع«اهليثمي يف 
» أسد الغابة«, و)٣/٧٥(» الثقات«, و)٤/٣٥٨(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

معرفة «, و)٦٧/١٨٧(» تاريخ دمشق«, و)٢/٦١(» االستيعاب«, و)١/١٢٣٩(
 ).٧/٣٥٦(» اإلصابة«, و)٢٤٥ /٣٤(» هتذيب الكامل«, و)٦/٣٠٠٢(» الصحابة



  رابعاملجلد ال ٢٤٨

  سمعت:أمحد قالبن ++عبداهللا حدثني : قالعبداهللا  −٢٨٥٧
 قد أخرجنا من ,اسمه عمرو, أخلقه++ مامالك األشعري++ أبو:يقول++أبي

 .حديثه فيمن اسمه عمرو
بن ++ نا الوليد:مرو املسيبي قالعبن ++ داودنا : قالعبداهللا  −٢٨٥٨

 ,نعيم األزديبن ++عبداهللا عن ,العزيز األزديعبدبن ++ نا حييى:مسلم قال
 أن :موسى األشعري++ أبي عن,بَزْرَعبن ++الرمحنعبدبن ++عن الضحاك

 عقد ألبي مالك األشعري عىل خيل الطلب وأمره بطلب اهللا ++رسول
  .)١(هوازن حني اهنزمت

املغرية ++ أبو نا: قالهانئبن ++ إبراهيمحدثني : قالهللاعبدا  −٢٨٥٩
  أن− رشحيا:يعني– عن ابن عبيد احلرضمي ,عمروبن ++ نا صفوان:قال
 ليبلغ ,يا سامع األشعريني: مالك األشعري لام حرضته الوفاة قال++أبا

حلوة الدنيا مرة «:  يقولاهللا ++الشاهد منكم الغائب إين سمعت رسول
 .)٢(»ة الدنيا حلوة اآلخرةاآلخرة, ومر

ð^<ác<åç×jè<Hàè†ÃÖ]æ<ë^£]<ðˆ¢]<†}a<<]<àè†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<ðˆ¢]<»
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oè^u_<“’‘<ßÖ]<àÂ<ïæ…æ<Híßè‚¹]<àÓ‰<æ†ÛÂJ< <

عمرو بن ++عبرشيح اخلزاعي ك++ أبو:عبداهللابن ++موسى هارون++ أبوقال
 .عمروبن ++خويلد: ويقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بن مسلم, به++من طريق آخر, عن الوليد) ٥/٣٤٢( أخرجه أمحد )١(
 . املغرية, به++عن أبي) ٥/٣٤٢( أخرجه أمحد )٢(



 ٢٤٩ بعرااملجلد ال  

  .۩ومات سنة ثامن وستني باملدينة

فرغ من نسخه لسبع بقني من شعبان سنة ثالث عرشة ومخسامئة, 
ًواحلمد هللا وحده, وصلواته عىل سيدنا حممد وآله وسلم تسليما كثريا ً)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٢٣:ق[  ۩  

القاسم ++صورة السامع يف نسخة أبي« : كتب يف هذه الصحفة صورة السامع وهذا نصه) ١(
بن ++حممدعبداهللا ++بن الفرج, وهي اآلن بيد الفقيه أبي++بن علي++السميع++بن عبد++املسلم
 .الرسور الروحي++أبي

بن ++حفص عمر++بن إبراهيم الرازي, وولده حممد وأبو++العباس أمحد++سمع مجيعه أبو
بن عبدالرمحن ++بن احلسن++بن موسى الكباش وعبدالرمحن++حممد الصقلي ومنجا

بن إسحاق القضاعي, وذلك ++بن عبدالرمحن++حممد احلسن++القضاعي, بقراءة والده أبي
 . ربيع األول سنة إحدى وأربعني وأربعامئةيف شهر

عبداهللا ++سمع مجيع هذا اجلزء من أوله إىل آخره عىل الشيخ األجل الثقة العدل أبي
, بقراءة الشيخ احلافظ الزاهد أبي++بن أمحد++حممد الطاهر ++بن إبراهيم الرازي 
 .بن حممد السلفي األصبهاين ++أمحد

 .بن عمر األنصاري اخلزرجي املقرئ النحوي الصقلي++ عليبن++عمرو عثامن++والشيخ أبو
 .بن حسني الدينديان++بن املستحل وابن أخيه إبراهيم++األسوار عمر++والشيخ أبو
 .بن إسحاق الطربي++بن احلسني++إسحاق إبراهيم++والشيخ أبو
 .بن موهوب القارئ الواعظ++الطاهر عبداملنعم++والشيخ أبو

 .املسلم الصعيديبن ++والشيخ عبداملنعم
 .بن إبراهيم القرار املقرئ++العباس أمحد++والشيخ أبو
 .بن وهب العطار++عبداهللا حممد++والشيخ أبو

بن إبراهيم ++بن أمحد++عبداهللا حممد++وأبو احلسني حييى أخو وإبراهيم ابنا الشيخ أبي
 .قياحلسني الدمش++حممد عبداهللا ابنا أبي++عبداهللا حممد وأبو++الرازي, وأبو

بن علي ++القاسم عبدالرمحن++وأبو إسحاق إبراهيم وإسامعيل ابنا قاسم الزيات وأبو
 .املنبجي

 .بن يوسف األردبيلي++وعبدالعزيز
 = .بن ياسني املقرئ الرضير++بن عبدالعزيز++وسمع من العالمة األول ياسني



  رابعاملجلد ال ٢٥٠

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اليرس الصوري++بن أبي++بن علي++ومن العالمة الثانية أخرض
بن يوف األمان اللمطي ++بن حممد++احلسن علي++لثالثة الشيخ أبوومن العالمة ا

بن حاتم األسدي سمعه من أوله إىل آخره عىل ++النحامي, وكاتب السامع إبراهيم
رشيك له, ++الكامل, وذلك يف رجب من ستة عرشة وستامئة, واحلمد هللا وحده ال

 .ًوصلواته عىل نبيه حممد وآله وسلم تسليما
 ].ر−ب/٢٣:ق[بن حممد األصبهاين ++أمحد... فاته بقراءيت++ن اللميطي مااحلس++وسمع أبو

حممد عبداهللا ابن القايض ++ًبلغ من أول اجلزء سامعا عىل الرشيف القايض الفقيه أبي
, بحق ++بن حييى++الفضل عبدالرمحن++الفقيه أبي بن إسامعيل العثامين الديباجي 

بن إبراهيم الرازي عن السعدي سامعا عن ابن ++بن أمحد++عبداهللا حممد++إجازته عن أبي
احلسن ++حممد عبداملجيد ابن الفقيه اإلمام أبي++بطة عن املؤلف الشيخ الفقيه املقرئ أبو

 .بن املقدم التميمي++شداد
بن عبدامللك الربعي بقراءة ++بكر++بن أبي++حممد عبدالكريم++والشيخ املقرئ أبو

 .عبداهللا البلوي الصقلي++بن أبي++القاسم++بن أبي++العباس أمحد++الشيخ الفقيه أبي
بن علي املقديس من حرف ++بن املفضل++وسمع هبذه القراءة كاتب السامع علي

الكاف إىل آخره, وصح له ذلك يف ذي القعدة سنة ثالث وستني ومخسامئة, وأعاد 
 .ّفاته, فصح له سامع مجيعه++كاتب السامع عىل ما

ألبي القاسم البغوي  » املعجم«ي والعرشون من قرأت هذا اجلزء وهو احلاد
ّبن قاسم الزيات املسجدي بحق سامعه من ++الطاهر إسامعيل++عىل الشيخ الصالح أبي

بن أمحد الرازي فسمعه صاحب املوىل القايض األجل الفقيه ++عبداهللا حممد++الشيخ أبي
ل السعيد األمري القاسم محزة ابن القايض األج++العامل األرشف علم الرواة أبو

. بن يوسف املخزومي++بن عمر وعثامن++احلسن علي ابن القايض املؤمتن عبداهللا له++أبي
العرب احلارثي املقديس ++بن أبي++بن مسلم++وكاتب السامع مرتىض ابن العفيف حاتم

الشافعي يف يوم األربعاء السادس عرش من مجادى األوىل سنة ست وسبعني ومخسامئة 
 .ّاألرشف بالعرافة وصحبدار القايض 
 .»]ر−أ/٢٤:ق[اهللا ونعم الوكيل ++حسبنا



 ٢٥١ بعرااملجلد ال  

زء الثاني والعشر عجم«ن من وا  »كتاب ا

 تأليف
 العزيز البغويعبدبن ++مدبن ++عبداهللا :أبي القاسم
 بن++مدبن ++اهللاعبيد :عبداهللاأبي  رواية
ي, عنهبن ++دانبن ++مد  بMة العك

نا به القاضي مد++ أبوأخ دبن ++الفضل   بن++أ
  السعدي, عنهسىعي

مدعبداهللا++ أبياع الشيخ دبن ++  إبراهيم الرازي, بن ++أ
 ۩بهاهللا ++نفعه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٢٤:ق[  ۩  

 



  رابعاملجلد ال ٢٥٢



 ٢٥٣ بعرااملجلد ال  

ن الرحيم اهللا++بسم  الر
 عونك اللهم

عيسى السعدي, قراءة بن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبو القايض
ى اآلخرة , وذلك بمرص يف مجادفأقر بهسمع أعليه من أصل كتابه, وأنا 
بن ++اهللاعبيد عبداهللا++ أبي عىلئقر: ئة, قالامسنة إحدى وأربعني وأربع

 :, وأروه عنيّ عليئقر:  أسمع, قالبطة, وأنابن ++محدانبن ++حممدبن ++حممد

زاعيبن ++ كعب:أبو شريح −٩٦٩   )*(عمرو ا
  . أحاديث وروى عن النبي ,عمرو سكن املدينةبن ++خويلد: ويقال
عمرو بن ++كعب: اخلزاعيرشيح ++ أبو:عبداهللابن ++موسى هارون++ أبوقال
 .ومات سنة ثامن وستني باملدينةعمرو, بن ++)١(خويل: ويقال

 .عمروبن ++رشيح كعب++ أبياسم: بن نمريوقال ا
 :يقول++ أبي سمعت:زهري قالبن ++ أمحدنا : قالعبداهللا  −٢٨٦٠

 .عمروبن ++كعب: رشيح++أبو
عباد بن ++يونس وحممدبن ++ رسيجحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٦١

  عن,جبريبن ++ عن نافع,ديناربن ++ عن عمرو,نا سفيان: املكي قاال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» الثقات«, و)٩/٨٣(» التاريخ الكبري«, و)٤/٢٩٥(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» معرفة الصحابة«, و)١/١٣٥(» االستيعاب«, و)١/١١٩٥(» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٢(
 ).٧/٢٠٤(» اإلصابة«, و)٤٠٠ /٣٣(» هتذيب الكامل«, و)٥/٢٩٢٧(

 .كام سبق» خويلد«: , والصواب)ر( ضبب عليها يف )١(



  رابعاملجلد ال ٢٥٤

َمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن «:  قال  عن النبي,رشيح++أبي
َإىل جاره, من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه, من كان يؤمن 

  .)١(»ًباهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت
 ,نا ابن عيينة: موسى قالبن ++ جماهدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٦٢

رشيح ++ أبي عن, عن أبيه,يدسع++بن أبي++ عن سعيد,عن ابن عجالن
َمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم «:  قالاهللا ++ أن رسول:اخلزاعي

ضيفه, وجائزته يوم وليلة, وال حيل أن خيرجه, والضيافة ثالثة أيام, وما 
 .۩+)٢(»أنفق عليه بعد ثالث فهو صدقة

  عن,قربي عن سعيد امل,أنسبن ++ روى هذا احلديث مالك:
  .)٣( عن أبيه: ومل يقل. عن النبي ,رشيح++أبي

 عن , عن القعنبي, به عمي وغريهحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٦٣
 .رشيح++ أبي عن, عن سعيد,مالك
بن ++نا حممد: عبداهللا قالبن ++حدثني هارون:  عبداهللا قال −٢٨٦٤

: ن أبيه قال ع−ابن فضيل: يعني–احلارث بن ++حدثني عبداهللا: احلسن قال
كيف يدخل أحدكم «:  يقولاهللا ++سمعت رسول: رشيح يقول++ أباسمعت

 . )٤(»ًفليقل أحدكم خريا أو ليصمت«: وأخذ بطرف لسانه »!اجلنة مع هذا?
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريق ابن عيينة, به) ٤٨( أخرجه مسلم )١(
واحلديث . من طريق آخر, عن ابن عيينة, به) ٢٢/١٨٢(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(

 . رشيح++من غري هذا الوجه عن أبي» الصحيحني«يف 
 .]ر−أ/٢٥:ق[  ۩  

 . من طريق مالك, به) ٦١٣٥( أخرجه البخاري )٣(
 .رشيح, كام تقدم++من وجه آخر عن أبي» الصحيحني« مل نقف عليه من هذا الوجه وهو يف )٤(



 ٢٥٥ بعرااملجلد ال  

  نا:إبراهيم املروزي قالبن ++ إسحاقنا : قالعبداهللا  −٢٨٦٥
  عن,سعيد++بن أبي++ عن سعيد,جعفربن ++احلميدعبد عن ,خالد األمحر++أبو
أليس «:  فقالاهللا ++خرج علينا رسول: رشيح اخلزاعي قال++أبي

فإن «: نعم أو بىل, قال:  فقلنا»إله إال اهللا, وأين رسول اهللا?++ التشهدون أن
 وطرفه بأيديكم, فتمسكوا به; فإنكم لن اهللا ++هذا القرآن سبب طرفه بيد
 .)١(»تضلوا ولن هتلكوا بعده

بن ++نا أمحد: هارون احلربي قالبن ++ أمحدنا: قال عبداهللا  −٢٨٦٦
 عن ,فضيلبن ++ عن احلارث,إسحاقبن ++نا حممد: خالد الوهبي قال

اهللا ++سمعت رسول: رشيح قال++ أبي عن,جاء السلميرالع++بن أبي++سفيان
ْمن أصيب بدم أو خبل فهو باخليار من إحدى ثالث, فإن أراد «:  يقول َ

ًيديه بني أن يقتص أو يعفو, فإن قبل من ذلك شيئا, ثم الرابعة فخذوا عىل  ّ
  .)٢(»ًعدا بعد ذلك, فإن له النار خالدا فيها

 وقد روى, ۩رشيح مات سنة ثامن وستني++ أبا بلغني أن:
 . غري هذه األحاديثرشيح عن النبي ++أبو

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وصححه ابن حبان )٤٨٣(بن محيد ++, وعبد)١٠/٤٨١(شيبة ++ أخرجه ابن أبي)١(

 .خالد األمحر++من طريق آخر, عن أبي) ١٢٢(
إسحاق, ++من طريق أبي) ٢٦٢٣(, وابن ماجه )٤٤٩٦(داود ++, وأبو)٤/٣١(د  أخرجه أمح)٢(

 .به
 .]ر−ب/٢٥:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٥٦

  )*(عياضبن ++كعب −٩٧٠
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن مرص

بن ++عبداهللانا : عيسى املرصي قالبن ++ أمحدنا : قالعبداهللا  −٢٨٦٧
 , عن أبيه,نفريبن ++جبريبن ++الرمحنعبد عن ,صالحبن ++ عن معاوية,وهب

لكل أمة فتنة, وفتنة أمتي «: اهللا ++ قال رسول:عياض قالبن ++عن كعب
 .)١(»الامل

 عن ,نا معن :الصباح قالبن ++ احلسننا : قالعبداهللا  −٢٨٦٨
عياض بن ++ عن كعب, عن أبيه,نفريبن ++جبريبن ++الرمحنعبد عن ,معاوية

 ,حدثنا حديثا يف فتنة الامل:  قال عن النبي −صاحب النبي −
 فحدثني احلديث عىل ,فلقيته وهو هابط من العقبة وأنا صاعد وسطها

  .)١(»لكل أمة فتنة, وفتنة أمتي الامل«:  فقال,وجهه
ري هذا  غعياض عن النبي بن ++ وال أعلم روى كعب:

 .احلديث
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٧/٢٢٢(» التاريخ الكبري«, و)٧/٤١٤(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٩٣٨(» أسد الغابة«, و)٢/٣٧٤(» معجم الصحابة«, و)٣/٣٥٣(» الثقات«و
 ).٥/٦٠٨(» اإلصابة«, و)٢٤/١٨٧(» لكاملهتذيب ا«, و)١/٤١٠(» االستيعاب«و

 .من طريق آخر, عن معاوية, به) ٢٣٣٦(, والرتمذي )٤/١٦٠( أخرجه أمحد )١(



 ٢٥٧ بعرااملجلد ال  

 )*(زيدبن ++كعب −٩٧١
  وروى عن النبي , سكن املدينة,كعب األنصاريبن ++ زيد:ويقال

 .ًاحديث
إبراهيم بن ++الربيع الزهراين وأمحد++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٨٦٩

 سمعت :زيد قالبن ++ مجيل أنا:العوام قالبن ++ نا عباد:املوصلي قال
 فلام ,ج امرأة من بني غفارّ تزوزيد األنصاري يذكر أن النبي بن ++كعب

ّشدي عليك «:  فقال هلا−اً لطخ:أي–ا ًدخل هبا رأى بكشحها بياض ُ
 .)١(»ثيابك, واحلقي بأهلك

بن ++نا القاسم: أيوب قالبن ++زياد ۩حدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٧٠
ا من األنصار ذكر أنه كانت له ً صحبت شيخ:زيد قالبن ++ عن مجيل,مالك

ج ّ تزواهللا ++ حدثه أن رسول,كعببن ++زيدبن ++كعب: صحبة يقال له
 .)٢( فذكر احلديث...فارِامرأة من غ

معاوية الرضير ++ أبونا:  جدي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٧١
اهللا ++ رسولجّتزو: كعب قالبن ++ عن زيد,زيد الطائيبن ++نا مجيل: قال

 .)٣( وذكر احلديث...فارِ امرأة من بني غ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» االستيعاب«, و)١/٤٠٥(» أسد الغابة«, و)٧/٢٢٣(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٢/٦١٨(» اإلصابة«, و)٣/١١٨٩(» معرفة الصحابة«, و)١/٤٠٨(

 . بن زيد, به++من طريق آخر, عن مجيل) ٤٩٣ /٣( أخرجه أمحد )١(
 .]ر−أ/٢٦:ق[  ۩  

 . بن مالك, به++عن القاسم) ٤٩٣ /٣( أخرجه أمحد )٢(
 . معاوية, به++من طريق أبي) ٩/٤٨٦(» املحىل« رواه ابن حزم يف )٣(



  رابعاملجلد ال ٢٥٨

 أن النبي :كعببن ++زيدبن ++ عن مجيل,حدثنا رجل: معاوية++ أبوقال
  .)١( أمر هلا بالصداق

 واضطرب هذا احلديث عندي يف اإلسناد واملعنى من :
زيد بن ++يل وقد روى مج,ا وهو ضعيف احلديث جد,زيد الطائيبن ++مجيل

 نهإ :ويقال.  سألت ابن عمر:عن ابن عمر أحاديث يقول يف بعضها
 .ًاسمع من ابن عمر شيئ++ما

 قال: قال++ أبيحدثني: حنبل قالبن ++أمحدبن ++عبداهللا حدثنيوقد  −٢٨٧٢
 هذه األحاديث أحاديث ابن :زيدبن ++قيل جلميل: عياشبن ++بكر++أبو

إذا قدمت املدينة :  قالوا لي إنام,سمعت من ابن عمر++ ماأنا: عمر? قال
 . فقدمت املدينة فكتبتها,فاكتب أحاديث ابن عمر

  )*(ثعلبةبن ++كعب −٩٧٢
 . عنه حديثي وال أعلم رو,اًشهد بدر
: قال++ أبي حدثني: ابن األموي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٧٣

: اهللا ++ا مع رسولًإسحاق يف تسمية من شهد بدربن ++حدثني حممد
 .اخلزرجبن ++ من جهينة حليف بني طريف,لبةثعبن ++كعب

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . معاوية, به++من طريق أبي) ٩/٤٨٦(» املحىل« رواه ابن حزم يف )١(

 ).٥/٥٩٠(» إلصابةا«:  انظر لرتمجته(*)



 ٢٥٩ بعرااملجلد ال  

 )*(زيدبن ++كعب −٩٧٣
 .ًا حديثالنبي  ۩ ومل يرو عن,اًشهد بدر
 :قال++ أبي حدثني: ابن األموي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٧٤
 .إسحاقبن ++نا حممد
 عن ,عقبةبن ++ عن موسى,نا ابن فليح:  الفروي قال −٢٨٧٥

 .قيسبن ++زيدبن ++كعب: اهللا ++ع رسولا مًالزهري فيمن شهد بدر
 .النجاربن ++ديناربن ++حارثةبن ++كعببن ++ابن مالك: زاد ابن األموي

  )*(جباربن ++كعب −٩٧٤
 .ًا وال أعلم له حديث,اًشهد بدر
 , نا ابن فليح: هارون الفروي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٧٦

: اهللا ++سولا مع رً عن الزهري فيمن شهد بدر,عقبةبن ++عن موسى
بن ++كعببن ++ حليف بني ساعدة,ثعلبة من غسانبن ++جباربن ++كعب

 .اخلزرج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» أسد الغابة«, و)٣/٣٥١(» الثقات«, و)٥٢١ /٣(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» معرفة الصحابة«, و)٥/٥٩٦(» اإلصابة«, و)١/٤٠٨(» االستيعاب«, و)١/٩٣٥(
)٥/٢٣٨٠.( 

 .]ر−ب/٢٦:ق[  ۩  
 ).٣/٦٩(» نيمؤتلف الدارقط«اجليم والزاي كام يف » مجاز«: , والصواب)ر(كذا يف (*) 

أسد «, و)٣/٣٥٣(» الثقات«, و)٣/٥٦٠(» الطبقات الكربى«: وانظر لرتمجته
, )٥/٢٣٨٠(» معرفة الصحابة«, و)١/٤٠٧(» االستيعاب«, و)١/٩٣٣(» الغابة

 ).٥/٥٩٢(» اإلصابة«و



  رابعاملجلد ال ٢٦٠

  )*(عمروبن ++كعب −٩٧٥
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن الكوفة, مرصفبن ++جد طلحة
 ,غياثبن ++نا حفص:  رسيج قالحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٧٧

أيت النبي ر:  عن جده قال, عن أبيه,مرصفبن ++ عن طلحة,عن ليث
)١(. 

 ,غياثبن ++ نا حفص: رسيج قالوحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٧٨
اهللا ++رأيت رسول:  عن جده قال, عن أبيه,مرصفبن ++عن ليث عن طلحة
 .ة إىل سالفتهّ مسح رأسه مر

نا :  قالعبداهللابن ++ هارونحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٧٩
 عن ,مرصفبن ++ طلحة عن, نا ليث:قال++ أبي حدثني: قالعبدالصمد

 وما )٢(َأنه رأى النبي  يمسح رأسه حتى يبلغ القذال : عن جده,أبيه
 .۩ )٣(مرة يليه من مقدم العنق

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٣(» الثقات«, و)٣/٥٦٠(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
هتذيب «, و)٤/٢٠١٦(» معرفة الصحابة«, و)١/٤١٠(» تيعاباالس«, و)١/٨٦٣(

 ).٤/٦٧٢(» اإلصابة«, و)٢٤/١٨٤(» الكامل
واحلديث عند . من طريق طلحة به) ١/٤١٠(» االستيعاب«الرب يف ++ ذكره ابن عبد)١(

 . داود من وجه آخر عن طلحة, وسيأيت++أبي
 ). ١/٣١٢. (للعيني» داود++رشح أبي«. أول القفا:  القذال)٢(
 . من طريق آخر, عن ليث, به) ١٣٢(داود ++ أخرجه أبو)٣(

 .]ر−أ/٢٧:ق[  ۩  



 ٢٦١ بعرااملجلد ال  

 )*(عديبن ++كعب −٩٧٦
أنا : اهليثم قالبن ++األحوص حممد++ أبوثنا : قالعبداهللا  −٢٨٨٠
بن ++كعببن ++احلميدعبد حدثني :عفري املرصي قالبن ++كثريبن ++سعيد
بن ++ عن ناعم,احلارثبن ++ عن عمرو,عدي التنوخيبن ++كعببن ++علقمة
أقبلت يف وفد من أهل احلرية إىل النبي : عدي قالبن ++ عن كعب,)١(أجيل

 فلم نلبث أن , ثم انرصفنا إىل احلرية, فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا,
, ا مل يمتنبيلو كان :  فارتاب أصحابي وقالوااهللا ++جاءتنا وفاة رسول

 , ثم خرجت أريد املدينة, عىل اإلسالمُّقد مات األنبياء وثبت: فقلت
أخربين عن :  فقلته, فعجت إليها دونًنقطع أمر++ الفمررت براهب كنا

 ,ائتني باسمك من األسامء:  قال, يف صدري منه يشءلفحأمر أردته 
 فإذا ,الكعبيف هذا السفر لسفر أخرجه فألقيت  ألقه: فأتيته بكعب فقال

 وإذا بموته يف احلني الذي مات فيه فاشتدت , كام رأيتهبصفة النبي 
 , فأعلمته وأقمت عندهبكر ++ أبي فقدمت عىليت يف إيامن,فيه بصري

 فقدمت عليه  فوجهني أيضا عمر ,هني عىل املقوقس فرجعتّفوج
علمت أن : لي فقال , الريموك ومل أعلم هباة فأتيته يعني بعد وقع,بكتابه

 وعد اهللا ++ألن: ومل? قال:  قال.ال: الروم قتلت العرب وهزمتهم? قلت
فإن نبيكم قد :  قال. وليس خيلف امليعاد, ليظهر عىل الدين كلهنبيه 

  ثم سألني عن وجوه أصحاب النبي ,ت الروم قتل عادَِلتُصدقكم ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرفة «, و)٢/٣٨٠(» معجم الصحابة«, و)١/٩٣٦(» أسد الغابة«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٦٠٠(» اإلصابة«, و)١/٤١٠(» االستيعاب«, و)٥/٢٣٧٥(» الصحابة

 ).١/٤٥(البن ماكوال » كاملاإل« كام يف الياء وسكون اجليم وفتح اهلمزة بضم+ )١(



  رابعاملجلد ال ٢٦٢

, ۩الرمحن والزبريبدع كان فيمن أهدى إليه علي و, عمر وإليهمفأهدى إىل
 يف اخلطاب بن ++ا لعمرًوكنت رشيك: وأحسبه ذكر العباس قال كعب

  .)١(كعببن ++ن فرض لي يف بني عديا فلام فرض الديو,اجلاهلية
 .عدي غري هذا احلديثبن ++ وال أعلم لكعب:

  )*(حصبن ++)٢(ازّكن :أبو مرثد −٩٧٧
 .ًا حديث وروى عن النبي ,لشام سكن ا,حصن البدري الغنوي: ويقال
 نا حممد: قال++ أبينا: حدثني ابن األموي قال:  عبداهللا قال −٢٨٨١

بن ++ازّمرثد كن++ أبو:ا من املهاجرينًن شهد بدرَإسحاق يف تسمية مبن ا
 .املطلب++بن عبد++حصن حليف محزة

 ,نا ابن فليح:  هارون الفروي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٨٢
مرثد وابنه مرثد حليفان ++ أبو: عن الزهري قال,عقبةبن ++ىعن موس

 .ِّينَ ومها من غ,حلمزة
 أبي  سمعت:زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٨٣
 .حصنبن ++ازّمرثد كن++ أبو:حنبل يقوالنبن ++وأمحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٢٧:ق[  ۩  

 .من طريق املصنف, به) ٢/٣٨٠(» معجمه« أخرجه ابن قانع يف )١(
البن نارص الدين » التوضيح« كام يف زاي ثم ألف تليها املشددة والنون الكاف بفتح )٢(

)٧/١٩١.( 
» ستيعاباال«, و)١/٩٤٣(» أسد الغابة«, و)٤/٣١٦(» األنساب«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٢/٣٨٩(» معجم الصحابة«, و)١/٤١٤(



 ٢٦٣ بعرااملجلد ال  

مسلم, عن ابن بن ++نا الوليد: رشيد قالبن ++نا داود:  عبداهللا −٢٨٨٤
األسقع يقول يف بن ++سمعت واثلة: عبيداهللا قالبن ++دثني برسح: جابر قال

:  يقول−اهللا ++صاحب رسول−مرثد الغنوي ++ أباسمعت: هذه املقربة
 . )١(»ال جتلسوا عىل القبور, وال تصلوا إليها«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
لب املط++بن عبد++مرثد الغنوي حليف محزة++ أبوّويفُت: عمربن ++قال حممد

 .عرش من اهلجرةثنتي سنة 
 :بكري أو غريهبن ++ ويف كتاب ابن إسحاق من رواية يونس:

بن ++سعدبن ++۩خرشةبن ++عمروبن ++يربوعبن ++حصنيبن ++ازّ كن:مرثد++أبو
بن ++قيسبن ++سعدبن ++يعرصبن ++غنيبن ++غنمبن ++جالنبن ++طريف
 .طلبامل++بن عبد++ حليف محزة,مرضبن ++غيالن

زاعيبن ++كرز −٩٧٨   )*(علقمة ا
 . وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++كرز: عبيد قال++ أبي عن, عميحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٨٥
 وهو الذي قفا ,هنم++ عبد من بني روى عن النبي ,علقمة من خزاعة

 وهو أعاد معامل احلرم يف , حني دخال الغاربكر ++ وأبيأثر النبي 
 . فهي إىل اليوم,معاويةزمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بن مسلم, به++من طريق آخر, عن الوليد) ٩٧٢( أخرجه مسلم )١(

 .]ر−أ/٢٨:ق[  ۩  
, )٧/٢٣٨(» التاريخ الكبري«, و)٥/٤٥٨(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٩٣٢(» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٥(» الثقات«, و)٢/٣٧٢(» معجم الصحابة«و
 ).٥/٥٨٣(» اإلصابة«, و)٥/٢٤٠٩(» معرفة الصحابة«, و)١/٤٠٦(» االستيعاب«و



  رابعاملجلد ال ٢٦٤

: عباد قاالبن ++يونس وحممدبن ++حدثني رسيج:  عبداهللا قال −٢٨٨٦
أن رجال سأل النبي : علقمةبن ++نا سفيان, عن الزهري, عن عروة, عن كرز

هبم اخلري اهللا ++أيام أهل بيت من العرب أراد«: هل لإلسالم منتهى? فقال: 
والذي نفيس بيده : كأهنا الظالل, ثم قالأدخل عليهم اإلسالم, ثم تقع الفتن 

 .)٣(»يرضب بعضكم رقاب بعض )٢(ُصبا )١(لتعودن فيها أساود
بن ++ نا حممد:حممد قالبن ++ عباسحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٨٧

 عن ,قيسبن ++الواحدعبد عن , نا األوزاعي:رقساين قالقمصعب ال
يا :  فقالتى النبي ا أ أن أعرابي: كرز اخلزاعي,الزبري عنبن ++عروة
قيل يا :  هل لإلسالم من منتهى? فذكر احلديث وزاد فيه,اهللا ++رسول

رجل يف شعب من الشعاب «:  فأي املؤمنني يومئذ خري? قال,رسول اهللا
ّويدع الناس من شرهاهللا ++ّيتقي َ ِ َ«)٤(. 

  )*(كرز −٩٧٩
 .)٥(أحسبه مكي

بن ++نا حييى :حممد قالبن ++ عباسحدثني:  قالعبداهللا  −٢٨٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢/١٠٢٩(البن األثري » النهاية«. احليات: اجلامعة املتفرقة, وقيل:  األساود)١(
 ). ٣/١١(البن األثري » النهاية«. ٍ مجع صاب, وهم الذين يصبون إىل الفتنة, أي يميلون إليها)٢(
 . كالمها عن سفيان, به) ٤٧٧ /٣(وأمحد ) ٥٧٤( أخرجه احلميدي )٣(
 . من طريق األوزاعي, به) ٣/٤٧٧( أخرجه أمحد )٤(

معرفة «, و)١/٩٣١(» أسد الغابة«, و)٥/١٥٦(» اآلحاد واملثاين«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٥٨٦(» اإلصابة«, و)٥/٢٤١٠(» الصحابة

 . »مكيا«: واجلادة) ر( كذا يف )٥(



 ٢٦٥ بعرااملجلد ال  

 عن ابنة , عن ابن بديل,عمربن ++ نا نافع: نا ابن مهدي قال:قال ۩معني
 خلفه , يصلي إىل هذه الصخرةرأيت النبي : )١( عن أبيها قالت,كرز
  .)٢(بني اجلبلني++ مااّان قد سدّصف

صبن ++ كلثوم:هم الغفاريُأبو ر −٩٨٠   )* (اسبن ++عبيدبن ++ا
 وروى عن , سكن املدينة, بايع حتت الشجرة وكان ممن,من بني غفار

 .النبي 
 عن , حدثني أبي: ابن األموي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٨٩

 أن : عن ابن عباس,اهللاعبيد عن , فحدثني الزهري:ابن إسحاق قال
  واستخلف عىل املدينة, يف غزوة الفتح: يعني, مىض لسفرهالنبي 

 .)٣(خلفبن ++عبيدن ب++احلصنيبن ++ كلثوم:رهم++أبا
 عن ابن , نا أبي: ابن األموي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٩٠

−رهم ++ أبا أنه سمع:رهم++ أبي عن ابن أخي, حدثني الزهري:إسحاق قال
 − وكان من أصحاب بيعة الشجرة,احلصني الليثيبن ++واسمه كلثوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٢٨:ق[  ۩  

 .»قال«: , واجلادة)ر( ضبب عليها يف )١(
اآلحاد «عاصم يف ++وأخرجه ابن أبي. عن ابن معني, به) ٣/٢٦(» تاريخ الدوري «)٢(

 .من طريق آخر عن نافع, به) ٥/١٥٦(» واملثاين
أسد «, و)٧/٢٢٦(» التاريخ الكبري«, و)٤/٢٤٤(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )٥/٢٣٨٨(» معرفة الصحابة«, و)١/٤١٢(» عاباالستي«, و)١/٩٤٠(» الغابة
 ).٥/٦١٧(» اإلصابة«و, )٢٤/٢٠٣(» هتذيب الكامل«و

 .بن سعيد األموي, به++من طريق حييى) ١/٣٧٨( أخرجه الرتمذي يف العلل )٣(



  رابعاملجلد ال ٢٦٦

  .)١( فرست ذات ليلة, غزوة تبوكاهللا ++غزوت مع رسول: يقول
 ,أنا معمر: الرزاق قالعبد نا :منصور وغريه قالبن ++ أمحد −٢٨٩١

−رهم الغفاري ++ أبا أنه سمع:رهم++ أبي أخربين ابن أخي:عن الزهري قال
غزوت :  يقول− الذين بايعوه حتت الشجرةوكان من أصحاب النبي 

 فلام فصل رسى ليلة فرست قريبا منه , غزاة تبوكاهللا ++مع رسول
 , وقد دنت راحلتي من راحلته,طفقت أستيقظو ُعاسُّ النَّيَلَ عَىِقْلُفأ

خر راحلتي حتى ؤ فأ,رجله يف الغرز ۩فيفزعني دنوها خشية أن أصيب
 ورجله يف  فزمحت راحلتي راحلة النبي ,غلبتني عيني يف بعض الليل

 فرفعت رأيس ,»حس«:  فلم أستيقظ إال بقوله,الغرز فأصابت رجله
 يسألني  فطفق النبي »رس«:  قال,اهللا ++ لي يا رسولاستغفر: فقلت
ما فعل النفر «: يسألنيفقال وهو فأخربته, ن ختلف من بني غفار َعن م

 »السود?ما فعل النفر «: فقال, فحدثته بتخلفهم, »احلمر الطوال القطاط?
َالقصار اجلعاد القطاط الذين هلم نعم بشبكة وشدخ«: أو قال  فتذكرت »?)٢(َ

 :فقلت:  قال,ا من أسلمً بني غفار فلم أذكرهم حتى تذكرت رهطيف
فام «: اهللا ++ فقال رسول, أولئك رهط من أسلم وقد ختلفوا,رسول اهللا++يا

ًيمنع أحد أولئك حني يتخلف أن حيمل عىل بعري من إبله امرأ نشيطا يف 
قريش ّتعاىل, فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني املهاجرون من اهللا ++سبيل

  .)٣(»ِواألنصار وغفار وأسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به, من طريق آخر عن ابن إسحاق) ٤/٣٥٠( أخرجه أمحد )١(
 .]ر−أ/٢٩:ق[  ۩  

 ) ٣٢٨, ٣/٣٢٢(» معجم البلدان«. از من منازل غفار وأسلم باحلج)٢(
 . الرازق, به++عن عبد) ٤/٤٣٩( أخرجه أمحد )٣(



 ٢٦٧ بعرااملجلد ال  

 . عن معمر,الرزاقعبدوهذا لفظ حديث 
نا : حممد القايض قاالبن ++حدثني عمي وأمحد:  عبداهللا قال −٢٨٩٢
أخربين : إسحاقبن ++قال حممد: سعد قالبن ++نا إبراهيم: أيوب قالبن ++أمحد

 أنه سمع: رهم الغفاري++ أبيابن شهاب, عن ابن أكيمة الليثي, عن ابن أخي
 الذين بايعوا اهللا ++وكان من أصحاب رسول−احلصني بن ++رهم كلثوم++أبا

 غزوة تبوك, اهللا ++غزوت مع رسول:  يقول− حتت الشجرةاهللا ++رسول
 . )١(ابن أكيمة الليثي: فذكر احلديث, وزاد يف إسناده

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن سعد, عن صالح, عن ++من طريق إبراهيم) ٧٥٤(» األدب« أخرجه البخاري يف )١(

 .الزهري, عن ابن إسحاق, به
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ه كردم  ۩من ا
 )* (ميمونة بنت كردم++ أبو,سفيانبن ++كردم −٩٨١
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن الطائف

 نا: الربيع اجلرجاين قال++بن أبي++ احلسنينا : قالعبداهللا  −٢٨٩٣
بن ++ عن يزيد,يعىلبن ++الرمحنعبدبن ++عبداهللا نا :عامر العقدي قال++أبو
 إين ,يا رسول اهللا:  فقالاهللا ++سفيان لقي رسولبن ++ أن كردم:ةضب

َأس بوانةأنحر عىل رنذرت أن  َ  »هل هبا من وثن أو صنم?«:  فقال له)١(ُ
  .)٢(»فأوف بنذرك حيث نذرت«: قال. ال: قال

  نا يعقوب:منصور الطويس قالبن ++ حممدنا : قالعبداهللا  −٢٨٩٤
 :ضبة الطائفي قالبن ++يزيدبن ++عبداهللا نا :إسحاق احلرضمي قالبن ا

 أن أباها كردم :دم عن ميمونة بنت كر,ني عمتي سارة ابنة مقسمتحدث
 إين كنت نذرت يف اجلاهلية أن أذبح عىل بوانة عدة من :قال للنبي 

 : قال»هل هبا من يشء من أوثان اجلاهلية?«: اهللا ++الغنم فقال له رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٢٩:ق[  ۩  
, )٧/٢٣٧(» التاريخ الكبري«, )٥/٥١٤(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )٣/٩٩(» اآلحاد واملثاين«, و)٢/٣٩٣(» معجم الصحابة«, و)٣/٣٥٥(» الثقات«و
» معرفة الصحابة«, و)١/٤٠٦(» االستيعاب«, و)١/٩٣٠(» أسد الغابة«و
 ).٥/٥٧٨(» اإلصابة«, و)٥/٢٤٠٤(

َ بوانة)١(  ).١/٥٠٥(» معجم البلدان«. البحر ساحل من قريبة عُبْنَي وراء هضبة: ُ
 .من طريق ميمونة ابنة كردم, عن أبيها, به) ٣٣١٥(داود ++, وأبو)٤/٦٤(محد  أخرجه أ)٢(



 ٢٦٩ بعرااملجلد ال  

 فجعل , وبقيت منهم واحدة,فذبحهن: , قال»فأوف بنذرك«: قال++ال
 :قال كردم. فذبحهااللهم أوف نذري حتى أخذها : كردم يتبعها ويقول

ا ًحمُني رَمن يعط: جعفر++ أبوشك−ران أو غريان قال طارق عام جيش عث
 ,جه أول جارية خترج من صلبيّأزو: وما ثوابه? قال: قلت: ببوانة? قال

: اهللا ++ فقال رسول,فبلغني أنه ولدت له جارية فأتيته أطلبها فمنعنيها
يعني : جعفر++ أبوقال−تري  قد رأت الق:قلت:  قال»مثل من هي اليوم?«

  .)١(»تأثم وال تؤثم++ الال خري لك فيها,«:  فقال−الشيب

نصاري++بن أبي++كردم −٩٨٢  )*(السائب ا
 .۩ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

اهليثم بن ++حممد وحممدبن ++ عباسحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٩٥
 عن ,مالكبن ++لقاسم نا ا:املغراء الكويف قال++بن أبي++نا فروة: قاال
السائب األنصاري ++بن أبي++ عن كردم, عن أبيه,إسحاقبن ++الرمحنعبد
اهللا ++ذكر رسول++ ما وذاك أول,إىل املدينة يف حاجة++ أبيخرجت مع: قال

 فلام انتصف الليل جاء ذئب , فآوانا املبيت إىل صاحب الغنم, بمكة
 , جارك,عامر الوادييا : مال من الغنم فوثب الراعي فنادىَفأخذ ح

يا رسحان أرسله فإذا احلمل يشتد حتى دخل يف الغنم : نراه++ الفنادى مناد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .به, بن يزيد++من طريق عبداهللا) ٢١٠٣(, وأبوداود )٦/٣٦٦( أخرجه أمحد )١(
معجم الصحابة «, )٣/٣٥٥(» الثقات«, و)٧/٢٣٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

» اإلصابة«, و)٥/٢٤٠٦(»  الصحابةمعرفة«, و)١/٩٣٠(» أسد الغابة«, و)٢/٣٩٥(
 ).٥/٢٤٠٦(» معرفة الصحابة«, و)٥/٥٧٧(

 .]ر−أ/٣٠:ق[  ۩  
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çµ̄Ρr&uρ tβ%x. ×Α%y…﴿ :عىل رسولهاهللا ++ وأنزل,ومل يصبه كدمة Í̀‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρèŒθãètƒ 

5Α%y Ì̀Î/ z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# öΝèδρßŠ#t“sù $Z)yδu‘﴾ ]٦: اجلن[. 
  .)١(واللفظ البن اهليثم

  )*(كردمة −٩٨٣
بكر احلنفي ++ أبونا: مسلم قالبن ++ علينا:  قالعبداهللا  −٢٨٩٦
 عن , عن ابنة كردمة,شعيببن ++ عن عمرو,جعفربن ++احلميدعبدنا : قال
ا ً إين نذرت أن أنحر ثالث,يا رسول اهللا:  قالاهللا ++ أنه سأل رسول:أبيها

يا :  قال,»أوف نذرك«:  قال,من اإلبل عىل عيد من أعياد اجلاهلية أو وثن
 .)٣(»نعم«:  عنها? قال)٢( إن هذه اجلارية عىل أمها نذر أفتقيض,رسول اهللا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++من طريق آخر, عن القاسم) ٢٥/٣٣١(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(

 .مالك, به
 ومها ,سفيانبن ++كردم عن اًمفرد الصحابة يف البغوي ذكره«: »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 عن ,شعيببن ++عمرو عن ,جعفربن ++احلميد++ عبدطريق من البغوي فأورد ,واحد
 ...اإلبل من اًثالث نحرأ نأ نذرت ينإ ,اهللا رسول يا :قال نهأ أبيها عن ,كردمة بنت

 ,وهم وهو احلميد++ عبدعن ي,احلنف بكر++ أبيعن ,مسلمبن ++يعل عن أخرجه .احلديث
 عن :فقال السند هبذا احلنفي بكر++أبي عن ,بندار طريق من بن السكنا أخرجه فقد

 وهو ,سفيانبن ++كردم ترمجة يف محدأ وأخرجه .أبيها عن ,سفيانبن ++كردم بنت ميمونة
 .الصواب

 .فوق األلف) ر( ضبب عليها يف )٢(
 ).بن سفيان++كردمة: ( انظر خترجيه يف تضاعيف ترمجة)٣(



 ٢٧١ بعرااملجلد ال  

  )*(كث −٩٨٤
 .ومل ينسب
 منيب اخلراساينبن ++الدرداء عبدالعزيز++أبو نا:  عبداهللا قال −٢٨٩٧
: رشيح يقولبن ++ سمعت حيوة: أخربين ابن وهب قال: نا أصبغ قال:قال

إن : مسلم التجيبي عن الوضوء مما مست النار? فقالبن ++سألت عقبة
 اهللا ++كنا عند رسول:  يقول−وكان من أصحاب النبي −ا ًكثري

 .)١( ومل نتوضأ,الصالة فقمنا فصلينا ۩ ثم أقمنا,ا فأكلناًفوضع لنا طعام

Mلب++بن عبد++العباسبن ++كث −٩٨٥   )*(ا
  بلغني أن كثري: قالزهريبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٩٨

 . يف عرش من اهلجرةاهللا ++املطلب ولد قبل وفاة رسول++بن عبد++العباسبن ا
نعيم ++ أبونا:  ابن زنجويه وغريه قالواحدثني : قالعبداهللا  −٢٨٩٩
العباس أخا بن ++ سمعت كثري: السلمي قالاألصبغ++ أبي, عننا مسعر: قال

  .)٢(ذن باألخرىتفوت صالة حتى يؤ++ ال: يقولعبداهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اإلصابة«, و)١/٩٢٨(» غابةأسد ال«, و)٢/٣٨٥(» معجم الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)
)٥/٥٧٤.( 

 .]ر−ب/٣٠:ق[  ۩  
 .من طريق آخر, عن ابن وهب, به) ٣٨٥ /٢(» معجمه« أخرجه ابن قانع يف )١(

» االستيعاب«, و)١/٩٢٩(» أسد الغابة«, و)٥/٣٢٩(» الثقات«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٦٣٤(» اإلصابة«, و)٢٤/١٣١(» هتذيب الكامل«, و)١/٤٠٦(

 . عن كثري, به) ٢/٣٤٥(» األوسط«ابن املنذر يف  ذكره )٢(
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نعبد++ أبو,كيسان −٩٨٦   )* (أسيدبن ++مو خالد الر
 . وروى عن النبي ,سكن املدينة

خالد اخلياط بن ++ نا محاد: عمرو الناقد قالنا : قالعبداهللا  −٢٩٠٠
 عن أبيه ,كيسانبن ++الرمحنعبد عن ,أفلحبن ++كثريبن ++)١( نا عمرو:قال
 ,بئر العليا بئر ابن مطيع باألبطح يصلي عند الرأيت النبي : قال
  .)٢(ا يف ثوب الظهر أو العرص صالها ركعتنيًملتف

 نا :سعيد اجلوهري قالبن ++ إبراهيمنا : قالعبداهللا  −٢٩٠١
كيسان بن ++الرمحنعبد سألت :كثري قالبن ++مرُ نا ع:حممد قالبن ++يونس

:  قال,ألتنيس++ ما:أال حتدثني عن أبيك? قال: أسيد قلتبن ++موىل خالد
 أنه رأى النبي  خرج من املطابخ حتى أتى البئر وهو مؤتزر++ أبيحدثني

ح ّ اإلزار وتوشّا يصلون فحلًبيدَ فرأى عند البئر ع,بإزار ليس عليه رداء
  .)٣(أدري الظهر أو العرص++ ال, فصىل ركعتني,به

 حدثني :يزيد األدمي قالبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٢٩٠٢
 عن ,كيسانبن ++الرمحنعبد عن ,كثريبن ++ عن عمر,سامل القداحبن ++سعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »االستيعاب«, و)١/٩٤٤(» أسد الغابة«, و)٢/٣٨٥(» معجم الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٥/٦٢٦(» اإلصابة«, و)١/٤١٣(
ُعمر كام سيأيت يف الرواية التالية وانظر : َ, فهور عمرو, ويقال فيه)ر(ضبب عليها يف ) ١(

 ).٢٠٦−٢٢/٢٠٥(» كاملهتذيب ال«ترمجته من 
من ) ١٠٥٠(وابن ماجه . بن كثري++من طريق آخر, عن عمرو) ٣/٤١٧( أخرجه أمحد )٢(

 . طريق آخر, عن عبدالرمحن, به
 . عن يونس, به) ٤١٧ /٣( أخرجه أمحد )٣(



 ٢٧٣ بعرااملجلد ال  

حدى صاليت النهار يف إ يصلي عند بئر العليا رأيت النبي : قال ۩أبيه
  .)١(ثوب واحد قد تلبب به

  )*(كيسان −٩٨٧
 .اهللا ++ ميمون موىل رسول: ويقال, مهران:ويقال
 , نا ابن فضيل:قالشيبة ++بن أبي++بكر++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٩٠٣

إن موىل : أتيت أم كلثوم ابنة علي فقالت: السائب قالبن ++عن عطاء
 : يف يشء من أمر الصدقة قال له النبي , يقال له كيساناهللا ++لنبي

إنا أهل بيت هنينا أن نأكل الصدقة, وإن موالنا من أنفسنا فال تأكل «
  .)٢(»الصدقة
 نا :الربيع اجلرجاين قال++بن أبي++ احلسننا : قالعبداهللا  −٢٩٠٤
 حدثتني أم كلثوم :السائب قالبن ++ عن عطاء, أنا الثوري:الرزاق قالعبد

  أن النبي :أخربين ميمون أو مهران موىل النبي : ابنة علي قالت
 .)٣(»إنا أهل بيت هنينا عن الصدقة«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٣١:ق[  ۩  

 .من طريق آخر, عن عمرو) ١٠٥١( أخرجه ابن ماجه )١(
» تاريخ دمشق«, و)١/٩٤٤(» أسد الغابة«, و)٣٥٦/ ٣(» الثقات«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٥/٢٤٠٢(» معرفة الصحابة«, و)٤٠٦ /٢(» اإلصابة«, و)٤/٢٨٠(
 . من طريق آخر عن ابن فضيل به) ١/٤٤٩(» مسنده« أخرجه الروياين يف )٢(
 ., بهالرزاق++ عبدعن) ٤/٣٤( أمحد أخرجه )٣(
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  )*(نافع++ أبو,كيسان −٩٨٨
بن ++ نا عثامن:إسحاق قالبن ++ حممدحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٠٥

كيسان بن ++ أن نافع,الرمحنعبدبن ++ عن سليامن, نا ابن هليعة:صالح قال
اهللا ++جر يف اخلمر يف زمان رسولّ أنه كان يت: أن أباه كيسان أخربه,أخربه

اهللا ++ فأتى رسول,أقبل من الشام ومعه مخر يف زقاق يريد به التجارةف ,
: اهللا ++۩ لقد جئت برشاب جيد فقال رسول,يا رسول اهللا:  فقال

ّإهنا قد حرمت بعدك يا كيسان« فأذهب فأبيعها يا رسول اهللا? : قال. »ُ
فانطلق كيسان : , قال»إهنا قد حرمت, وحرم ثمنها«: اهللا ++فقال رسول
 .)١(اً فأخذ بأرجلها ثم هراقها مجيع,إىل الزقاق

ارثبن ++كريم −٩٨٩   )*(ا
 عن ,عاصم++ أبو نا:مسلم قالبن ++ علينا : قالعبداهللا  −٢٩٠٦
أتيت :  عن جده قال, أخربين أبي:احلارث قالبن ++كريمبن ++زرارةبن ++حييى
 ثم ,»لكماهللا ++غفر«:  استغفر لي فقال,يا رسول اهللا:  فقلتاهللا ++رسول
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم «: قال

 .)٢(نعم:  قالوا»اللهم هل بلغت?«:  ثم قال,»م هذاهذا يف بلدك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» أسد الغابة«, و)٤/٤٦٨(» »اآلحاد واملثاين«, و)٢/٣٨٥(» معجم الصحابة «(*)
معرفة «, و)٥٠/٢٧٦(» تاريخ دمشق«, و)١/٤١٣(» االستيعاب«, و)١/٩٤٥(

 ).٧/٤٠٩(» اإلصابة«, و)٢٣٩ /٢٤(» هتذيب الكامل«, و)٥/٢٤٠١(» الصحابة
 .]ر−ب/٣١:ق[  ۩  

 . من طريق آخر عن ابن هليعة به٤/٣٣٥ أمحد أخرجه )١(
معرفة «, و)١/٩٣٣(» أسد الغابة«, و)٢/٣٩٢(» معجم الصحابة«:  انظر لرتمجته(*)

 ).٥/٥٥٨(» اإلصابة«, و)٥/٢٤١٢(» الصحابة
 . من طريق املصنف, به) ٣٣٥ /٢(» معجمه« أخرجه ابن قانع يف )٢(



 ٢٧٥ بعرااملجلد ال  

 )*(حنبلبن ++عبداهللابن ++كلدة −٩٩٠
 . وروى عن النبي ,سكن مكة
مسلم بن ++ وعليعبداهللابن ++ هارونحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٠٧

 . عن ابن جريج,عاصم++ أبونا: وابن اجلنيد قالوا
واللفظ ألبي −نا روح, عن ابن جريج : حممد قالبن ++ عباس −٢٩٠٨
أخربين أبي, عن جده : احلارث قالبن ++كريمبن ++زرارةبن ++ عن حييى−عاصم
اهللا ++غفر«: يا رسول اهللا, استغفر لي, فقال:  فقلتاهللا ++أتيت رسول: قال
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف «:  ثم قال,»لكم

 . نعم:  قالوا»هل بلغت?اللهم «:  ثم قال»شهركم هذا يف بلدكم هذا
مسلم بن ++عبداهللا وعليبن ++ هارونحدثني: قالعبداهللا   −٢٩٠٩

حممد بن ++وحدثني عباس. عاصم, عن ابن جريج++ أبونا: وابن اجلنيد قالوا
 أخربين :قال −واللفظ ألبي عاصم−نا روح, عن ابن جريج : قال

 حدثني :ان قالصفوبن ++عبداهللابن ++ نا عمرو:سفيان قال++بن أبي++عمرو
 يف زمن اهللا ++عثني صفوان إىل رسولب: حنبل قالبن ++ اهللا۩عبدبن ++كلدة

 بأعىل الوادي أو بأعىل  والنبي )٢(َ وضغابيس)١(َالفتح بلبن وجداية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسد «, و)٢/٢٦(» اآلحاد واملثاين«, و)٥/٤٥٧(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
» معرفة الصحابة«, و)١/٤١٤(» االستيعاب«, و)١/٤١٤(, )١/٩٤٢(» الغابة

 ).٥/٦١٩(» اإلصابة«, و)٢٤/٢٠٦(» هتذيب الكامل«, و)٥/٢٤٠٨(
 .]ر−أ/٣٢:ق[  ۩  

َسبعة أو أشهر َستة بلغ++ ماّالظباء أوالد من هي )١( ْ َأنثى أو كان َذَكراً َ  من ْاجلَدي بمنزلة ْ
َالمعز  ). ١/٧٠٨(البن األثري » النهاية«. ْ

 = نبايت البطيخ من نوعهي : والقثاء(س, وهي القثاء الصغرية ضغبو: واحدها:  الضغابيس)٢(



  رابعاملجلد ال ٢٧٦

السالم : اخرج فقل«:  فقال النبي . فدخلت ومل أسلم ومل أستأذن,مكة
 .)١(»عليكم أأدخل?

بن ++أنا مصعب: زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٢٩١٠
 .أمية ألمهبن ++احلنبل أخو صفوانبن ++كلدة:  قالعبداهللا

رميبن ++كليب −٩٩١   )*(شهاب ا
: إسحاق الصاغاين وغريه قالبن ++ حممد : قالعبداهللا  −٢٩١١

: املنهال قالبن ++العالء++ أبيحدثني: املنهال قالبن ++العالءبن ++أخربنا قطبة
اذهب بنا إىل رجل له فضل لعلك أن تكون أحفظ : سوقةبن ++ حممدقال لي

كليب اجلرمي فإذا عىل بابه بن ++ فانطلقنا إىل عاصم,لام سمع منه مني
 فأذن ,سوقة أرسع إلينابن ++ فلام قيل هلم حممد,مجاعة وهو حمتجب عنهم

اهللا ++كليب أنه شهد جنازة شهدها رسول++ أبيحدثني: لنا فكان فيام قال
:  فانتهى إىل القرب ولام يمكن امليت قال,أفهم وأعقل++ أبي وأنا غالم مع
 , من موضع)٢( يأمر احلافر بتسوية موضع واآلخراهللا ++فجعل رسول

ينفع امليت ++ الإن هذا«:  فالتفت إىل الناس فقال,حتى ظن الناس أنه سنة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اخليار :بمرص يسمى لام جنس واسم ,قثاءة واحدته ,أطول لكنه ,اخليار من قريب

 ).٢/٧١٥(» املعجم الوسيط«, و)٣/١٩١(البن األثري » النهاية«). والفقوس والعجور
 ,)٥١٧٦ (داود++ وأبو,)١٠٨١(» املفرد األدب« يف والبخاري, )٣/٤١٤( أمحد أخرجه )١(

 .من طرق عن ابن جريج, به) ٢٧١٠ (والرتمذي
, )٢٢٩ /٧(» التاريخ الكبري«, و)٦/١٢٣(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

, )١/٩٤٢(» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٦(» الثقات«, و)٢/٣٨٤(» معجم الصحابة«و
 ).٥/٦٦٨(» صابةاإل«, و)٢١١ /٢٤(» هتذيب الكامل«, و)١/٤١٢(» االستيعاب«و

 ).ر( ضبب عليها يف )٢(



 ٢٧٧ بعرااملجلد ال  

شيئا أن حيسنه, تعاىل حيب من العامل إذا عمل اهللا ++شيئا وال يرضه, ولكن
ُوأن يجوده َ ّ َ ُ«)١(. 

هْيَلُك −٩٩٢   )*(ب ا
بن ++أنا حممد: عمر قالبن ++أخربنا حممد: )٢(سعدبن ++ حممدقال −٢٩١٢

 عن ,كليب اجلهنيبن ++كثريبن ++يمعث عن ,مسلم اجلوسق موىل بني خمزوم
 وقد دفع من عرفة إىل , يف حجتهاهللا ++رأيت رسول: قال ۩ عن جده,أبيه

 . حتى نزل قريبا منها, توقد باملزدلفة وهو يؤمهامجع والنار
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من طريق املصنف) ٢/٣٨٤(» معجمه« أخرجه ابن قانع يف )١(

أسد «, و)٢/٣٨٢(» معجم الصحابة«, و)٤/٤٣٩(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
, )١/٤١٢(» االستيعاب«, و)٥/٢٣٩٧(» معرفة الصحابة«, و)١/٩٤٢(» الغابة

 ).٥/٦٢٣(» اإلصابة«و
 ). ٣٤٩ /٤(» الطبقات «)٢(

 .]ر−ب/٣٢:ق[  ۩  
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ّحرمبن ++كليب −٩٩٣ َ)*(  
أدركت ممن : األشدق قالبن ++ يعىل:  قالعبداهللا  −٢٩١٣

أخذ منا : قالواجزي بن ++كليب:  مجاعة منهمتصدق إىل النبي 
َ من الامئة جذعنياهللا ++رسول َ)١(. 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++حزنبن ++كليب«): ٥/٦٢٢(» اإلصابة«وقال احلافظ يف ) ر(هكذا ضبطه يف (*) 

 بنا وصححه ,جزي :أبيه اسم وقيل العقيلي عقيلبن ++عمروبن ++خفاجةبن ++معاوية
 اجليم بضم جرزبن ++:االستيعاب يف ووقع ,صحبة له :داود++بن أبي++قال :وقال ,شاهني
 صحبة له حزمبن ++كليب :حبانبن ++وعند ,أيضا تصحيف وهو زاي ثم الراء وسكون
 :فيه مشيخته أحد يعني األنباري قال :شاهنيبن ++الق....... النون بدل بامليم عنده
 ياء بعدها الزاي وكرس اجليم بفتح يعني جزيبن ++:عندي والصواب ,حزنبن ++كليب
 احلديث هذا خرجواأ الذين فان غريه رواه لام خمالف صوبه الذي وهذا ,احلروف آخر
 اهـ.»نون بعدها الزاي وسكون احلاء بفتح عندهم وقع غريه

» االستيعاب«, و)١/٩٤٢(» أسد الغابة«, و)٢/٢٤٤(» التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
 ).٥/٢٣٩٩(» معرفة الصحابة«, و)٥/٦٦٢(» اإلصابة«, و)١/٤١٢(

 .عن كليب» االستيعاب« يف الرب++ ذكره ابن عبد)١(
ّالدواب ْأسنان من َاجلَذعو ِفتيا شابا منها كان++ ماهو :َّ  يف دخل++ ما:اإلبل من فهو َ
 ,الثالثة يف البقر :وقيل .الثانية السنة يف دخل++ ما:ْواملَعز َالبقر ومن ,اخلامسة السنة
 يف هذا بعض ِالفُيخ من ومنهم. منها َأقل :وقيل ,َسنة له تمتّ++ ما:الضأن ومن

 ).١/٧١٣(البن األثري » النهاية«. التقدير



 ٢٧٩ بعرااملجلد ال  

  )*(كهمس ا −٩٩٤
 .ًا حديث وروى عن النبي ,ةسكن البرص

بن ++ نا موسى: قالهانئبن ++ إبراهيمنا : قالعبداهللا  −٢٩١٤
 عن ,قرةبن ++نا معاوية: مسلم قالبن ++ يزيد)١( نا محاد بن:إسامعيل قال

 ثم , فأخربته بإسالميأسلمت فأتيت النبي : كهمس اهلاللي قال
بطني ونحل جسمي  ثم رجعت إليه وقد ضمر ,رجعت فغبت عنه حوال

 »من أنت?«:  أما تعرفني? قال:قلت: فخفض يف الطرف ثم رفعه فقال
 وما بلغ بك«: قال. أنا كهمس اهلاللي الذي أتيتك عام األول: قلت
: ا قالً وال أفطرت بعدك هنار,نمت بعدك ليال++ ما:قلت:  قال»أرى?++ما
 ,»اًصم شهر الصرب, ومن كل شهر يوم! َفمن أمرك أن تعذب نفسك?«

:  قال,»صم شهر الصرب, ومن كل شهر يومني«:  قال,زدين:  قلت:قال
صم شهر الصرب, ومن كل شهر ثالثة «:  قال,زدين فإين أجد قوة: قلت
  .)٢(»أيام

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »معجم الصحابة«, و)٣/٣٥٦(»» الثقات«, و)٢٣٨ /٧(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)

» االستيعاب«, و)١/٩٤٤(» أسد الغابة«, و)٢/٦١٧(» اآلحاد واملثاين«, و)٢/٣٨٢(
 ).٥/٦٢٥ (»اإلصابة«, و)٥/٢٤٠٨(» معرفة الصحابة«, و)١/٤١٤(

 .»بن يزيد...++الصواب...«: , وبجوارها حاشية ظهر لنا منها)ر( ضبب عليها يف )١(
 .بن يزيد, به++من طريق آخر, عن محاد) ٢/٣٨٢(» معجمه« أخرجه ابن قانع يف )٢(
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صبحيص اليحأبرهةبن ++كريب −٩٩٥   )* ( أو ا
 .له صحبة
  عن جرير, نا أبي:علي قالبن ++ نرص : قالعبداهللا  −٢٩١٥

بن ++۩ عن كريب,مرة حيدث عن حوشببن ++ سمعت سعيد:ن قالعثامبن ا
َّالكرب من سفه احلق «:  قالأبرهة األصبحي من أصحاب النبي  ِ َ

َوغمص ِ   .)٢(»َالناس بعينه )١(َ

  )*(ر الضْيَدُك −٩٩٦
 .ًا حديث وروى عن النبي , سكن الكوفة,قتادة++ أبويقال

 :موسى قالبن ++سننا احل:  جدي قال:  قالعبداهللا  −٢٩١٦
 فأتاه  أنه أتى النبي : عن كدير الضبي,إسحاق++ أبي عن,نا زهري

 أال حتدثني بعمل يقربني من اجلنة ويباعدين ,يا رسول اهللا: أعرابي فقال
أستطيع ++ ماواهللا++ ال: فقال,»تقول العدل, وتعطي الفضل«من النار? قال 

فتطعم الطعام «: قال. مالي وال أن أعطي فضل ,أن أقول العدل كل ساعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» أسد الغابة«, و)٣/٣٥٧(» الثقات«, و)٧/٢٣١(» التاريخ الكبري«:  انظر لرتمجته(*)
» اإلصابة«, و)٥٠/١١٢(» تاريخ دمشق«, و)١/٤٣١(» االستيعاب«, و)١/٩٣٣(
)٥/٥٨٧.( 

 .]ر−أ/٣٣:ق[  ۩  
 ). ٣/٧٢٥(البن األثري » النهاية«.  أي احتقرهم ومل يرهم شيئا)١(
 .إىل املصنف) ٥/٦٤١(» اإلصابة« عزاه احلافظ يف )٢(

» ستيعاباال«, و)١/٩٣٠(» أسد الغابة«, و)٤/٥٧٠(» اآلحاد واملثاين«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٢٤١٢(» معرفة الصحابة«, و)٥/٥٧٥(» اإلصابة«, و)١/٤١٣(



 ٢٨١ بعرااملجلد ال  

رين بعمل ُ م,يا رسول اهللا: وهذه شديدة فقال:  قال.»وتفيش السالم
ًفانظر بعريا من إبلك وسقاء «: نعم قال:  فقال»ألك إبل?«: عمله, فقالأ

هيلك بعريك, وال ++ ال, فعسى أن)١(ِيرشبون الامء إال غبا++ الفاسق أهل بيت
  .)٢(»ينخرق سقاؤك حتى جتب لك اجلنة

: عبيد قالبن ++ أنا يعىل:حممد قالبن ++ زهري:  قالعبداهللا  −٢٩١٧
إين ألمايش كدير الضبي إىل مجعة : حيان قالبن ++ عن يزيد,حيان++ أبوأنا

ا ًإن من ورائكم أمور:  إن الشيخ كان يقول,يا ابن أخي: من اجلمع قال
ِمكلبالء و ْ ْ مبل)٣(ًحاُ اهللا ++طالب رضوان++بن أبي++علي: , والشيخ)٤(اًحُ

  .)٥(عليه
ÝøÖ]<h^e<Ùæ_æ<HÍ^ÓÖ]<h^e<†}aJ< <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّالغب )١( َأوراد ِمن ِ ُتعود ثم اًيوم َوتدعه اًيوم الامء َدرَت ْأن: ِاإلبل ْ البن األثري » النهاية«. َ

)٣/٦٢٩.( 
 .إسحاق, به++من طريق آخر عن أبي) ٤/٥٧٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي)٢(
ُ الكلوح)٣( ُالعبوس: ُ ِأي يكلح الناس لشدته. ُ ْ  ). ٤/٣٥٠(البن األثري » النهاية«. ُ
ْمعييا: إذا انقطع من اإلعياء, أي: ّ من بلح)٤( للزخمرشي » الفائق يف غريب احلديث«. ُ

)٣/٣٤٩ .( 
 . بن عبيد, به++من طريق آخر, عن يعىل) ٤/١٣(» الضعفاء« أخرجه العقيلي يف )٥(
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ماء ابتدمن روى عن الن  ه    ا
  )*(الربيعبن ++أبو العاص −٩٩٧

 . اختلف يف اسمه,اهللا ++صهر رسول
:  ويقال,شمس++بن عبد++العزى++بن عبد++الربيع ۩ لقيط بن:بلغني اسمه

 .قاسم:  ويقال,مقسم
 :سعد الزهري قالبن ++عبداهللاهللا أو عبيد نا : قالعبداهللا  −٢٩١٨

 عن , حدثني أبي:سعد قالبن ++إبراهيمبن ++حدثني عمي يعقوب
 أن ابن ,ليؤحلحة الدبن ++عمروبن ++حدثني حممد: كثري قالبن ++الوليد

: خمرمة قالبن ++ عن املسور,احلسني حدثهبن ++ أن علي,شهاب حدثه
 فأثنى عليه ,شمس++ عبد له من بنياً وذكر صهر,اهللا ++سمعت رسول

  .)١(»حدثني فصدقني, ووعدين فوىف لي«:  قال,يف مصاهرته إياه فأحسن
 عن ,نا سفيان: عباد املكي قالبن ++ حممدنا : قالعبداهللا  −٢٩١٩
أيت بأبي : بن حممد قالا : يعني, عن احلسن, عن الشعبي وعمرو,زكريا

 , عن احلسن, فقال عمروّا يف قدًالربيع من طريق الشام مربوطبن ++العاص
 وقال زكريا عن , وكانت معه بضائع للناس,تهّفقامت إليه زينب فحل

أبدأ به ++ مابئس:  فقال,معك++ ما أسلم يكن لك:فقيل له: الشعبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» تاريخ دمشق«, و)٢/٤٥(» االستيعاب«, و)١/٩٠١(» أسد الغابة«:  لرتمجته انظر(*)
 ).٧/٢٤٨(» اإلصابة«, و)٦٧/٧(

 .]ر−ب/٣٣:ق[  ۩  
 .به, من طريق ابن شهاب) ٦٣٩٠(, ومسلم )٣٧٢٩( أخرجه البخاري )١(



 ٢٨٣ بعرااملجلد ال  

 ,يا معرش قريش:  ثم قال,حق حقهذي ى إىل كل ّإسالمي, فقدم مكة فأد
ا ًوأن حممداهللا ++إله إال++ الأنفإين أشهد : نعم, قال: هل برئت ذمتي? قالوا

  .)١(اهللا ++رسول

نتفق العقيليبن ++عامربن ++ لقيF:أبو رزين −٩٩٨   )* (ا
 . أحاديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

 ,عوانة++ أبونا: كامل اجلحدري قال++ أبونا : قالعبداهللا  −٢٩٢٠
 ,قيليرزين الع++ أبي عن عمه,عدسبن ++ عن وكيع,عطاءبن ++عن يعىل

 إنا نذبح ذبائح فنأكل منها ,يا رسول اهللا: عامر قالبن ++ لقيط:وهو
 :فقال وكيع:  قال,»ال بأس بذلك«:  فقال النبي ,ن جاءناَونطعم م

 .۩+)٢(أدعها أبدا++ال
 .عدسبن ++وكيع: عوانة++ أبي عن,كامل++ أبو هكذا قال:

 .دسُحبن ++وكيع: عوانة++ أبي عن,محادبن ++ورواه حييى
: قال++ أبيحدثني: أمحد قالبن ++حدثني عبداهللا:  عبداهللا قال −٢٩٢١
بن ++حدسبن ++عطاء, عن وكيعبن ++عوانة, عن يعىل++ أبيمحاد, عنبن ++نا حييى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن دينار, ++من طريق عمرو) ١٦٨ /٧(, )٥/٢٢٤(» املصنف«الرزاق يف ++ أخرجه عبد)١(

 .بن حممد, به++نعن احلس
معجم «, و)٩/٨٧(» التاريخ الكبري«, و)٥/٥١٨(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)

أسد «, و)٥/٢٨٨٩(» معرفة الصحابة«, و)٣/٣٥٩(» الثقات«, و)٣/٧(» الصحابة
 ).٥/٦٨٦(» اإلصابة«, و)٢/٢٩(» االستيعاب«, و)١/٩٥٠(» الغابة

 .وانة, بهع++من طريق أبي) ٧/١٧١ (والنسائي ,)٤/١٢( أمحد أخرجه )٢(
 .]ر−أ/٣٤:ق[  ۩  
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: املنتفق قالبن ++عامربن ++رزين, وهو لقيط++ أبيمصلت العقيلي, عن++أبي
 . )١(فذكر نحوه... رزين أنه سأل النبي ++ أبوأخربين
 .سلمةبن ++نا محاد: قالخالد بن ++هدبة نا : قالعبداهللا  −٢٩٢٢
بن ++ عن يعىل,سلمةبن ++أنا محاد: نا يزيد قال:  جدي قال −٢٩٢٣
 أكلنا , يا رسول اهللا: قلنا:رزين قال++ أبي عن,حدسبن ++ عن وكيع,عطاء

ًأكلكم يرى القمر مخلي«:  يوم القيامة? قاليرى ربه  ِ ْ بىل, :  قالوا»ا به?ُ
  .)٢(»فاهللا أعظم«: قال

 .سلمةبن ++ نا محاد:خالد قالبن ++ هدبةنا : قالعبداهللا  −٢٩٢٤
بن ++ عن يعىل,سلمةبن ++ أنا محاد:نا يزيد قال:  جدي قال  −٢٩٢٥
:  قالاهللا ++ أن رسول:رزين++ أبي عن,حدسبن ++ عن وكيع,عطاء

يا رسول اهللا, : , قلت» غريهضحك ربنا  من قنوط عباده وقرب«
  .)٣(»ًنعم, لن نعدم من رب يضحك خريا«: ? قاليضحك الرب َأو

بن ++ عن يعىل,أنا شعبة: اجلعد قالبن ++ علينا : قالعبداهللا  −٢٩٢٦
قال :  عن عمه قال,رزين العقيلي++ أبي عن,عدسبن ++ عن وكيع,عطاء
ً وأربعني جزءا من النبوة, الرؤيا جزء من أربعني أو ستة« :اهللا ++رسول

ال حتدث هبا «:  وأحسبه قال,»وهي عىل رجل طري, فإذا حدث هبا وقعت
ًإال حبيبا أو لبيبا ً«)٤(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .به, بن محاد++عن حييى) ٤/١٢( أمحد أخرجه )١(
 .بن هارون, به++عن يزيد) ٤/١١( أمحد أخرجه )٢(
بن ++من طرق يعىل) ٣٩١٤ (ماجه وابن, )٥٠٢٠ (داود++, وأبو)٤/١١٠( أمحد أخرجه )٣(

 .عطاء, به
 .وغريمها من طرق, عن شعبة, به) ٢٢٧٨(, و الرتمذي )١٢,١٣ /٤( أخرجه أمحد )٤(



 ٢٨٥ بعرااملجلد ال  

بن ++داودوأيوب بن ++خيثمة وزياد++ أبونا :قال ۩عبداهللا  −٢٩٢٧
 عن ,عدسبن ++ عن وكيع,عطاءبن ++ أنا يعىل:نا هشيم قال: رشيد قالوا

الرؤيا عىل رجل طائر, «: اهللا ++ قال رسول:قيلي قالرزين الع++ أبيعمه
 ,»ًفإذا عربت وقعت, والرؤيا أربعون أو ست وأربعون جزءا من النبوة

ٍّال تقصها إال عىل ذي رأي أو واد«:  قالوأحسبه: قال َ ّ«)١(.  
بن ++نا حرمي: عبداهللا قالبن ++ هاروننا : قالعبداهللا  −٢٩٢٨

َعامرة, عن شعبة, عن يعىل   عن عمه,عدسبن ++ عن وكيع,عطاءبن ++ُ
ًتأكل إال طيبا, ++ الاملؤمن مثل النخلة«: اهللا ++ قال رسول:رزين قال++أبي

 .)٢(»ًوال تضع إال طيبا
سمعت أبي, وذكر : حدثني عبداهللا قال:  عبداهللا قال −٢٩٢٩

: قال++ أبيأظن: عدس, قال عبداهللا: حدس ومن قالبن ++اختالفهم يف وكيع
: قال أبي. حدسبن ++عن سفيان, عن يعىل, عن وكيع: كتاب األشجعييف 

ابن حدس, وكان اخلطأ : سلمة وسفيان قالوابن ++قال محاد++ ماأرى الصواب
 هشيم يتابع شعبة, فاختلف عىل: قال شعبة وهشيم, وأظنه قال++ ماعنده
 .عدس: حدس, وقال غريه: محادبن ++عوانة, قال حييى++أبي

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٣٤:ق[  ۩  

 . عن هشيم, به) ٤/١١٠ (أمحد أخرجه )١(
 . من طريق آخر, عن شعبة, به) ٥٢٣٠(» صحيحه« أخرجه ابن حبان يف )٢(
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٩٩٩− Fة بن++لقي   )*(ص
 . حديثني وروى عن النبي ,سكن مكة
بن ++إبراهيم العبدي واحلسنبن ++ أمحدنا : قالعبداهللا  −٢٩٣٠
سليم بن ++نا حييى: مسلم قالوابن ++ وعلياملقرئالصباح وابن بن ++حممد

 ,صربةبن ++لقيطبن ++ حدثني عاصم:كثري قالبن ++نا إسامعيل: الطائفي قال
فقدمنا عىل :  أو من بني املنتفق قال,فد بني املنتفقكنت وا: عن أبيه قال

 فأمرت فلم نصادفه يف منزله فصادفنا عائشة , ۩اهللا ++رسول
 فأكلنا ثم ,الطبق فيه متر:  والقناع, وأوتينا بقناع, فصنعت لنا)١(بخزيرة

:  قال»أمر لكم بيشء?«  أو»هل أصبتم شيئا?«: فقال اهللا ++جاء رسول
ورفع :  قالاهللا ++فبينا نحن مع رسول: قالم يا رسول اهللا, نع: قلنا

ْغنمه إىل املراح ومعه سخلةالراعي  ماذا ولدت «: , قال)٣(رِعْيَ ت)٢(َ
 ثم قال ,»فاذبح لنا مكاهنا شاة« اهللا ++هبمة, قال رسول:  قال»فالن?++يا

لك ذبحناها, ّأنا من أج −بنَحتس++ ال:ومل يقل− ِال حتسبن«: اهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم «, و)٣/٣٩٥(» الثقات«, و)٥/٤٦١(» الطبقات الكربى«:  انظر لرتمجته(*)
معرفة «, و)١/٤١٦(» االستيعاب«, و)١/٩٥٠(» أسد الغابة«, و)٣/٨(» الصحابة
 ).٥/٦٨٥(» اإلصابة«, و)٢٤/٢٤٨(» هتذيب الكامل«, و)٥/٢٤١٩(» الصحابة

 .]ر−أ/٣٥:ق[  ۩  
َاخلَزيرة )١( ٌلحم: ِ ْ َّيقطع َ َ ُّويصب ,اًغارِص َ َ ِنضج فإذا ,كثري ٌماء عليه ُ َّذر َ  مل فإن ,َّالدقيق عليه ُ

َعصيدة فهي حلم فيها يكن ِ ًحس يه :وقيل. َ َودسم دقيق من اَ البن األثري » النهاية«. َ
)٢/٧٢ .( 

ْ السخل)٢(  ). ٣/٨٩٠(البن األثري » النهاية«. ولد الغنم: َّ
 ). ٥/٧٠٧(البن األثري » النهاية«.  أي تصيح)٣(



 ٢٨٧ بعرااملجلد ال  

 ,»نريد أن نزيد, فإذا ولد الراعي هبمة ذبحنا مكاهنا شاة++ اللنا غنم مائة
 البذاء,:  وإن يف لساهنا شيئا يعني إن لي امرأة,اهللا  يا رسول:قلت: قال
عظها فإن يك فيها خري فستقبل, وال ترضب ظعينتك «: فقال: قال

:  الوضوء? قال أخربين عن, يا رسول اهللا: قلت:قال, »كرضبك أميتك
أسبغ الوضوء, وخلل بني األصابع, وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون «

  .)١(»ًصائما
 .إبراهيمبن ++واللفظ ألمحد

ج −١٠٠٠   )*(اللج
 . حديثني وروى عن النبي ,سكن املدينة

 نا :شجاع السكوين قالبن ++ الوليدحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٣١
 , عن أبيه,اللجالجبن ++العالءبن ++محنالرعبد نا :إسامعيل قالبن ++مبرش

  .أسلمت وأنا ابن مخسني سنة: عن جده قال
مألت بطني ++ ما: وهو ابن عرشين ومائة سنة قالومات اللجالج: قال

 .۩+)٢( وأرشب حسبي, آكل حسبياهللا ++منذ أسلمت مع رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابن )١٤٢(داود ++, وأبو)١٦٦(» األدب املفرد«, والبخاري يف )٤/٣٢( أخرجه أمحد )١(
 . بن كثري, به++من طرق, عن إسامعيل) ٤٤٨, ٤٠٧(ماجه 

» االستيعاب«, و)١/٩٤٩(» أسد الغابة«, و)٤/٢٣٦(» اآلحاد واملثاين«:  انظر لرتمجته(*)
» اإلصابة«, و)٢٤/٢٤٥(» هتذيب الكامل«, و)٥٠/٢٩٢(» تاريخ دمشق«, و)١/٤١٦(
)٥/٦٨٢.( 

 . من طريق املصنف, به) ٥٠/٢٩٢(» تارخيه« أخرجه ابن عساكر يف )٢(
 .]ر−ب/٣٥:ق[  ۩  
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نا : حممد ومجاعة قالوابن ++ عباسحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٣٢
 حدثني :عالثة قالبن ++عبداهللابن ++ حدثني حممد:حفص قالن ب++حرمي
 أن أباه ,اللجالج حدثهبن ++ أن خالد:العزيزعبدبن ++عمربن ++العزيزعبد

ت به امرأة حتمل ّا يعتمل يف السوق فمرًاللجالج أخربه أنه كان قاعد
فقال :  أظنه قال فانتهت إىل النبي , فثار الناس وثرت فيمن ثار,اصبي

 أنا أبوه يا رسول : فسكتت قال فقال فتى شاب حذاءها»من أين هذا?«
:  قال,فسكتت:  قال»هذا معك?++ أبومن«فأقبل عليها فقال : اهللا, فقال
 إهنا حديثة السن حديثة عهد بخزية وليست ,أنا يا رسول اهللا: فقال الفتى

م عنه  فنظر إىل بعض من حوله كأنه يسأهل,مكلمتك فأنا أبوه يا رسول اهللا
َأحصنت?«:  فقال النبي ,علمنا إال خريا أو نحو ذا++ ما:فقالوا : قال »َ
 ثم رميناه ,فخرجنا فحفرنا له حتى أمكننا: فأمر به يرجم, قال: قالنعم, 

فبينا نحن كذلك إذ :  قال, ثم انرصفنا إىل جمالسنا,باحلجارة حتى هدأ
 فانطلقنا به , بتالبيبهفقمنا إليه فأخذنا: شيخ يسأل عن املرجوم قالجاء 

: اهللا ++ فقال رسول,يسأل عن اخلبيثجاء  إن هذا : فقلناإىل النبي 
 فإذا ,فانرصفنا مع الشيخ:  قال»تعاىل من ريح املسكاهللا ++هلو أطيب عند«

وال أدري :  قال.اه عىل غسله وتكفينه ودفنهّ فأتينا إليه فأعن,هو أبوه
 .)١(والصالة عليه أم ال: قال

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . به, بن حفص++من طريق حرمي) ٤٤٣٥(داود ++ أخرجه أبو)١(



 ٢٨٩ بعرااملجلد ال  

  )*(اَبَلبن ++ّيَبُل −١٠٠١
حيان بن ++األحوص حممد++ وأبو جدي:  قالعبداهللا  −٢٩٣٣
 من )١(ا رجلَبَلبن ++ّيَبُرأيت ل: بلج قال++ أبي عن,يزيدبن ++نا حممد: قاال

ْوعليه مط ,النبي  ۩أصحاب ّ خز)٢(فَرِ  ,له ق فرسي وس, أمحر)٣(َ
  .)٤(رد عدينُله ببّفجل

HÝøÖ]<h^e<†}aÜé¹]<h^e<Ùæ_æ<J< <

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» معرفة الصحابة«, و)٣/١٠(» معجم الصحابة«, و)٣/٣٦١(» الثقات«:  انظر لرتمجته(*)

» اإلصابة«, و)١/٤١٦(» االستيعاب«, و)١/٩٤٧(» أسد الغابة«, و)٥/٢٤٢٣(
)٥/٦٤٧.( 

 ). ٧/١٩٨(» توضيح املشتبه«كام يف » جالر«: واجلادة بالنصب) ر( كذا يف )١(
 .]ر−أ/٣٦:ق[  ۩  

ْاملطرف )٢( َعلامن طرفيه يف الذي الثوب: ِ  ). ٣/٢٦٩(البن األثري » النهاية«. َ
َتنسج ثياب: ّ اخلَز)٣( ْ َوإبريسم ُصوف من ُ َ َمباحة وهي ,ْ  َّوالتابعون َّالصحابة َلبسها وقد ُ

ُّالتشبه ألجل عنها يالنه فيكون َاملُترفني وزي عجمبال َّ ِ َ ُالنوع ِّباخلَز أريد وإن. ْ  ,اآلخر َّ
َاإلبريسم من ٌمعمول مجيعه ألن ;حرام فهو اآلن املعروف وهو َ البن » النهاية«) احلرير (ْ

 ). ٢/٧٤(األثري 
 . من طريق املصنف, به) ٣/١٠(» معجمه« أخرجه ابن قانع يف )٤(



  رابعاملجلد ال ٢٩٠

ه ميماء ابتدمن روى عن الن    ا
ه مالك  باب من ا

  )* (دْيَسُأ++ أبو,ربيعة البدريبن ++مالك −١٠٠٢
 .أحاديث  وروى عن النبي , سكن املدينة.يد الساعديِسَأ++ أبو:ويقال
 عن ,حممد الدوريبن ++ عباسحدثني:  قالعبداهللا  −٢٩٣٤
 .د فهو أصوبْيَسُأ++ أبو قالمن: معني قالبن ++حييى

 عن ,حدثني أبي:  ابن األموي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٢٩٣٥
 .ابن إسحاق

 عن ,عقبةبن ++ عن موسى, ابن فليحنا:  الفروي قال −٢٩٣٦
 .البديبن ++ربيعةبن ++أسيد مالك++ أبو:الزهري قال

 .اخلزرجبن ++كعببن ++ من بني ساعدة:زاد ابن إسحاق
نا : الواهب احلارثي قالعبدبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٢٩٣٧
 ,دْيَسُأ++ أبي عن,عبيدبن ++ عن أبيه علي, عن أسيد,يلِسَالغبن ++الرمحنعبد

 .اوكان بدري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣/٣٧٥(» الثقات«, و)٧/٢٩٩(» بريالتاريخ الك«, )٣/٥٥٧(» الطبقات الكربى «(*)
» أسد الغابة«, و)٥/٢٨٢٨(» معرفة الصحابة«, و)٣/٣٩٦(» اآلحاد واملثاين«و
 ٣٣(» هتذيب الكامل«, و)٢/٥٣٨(» السري«, و)١/٤٢٠(» االستيعاب«, و)١/٩٥٨(

 ).٥/٧٢٣(» اإلصابة«, و)٤٤/



 ٢٩١ بعرااملجلد ال  

: زريع قالبن ++نا يزيد: علي قالبن ++ نرصنا:  قالعبداهللا  −٢٩٣٨
أسيد ++با أأن :أسيد++ أبيسعيد موىل++ أبي عن,ةرضن++ أبي عن,مسلمة++ أبونا

 .اكان بدري
املفضل, بن ++نا برش:  عمرو الناقد, قالنا: , قالعبداهللا  −٢٩٣٩
كان : أسيد, قال++ أبيسعيد موىل++ أبيعننرضة, ++ أبيمسلمة, عن++ أبيعن

 فآتيه ,احلاجة ۩ وكان يقيض, وكان قد ذهب برصه,اًموالي قد شهد بدر
 .بالامء فأسرته فينتضح

بن ++عمر القواريري وأمحدبن ++اهللاعبيد ان : قالعبداهللا  −٢٩٤٠
:  عن قتادة قال,أنا شعبة: داود قال++ أبونا سليامن: إبراهيم العبدي قاال

:  قالاهللا ++ أن رسول:أسيد األنصاري++ أبي عن,مالكبن ++سمعت أنس
بن ++األشهل, ثم بني احلارث++ عبدالنجار وبني )١(خري دور األنصار بني«

 , يا رسول اهللا: قيل.»ساعدة, ويف كل دور األنصار خرياخلزرج, ثم بنو 
  .)٢(»كثريااهللا ++قد فضلكم«:  قال,قد فضلت علينا

بن +الرمحنعبدنا : الواهب قالعبدبن ++ حممدنا قال عبداهللا  −٢٩٤١
 −اوكان بدري−أسيد ++ أبي عن,عبيدبن ++, عن أبيه علي عن أسيد,الغسيل

:  فجاء رجل من األنصار فقال,)٣( جالسكنت عند النبي : قال
:  من بعد موهتام يشء أبرمها به? قالَّ والديّ هل بقي من بر,رسول اهللا++يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٣٦:ق[  ۩  

 . واهللا أعلم» ...دور أو دار«: ة والتقديريمكن محله عىل اإلضاف). ر( ضبب عليها يف )١(
 .من طريق شعبة, به) ٢٥١١(, ومسلم )٣٧٨٩( أخرجه البخاري )٢(
 .»ًجالسا«: والصواب بالنصب) ر( كذا يف )٣(



  رابعاملجلد ال ٢٩٢

نعم الصالة عليهام, واالستغفار هلام, وإنفاذ عهدمها بعدمها, وإكرام «
رحم لك إال من قبلهام, فهذا الذي بقي ++ الصديقهام, وصلة الرحم التي

  .)١(»عليك
إدريس بن ++نا عبداهللا: سعيد األشج قال++ أبونا:  قالعبداهللا  −٢٩٤٢
 . )٢(الغسيل هبذا احلديثبن ++نا عبدالرمحن: قال

يثم −١٠٠٣   )*(التيهان البدريبن ++ مالك:أبو ا
نا :  الفروي قال)٣(ةأبيبن ++ هارونحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٤٣
ا ًبدر عن الزهري يف تسمية من شهد ,عقبةبن ++ عن موسى,فليحبن ++حممد

 .التيهان من األوسبن ++اهليثم مالك++ أبو:اهللا ++مع رسول
 عن ,حدثني أبي: قال ۩ ابن األمويحدثني:  قالعبداهللا  −٢٩٤٤

 : واسمه,التيهانبن ++اهليثم++ أبو:د العقبةِهَابن إسحاق يف تسمية من ش
 .اً نقيب شهد بدر,حارثةبن ++ حليف األوس,مالك

 ,حضريبن ++األشهل أسيد++ عبدب بنيوكان نقي: قال ابن إسحاق
 .عقب له++ ال,التيهان حليف هلمبن ++اهليثم++وأبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ) ٥١٤٢(داود ++, وأبو)٣٥(» األدب املفرد«, والبخاري يف )٣/٤٩٧( أخرجه أمحد )١(

 .الرمحن, به++طريق عبد
 الرمحن به++من طريق عبد) ٣٦٦٤(, وابن ماجه )٥١٤٢(ود دا++ أخرجه أبو)٢(

» أسد الغابة«, و)٣/٤٨١(» اآلحاد واملثاين«, و)٣/٣٧٦(» الثقات«:  انظر لرتمجته(*)
 ).٥/٧١٦(» اإلصابة«, و)١/١٨٩(» السري«, و)١/٤١٩(» االستيعاب«, و)١/٩٥٥(

 . بن موسى الفروي++, وهو هارون)ر(كذا يف ) ٣(
 .]ر−أ/٣٧:ق[  ۩  



 ٢٩٣ بعرااملجلد ال  

اهليثم ++ أبو:عبيد قال++ أبي عن, عميحدثني:  قالعبداهللا  −٢٩٤٥
 .التيهانبن ++ وأخوه عتيك,ا والعقبةًالتيهان شهد بدربن ++مالك
ن ب++ نا يزيد:حممد قالبن ++ عباسحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٤٦

  عن, عن رجل,عمريبن ++امللكعبد عن , أخربين املسعودي:هارون قال
إذا أتانا يشء «:  قال ألبي اهليثماهللا ++ أن رسول:التيهانبن ++اهليثم++أبي
, »خذ أحدمها«:  فقال ألبي اهليثم,)١(يفنيِصَ بواهللا ++ فأيت رسول,»فأتنا
إن املستشار مؤمتن, « :اهللا ++ فقال رسول, ليْرِ خ,يا رسول اهللا: فقال

خذ هذا; فإين قد رأيته يصلي وال ترضبه; فإين قد هنيت عن رضب 
  .)٢(»املصلني

بن ++امللكعبد عن , عن املسعودي, هكذا حدث به يزيد:
 .اهليثم++ أبي عن, عن رجل,عمري

  عن,سلمة++ أبي عن,عمريبن ++امللكعبد عن ,ورواه شيبان النحوي
 . وهو الصحيح,يرةهر++أبي

موسى بن ++ نا احلسن: به جدي قالحدثني : قالعبداهللا  −٢٩٤٧
 .نا شيبان: قال

 :بكري قال++بن أبي++ نا حييى:منصور املروزي قالبن ++ أمحد −٢٩٤٨
  عن,سلمة++ أبي عن,عمريبن ++امللكعبد نا :الرمحن قالعبدبن ++نا شيبانأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َوصيفني«ومعنى). ر( ضبب عليها يف )١( ِ البن األثري » النهاية«. وأمة++عبدين أو عبد: أي» َ

)٥/٤٢٤ .( 
 . من طريق آخر, عن املسعودي, به) ٣٣ /٣( أخرجه ابن قانع )٢(



  رابعاملجلد ال ٢٩٤

  .)١(»ر مؤمتناملستشا«:  قال عن النبي ,هريرة++أبي
سمعت : حبيبة قال++ أبيحدثني ابن: عمربن ++ حممدوقال −٢٩٤٩

اهليثم ++ أبومات: قولوناألشهل ي++ عبد بنيأهل الدار يعني ۩شيوخنا من
 . مالك: واسمه, يف خالفة عمر : يعنيسنة عرشين,

:  عن املدائني قال,زهريبن ++ أمحدنا:  قال: قالعبداهللا  −٢٩٥٠
:  ويقال,ويقال يف خالفة عمر : ة عرشين قالاهليثم سن++ أبومات

 .قيل بصفني سنة سبع وثالثني
 .اهليثم++ أبا: يعني,ويف يف خالفة عثامن ُت: بلغني عن ابن نمري قال

نصاريبن ++مالك −١٠٠٤  )*(صعصعة ا
 وروى عن , سكن املدينة,مالكبن ++ من رهط أنس,من بني النجار

 . حديثنيالنبي 
 نا يزيد:  قال,الوليد النريسبن ++ عباسنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٥١

 .عروبة++بن أبي++ نا سعيد: قال,زريعبن ا
 نا سعيد:  قال,سليامنبن ++ نا عبدة: قال,أيوببن ++ زياد −٢٩٥٢

 .عروبة++بن أبيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢٣٦٩(, والرتمذي )٥١٢٨(داود ++, وأبو)٢٥٦(» األدب املفرد« أخرجه البخاري يف )١(
 . بهوغريهم من طريق شيبان, 

 .]ر−ب/٣٧:ق[  ۩  
 »االستيعاب«, و)٤/١١٤( »اآلحاد واملثاين«, و)١٩/٢٧٠( »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

 »هتذيب الكامل«, و)٥/٧٢٨( »اإلصابة«, و)١/٩٦٠( »أسد الغابة«, و)١/٤٢٠(
 .)١٧/١٨٧( »معرفة الصحابة«, و)٧/٣٠٠( »التاريخ الكبري«, و)٢٧/١٤٧(



 ٢٩٥ بعرااملجلد ال  

 : قال,هشامبن ++نا معاذ:  قال,عمر القواريريبن ++اهللاعبيد  −٢٩٥٣
بن ++ عن يزيد− حديث عباس النريس لفظوهذا−  مجيعا عن قتادة.نا أبي
 عن , أنه حدثهم,مالكبن ++ عن أنس, عن قتادة,نا سعيد:  قال,زريع
أتيت وأنا «:  أنه قالاهللا ++ عن نبي−وكان من قومه−صعصعة بن ++مالك

أحد الثالثة بني الرجلني, : عند البيت بني النائم واليقطان, فسمعت يقال
 .»إىل كذا وكذابني صدري ++ مافانطلق بي, فرشح

 , إىل أسفل بطنه:يقول: يعني? قال++ ما:فقلت للذي معي: قال قتادة
فاستخرج قلبي, ثم أتيت بطست من «وأشار أنس بيده إىل أسفل بطنه 

 إيامنا −أو كنز−ذهب فيها ماء زمزم, فغسل ثم أعيد مكانه, وحيش 
رباق, ال: وحكمة, ثم أتيت بدابة أبيض فوق احلامر ودون البغل يقال له

ُعند أقىص طرفه, فحملت عليه, ثم انطلقت ومعي جربيل  ۩يقع خطوه ْ ِ ُ َ
, فقيل : من هذا? قال: حتى انتهينا إىل السامء الدنيا, فاستفتح جربيل 

نعم, : أوقد بعث إليه? قال: حممد, قيل: جربيل, قيل ومن معك? قال
, فأتيت : مرحبا به, ولنعم املجيء جاء, قال: ففتح لنا, وقالوا عىل آدم 

مرحبا : هذا أبوك آدم, فسلمت عليه, فقال: يا جربيل, من هذا? قال: فقال
باالبن الصالح والنبي الصالح, ثم انطلقنا حتى أتينا السامء الثانية, 

: ومن معك? قال: جربيل, فقيل: من هذا? قال: فاستفتح جربيل, فقيل
, قالوا : فتحوا لنا, وقالواف: نعم, قال: أوقد بعث إليه? فقال: حممد 

عليهام اهللا ++فأتيت عىل عيسى وحييى صىل: مرحبا, ولنعم املجيء جاء, قال
هذان عيسى وحييى, : يا جربيل, من هذان? قال: ابني اخلالة, فقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٣٨:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٩٦

مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح, ثم انطلقنا : فسلمت عليهام, فقاال
جربيل, : من هذا? قال: يلحتى أتينا السامء الثالثة, فاستفتح جربيل, فق

, قالوا: ومن معك? قال: قيل : نعم, قال: وقد بعث إليه? قال: حممد 
, : ففتحوا لنا, وقالوا مرحبا به, ولنعم املجيء جاء, فأتيت عىل يوسف 

 −أو هذا يوسف−هذا أخوك يوسف : يا جربيل, من هذا? قال: فقلت
النبي الصالح, ثم انطلقنا مرحبا باألخ الصالح و: فسلمت عليه, قال: قال

جربيل, : من هذا? قال: حتى أتينا السامء الرابعة, فاستفتح جربيل, فقيل
نعم, ففتحوا : وقد بعث إليه? قال: حممد, قالوا: ومن معك? قال: قيل

, : مرحبا به, ولنعم املجيء جاء, قال: لنا, وقالوا فأتيت عىل إدريس 
مرحبا : دريس, فسلمت عليه فقالهذا إ: يا جربيل, من هذا? قال: فقلت

ثم انطلقنا حتى أتينا السامء اخلامسة, : باألخ الصالح والنبي الصالح, قال
: ومن معك? قال: جربيل, قيل: من هذا? قال:  فقيل,۩فاستفتح جربيل
, قالوا مرحبا : نعم, ففتح لنا, وقالوا: )١(وقد بعث إليه? قالوا: حممد 

, فقلتبه, ولنعم املجيء جاء, فأتي يا جربيل, من : ت عىل هارون 
مرحبا باألخ الصالح والنبي : هذا هارون, فسلمت عليه فقال: هذا? قال

ثم انطلقنا حتى أتينا السامء السادسة, فاستفتح جربيل, : الصالح, قال
وقد : حممد, قالوا: ومن معك? قال: جربيل, قيل: فقيل من هذا? قال

مرحبا به, ولنعم املجيء جاء, : وقالوانعم, ففتح لنا, : بعث إليه? قال
, فقال أو −هذا موسى : يا جربيل, من هذا? قال: فأتيت عىل موسى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٣٨:ق[  ۩  
 ).ر( كذا يف )١(



 ٢٩٧ بعرااملجلد ال  

مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح, :  فسلمت عليه قال−أخوك موسى
رب, هذا غالم : يبكيك? قال++ ما:فنودي: فلام جاوزته بكى, قال: قال

 مما يدخل من أمتي, ثم انطلقنا حتى بعثته بعدي يدخل من أمته اجلنة أكثر
: جربيل قيل: من هذا? قال: أتينا السامء السابعة, فاستفتح جربيل, قيل

نعم, ففتح لنا, : )١(وقد بعث إليه? قالوا: حممد, قالوا: ومن معك? قال
, : مرحبا به, ولنعم املجيء جاء, قال: وقالوا فأتيت عىل إبراهيم 
: هذا أبوك إبراهيم, فسلمت عليه فقال: ليا جربيل, من هذا? قا: فقلت

ثم رفعت لنا السدرة املنتهى, : مرحبا باالبن الصالح والنبي الصالح, قال
 أن نبقها مثل قالل هجر, وأن ورقها مثل آذان الفيلة, اهللا ++فحدث نبي
: ة أهنار خيرجن من أصلها, قلترأيت أربع:  أو قالاهللا ++وحدث نبي

أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة, وأما : ذه األهنار? قاله++ ماجربيل,++يا
وأتيت بإنائني أحدمها مخر واآلخر : النهران الظاهران فالنيل والفرات, قال

بك اهللا ++أصبت أصاب: لبن, فعرضا علي فاخرتت اللبن, فقيل لي
عىل الفطرة, وأمرت بخمسني صالة كل يوم, أو فرضت علي  ۩وأمتك

: بام أمرت? قلت: ل يوم, فأقبلت حتى أتيت موسى, فقالمخسون صالة ك
إين بلوت الناس قبلك, وعاجلت بني : فقال: أمرت بخمسني صالة, قال

يطيقون ذلك, فارجع إىل ربك تبارك ++ الإرسائيل أشد املعاجلة, وإن أمتك
, فحط عني : وتعاىل فاسأله التخفيف ألمتك, قال فرجعت إىل ربي 

بخمس : بام أمرت? قلت: أتيت عىل موسى, فقالمخسا, فأقبلت حتى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ر( كذا يف )١(
 .]ر−أ/٣٩:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٢٩٨

إين بلوت الناس قبلك, وعاجلت بني : وأربعني صالة كل يوم, فقال
يطيقون ذلك, فارجع إىل ربك  ++ الإرسائيل أشد املعاجلة, وإن أمتك

فاسأله التخفيف ألمتك, فام زلت أختلف بني ربي وبني موسى حيط عني 
 كل يوم, فأتيت عىل موسى, مخسا مخسا حتى رجعت بخمس صلوات

إين بلوت : أمرت بخمس صلوات كل يوم, قال: بام أمرت? قلت: فقال
يطيقون ++ الالناس قبلك, وعاجلت بني إرسائيل أشد املعاجلة, وإن أمتك

لقد رجعت : فقلت: ذلك, فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك, قال
أن : فنوديت: , قالمنه, ولكن أرىض وأسلم )١(إىل ربي  حتى استحيت

قد أمضيت فريضتي, وخففت عن عبادي, وجعلت لكل حسنة عرش 
 .)٢(»أمثاهلا

 .مالك إىل هذابن ++فانتهى حديث أنس
 , عن قتادة,نا مهام:  قال,خالدبن ++ هدبةنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٥٤

وذكر حديث اإلرساء . .. عن النبي ,صعصعةبن ++ عن مالك,عن أنس
 .بطوله

 . مل يزدنا عىل هذا, هكذا قال هدبة:
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ر( ضبب عليها يف )١(
 ).١٦٢(, ومسلم )٣٢٠٧( أخرجه البخاري )٢(



 ٢٩٩ بعرااملجلد ال  

 )*( البدري)١(َةَّبَح++ أبو,عمروبن ++مالك −١٠٠٥
بن ++عمروبن ++حبة مالك++ أبو:»علي اجلوزجاينبن ++كتاب حممد«يف 
 .عوفبن ++عمروبن ++۩ثعلبةبن ++كلدة

فليح, عن بن ++نا حممد: نا هارون الفروي, قال:  عبداهللا, قال −٢٩٥٥
 .ثابتبن ++عمروبن ++حبة++ أبو:عقبة, عن الزهري, فيمن شهد بدرا بن++موسى
 , حدثني أبي: قال, ابن األمويوحدثني:  قالعبداهللا,  −٢٩٥٦

 .عن ابن إسحاق
 , عن يونس,ضمرة++ أبو حدثني: قال, هارون الفروي −٢٩٥٧

حبة األنصاري ++ وأبا أن ابن عباس, أخربين ابن حزم: قال,عن الزهري
ثم عرج بي حتى «: اهللا ++قال رسول: حديث اإلرساءيقوالن يف 

 .)٣(»)٢(املستوى أسمع رصيف األقالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: صوابه: عمر, وقال++حنة بالنون, قاله أبو++حية, بالياء حتتها نقطتان, وأبو++أبو:  ويقال)١(
–حبة ++ًيس فيمن شهد بدرا أحد اسمه أبول: وقال الواقدي. حبة, يعني بالباء املوحدة

. »والصواب باملوحدة«: حنة, وقال احلافظ ابن حجر++أبو:  وإنام هو−بالباء: يعني
 .)٧/٨٣( »اإلصابة«, و)١/١١٥٧ (»أسد الغابة«
هتذيب «, و)١/١١٥٧ (»أسد الغابة«, و)١/٥١٩( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

 .)٧/٨٣( »اإلصابة«, و)١٤/٤١٨ (»بةمعرفة الصحا«, و)٣٣/٢٢٠( »الكامل
 .]ر−ب/٣٩:ق[  ۩  

صوت جرياهنا بام تكتبه : أي«: )٣/٢٥( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(
 .اهـ.»اهللا تعاىل ووحيه, وما ينتسخونه من اللوح املحفوظ++من أقضية

, )٣/٧٣٣( »ستدركامل«, وأخرجه احلاكم يف )٣٤٩( ذكره البخاري تعليقا عند حديث )٣(
 .)١٩٦٤( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢٢/٣٢٦( »الكبري«والطرباين يف 



  رابعاملجلد ال ٣٠٠

 : قال, أنا عفان: قال,عليبن ++ حممدحدثني : قالعبداهللا,  −٢٩٥٨
:  قال,عامر++بن أبي++ عن عامر,زيدبن ++نا عليأ : قال,سلمةبن ++دانا مح

 &óΟs9 Ç⎯ä3tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ô⎯ÏΒ È≅÷δr﴿لام نزلت : حبة البدري قال++ أباسمعت

É=≈tGÅ3ø9$#﴾ ]بياُإن ربك يأمرك أن تقرئها أ« : قال جربيل ,]١: البينة«, 
: ّبيُ قال أ,»إن جربيل أمرين أن أقرئك هذه السورة«: ّبيُ ألفقال النبي 

 .)١(ّبيُ فبكى أ,»نعم«:  قال!ذكرت يا رسول اهللا?

 )*(ازنيصرمة ا++ أبو,قيسبن ++مالك −١٠٠٦
سمعت :  قال,زهريبن ++ أمحدحدثني : قالعبداهللا,  −٢٩٥٩
 .قيس الامزينبن ++ مالك:رصمة++ أبو:حنبل يقولبن ++أمحد

قيس الامزين, بن ++مالك: اسمه: رصمة, قال++ أبيمعني عنبن ++وسألت حييى
 .له صحبة
 عن ,فديك++ أبي نا ابن: قال, رسيجنا : قالعبداهللا,  −٢٩٦٠

 , عن ابن حمرييز الشامي,حبانبن ++حييىبن ++ عن حممد,عثامن بن++الضحاك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابن )٦/١٣٩( »مصنفه«شيبة يف ++, وابن أبي)٣/٤٨٩( »مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
وقال اهليثمي يف .  من طريق عفان به)١٩٦٥( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

بن زيد, وهو حسن احلديث, ++رواه أمحد, والطرباين, وفيه علي«: )٩/٥١٥( »املجمع«
 .»وبقية رجاله رجال الصحيح

بن ++قيس :وقيل ,قيسبن ++لبابة :وقيل ,قيسبن ++مالك: اختلف يف اسمه, فقيل(*) 
: وانظر لرتمجته. بكنيته مشهور وهو ,أسعدبن ++مالك :وقيل ,أنس++بن أبي++مالك

, )٧/٢١٨ (»اإلصابة«, و)١/١١٩٨ (» الغابةأسد«, و)١/٥٤١( »االستيعاب«
 »معرفة الصحابة«, و)٧/٣٠٠( »التاريخ الكبري«, و)٣٣/٤٢٦( »هتذيب الكامل«و
)١٧/١٩٣(. 



 ٣٠١ بعرااملجلد ال  

أصبنا سبايا يف : سعيد اخلدري يقوالن++ وأبارصمة الامزين++ أباأنه سمع
 اهللا ++ وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول,غزوة بني املصطلق

 ۩ فذكر, ومنا من يريد أن يبيع, فكان منا من يريد أن يتخذ أهال,جويرية
هو ++ ماقدراهللا ++تعزلوا; فإن++ الما عليكم أن«:  فقال,اهللا ++لرسول العزل

 .)١(»كائن إىل يوم القيامة

حوص++أبي++ أبو,نضلةبن ++مالك −١٠٠٧  )*(ا
 وروى , سكن الكوفة,نضلةبن ++مالكبن ++عوف: األحوص++ أبيواسم

 . حديثنيعن النبي 
 :العبيد, ق++ أبيحدثني عمي, عن:  عبداهللا, قال −٢٩٦١

مالك, من بني بن ++عوف: األحوص صاحب ابن مسعود اسمه++أبو
 .جشمبن ++عصمة
 نا : قال,حممد الزعفراينبن ++ احلسننا:  قالعبداهللا,  −٢٩٦٢
 عن أبيه ,األحوص++ أبي عن,الزعراء++ أبوحدثني:  قال,محيدبن ++عبيدة
 .نضلةبن ++مالك
بن ++دحدثني حمم:  قال, جديحدثني:  قالعبداهللا,  −٢٩٦٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٤٠:ق[  ۩  

 ). ١٤٣٨( أخرجه مسلم )١(
, )١/٤٢٢ (»االستيعاب«, و)١٩/٢٧٦( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٦/١٨١( »الطبقات الكربى«, و)٥/٧٥٢ (»اإلصابة«, و)١/٩٦٨ (»أسد الغابة«و
 »معرفة الصحابة«, و)٢٧/١٦٣( »هتذيب الكامل«, و)١/٥٥( »طبقات ابن خياط«و
)١٧/٢٠٧(. 



  رابعاملجلد ال ٣٠٢

 ,األحوص++ أبي عن,إسحاق++ أبي عن, نا سفيان: قال,الزبريبن ++عبداهللا
 . هكذا قال...عوفبن ++عن أبيه مالك

بن ++ نا سفيان: قال,موسىبن ++ جماهد : قالعبداهللا,  −٢٩٦٤
أتيت النبي :  عن أبيه قال,األحوص++ أبي عن,الزعراء++ أبي عن,عيينة

من كل :  قلت»أرب إبل أو غنم?«:  وقال, وصوب البرصِ يفََّدَّعَصَ ف,
أفلست تنتجها وافية أعياهنا وآذاهنا, «: قد أتاين فأكثر وأطاب, قال

أشد, وموساه اهللا ++فساعد )٢(]مهر هذهو [)١(بحرية: فتجدع هذه وتقول
أرأيت لو كان لك عبدان أحدمها «: ثم قال لي النبي :  قال,»أحد

يكتمك وال خيونك وال يعصيك, أهيام كان ++ اليكتمك وخيونك, واآلخر
:  قال,يكتمني وال خيونني وال يعصيني++ الالذي :۩ قلت»أحب إليك?

 .)٣(», أحبكم إليه أطوعكم لهاهللا ++كذلك أنتم عند«
  عن:قال أصحابنا: سمعت ابن عيينة يقول: علي جماهد++ أبوقال
َليرى «: ي النبي قال ل:  قال, عن أبيه,األحوص++ أبي عن,إسحاق++أبي ُ

 .»عليك ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانوا إذا ولدت إبلهم سقبا «: )١/١٠٠( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
تي, وإن مات فذكي, فإذا مات اللهم إن عاش فف: شقوها, وقالوا: بحروا أذنه, أي

 .اهـ.»أكلوه وسموه البحرية
, والرصيم الذي »ورصماء«: , ويف مصادر التخريج)ر( هكذا يمكن أن تقرأ يف )٢(

 ).٣/٢٦(»النهاية«. رصمت أذنه أي قطعت
 .]ر−ب/٤٠:ق[  ۩  

, واحلميدي )٦/٣٣٨( »الكربى«, والنسائي يف )٣/٤٧٣( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٣( 
من طريق ) ١٢٦١ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٨٨٣ (»مسنده«يف 
 .الزعراء به++أبي



 ٣٠٣ بعرااملجلد ال  

  عن, نا رشيك: قال,عونبن ++ حمرزحدثني : قالعبداهللا,  −٢٩٦٥
 يف ثوبني أتيت النبي :  عن أبيه قال,األحوص++ أبي عن,إسحاق++أبي

: نعم, من كل الامل:  قلت»هل لك من مال?«:  فقال,أو شملتني أو بردة
:  قال,»تعاىلاهللا ++يك أثر نعمةفلري عل«: قال.  والرقيق, واخليل,اإلبل

 .)١(فغدوت عليه يف حلة محراء
 ,جعفربن ++ قال نا حممد,بشاربن ++ حممدنا : قالعبداهللا,  −٢٩٦٦
 عن ,األحوص حيدث++ أباسمعت:  قال,إسحاق++ أبي عن,نا شعبة: قال

هل لك من «:  فقال,)٢( وأنا قشف اهليئةاهللا ++أتيت رسول: أبيه قال
 , من اإلبل:من كل الامل:  قال»من أي الامل?«:  قال, نعم: قال»مال?

: ثم قال» ماال فلريا عليكاهللا ++فإذا أتاك«: والغنم قال, واخليل,والرقيق
هل تنتج إبل قومك صحاحا آذاهنا, فتعمد إىل املوسى فتقطع آذاهنا «

وذكر احلديث . ..»هذه رصم: هذه بحراء, وتشقها وتقول: وتقول
 .)٣(بطوله
 .نضلة غري هذابن ++أعرف لاملك++ ال:مالقاسأبو  قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »املجتبى«, والنسائي يف )٢٠٠٦(, والرتمذي )٣/٤٧٣ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١( 

)٤٧٢٧.( 
تاركا للتنظيف والغسل, : أي«: )٤/٦٦( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(

تارك للنظافة : بس العيش, وقد قشف يقشف, ورجل متقشف, أيي: والقشف
 .اهـ.»والرتفه

, واحلاكم يف )٥٤١٦( »صحيحه«, وابن حبان يف )٣/٤٧٣ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٣( 
 ).١٢٦٣ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١/٧٦( »املستدرك«



  رابعاملجلد ال ٣٠٤

 )*(ربيعة السلوبن ++ مالك:أبو مريم −١٠٠٨
 . أحاديث وروى عن النبي , سكن الكوفة والبرصة,يدَرُأبو ب
 ,معاذبن ++ نا معاذ: قال,عمربن ++ عبيد اهللانا:  قالعبداهللا,  −٢٩٦٧
 عن ,مريم++بن أبي++د نا يزي: قال,روح الكالبي++ أبويساربن ++انب نا ح:قال
اللهم اغفر «:  يقولاهللا ++سمعت نبي:  قال,ربيعةبن ++مالك ۩أبيه

 .)١(»وللمقرصين«:  ثم قال, ثالثا,»للمحلقني
بن ++ عن عطاء, نا جرير: قال,خيثمة++ أبونا : قالعبداهللا,  −٢٩٦٨
َبر عن ,السائب  اهللا ++قام فينا رسول:  عن أبيه قال,مريم++بن أبي++يدُ
 .)٢( ثم حدثنا بام هو كائن إىل يوم القيامة أن تقوم الساعة,مقاما
 عن , عن عطاء, نا جرير: قال,خيثمة++ أبونا : قالعبداهللا,  −٢٩٦٩

َبر  فلم , يف وجه الصبحاهللا ++ نام رسول: عن أبيه قال,مريم++بن أبي++يدُ
املؤذن  اهللا ++ فأمر رسول, فاستيقظ,يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )١/٤٢٠( »االستيعاب«, و)١٩/٢٧٤( للطرباين »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٦/٣٧( »الطبقات الكربى«, و)٥/٧٢٤( »اإلصابة«, و)١/١٢٤٤( »أسد الغابة«و
 »معرفة الصحابة«, و)٧/٣٠٠( »التاريخ الكبري«, و)٢٧/١٤١( »هتذيب الكامل«و
)١٧/١٨٩(. 

 .]ر−أ/٤١:ق[  ۩  
 وابن ,)٢٩١٤( »األوسط«, والطرباين يف )٤/١٧٧( »مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

رواه «: )٣/٥٧٨( »جممع الزوائد«, وقال اهليثمي يف )٣/٢٢١( »مصنفه«شيبة يف ++أبي
 .», وإسناده حسن»األوسط«أمحد, والطرباين يف 

 من )١٩/٢٧٥( »الكبري«, والطرباين يف )١/٢٩٧( »املجتبى« أخرجه النسائي يف )٢(
 .طريق عطاء به
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 .)١( فصىل الفجر, ثم أمره فأقام, ثم صىل ركعتني,فأذن
 .مريم غري هذه الثالثة++ أبووال أعلم روى

ويرثبن ++ مالك:أبو سليمان −١٠٠٩  )*(ا
  وروى عن النبي , سكن البرصة, الليثيةابن احلويرث: ويقال
 .أحاديث
 ,ةعوان++ أبونا:  قال,كامل اجلحدري++ أبونا:  قالعبداهللا,  −٢٩٧٠

 اهللا ++ أن رسول,احلويرثبن ++ عن مالك,عاصمبن ++ عن نرص,عن قتادة
:  فقال, وإذا رفع رأسه من الركوع, وإذا ركع,كان يرفع يديه إذا كرب

 .)٢(, ورفع يديه حذو منكبيه»ملن محدهاهللا ++سمع«
 ,هشامبن ++نا معاذ:  قال,عليبن ++ نرصنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٧١
احلويرث بن ++ عن مالك,عاصمبن ++ عن نرص,عن قتادة ,حدثني أبي: قال
 وإذا أراد أن , إذا افتتح الصالة كرب ورفع يديهاهللا ++رأيت رسول: قال
 .)٣(بني السجدتني ۩ ويرفع, وإذا سجد, وإذا رفع رأسه من الركوع,يركع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من )١٩/٢٧٥( »الكبري«طرباين يف , وال)١/٢٩٧( »املجتبى« أخرجه النسائي يف )١(

 .طريق عطاء به
 »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١٩/٢٨٤( »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 »اإلصابة«, و)١/٩٥٧( »أسد الغابة«, و)١/٤١٩( »االستيعاب«, و)٢/١٨٠(
, )١/٣٠( »طبقات ابن خياط«, و)٧/٤٤( »لطبقات الكربى«, و)٥/٧١٩(
 .)٢٧/١٣٢( »ب الكاملهتذي«و

 .)٣٩١(, ومسلم )٧٣٧( أخرجه البخاري )٢(
 .]ر−ب/٤١:ق[  ۩  

 .)١٩/٢٨٥( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(
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 , نا خالد الواسطي: قال,هشامبن ++ خلفنا : قالعبداهللا,  −٢٩٧٢
: احلويرث الليثي قالبن ++ عن مالك,قالبة++ أبي عن,عن خالد احلذاء

إذا صليتام فأذنا, وأقيام, ثم «:  فقال, أنا وصاحب لياهللا ++لقيت رسول
 .)١(»ليؤمكام أكربكام

بن ++ نا عمران: قال,إشكاببن ++ حممدنا : قالعبداهللا,  −٢٩٧٣
 ,ثني أبي حد: قال,احلويرثبن ++مالكبن ++احلسنبن ++ نا مالك: قال,أبان

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل « :اهللا ++ قال رسول:عن جدي قال
 .)٢(»اجلنة

احلويرث إال من هذا بن ++ ومل يرو هذا احلديث عن مالك:
احلويرث غري هذه بن ++ ولاملك,احلسن بمشهوربن ++ وليس مالك,الطريق

 .األحاديث

ارثبن ++مسلمبن ++خالدبن ++ةَرْيَبُهبن ++مالك −١٠١٠  +بكربن ++ا
 )*(السكرانبن ++عقبةبن ++ثعلبةبن ا

 . حديثا وروى عن النبي ,سكن مرصي كان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٧٤(, ومسلم )٦٢٨( أخرجه البخاري )١(
 »جممع الزوائد«, وذكره اهليثمي يف )١٩/٢٩٢( »الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(

بن احلسن, ومها ++بن أبان ومالك++, وفيه عمرانرواه الطرباين«: , وقال)٩/٢٩٤(
 .»ضعيفان, وقد وثقا

 »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١٩/٢٩٩( »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 »اإلصابة«, و)١/٩٧٠( »أسد الغابة«, و)١/٤٢٣( »االستيعاب«, و)٥/٢٨٨(
 ).١/٧٢ (»خياططبقات ابن «, و)٧/٤٢٠ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٥٦(
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بن ++إبراهيم املروزي وليثبن ++ إسحاقنا : قالعبداهللا,  −٢٩٧٤
بن ++ عن يزيد,إسحاقبن ++ عن حممد,زيدبن ++نا محاد:  قاال,محاد الصفار

 وكانت له ,هبريةبن ++ عن مالك,ين اليزعبداهللابن ++ عن مرثد,حبيب++أبي
ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثالث «:  قال, ذكر النبي ,صحبة

هبرية إذا استقل أهل اجلنازة جزأهم بن ++ وكان مالك,»صفوف إال أوجب
 .۩ )١(ولفظ احلديث إلسحاق. ثالثة صفوف للحديث

شهاب ++ أبونا: عمرو الضبي, قالبن ++نا داود:  عبداهللا, قال −٢٩٧٥
بن ++ عن مرثد,حبيب++بن أبي++ عن يزيد,إسحاقبن ++ عن حممد,اخلياط

 أنه كان إذا تبع جنازة فاستقل أهلها جزأهم ,هبريةبن ++ عن مالكعبداهللا,
 اهللا ++ وأخربهم أن رسول, ثم صىل عليها,ثالثة أجزاء ثالثة صفوف

 .)٢(»ما صىل عىل ميت ثالث صفوف إال وجبت«: قال

 )*(عمبن ++ مالك:أبو صفوان −١٠١١
 . عمرية:وقيل
 داود++ أبونا:  قالعبداهللا,بن ++ هاروننا:  قالعبداهللا,  −٢٩٧٦
 عن , كلهم عن شعبة,بكري++بن أبي++عامر وحييىبن ++عامر واألسود++وأبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٩/٢٩٩( »الكبري«, والطرباين يف )٤/٧٩( »مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

 .]ر−أ/٤٢:ق[  ۩  
 .)١/٩٧٠( »أسد الغابة«, وذكره ابن األثري يف )١٠٢٨( أخرجه الرتمذي )٢(

 »اإلصابة«, و)١/١١٩٩( »أسد الغابة«, و)١/٤٢١ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 .)٥/٤٧٩( »معرفة الصحابة«, و)٢٧/١٥٣( »الكاملهتذيب «, و)٥/٧٤١(
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اهللا ++بعت من رسول: عمري يقولبن ++صفوان مالك++ أباسمعت:  قال,سامك
 .)٢( فوزن لي وأرجح,الثة دراهم قبل اهلجرة بث)١(ل رساويلْجِ ر

 .داود++ أبيوهذا لفظ
نا ابن :  قاال, يعقوب وأمحد ابنا إبراهيمنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٧٧
 .مهدي
 , نا شعبة: قالوا.داود++ وأبونا هبز:  قال,إبراهيمبن ++ أمحد −٢٩٧٨

ل ْجِ راهللا ++بعت من رسول: صفوان يقول++ أباسمعت:  قال,عن سامك
 .وذكر احلديث. ..رساويل
 , عن سامك,نا شعبةأ:  قال,وحدثنا شبابة: إبراهيمبن ++ أمحدقال −٢٩٧٩
اهللا ++بعت من رسول: عمرية يقولبن ++صفوان مالك++ أباسمعت: قال

 .وذكر احلديث.. .
 عن , عن سامك, وروى هذا احلديث الثوري وغريه:

 .۩ )٣(»زن وأرجحيا وزان, «: قال النبي : قيس قالبن ++سويد
 ,نا ابن مهدي:  قال,إبراهيمبن ++ يعقوبنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٨٠

 .قيسبن ++ عن سويد, عن سامك,عن سفيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشرتى زوج : هذا كام يقال«: )٢/٢٠٤( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
رجلي رساويل; ألن الرساويل من لباس : خف, وزوج نعل, وإنام مها زوجان, يريد
 .اهـ.»ِالرجلني, وبعضهم يسمي الرساويل رجال

 .من طريق شعبة به) ٢٢٢١(, وابن ماجه )٤٥٩٣( »املجتبى«  أخرجه النسائي يف)٢(
 .)٧/٨٩( »املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(

 .]ر−ب/٤٢:ق[  ۩  
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:  قال, عن سامك,نا سفيان:  قال,أمحد++ أبونا:  قال, جدي −٢٩٨١
 .قيسبن ++أخربين سويد

 .الرزاقعبدنا :  قال, ابن زنجويهوحدثني:  قالعبداهللا,  −٢٩٨٢
 عن , عن سفيان,نعيم++ أبونا:  قال,يضاقحممد البن ++ أمحد −٢٩٨٣
 . وذكر احلديث... عن النبي ,قيسبن ++ عن سويد,سامك

 عن , العبدي−أو خمرمة−ة ف عن خمر, عن سامك,جابربن ++ورواه أيوب
 .النبي 
 .جابربن ++نا أيوب:  قال,بكاربن ++ حممدناه : قالعبداهللا,  −٢٩٨٤

 )*( الشاعرعمبن ++مالك −١٠١٢
نا :  قال,مرسة املكي++بن أبي++نا حممد:  قالعبداهللا,  −٢٩٨٥

واصل السلمي ثم بن ++يزيدبن ++صخر واصل++ أبونا:  قال,يعقوب الزهري
 أنه شهد مع ,عمريبن ++ عن جدي مالك,وعمومتي++ أبينا:  قال,الغارضي

اهللا, ++رسول++اي: النبي  الفتح, وحنني, والطائف, وكان رجال شاعرا, فقال
بني لبتك إىل عانتك قيحا أو صديدا ++ ماألن يمتلئ«: أفتني يف الشعر, فقال

 فوضع , امسح عني اخلطيئة, يا رسول اهللا: قلت,»خري من أن يمتلئ شعرا
إين  حتى , ثم عىل بطني, ثم عىل صدري, ثم عىل وجهي,يده عىل رأيس

بب بامرأتك, وامدح إن رابك منه يشء فش«:  فقال,تشم من مبلغ يدهألح
 . فام قلت بعد ذلك بيت شعر,»راحلتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد «, و)١/٤٢١( »االستيعاب«, و)١٩/٢٩٤( »املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

 .)١٧/٢٥٩( »معرفة الصحابة«, و)٥/٧٤٠( »اإلصابة«, و)١/٩٦٤( »الغابة
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 اهللا++ولقد عمر مالك حتى شاب رأسه وحليته, وما شاب موضع يد رسول
)١(.۩. 

نفيبن ++مالك −١٠١٣  )*(عم ا
بن ++نا عتاب:  قال,شبةبن ++ عمرحدثني : قالعبداهللا,  −٢٩٨٦
 ,ع احلنفيْيَمُسبن ++ل عن إسامعي, نا سفيان: قال, نا ابن املبارك: قال,زياد

 ,جاء رجل إىل النبي :  قال, وكان أدرك اجلاهلية,عمريبن ++عن مالك
 , فسمعت لك منه مقالة قبيحة,فيهم++ أبي فلقيت,إين لقيت العدو: فقال

 اهللا++فسكت عنه رسول: فلم أصرب حتى طعنته بالرمح, أو حتى قتلته, قال
 ,رتكته وأحببت أن يليه غرييإين لقيت أخي ف:  ثم جاءه آخر فقال,

 .)٢(اهللا ++فسكت عنه رسول
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٧٤٧٨( »األوسط«, ويف )١٩/٢٩٤ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

 .]ر−أ/٤٣:ق[  ۩  
 »اإلصابة«, و)١/٩٦٤( »أسد الغابة«, و)١/٤٢١( »االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
معرفة «, و)٧/٣٠٤( »التاريخ الكبري«, و)٢٧/١٥٢( »هتذيب الكامل«, و)٥/٧٣٩(

 .)١٧/٢٧٤( »الصحابة
 .)٩/٢٧( »الكربى«يف  أخرجه البيهقي )٢(
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 )*(مالك++ أبو أو,مالك −١٠١٤
 .احلارثبن ++مالك: ويقال
نا :  قال,النرض++ أبو نا: قال, جديحدثني : قالعبداهللا,  −٢٩٨٧
 أنه سمعه حيدث عن ,أوىفبن ++ عن زرارة,زيد أخربينبن ++ علي: قال,شعبة

من «:  قالاهللا ++ عن رسول,مالك++ أبو مالك أو:رجل من قومه يقال له
ضم يتيام بني مسلمني إىل طعامه ورشابه حتى يستغني عنه وجبت له اجلنة 

النار أبعده اهللا, وأيام رجل  )١(]أحدمها دخل[البتة, ومن أدرك والديه أو 
 .)٢(»مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار

بن ++ عن مالك, عن زرارة,زيدبن ++ عن علي, ورواه هشيم:
 .رثااحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاختلف يف اسمه اختالفا شديدا, فقيل(*)  بن ++مالك: بن عمرو الكالبي, وقيل++مالك: ً

: األنصاري, وقال الثوري: بن عمرو القشريي, ويقال++مالك: عمرو اخلزاعي, وقيل
بن احلارث, ++مالك: بن مالك, عىل الشك, وقال فيه هشيم++بن عمرو أو عمرو++مالك

مالك; لكون ذلك من رواية قتادة, وهو أحفظ من ++بن أبي++مالك: ظ كونهورجح احلاف
, )١٩/٢٩٩( للطرباين »املعجم الكبري«:وانظر لرتمجته. بن زيد++رواية علي

, )٥/٧٣٨( »اإلصابة«, و)١/٩٥٦( »أسد الغابة«, و)١/٤٢١( »االستيعاب«و
 .)٧/٤١( »الطبقات الكربى«و

 ).ر( ضبب بينهام يف )١(
, )٩٢٦(» مسنده«يعىل يف ++, وأبو)١٣٢٢( »مسنده«داود الطياليس يف ++ أبو أخرجه)٢(

 »املجمع«وذكره اهليثمي يف . من طريق شعبة به) ٧٨٨٦ (»شعب اإليامن«والبيهقي يف 
 وأمحد باختصار, والطرباين, وهو −والسياق له−يعىل ++رواه أبو«: , وقال)٨/٢٩٤(

 .»حسن اإلسناد
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بن ++ عن علي,نا هشيم:  قال,خيثمة++ أبوناه:  قالعبداهللا,  −٢٩٨٨
سمع  ۩ أنه,رث رجل منهمااحلبن ++ عن مالك,أوىفبن ++ عن زرارة,زيد

من ضم يتيام بني أبوين مسلمني إىل طعامه ورشابه حتى «:  يقولالنبي 
 .)١(»ه اجلنة البتةيستغني عنه وجبت ل

يبن ++مالك −١٠١٥  )*(عمرو القش
 نا حييى:  قال,حيانبن ++عمروبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٨٩

بن ++ عن زرارة,زيدبن ++ عن علي,سلمةبن ++ عن محاد,)٢(طارعسعيد البن ا
من أعتق «:  قالاهللا ++ عن رسول,عمرو القشرييبن ++ عن مالك,أوىف

 .)٣(» من الناررقبة مسلمة فهي فداؤه
 عن ابن مالك رجل , عن زرارة, عن قتادة, ورواه شعبة:

من أدرك والديه أو أحدمها فدخل «:  يقول أنه سمع النبي ,من قومه
 .)٤(»وأسحقهاهللا ++النار بعد ذلك فأبعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٤٣:ق[  ۩  

 من طريق )١٩/٣٠٠( »الكبري«, والطرباين يف )٤/٢٤٤ (»مسنده«جه أمحد يف  أخر)١(
 .هشيم به

 .انظر مصادر الرتمجة السابقة(*) 
 ).ر( ضبب عليها يف )٢(
, والبيهقي يف )١٩/٢٩٩( »الكبري«, والطرباين يف )٤/٣٤٤( »مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(

 . من طريق محاد به)١١٠٣١( »شعب اإليامن«
, )١٣٢١( »مسنده«داود الطياليس يف ++, وأبو)٤/٣٤٤( »مسنده«ه أمحد يف  أخرج)٤(

 . من طريق شعبة به)١/٢٠٢( »الكبري«والطرباين يف 
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  عن قتادة,أنا شعبة: قال ,اجلعدبن ++ علينا : قالعبداهللا,  −٢٩٩٠
 .وذكر احلديث ...بإسناده

 )*(عتاهيةبن ++مالك −١٠١٦
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن مرص

بن ++سعيد اجلوهري وحممدبن ++ إبراهيمنا : قالعبداهللا,  −٢٩٩١
بن ++ عن يزيد,أنا ابن هليعة:  قال,داودبن ++نا موسى:  قاال,اهليثم
 عن رجل ,حسانبن ++الرمحنعبد عن ,ظبيانبن ++ عن حميسن,حبيب++أبي

إن «:  يقولاهللا ++ سمعت رسول:عتاهية قالبن ++ عن مالك,ممن جذا
 .۩ )٢( عشار املرشكني: يعني,»فاقتلوه )١(لقيتم عارشا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد «, و)١/٤٢١( »االستيعاب«, و)٤/٤٠٥ (»اآلحاد واملثاين«: انظر لرتمجته(*) 

ة معرف«, و)٧/٣٠٢( »التاريخ الكبري«, و)٥/٧٣٤( »اإلصابة«, و)١/٩٦٢( »الغابة
 .)١٧/٢٣٣( »الصحابة

إن وجدتم : أي«: )٢٣٩−٣/٢٣٨( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
كان يأخذه أهل اجلاهلية مقيام عىل دينه فاقتلوه لكفره, أو ++من يأخذ العرش عىل ما

اهللا وهو ربع ++الستحالله لذلك إن كان مسلام وأخذ مستحال وتاركا فرض
 .اهـ.»...العرش

, )٧/٣٠٢( »التاريخ الكبري«, والبخاري يف )٤/٢٣٤(» مسنده«أخرجه أمحد يف  )٢(
 .)١٧/٢٣٣( »معرفة الصحابة«نعيم يف++وأبو

 .]ر−أ/٤٤:ق[  ۩  
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زاعيعبداهللابن ++مالك −١٠١٧  )*( ا
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن الكوفة

نا :  قالوا,بكر++ وأبو جدي وسويدحدثني : قالعبداهللا,  −٢٩٩٢
 , أخربين سليامن اخلزاعي: قال,انّبَحبن ++ن منصور ع,معاويةبن ++مروان

 , فلم أصلاهللا ++غزوت مع رسول:  قالعبداهللابن ++عن خاله مالك
 .)١(خلف إمام أخف صالة يف مكتوبة منه

 .ر اخلزاعيْسُببن ++سليامن: جدي يف حديثه:  قال:

 )* (موسى الغافقي++ أبوعبداهللا,بن ++مالك −١٠١٨
 . حديثاوروى عن النبي  ,سكن مرص

:  ويقال, الغافقيعبداهللابن ++مالك: عبداهللابن ++موسى هارون++ أبوقال
 .ابن عبادة

بن ++ مالك:موسى الغافقي++ أبيبلغني أن اسم: وسمعت عمي يقول
 .عبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلحاد «عاصم يف ++, وابن أبي)١٩/٢٩٢(للطرباين » املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

, )١/٩٦٢ (»ةأسد الغاب«, و)١/٤٢١ (»االستيعاب«, و)٤/٢٩٠ (»واملثاين
 »طبقات ابن خياط«, و)٦/٦٢ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٣٠ (»اإلصابة«و
 ).٧/٣٠٣ (»التاريخ الكبري«, و)١/١٠٨(

, وابن )١٩/٢٩٢(» الكبري«, والطرباين يف )٥/٢٢٦(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
 .)٢٣١١(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١/٤٠٤(» مصنفه«شيبة يف ++أبي

, )١/٤٢٠ (»االستيعاب«, و)١٩/٢٩٥(للطرباين » املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٤/٢٢٣ (»اإلصابة«, و)١/٦٦٨ (»أسد الغابة«و
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بن ++ نا هشام: قالعبداهللا,بن ++ هاروننا : قالعبداهللا,  −٢٩٩٣
بن ++ عن ثعلبة,سليامنبن ++عبداهللا عن ,يعة أنا ابن هل: قال,سعيد الطالقاين

 وهو اهللا ++ أكل رسول: الغافقي قالعبداهللابن ++ عن مالك,الكنود
 ثم أتى , فأتيت عمر فحدثته فلببني, فاغتسل»اسرت علي«:  فقال,جنب
 !? إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب,يا رسول اهللا:  فقالالنبي 
 .)١(»أقرأ إال وأنا طاهر++ ال ولكننعم, إذا توضأت أكلت,«: قال

 .غري هذا ۩موسى الغافقي عن النبي ++ أبو وقد روى:

ثعميعبداهللابن ++مالك −١٠١٩  )*( ا
 . عن النبي عبداهللا,++ أبا عن رجل يكنى, له صحبة:يقال

بن ++ نا الوليد: قال,يونسبن ++ رسيجنا : قالعبداهللا,  −٢٩٩٤
ا بين: املصبح حدثه, قال++ أباابر, أنجبن ++يزيدبن ++الرمحنعبد قال نا ,مسلم

 اخلثعمي رجل يقود عبداهللابن ++ إذ نادى أمرينا مالك,نحن يف درب فلقيه
:  فقال? أال تركبعبداهللا,++ أبا ياعبداهللا,++ أبايا: فرسه يف أعراض اخليل

 ساعة تعاىلاهللا ++من اغربت قدماه يف سبيل«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
 أو , وأصلح دابتي لتعينني عىل سفري,»من هنار فهام حرام عىل النار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): ١/٦١١ (»جممع الزوائد«, وقال اهليثمي يف )١٩/٢٩٥ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(
 .»يعرف++ المن يهوف ,ضعف وفيه هليعة ابن وفيه ,»الكبري« يف الطرباين رواه«

 .]ر−ب/٤٤:ق[  ۩  
اآلحاد «عاصم يف ++, وابن أبي)١٩/٢٩٦(للطرباين » املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 

 »اإلصابة«, و)١/٩٦١ (»أسد الغابة«, و)١/٤٢١ (»االستيعاب«, و)٥/٣١٩ (»واملثاين
 ).٧/٣١٢ (»التاريخ الكبري«, و)٥/٧٣٠(
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 فام رأينا , فمشوا يومئذ, فنزل مالك ونزل الناس,تعينني عىل عشرييت
 .)١(أكثر ماشيا من ذلك اليوم

ربن ++مالك −١٠٢٠  )*(أ
 . حديثاسكن الشام, وروى عن النبي 

 نا هارون:  قال,ئهانبن ++ إبراهيمحدثني:  قالعبداهللا,  −٢٩٩٥
:  قال,مسلمبن ++نا الوليد:  قال, املخزومي الدمشقي−أو عمرو−عمر بن ا

 عن ,منصوربن ++ سعد:نا رجل من ولد أمحر العوقي ثم اجلذامي يقال له
 تبوكا ومكانه هبا وفد اهللا ++ أنه لام بلغه مقدم رسول,أمحربن ++جده مالك
 وسأله ,أسلم بمثل إسالمه وتبعته و, وقدم عليه هبا,أمحربن ++إليه مالك

 فكتب له كتابا يف رقعة من : قال,أن يكتب له كتابا يدعو قومه إىل اإلسالم
 فذكر كربه , فسألت سعدا أن يقرئني كتابه:مسلمبن ++قال الوليد, ۩أدم

 ,حمرز فسله عنه فسيقرئكبن ++الق أيوب:  وقال,وضعف برصه عن قراءته
لي رقعة من أدم عرضها أربع أصابع وطوهلا  فأخرج إ, فلقيته فسألته:قال
الرمحن الرحيم هذا اهللا ++بسم«: فقرأ علي أيوب,فيها++ ما قد كاد يامح,شرب

 أمحر وملن تبعه من املسلمني, أمانا هلمبن ++عبداهللا لاملكبن ++كتاب من حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »شعب اإليامن«, والبيهقي يف )١٧٧٢ (»مسنده«داود الطياليس يف ++ أخرجه أبو)١(
 »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٩/١٦٢ (»السنن الكربى«, ويف )٤٢٣٨(
)٢٧٧٧.( 
 »اإلصابة«, و)١/٩٥٣ (»أسد الغابة«, و)١/٤١٨ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٧/٣١٢ (»التاريخ الكبري«, و)٥/٧٠٧(

 .]ر−أ/٤٥:ق[  ۩  
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أقاموا الصالة, وآتوا الزكاة, واتبعوا املسلمني, وخالفوا املرشكني, ++ما
اماح ذكر − اخلمس من املغنم, وسهم الغارمني, وسهم كذا وكذا وأدوا

 .)١(»وأمان حممد اهللا ++وهم آمنون بأمان −السهم الثاين
 . وال أعلم هبذا اإلسناد غري هذا احلديث:

 )*(رِمْيَحُأبن ++مالك −١٠٢١
نا :  قال,علي الوراقبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا,  −٢٩٩٦
:  قال,فديك++بن أبي++إسامعيلبن ++نا حممد:  قال,حوم العطارمربن ++عبيس

بن ++ عن مالك,رزين الباهلي++ أبي عن,يعقوب الزمعيبن ++أخربين موسى
يقبل من ++ التعاىلاهللا ++إن«:  يقولاهللا ++سمعت رسول: أحيمر قال

 وما , يا رسول اهللا: قلنا: قال,»الصقور يوم القيامة رصفا وال عدال
 .)٢(»الذي يدخل عىل أهله الرجال« : قال?الصقور

 . وال أعلم هبذا اإلسناد غريه:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وقال اهليثمي يف )٧/٥٠ (»األوسط«, ويف )٥/٥٢ (»الكبري«ه الطرباين يف  أخرج)١(
 منصوربن ++سعيد إسناده ويف ,»األوسط« يف الطرباين رواه«): ١/١٧٨ (»املجمع«

 .»ترمجة عىل له أقف ومل ,اجلذامي
وانظر . أخيمر; كذا قال ابن األثري: أخامر, والصحيح: بن أخيمر, ويقال++مالك: يقال(*) 

 »أسد الغابة«, و)٥/٩٧ (»اآلحاد واملثاين«, و)١٩/٢٩٤ (»املعجم الكبري«: مجتهلرت
 ).٧/٣١٢ (»التاريخ الكبري«, و)٥/٧٠٨ (»اإلصابة«, و)١/٩٥٤(

, )٧/٤١٢ (»شعب اإليامن«, والبيهقي يف )١٩/٢٩٤ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(
): ٤/٥٩٩ (»املجمع«هليثمي يف , وقال ا)٥/٩٧ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++وابن أبي

 .»رزين الباهلي ومل أعرفه, وبقية رجاله ثقات++رواه البزار, والطرباين, وفيه أبو«
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 )*(مرارة الرهاويبن ++مالك −١٠٢٢
 .وروى عن النبي , ۩سكن الشام

 ,سهم األنطاكيبن ++الرمحنعبدبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا,  −٢٩٩٧
 عن , اهلمدايناحلكم++بن أبي++حدثني عتبة:  قال,الوليدبن ++نا بقية: قال
 −من اليمن بطنا−مرارة الرهاويبن ++ أن مالك,ميرسة اخلراساينبن ++عطاء
 وحيسن , وحيسن رزقي, إين ألحب أن يطيب مطعمي, يا رسول اهللا:قال

اللهم إين أعوذ بك «: اهللا ++ فقال رسول: قال? أفمن الكرب ذلك,مركبي
َّمن البؤس والتباؤس, إنام الكرب من بطر احلق َ َ َ, وغمص الناس)١(َ َ َ َ)٣(»)٢( ,

 . يزدرهيم:يعني: قال بقية
 ,هارونبن ++نا يزيد:  قال, جديحدثني:  قالعبداهللا,  −٢٩٩٨
الرمحن, عن عبدبن ++سعيد, عن محيدبن ++أنا ابن عون, عن عمرو: قال

مرارة بن ++ وعنده مالكاهللا ++ أتيت رسول:مسعود قالبن ++عبداهللا
 إين امرؤ قد , يا رسول اهللا:يثهم وهو يقول فأدركت من حد,الرهاوي

كني فام ا فام أحب أن أحدا فضلني برش,قد ترى++ ماقسم لي من اجلامل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٤٢٢ (»االستيعاب«, و)٥/٢٩٣ (»اآلحاد واملثاين«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٥/٥٣٠ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٤٨(

 .]ر−ب/٤٥:ق[  ۩  
اهللا حقا ++جعله++هو أن جيعل ما«: )١/١٣٥( »النهاية يف غريب األثر«يف  قال ابن األثري )١(

هو أن : هو أن يتجرب عند احلق فال يراه حقا, وقيل: من توحيده وعبادته باطال, وقيل
 .اهـ.»يتكرب عن احلق فال يقبله

احتقرهم ومل يرهم : أي«: )٣/٣٨٦( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(
 .اهـ.»شيئا

 ).٧٤٥ (»مسند الشاميني« أخرجه الطرباين يف )٣(
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ال, ولكن البغي من سفه احلق, وغمص « : قال? أفمن البغي هم,فوقهام
 .)١(»الناس

 .اًا صحيحًمرارة حديثبن ++كل وال أعلم لام:

 )* (العشراء++أبي++ أبو,)٢(هMمِقبن ++مالك −١٠٢٣
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن البادية

بن +اجلعد وكاملبن ++نرص التامر وعلي++ أبونا:  قالعبداهللا,  −٢٩٩٩
  عن,سلمةبن ++نا محاد: محاد, قالوابن ++األعىلعبدطلحة وعبيداهللا العييش و

 من كاة إالذأما تكون ال, ۩ يا رسول اهللا: قلت: عن أبيه قال,العرشاء++أبي
 .)٣(»لو طعنت يف فخذها ألجزأك« قال ?اللبة واحللق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٢٩١ (»مسنده«يعىل يف ++ أخرجه أبو)١(
 ).٨٤٨(» هتذيب األسامء واللغات«. القاف بكرس وهو مهملة بحاء قحطم,: ويقال )٢(

 واسم العرشاء++ أبياسم يف واختلف ,الدارمي العرشاء++ أبيوالد وهو ,باحلاء قحطم :ويقال(*) 
 ,حنبلبن ++أمحد قاله ,قحطمبن ++مالكبن ++أسامة :اسمه العرشاء++أبو: البخاري فقال ;هأبي

بن ++خوليبن ++مسعودبن ++بلزبن ++يسار :ويقال ,بلزبن ++عطارد :اسمه: بعضهم وقال
 كالم كله هذا ;البرصة نزل ,دارمبن ++فقيمبن ++اهللا++بن عبد++موله بني من ,قتادةبن ++حرملة

 حنبلبن ++وأمحد معنيبن ++حييى سمعت: زهريبن ++أمحد وقال ,العرشاء++بي أيف البخاري
 اسم يف قيل وقد:  عمر++ أبوقال, مالكبن ++أسامة :الدارمي العرشاء++ أبياسم: يقوالن

 ,أيضا وتسكينها الراء بتحريك ,برزبن ++عطارد: وقيل ,قهطمبن ++بلز :العرشاء++ أبييف
 العرشاء++وأبو. متيمبن ++مناة زيدبن ++مالكبن ++دارم بني من وهو ,قهطمبن ++برز :وقيل
, )١/٤٢٢ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته. الرضورة ذكاة حديث غري ألبيه وال له أعرف++ال
 ).٢/٢١ (»التاريخ الكبري«, و)٣٤/٨٥ (»هتذيب الكامل«, و)١/٩٦٦ (»أسد الغابة«و

 .]ر−أ/٤٦:ق[  ۩  
, )٤٤٠٨ (»املجتبى«, والنسائي يف )١٤٨١(الرتمذي , و)٢٨٢٥(داود ++ أخرجه أبو)٣(

 .من طريق محاد به) ٣١٨٤(وابن ماجه 



  رابعاملجلد ال ٣٢٠

بن ++ نا محاد: قال,اهللا العييشعبيد حدثنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٠٠
.. . يا رسول اهللا: قلت: عن أبيه قال,العرشاء الدارمي++ أبونا:  قال,سلمة

 .فذكر احلديث
بن ++ وحرمي,إسحاق احلرضميبن ++وقد روى هذا احلديث يعقوب

 فقال : وزاد فيه, عن أبيه,العرشاء++ أبي عن,سلمةبن ++عن محاد ,حفص
 .)١(»وأبيك, لو طعنت يف فخذها ألجزأك« :النبي 
 ,حممد الرقايشبن ++امللكعبد به حدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٠١
 .إسحاقبن ++نا يعقوب: قال

 وهو ابن عمة إسامعيل−احلجيم الصرييف ++بن أبي++ إبراهيم −٣٠٠٢
 . مجيعا عن محاد, عن حرمي−اقإسحبن ا

 وال نعلم أحدا ,»وأبيك« : وزاد فيه, عن محاد,وقد رواه عفان أيضا
 .حنبلبن ++حدث به عن عفان غري أمحد

 . عن عفان, عن أبيه,أمحدبن ++عبداهللا به  −٣٠٠٣
 .قهطم الدارميبن ++مالكبن ++ أسامة:العرشاء++ أبيواسم
 :يقول++ أبيسمعت: قال ,حنبلبن ++أمحدبن ++ بذلك صالح −٣٠٠٤

 .قهطمبن ++مالكبن ++ أسامة:العرشاء++أبو
 .بدربن ++ عطارد:وقال بعضهم: قال أمحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٤٨/٢٥٣ (»تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٩/٢٤٦ (»الكربى« أخرجه البيهقي يف )١(

 .بن إسحاق++من طريق يعقوب



 ٣٢١ بعرااملجلد ال  

 )*(يسار السكونيبن ++مالك −١٠٢٤
نا :  قال,سعد الزهريبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٠٥
 عن ,زرعةبن ++نا ضمضم:  قال,نا أبي:  قال,عياشبن ++إسامعيلبن ++حممد
يسار بن ++ عن مالك,بحرية حدثه++ أبا أن,نا ظبيان:  قال,دعبيبن ++رشيح

املسألة فسلوه ببطون اهللا ++إذا سألتم«:  قالاهللا ++أن رسول, ۩السكوين
 .)١(»أكفكم, وال تسألوه بظهورها

  وال أدري لاملك, وال أعلم هبذا اإلسناد إال هذا احلديث:
 .يسار صحبة أم البن ا

 )*(يمالك القش −١٠٢٥
حفص بن ++نا قيس:  قال,حممدبن ++ عباسنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٠٦
  عن,هند++بن أبي++نا داود:  قال,علقمةبن ++نا مسلمة:  قال,الدارمي

ما من رجل يأتيه « :اهللا ++قال رسول:  عن مالك القشريي قال,قزعة++أبي
ه يوم عنده فيبخل عليه إال أخرج لاهللا ++ذو رمحه يسأله من فضل جعله

 .»القيامة شجاع أقرع
 ومل يرو هذا ?, وال أعلم لاملك القشريي صحبة أم ال:

 . وهو برصي صالح احلديث,احلديث عن داود غري مسلمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسد «, و)١/٤٢٣ (»االستيعاب«, و)٤/٤١٠ (»اآلحاد واملثاين«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٢٧/١٦٨ (»هتذيب الكامل«, و)٥/٧٥٩ (»اإلصابة«, و)١/٩٧٠ (»ابةالغ

 .]ر−ب/٤٦:ق[  ۩  
 ).١٤٨٦(داود ++ أخرجه أبو)١(

 ).٥/٧٦٠ (»اإلصابة«:  انظر لرتمجته(*)



  رابعاملجلد ال ٣٢٢

ð^< ác< åç×jèæ< Háæ†ÃÖ]æ< êÞ^nÖ]< ðˆ¢]< îãjÞ]<< ]<oÖ^nÖ]< ðˆ¢]< »

àè†ÃÖ]æ<VÔÖ^Ú<<àeë†Ê^Ã¹]<]‚fÂJ< <

قني من شعبان سنة ثالث عرشة ومخسامئة, فرغ من نسخه خلمس ب
 .)١(واحلمد هللا وحده, وصلواته عىل سيدنا حممد, وسلم تسليام كثريا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاسم ++صورة السامع يف نسخة أبي« : كتب يف هذه الصفحة صورة السامع وهذا نصه) ١(

بن ++عبداهللا حممد++لفرج, وهي اآلن بيد الفقيه أبيبن ا++بن علي++السميع++بن عبد++املسلم
 ].ر−أ/٤٧: ق[الرسور الروحي ++أبي

بن إبراهيم ++بن حممد++حفص عمر++سمع مجيع هذا اجلزء من أوله إىل آخره أبو
بن موسى الكباش, ++بن إبراهيم الرازي, وولده حممد, ومنجا++التميمي الصقلي, وأمحد

بن ++بن إسحاق القضاعي بقراءة أبيه احلسن++لرمحنبن عبدا++بن احلسن++وعبدالرمحن
بن أمحد ++الفضل حممد++بن إسحاق القضاعي, مجيعه عىل القايض أبي++عبدالرمحن

.......] [...........أربعني وأربعامئة السعدي, وذلك يف مجادى اآلخرة سنة إحدى و
 ].ر−ب/٤٧: ق[

عبداهللا ابن القايض الفقيه حممد ++سمع اجلزء كله عىل الرشيف القايض الفقيه أبي
, بحق إجازته عن الشيخ ++الرمحن++الفضل عبد++أبي بن حييى العثامين الديباجي 
بن إبراهيم الرازي, عن السعدي سامعا, عن ابن بطة, عن ++بن أمحد++عبداهللا حممد++أبي

 .املؤلف
 البلوي الصقلي, عبداهللا++بن أبي++القاسم++بن أبي++العباس أمحد++بقراءة الشيخ الفقيه أبي

بن املقدم ++احلسن شداد++والشيخ الفقيه املقرئ أبوحممد عبداملجيد ابن اإلمام الفقيه أبي
بن ++بكر عبدامللك الربعي املقرئ, وعلي++بن أبي++التميمي, والشيخ أبوحممد عبدالكريم

 .بن علي املقديس كاتب السامع, وذلك يف ذي القعدة سنة ثالث وستني++املفضل
حممد العثامين, بقراءة الفقيه ++هذا اجلزء عىل الرشيف القايض أبيوسمع 

بن ++بن مظفر++بن إسامعيل++العباس الصقلي, والفقيه أبوحممد عبدالوهاب++أبي
 .فاته فصلح له سامع مجيعه++التاجر, وأعاد لنفسه بقراءة ما++أبي

ه حممد وعىل بن املفضل املقديس, واحلمد هللا وحده, وصلواته عىل نبي++وكتبه علي
 = .آله وصحبه, وسلم تسليام كثريا



 ٣٢٣ بعرااملجلد ال  

......................................................................... 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألبي القاسم البغوي  » املعجم«قرأت هذا اجلزء وهو الثاين والعرشون من 
بن قاسم الزيات املسجدي, بحق سامعه عىل ++الطاهر إسامعيل++عىل الشيخ الصالح أبي

, فسمعه صاحب املوال القايض++عبداهللا حممد++الشيخ أبي  األجل بن أمحد الرازي 
القاسم محزة ابن القايض األجل السعيد ++الفقيه العامل وعلم الدولة أمني األمناء أبو

بن يوسف ++عمرو عثامن++احلسن علي ابن القايض املؤمتن بقية الثقات أبي++األمري أبي
العرب احلارثي ++بن أبي++بن مسلم++وكاتب السامع مرتىض ابن العفيف حاتم. املخزومي

عي يوم األربعاء السادس عرش من مجادى األوىل سنة ست وسبعني املقديس الشاف
وكثريا من مفردات » ] ر−أ/٤٨:ق[ومخسامئة بدار القايض األرشف بالعرافة, وصح 

هذا السامع مل تظهر لنا لطمس باملخطوط واستظهرناها من السامع السابق للجزءا 
 ..حلادي والعرشين



  رابعاملجلد ال ٣٢٤



 ٣٢٥ بعرااملجلد ال  

زء  عجم«ن من ووالعشرالثالث ا  »كتاب ا

 تصنيف

 :أبي القاسم
 العزيز البغويعبدبن ++مدبن ++عبداهللا

 بن++مدبن ++مدبن ++اهللاعبيد :عبداهللاأبي  رواية
ي, عنهبن ++دان  بMة العك

نا به القاضي مد++ أبوأخ دبن ++الفضل   بن++أ
  السعدي, عنهسىعي

مدعبداهللا++ أبياع الشيخ دبن ++  إبراهيم الرازي, بن ++أ
 ۩ بهاهللا ++نفعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٤٨:ق[  ۩  

 



  رابعاملجلد ال ٣٢٦



 ٣٢٧ بعرااملجلد ال  

ن الرحيماهللا ++بسم  الر
 عونك اللهم

بن ++عبداهللابن ++عيسىبن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبو القايض
,  بهسمع فأقرأالسعدي, قراءة عليه من أصل كتابه, وأنا عبدالوهاب 

: ئة, قالامشهر ربيع األول سنة إحدى وأربعني وأربعوذلك بمرص يف 
بطة, وأنا بن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++اهللاعبيد عبداهللا++ أبي عىلئقر

عبدالعزيز البغوي, بن ++حممدبن ++القاسم عبداهللا++ أبي عىلئقر: أسمع, قال
 .َّكام قرئ علي فاروه عني: قال, وأنا أسمع

عافريعبداهللابن ++مالك −١٠٢٦  )*( ا
 ,نا احلوطي:  قال,زهريبن ++ أمحدحدثنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٠٧
 عن ,حييىبن ++معاويةمطيع ++ أبي عن,عليبن ++عتبة حسن++ أبونا: قال

 عبداهللابن ++ عن مالك,عباسبن ++ عن عياش,أيوب اخلزاعي++بن أبي++سعيد
يقدر ++ ماال تكثر مهك;« : فقال− عليه:يعني–  مر النبي :املعافري قال

 .)١(»يكن, وما ترزق يأتيك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسد «, و)١/٤٢١ (»االستيعاب«, و)٥/٢٨٠ (»آلحاد واملثاينا«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٥/٧٣٣ (»اإلصابة«, و)١/٩٦٢ (»الغابة

 »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢/٦٨ (»شعب اإليامن« أخرجه البيهقي يف )١(
تاريخ «, وابن عساكر يف )١/٦٠ (»الفرج بعد الشدة«الدنيا يف ++, وابن أبي)٢٨٠٦(

, ومتن احلديث استهل به الشيخ البهلول قصيدة له وجعلها )١٣/٣٥٦ (»دمشق
ْقدر يكون++تكثر هلمك ما++ال: فواصل يف طول أبيات قصيدته ونظمها فقال ِّ ُ«. 



  رابعاملجلد ال ٣٢٨

 وهو ,حييىبن ++مطيع معاوية++ أبي ومل يرو هذا احلديث غري:
 .حلديثضعيف ا

نصاريبن ++مالك −١٠٢٧ دري سنان ا  )* (ا
 . قتل يوم أحد,سعيد++أبي++ أبووهو

األبجر بن ++عبيدبن ++ثعلبةبن ++سنانبن ++مالك: سعدبن ++قال حممد
 , وقتل يومئذاً شهد مالك أحد,سعيد اخلدري++أبي++ أبو وهو,واسمه خدرة

 حد خرجأمن  اهللا ++ فلام رجع رسول,سفيان الكناينبن ++ابّرغقتله 
 .اه بأبيهّعز ۩اهللا ++ فلام رآه رسول,سعيد فتلقاه++أبو

بن ++نا موسى:  قال,مسعودبن ++ صلتنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٠٨
بن ++حدثتني أمي أم سعيد بنت مسعود:  قال,علي األنصاريبن ++حممد
 أهنا سمعت أم ,سنانبن ++مالكبن ++ وهو سعد,سعيد اخلدري++بن أبي++محزة
اهللا ++ أنه لام أصيب وجه نبي,سعيد حتدث عن أبيها++ أبيرمحن بنتالعبد
 اهللا ++الدم عن وجه رسول لحَمَفسنان بن ++أحد استقبله مالكيوم  

من أحب أن ينظر إىل من خالط دمي دمه « :اهللا ++ فقال رسول,ثم ازدرده
 .)١(»سنانبن ++فلينظر إىل مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٩٦٠ (»أسد الغابة«, و)١/٤٢٠ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
)٥/٧٢٧.( 

 .]ر−أ/٤٩:ق[  ۩  
, وابن )٦/٣٤ (»الكبري«, والطرباين يف )٣/٦٥١(»املستدرك« أخرجه احلاكم يف )١(

 ).٢٠٩٧ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي



 ٣٢٩ بعرااملجلد ال  

 )*(اسيَوُمالك الربن ++عمرو −١٠٢٨
 .عمروبن ++ مالك:قالوي

:  قال, نا وكيع: قال,شيبة++بن أبي++ عثامننا:  قالعبداهللا,  −٣٠٠٩
 : قال,مالك الروايسبن ++ عن عمرو, طارق: عن شيخ يقال له,نا أبي

 قال فأعرض , ارض عني, يا رسول اهللا:فقلت:  قال,أتيت النبي 
عاىل ليرتىض  إن الرب تبارك وت, يا رسول اهللا: قلت: قال,عني ثالثا

 .)١( عني فريض: قال, فارض عني,فريىض
 ,علقمةبن ++ عن طارق, عن جده, عن أبيه, عن وكيع,ورواه سفيان

 . وذكر احلديث... عن النبي , عن أبيه,مالك الروايسبن ++عن عمرو

 )*(عقبةبن ++مالك −١٠٢٩
 . وروى عن النبي , سكن البرصة,مالك الليثيبن ++ عقبة:أو
نا :  قال,وردانبن ++حاتمبن ++ صالحنا:  قال,عبداهللا  −٣٠١٠
بن ++ عن برش,هاللبن ++ عن محيد,عبيدبن ++نا يونس:  قال,زريعبن ++يزيد

 .مالكبن ++ أو عقبة,عقبةبن ++ عن مالك,عاصم
بن ++نا محيد:  قال,املغرية ۩ سليامن بننا:  قال, شيبان −٣٠١١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥/٧٣٨ (»اإلصابة«, و)١/٤٢١ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 

, وابن )٨/٣٧٤ (»احللية«نعيم يف ++, وأبو)٨٢٩٩ (»شعب اإليامن« أخرجه البيهقي يف )١(
 ).١٥٠٨ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي

 »اإلصابة«, و)١/٩٦٣ (»أسد الغابة«, و)١/٤٢١(» االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
)٦/٣٢١.( 



  رابعاملجلد ال ٣٣٠

 قال بعث ,مالكبن ++قبةنا ع:  قال,عاصم الليثيبن ++نا برش:  قال,هالل
 فأتبعه , إين مسلم: فقال رجل, رسية فأغارت عىل قوماهللا ++رسول

 , فقال فيه قوال شديدا,اهللا ++ فنمى احلديث إىل رسول,رجل فقتله
 أبى اهللا ++إن« : فقال, تعرف املساءة يف وجههاهللا ++وأقبل عليه رسول
 .املغريةبن ++للفظ لسليامنوا.)١( ثالث مرات,»علي أن أقتل مؤمنا

 )*(مَشْخَّالدبن ++مالك −١٠٣٠
 عن ,نا ابن فليح:  قال, هارون الفروينا:  قالعبداهللا,  −٣٠١٢
 . عن الزهري,عقبةبن ++موسى
حدثني أبي, عن ابن إسحاق, يف تسمية :  ابن األموي, قال −٣٠١٣

بن ++مرضخةبن ++الدخشمبن ++مالكبن ++الدخشمبن ++مالك: من شهد بدرا
 .نمغ

بن ++نا سليامن:  قال,فروخبن ++ شيباننا:  قالعبداهللا,  −٣٠١٤
بن ++عن عتبان, الربيعبن ++ نا حممود: قال, عن أنس,نا ثابت:  قال,املغرية
 حديث بلغني : فقلت,مالكبن ++ قال قدمت املدينة فلقيت عتبان,مالك

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٤٩:ق[  ۩  
, وقال )٦٨٢٩ (»مسنده«يعىل يف ++, وأبو)٥٩٧٢ (»صحيحه« أخرجه ابن حبان يف )١(

: قال أنه إال, باختصار وأمحد يعىل++ أبورواه«): ٧/٥٧٣ (»جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 غري الصحيح رجال ورجاله ,بطوله والطرباين, خالدبن ++عقبة: بدل مالكبن ++عقبة
 .»ثقة وهو الليثي عاصمبن ++برش

 »اإلصابة«, و)١/٩٥٨ (»أسد الغابة«, و)١/٤١٩ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٣/٥٤٩ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٢١(



 ٣٣١ بعرااملجلد ال  

ين إ :اهللا ++ رسولأصابني يف برصي بعض اليشء, فبعث إىل: ل قا,عنك
 ومن  فأتى النبي ,حب أن تأتيني فتصلي يف منزلي فأختذه مصىلأ

 وهو يصلي يف منزلي وأصحابه يتحدثون ,شاء من أصحابه فدخل علي
 وودوا أنه : قال,دخشمبن ++ ثم أسندوا عظم ذلك وكربه إىل مالك,بينهم

 : الصالة, وقالاهللا ++ فقىض رسول, أو ودوا أنه أصابه رش,دعا عليه
 إنه يقول ذلك وما هو : قيل»!وأين رسوله?اهللا ++إله إال++ الليس يشهد أنأ«

 أو ,۩ أحد فيدخل النار−يعني–اهللا ++إله إال++ الال يشهد أن« : فقال,يف قلبه
 .)١( فكتبه, اكتبه: فأمرت ابني فقلت,»تطعمه النار

ويسيعبداهللابن ++مالك −١٠٣١  )*( ا
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

خيثمة وغري ++ وأبو جدي ورسيجحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠١٥
 هريرة وزيد++ أبي عن,اهللاعبيد عن , عن الزهري, نا سفيان: قالوا,واحد

 ? عن األمة تزين قبل أن حتصن سئل النبي : قالوا,خالد وشبلبن ا
 وقال يف الثالثة أو ,»إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت فاجلدوها« :قال

  .)١(»)٢(ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفري« :الرابعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−أ/٥٠:ق[  ۩  
 ).٥٤( أخرجه مسلم )١(

التاريخ «, و)١٥/٥١٠ (»هتذيب الكامل«, و)١/٦٨٨ (»أسد الغابة«: نظر لرتمجتها(*) 
 ).٢/٣٤٥ (»اآلحاد واملثاين«, و)٥/١٩ (»الكبري

حبل مفتول من شعر, : أي«: )٣/٩٣( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(
 .اهـ.»فعيل بمعنى مفعول



  رابعاملجلد ال ٣٣٢

 روى هذا احلديث : قال,منصوربن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠١٦
بن ++ عن مالك,خالد املزينبن ++ عن شبل,اهللاعبيد عن , عن الزهري,عقيل
  .)٢( وذكر احلديث... عن النبي , األوييسعبداهللا

يبن ++مالك −١٠٣٢ شخاش العن  )*(ا
نا :  قال,معاذ العنربيبن ++اهللاعبيد حدث:  قالعبداهللا,  −٣٠١٧
 عن ,حسانبن ++حدثني نرص:  قال,احلصنيبن ++سننا احل:  قال,أبي

 قيس وعبيد ابني اخلشخاش ُهّ كان عمي: أن أباه قال,احلر++بن أبي++حصني
 فكتب , فشكوا إليه إمارة رجل من بني عمهم عىل الناسأتوا النبي 
 .)٣( وذكر كالما طويال,ابا كتاهللا ++هلم رسول

 )*(قيسبن ++ مالك:أبو خيثمة −١٠٣٣
 . األنصاري: يعني,قيسبن ++ مالك:خيثمة اسمه++ أبو:سعدبن ++قال حممد
حدثني :  قال,حييى األمويبن ++ سعيدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠١٨
يف غزوة  ۩اهللا ++ كان فيمن ختلف عن رسول: قال, عن ابن إسحاق,أبي

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٤٦( أخرجه البخاري )١(
, )٤/٣٠٢ (»الكربى«, والنسائي يف )٤/٣٤٣ (»مسنده« أمحد يف  أخرجه أخرجه)٢(

 ).٨/٢٤٤ (»الكربى«والبيهقي يف 
 »اإلصابة«, و)١/٩٥٨ (»أسد الغابة«, و)١/٤١٩ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).١/١٩٤ (»طبقات ابن خياط«, و)٥/٧٢٠(

 ).٨/٢٧ (»الكربى« أخرجه البيهقي يف )٣(
 ).٧/١١٠ (»اإلصابة«, و)١/٩٦٧ (»الغابةأسد «: انظر لرتمجته(*) 
 .]ر−ب/٥٠:ق[  ۩  



 ٣٣٣ بعرااملجلد ال  

 فلام ,يتهم يف إسالمه++ ال وكان,عوفبن ++ أحد بني سامل,خيثمة++ أبو:تبوك
 فوجد ,خيثمة ذات يوم إىل أهله يف يوم حار++ أبو رجعاهللا ++سار رسول

 قد رشت كل واحدة منهام عريشها, ,امرأتني له يف عريشني يف حائط
 فلام دخل قام عىل باب العريش ,وبردت له فيه ماء, وهيأت له طعاما

خيثمة يف ++ وأبو والريح, واحلر,)١( يف الضحاهللا ++رسول:  ثم قال,فنظر
  واهللا,فَصَّهذا بالن++ ما,ظل بارد, وماء بارد, وطعام مهيأ, وامرأة حسناء

 فهيئا لي زادا ,اهللا ++أدخل عريش واحدة منكام حتى أحلق برسول++ال
أدركه ف ,اهللا ++ ثم خرج يف طلب رسوله, ثم قدم ناضحه فارحتل,ففعلتا

وهب بن ++خيثمة عمري++ أباوقد كان أدرك: , قالاهللا ++حني نزل رسول
 حتى إذا دنوا من تبوك , فرتافقااهللا ++ فطلب رسول,اجلمحي يف الطريق

 فال عليك أن ختلف حتى آيت ,إن لي ذنبا: وهببن ++خيثمة لعمري++ أبوقال
 وهو نازل هللا ا++ ثم سار حتى انتهى إىل رسول, ففعلاهللا ++رسول
: اهللا ++ فقال رسول,يا رسول اهللا, رجل:  فلام طلع قال الناس,بتبوك

 هو واهللا, فلام أناخ سلم ,اهللا ++يا رسول: , فقال الناس»خيثمة++ أباكن«
ثم : , قال»خيثمة++ أباأوىل لك«: اهللا ++ فقال رسول,اهللا ++عىل رسول
 .)٢(ودعا له بخري,  خريا اهللا++ فقال له رسول,خربه باخلرب

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضوء الشمس : الضح بالكرس«: )٣/٧٥( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
 .اهـ.»إذا استمكن من األرض

 ).٦/٣١ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(



  رابعاملجلد ال ٣٣٤

 )*(مرارةبن ++ مالك:أبو هالة −١٠٣٤
حدثني :  قال, عن الزبري, عميحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠١٩
مرارة من بني بن ++ مالك:هالة++ أبو قال,املؤملي ۩بكر++بن أبي++عمر
هالة يف صفة النبي ++بن أبي++ وهو صاحب حديث هند,زرارةبن ++نباش
. 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥/٧٥٠ (»اإلصابة«: انظره يف+(*)
 .]ر−أ/٥١:ق[  ۩  



 ٣٣٥ بعرااملجلد ال  

ن  يو ه مالك من أهل بدر   رو عنه حديثان ا
 ,نا ابن فليح:  قال, هارون الفرويحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٠

 . عن الزهري,عقبةبن ++عن موسى
 فيمن شهد , عن ابن إسحاق, نا أبي: قال, ابن األموي −٣٠٢١

 :اهللا ++بدرا مع رسول

 )*(عمروبن ++مالك −١٠٣٥
 .كعببن ++حليف بني عدي

 : بن إسحاققال ا

 .)*(قدامةبن ++ومالك −١٠٣٦
 .حارثةبن ++أوسبن ++مالكبن ++السلمبن ++منمن بني غ

 )*(يلةبن ++ومالك −١٠٣٧
 .ن مزينةم ,عوفبن ++حليف بني عمرو

  :قاال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٧٣٩ (»اإلصابة«:  يف انظره(*)
 »اإلصابة«, و)١/٩٦٦ (»أسد الغابة«, و)١/٤٢٢ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٣/٤٨٢ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٤٥(
 ).٣/٤٧٠ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٥٤ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 



  رابعاملجلد ال ٣٣٦

 )*(مسعودبن ++ومالك −١٠٣٨
 .وهؤالء أهل البدي من بني ساعدة

 :سعدبن ++قال حممد

 دارمبن ++عوفبن ++ ابنا خلف)٢( ونعمان)١(مالك −١٠٣٩
 فقتال , يوم أحداهللا ++كانا طليعتني لرسول, أفىصبن ++سلم من أ

 . ودفنا يف قرب واحد,يومئذ شهيدين
 : قال ابن سعد

علمعبدبن ++عمروبن ++عبيدبن ++أوسبن ++ومالك −١٠٤٠  ا
 وقتل ,اهللا ++شهد أحدا واخلندق وما بعدمها من املشاهد مع رسول

اهللا ++ رمحةبكر الصديق++بي أيوم الياممة شهيدا سنة ثنتي عرشة يف خالفة
 .عليه

دثان النصريبن ++أوسبن ++مالك −١٠٤١  )*(ا
 .نه رأى النبي إ :يقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/٩٦٨ (»أسد الغابة«, و)١/٤٢٢ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته+(*)

 ).٣/٥٥٩ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٥١(
 ).٦/٤٤٣ (»اإلصابة« )١(
 ).٦/٤٤٣ (»اإلصابة«, و)١/١٠٦٧ (»أسد الغابة« )٢(

 »اإلصابة«, و)١/٩٥٤ (»أسد الغابة«, و)١/٤١٨ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٥/٥٦ (»الطبقات الكربى«, و)٥/٧٠٩(



 ٣٣٧ بعرااملجلد ال  

 عن مصعب أو ,زهريبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٢
 ,معاويةبن ++ أحد بني نرص,احلدثانبن ++أوسبن ++ مالك: قال,غريه

 ,ه الزهري وهو الذي روى عن,نه ركب اخليل يف اجلاهليةإ :يقولون
 .اخلطاب بن ++وروى عن عمر
 ۩ وأخربين رجل من أصحاب احلديث حافظ أن مالك بن:

 .أوس قد رأى النبي 
اهللا ++أوس عريف قومه عىل عهد عمر رمحةبن ++ وكان مالك:

 .عليه
:  قال,سعد الزهريبن ++اهللاعبيد حدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٣
بن ++عمروبن ++ عن حممد, عن ابن إسحاق,حدثني أبي:  قال, عميحدثني
احلدثان بن ++أوسبن ++ عن مالك,علقمة العامريبن ++عباسبن ++عطاء

 .عليهاهللا ++اخلطاب رمحةبن ++ كنت عريفا يف زمن عمر: قال,النرصي
 :سمعت حييى يقول:  قال, عباسحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٤
 . مل يسمع من النبي : أو,حبةأوس ليست له صبن ++مالك

 )*(حجربن ++عبداهللابن ++أوسبن ++مالك −١٠٤٢
 نا الفيض:  قال,إسحاقبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٥

بن ++أوسبن ++مالكبن ++إياسبن ++مالكبن ++حدثني صخر:  قالوثيق,بن ا
بن ++مالك++ أبيأخربين:  قال, من أهل العرج,حجر األسلميبن ++عبداهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٥١:ق[  ۩  
 ).٥/٧٠٨ (»اإلصابة«, و)١/٩٥٤ (»أسد الغابة«: مجتهانظر لرت(*) 



  رابعاملجلد ال ٣٣٨

 أنا أباه ,أوس أخربهبن ++ أن أباه مالك,مالك أخربهبن ++ أن أباه إياس,سإيا
 ومها بكر ++ أبو ومعهاهللا ++حجر مر به رسولبن ++عبداهللابن ++أوس

 , ومها عىل مجل واحد,متوجهان إىل املدينة بفخذ أوات بني اجلحفة وهرشا
 :له يقال له وبعث معهام غالما ,فحملهام عىل فحل من إبله ابن الردي

 وال تفارقهام , اسلك هبام حيث تعلم من خمارم الطريق: فقال له,مسعود
 ثم , فسلك هبام ثنية املرة الدحما,حتى يقضيا حاجتهام منك ومن مجلك

 ثم سلك , ثم أتى هبام من شعبة ذات كشب,)١(سلك هبام طرق صحر هبكا
 حتى أدخلهام ,وبة ثم سلك هبام ثنية رك,)٢(.... ثم سلك هبام,هبام املدجلة

إىل سيده  ۩ ثم رجع مسعود,املدينة وقد قضيا حاجتهام منه ومن مجله
 اهللا ++ فأمر رسول,يسم اإلبل++ ال وكان معقال,حجربن ++عبداهللابن ++أوس

 .)٤( أن يأمر سيده أن يسمها يف أعناقها عند القرنني)٣(مسعود
لفرس  فوصف لي صخر قيد ا, فهي سيمتنا إىل اليوم:قال صخر
 . ومد بينهام مدا,خلف خلفتني

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ر(ضبب عليها يف ) ١(
 ).ر( كلمة غري واضحة يف )٢(

 .]ر−أ/٥٢:ق[  ۩  
 .»ًمسعودا«, والصواب بالنصب )ر( كذا يف )٣(
 ).١/٢٢٣ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )٤(



 ٣٣٩ بعرااملجلد ال  

ن روى عن الن  ه معاذو  : من ا
 )*(عمرو السلميبن ++جبلبن ++معاذ −١٠٤٣

 يف ناحية األردن يف طاعون  وتويف يف خالفة عمر ,سكن الشام
 .عمواس سنة ثامن عرشة

:  قال,موسى الفرويبن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٦
 فيمن شهد , عن الزهري,عقبةبن ++ عن موسى,فليح بن++حدثني حممد

بن +كعببن ++غنمبن ++ من بني سواد,جبلبن ++ معاذ:اهللا ++ا مع رسولًبدر
 .سلمة
 ,حدثني أبي:  قال, ابن األمويحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٧

بن ++كعببن ++عديبن ++عائذبن ++عمروبن ++جبلبن ++معاذ: عن ابن إسحاق
بن ++نابيبن ++عديبن ++جشمبن ++يدزبن ++ةرسادبن ++أسد بن++عليبن ++أدي
 .سلمةبن ++كعببن ++مغن

بن ++نا الوليد:  قال,سعيدبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٢٨
 ,عمريةبن ++ عن يزيد,إدريس++ أبوأخربين:  قال, عن الزهري,حممد املوقري

 .الرمحنعبد++ أبا يا: قلنا ملعاذ:قال
بن ++نا مسلم:  قال,سعيدبن ++ سويدحدثني: ال قعبداهللا,  −٣٠٢٩

 إدريس اخلوالين,++ أبيحوشب, عنبن ++حسني, عن شهر++ أبيخالد, عن ابن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/١٠٢٠ (»أسد الغابة«, و)١/٤٣٩ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).١/١٠٣ (»طبقات ابن خياط«, و)٢/٣٤٧ (»الطبقات الكربى«, و)٦/١٣٦(



  رابعاملجلد ال ٣٤٠

 , فسألت عنه, براق الثنايا, أكحل العينني, الوجهأنه رأى فتى ويضء
 .جبل بن ++ معاذ:فقالوا
 رية,املغ++ أبونا: هارون, قالبن ++حدثني حممد:  عبداهللا, قال −٣٠٣٠

 عن ,أسلمبن ++ عن زيد,عن الزهري, ۩متيمبن ++يزيدبن ++الرمحنعبدعن 
 .الرمحنعبد++ أبا يا:جبلبن ++ قال ملعاذ أن عمر ,ابن عمر

جبل يف طاعون عمواس سنة ثامن بن ++ مات معاذ:عمربن ++وقال حممد
 وكان من أمجل , مات بناحية األردن,الرمحنعبد++ أبا وكان يكنى,عرشة
 .لالرجا
بن ++كعببن ++ربهعبدبن ++النعامنبن ++وحدثني أيوب:  ابن عمرقال −٣٠٣١
ا وهو ابن عرشين أو ً شهد معاذ بدر: قالوا, عن قومه, عن أبيه,مالك

 . ومات بالطاعون وهو ابن ثامن وثالثني سنة,إحدى وعرشين سنة
 . ولد له: ويقال,ومل يولد ملعاذ: قال ابن عمر

 ,مرسة املكي++بن أبي++أمحدبن ++داهللاحدثني عب:  عبداهللا, قال −٣٠٣٢
دينار بن ++سمعت عطاء:  قال,أيوب++بن أبي++نا سعيد:  قال,نا املقرئ: قال
 . عرشة أسلم معاذ وهو ابن ثامين:يقول
نا عبدالرزاق, : منصور, قالبن ++حدثني أمحد:  عبداهللا, قال −٣٠٣٣
ان معاذ شابا  ك: قال,مالكبن ++ عن ابن كعب, عن الزهري,أنا معمر: قال

 .ل شيئا إال أعطاهأيس++ ال, من خري شباب قومه,مجيال سمحا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٥٢:ق[  ۩  



 ٣٤١ بعرااملجلد ال  
بن +نا شعيب: حييى, قالبن ++حدثني الرسي:  عبداهللا, قال −٣٠٣٤

يوسف, عن أبيه, بن ++عمر التميمي, عن سهلبن ++نا سيف: إبراهيم, قال
إين « : ملعاذ حني بعثه إىل اليمناهللا ++قال رسول: صخر قالبن ++عن عبيد

قد عرفت بالءك يف الدين, والذي ركبك من الدين, وقد طيبت لك اهلدية; 
 .)١(, فرجع حني رجع بثالثني رأسا أهدوا له»فإن أهدي لك يشء فاقبل

من بني اهللا ++حفظك« : معاذ قالهعَّ حني ود أن النبي وبإسناده −٣٠٣٥
يديك, ومن خلفك, وعن يمينك, وعن شاملك, ومن فوقك, ومن حتتك, 

 .)٢(»رأ عنك رشور اإلنس واجلن, ورش كل دابة هو آخذ بناصيتهاود
 ,)٣(» فوق العلامءرتوةيبعث يوم القيامة له « : وقال النبي :قال
 .جبلبن ++معاذ :۩يعني
عاصم النبيل, ++ أبونا: مسلم, قالبن ++نا علي:  عبداهللا, قال −٣٠٣٦
عبدالرمحن ++ أبي عنمسلم,بن ++نا عقبة: رشيح, قالبن ++أخربين حيوة: قال

 فأخذ اهللا ++لقيني رسول: جبل, قالبن ++احلُبلي, عن الصنابحي, عن معاذ
: فقال: اهللا, وأنا واهللا, قال+رسول+ يا:, قال»يا معاذ, إين أحبك«: بيدي, فقال

رب أعني عىل ذكرك وشكرك : إين أوصيك بكلامت تقوهلن يف كل صالة«
 .)٤(»وحسن عبادتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وفيه »الكبري«رواه الطرباين يف «:, وقال)٤/٢٦٧ (»املجمع« ذكره اهليثمي يف )١(

 .»بن عمر التميمي, وهو ضعيف++سيف
 .املصنف بهمن طريق ) ٥٨/٤١٢ (»تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف  )٢(
 .من طريق املصنف به) ٥٨/٤١٣(» تارخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٣(

 .]ر−أ/٥٣:ق[  ۩  
 »املجتبى«, والنسائي يف )١٥٢٢(داود ++, وأبو)٥/٢٤٤ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٤(

)١٣٠٣.( 



  رابعاملجلد ال ٣٤٢

بن ++نا إسامعيل:  قال, جديوحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٣٧
:  ثم قال, أن معاذا تفل عن يمينه,هاللبن ++ عن محيد, عن أيوب,إبراهيم

 .)١( أو منذ أسلمت قبل اليومفعلت هذه منذ صحبت النبي ++ ما,هه
نا ابن : أبان, قالبن ++عمربن ++عبداهللا نا:  قالعبداهللا,  −٣٠٣٨
 عبداهللا,بن ++ عن جابر,املنكدربن ++ عن حممد,مسلمبن ++ عن إسامعيل,نمري
 .جبلبن ++ معاذ: يعني,»نعم عبداهللا« :اهللا ++قال رسول: قال

بن ++الرمحنعبد : وروى عن معاذ من قدماء أهل الشام:
 .غنم

 , ثوبان)٢(وبأأنا :  قال,اجلعدبن ++ علينا:  قالعبداهللا,  −٣٠٣٩
 , ابن هانئ: يعني, وعن عمري,جبلبن ++عاذ عن م, عن مكحول,عن أبيه

 عن النبي ,جبلبن ++نه سمع معاذأ ,غنم حيدثبن ++الرمحنعبدأنه سمع 
بخ « : قال, حدثني بعمل يدخل العبد اجلنة إذا عمله: أنه قال له,
له, تقيم الصالة املكتوبة, اهللا ++سألت عن عظيم, وهو يسري ملن يرسه ,)٣(بخ

 .)٤(»ضة, وال ترشك باهللا شيئاوتؤيت الزكاة املفرو
 ,حدثني أبي:  قال, ابن األمويحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٠٤ (»املستدرك« أخرجه احلاكم يف )١(
 ).ر( ضبب عليها يف )٢(
هي كلمة تقال عند املدح «: )١/١٠١( »النهاية يف غريب األثر«يف  قال ابن األثري )٣(

 .اهـ.»والرضا باليشء, وتكرر للمبالغة
, )٥٦٠ (»مسنده«داود الطياليس يف ++, وأبو)٥/٢٣٧ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٤(

 ).٢٨٠٦ (»شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٢٠/٦٣ (»الكبري«والطرباين يف 



 ٣٤٣ بعرااملجلد ال  

بن ++عن حييى, ۩أنيسة++بن أبي++ عن زيد,سنان اجلزريبن ++نا يزيد: قال
 خرجنا مع :جبل قالبن ++ عن معاذ,غنمبن ++الرمحنعبد عن ,يعمر
 .ني ألفا إىل غزوة تبوك ونحن زيادة عىل ثالثاهللا ++رسول

 ,سـنانبـن ++أعلم رواه غـري يزيـد++ الغريب,  وهذا حديث:
 . ويف حديثه لني,فروة الرهاوي++ أبو:وهو

 املغرية++ أبونا: حنبل, قالبن ++حممدبن ++نا أمحد:  عبداهللا, قال −٣٠٤١
قيس السكوين, بن ++حدثني عمرو: عمرو,قالبن ++نا صفوان: احلميص, قال

من   إنكم لن تروا:سمعت معاذا يقول:  قال,محيدبن ++ عاصمحدثني: قال
 ولن تروا من األئمة إال , ولن يزداد األمر إال شدة,الدنيا إال بالء وفتنة

هو أشد ++ ما ولن تروا أمرا هيولكم أو يشتد عليكم إال حقره بعده,غلظة
 .)١(منه

 . مرتني,اللهم رضينا: حنبلبن ++ أمحدعبداهللا++ أبوقال
بن ++نا أمحد:  قال,هانئبن ++ إبراهيمحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٢
:  قال,نا صفوان:  قال,احلجاج اخلوالينبن ++القدوسعبدنا :  قال,حنبل

 ,جبلبن ++ عن معاذ,محيد السكوينبن ++ن عاصمع ,سعدبن ++حدثني راشد
 , يوصيهاهللا ++ إىل اليمن خرج معه رسولاهللا ++ لام بعثه رسول:قال
يا معاذ, إنك « : فلام فرغ قال, حتت راحلتهاهللا ++عاذ راكب ورسولوم

 ,»تلقاين بعد عامك هذا, ولعلك أن متر بمسجدي وقربي++ العسى أن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٥٣:ق[  ۩  
 ).١١/٣٤٦ (»كنز العامل«بن محاد يف الفتن, كام يف ++خرجه نعيم أ)١(



  رابعاملجلد ال ٣٤٤

 فأقبل بوجهه نحو , بعد البعثاهللا ++ لفراق رسول)١(اًعَشَفبكى معاذ ج
س إن أهل بيتي هؤالء يرون أهنم أوىل الناس بي, ولي« : فقال,املدينة

أحل ++ الكذلك, إن أوىل الناس بي املتقون من كانوا, وحيث كانوا, اللهم
 .)٢(»ُأصلحت++ ماَهلم فساد
نا :  قالهانئ,بن ++ إبراهيمحدثني :قال, ۩عبداهللا  −٣٠٤٣
 نا : قالوا,عياشبن ++اليامن وعلي++ وأبواملغرية++ أبواحلجاجبن ++القدوسعبد
محيد صاحب بن ++ عن عاصم,دسعبن ++نا راشد:  قال,عثامنبن ++حريز
 , يف صالة العتمة ليلةاهللا ++ بعثنا رسول: قال,جبلبن ++ عن معاذ,معاذ

 , ثم إنه خرج بعد, أنه قد صىل أو ليس بخارجُّفأخرها حتى ظن الظان
 , لقد ظننا أنك قد صليت أو لست بخارج, يا رسول اهللا:فقال له قائل

 .)٣(» سائر األمم, ومل تصلها أمة قبلكمفإنكم فضلتم هبا عىل«: فقال النبي 
 عن ,أنا ابن ثوبان:  قال,اجلعدبن ++ علينا:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٤
بن ++علقمةبن ++ عن مالك,نفريبن ++ عن جبري, أنه سمع مكحوال حيدث,أبيه
عمران بيت املقدس «:  قالاهللا ++ أن رسول,جبلبن ++ عن معاذ,خيامر

روج امللحمة, وخروج امللحمة فتوح خراب يثرب, وخراب يثرب خ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اهـ.»اجلزع لفراق اإللف: اجلشع«: )١/٢٧٤( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
, وذكره )٦٤٧ (»صحيحه«, وابن حبان يف )٥/٢٣٥ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(

ورجال اإلسنادين ... محد بإسنادينرواه أ«: وقال) ٨/٥٨٩ (»املجمع«اهليثمي يف 
 . »بن محيد, ومها ثقتان++بن سعد وعاصم++رجال الصحيح غري راشد

 .]ر−أ/٥٤:ق[  ۩  
شيبة ++, وابن أبي)٢٠/١٢٠ (»الكبري«, والطرباين يف )٥/٢٣٧ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(

 ). ١/٤٥١ (»الكربى«, والبيهقي يف )١/٢٩١ (»مصنفه«يف 



 ٣٤٥ بعرااملجلد ال  

 ثم رضب عىل : قال,»القسطنطينية, وفتح القسطنطينية خروج الدجال
إن هذا حلق كام «:  ثم قال, معاذا, وعىل منكبه: يعني,فخذ الذي حدثه

 .)١(»أنك هاهنا, أو كام أنك قاعد
  عن حبيب,املليح++ أبو نا,ساملبن ++ عيسىنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٥

 مسلم اخلوالين,++ أبوحدثني: رباح, قال++بن أبي++مرزوق, عن عطاء++بيبن أا
اهللا ++إن املتحابني يف«:  يقولاهللا ++سمعت رسول:  قال,جبلبن ++عن معاذ

 ,»ظل إال ظله, يغبطهم بمكاهنم الصديقون والشهداء++ اليف ظل العرش يوم
 ,جبلبن ++ فحدثته بام حدثني به معاذ,الصامتبن ++ فلقيت عبادة:قال

حقت «:  أنه قال,اهللا ++هذا من رسول ۩ وأنا أحدثك غري:فقال عبادة
ّحمبتي عىل املتحابني يف, وحقت حمبتي عىل املتباذلني يف, وحقت حمبتي عىل  ّ

 .)٢(»ّاملتزاورين يف
بن ++نا إسامعيل:  قال,عمروبن ++ داودنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٦
 عن ,مرةبن ++ عن كثري,معدانبن ++خالد عن ,سعدبن ++نا بحري:  قال,عياش
التؤذي أمراة زوجها يف الدنيا إال «:  قال, عن النبي ,جبلبن ++معاذ

قاتلك اهللا, إنام هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك : قالت امرأته من احلور
 .)٣(»إلينا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »املستدرك«, واحلاكم يف )٤٢٩٤(داود ++, وأبو)٥/٢٣٢ (»مسنده«يف  أخرجه أمحد )١(

)٤/٤٦٧ .( 
 .]ر−ب/٥٤:ق[  ۩  

 ). ٨٩٩٣ (»شعب اإليامن«, والبيهقي يف )٤/١٨٧ (»املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٢(
 ). ٢٠١٤(, وابن ماجه )١١٧٤(, والرتمذي )٥/٢٤٢ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(



  رابعاملجلد ال ٣٤٦
 عن ,نا جرير:  قال,شيبة++بن أبي++ عثامننا:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٧

 خطبنا معاذ حني وقع :قالاجلريش,  بينامل++ أبيعن ,عاصم األحول
 وموت , ودعوة نبيكم,مر رمحة ربكم إن هذا األ: فقال,الطاعون بالشام
 من هذا − حقهم:أو قال−عط آل معاذ حظهم أ اللهم ,الصاحلني قبلكم

 .)١(األمر
نا :  قال,العييشبن ++حممدبن ++اهللاعبيد نا:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٨
  عن,عائذبن ++ عن روح,املليح++ أبي عن,زيدبن ++ عن علي,ةسلمبن ++محاد
 , عىل مجل أمحر كنت رديفا للنبي : قال,جبلبن ++ عن معاذ,العوام++أبي
 : يقول هذا الكالم ثالث مرات, لبيك وسعديك: قلت,»يا معاذ« :فقال

فإن « : قال,ورسوله أعلماهللا ++: قلت»عىل العباد?اهللا ++حق++ ماهل تدري«
حق العباد ++ ماعليهم أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا, فهل تدرياهللا ++قح

 يردد هذا ,ورسوله أعلماهللا ++: قلت: قال»تعاىل إذا هم فعلوا ذلك?اهللا ++عىل
إذا فعلوا ذلك أن يغفر هلم, وأن اهللا ++فإن حقهم عىل« : قال,الكالم ثالثا
 .)٢(»يدخلهم اجلنة

 ,الربيعبن ++نا زياد:  قال,سعيدبن ++ سويدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٤٩
 كنت ثالث ثالثة ممن : قال, عن ابن الديلمي,ابن سريين ۩عن ,عن هشام
 إنا إنام , يرمحك اهللا: فلام حرضته الوفاة قلنا له,جبلبن ++خيدم معاذ
 واتبعناك ملثل هذا اليوم لتحدثنا حديثا , وانقطعنا إليك,صحبناك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٠/١٢١ (»الكبري«, والطرباين يف )١/١٩٦ (»دهمسن« أخرجه أمحد يف )١(
, واحلديث )٢٠/١٢٢ (»الكبري«, والطرباين يف )٥/٢٣٤ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(

 . »الصحيحني«أصله يف 
 .]ر−أ/٥٥:ق[  ۩  



 ٣٤٧ بعرااملجلد ال  

من «:  يقولاهللا ++ سمعت رسول,نعم:  قال,اهللا ++سمعته من رسول
تبارك وتعاىل حق, وأن الساعة قائمة, اهللا ++أن: مات وهو موقن بثالث

أدخله « : فنسيت إما قال: قال ابن سريين,»يبعث من يف القبوراهللا ++وأن
 .)١(»نجا من النار« :ما قالإ و,»اجلنة

 ,راشدبن ++دنا حمم:  قال,فروخبن ++ شيباننا:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٠
جبل كان بن ++ أن معاذ,جنادة احلميص++ أبي عن,عطاءبن ++نا الوضني: قال

 , فجاء غالم فناولته تفاحة قد أكلت بعضها,يأكل تفاحا ومعه امرأته
 .فأوجعها رضبا

نا : راشد, قالبن ++نا حممد:  قال, شيباننا:  قالعبداهللا,  −٣٠٥١
 , عن أبيه,علقمةبن ++حمفوظجنادة احلميص ++ أبي عن,عطاءبن ++الوضني

 أنه دخل عىل امراته وهي يف خباء من أدم وهي تنظر من ,عن معاذ 
 . فرضهبا,خرق فيه
 ,نا هشيم:  قال,أيوببن ++ زيادحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٢
 ابن بض معاذ ُ قال ق,املسيببن ++ عن سعيد,زيدبن ++أنا علي: قال

 . سنةثالث أو أربع وثالثني
: أمحد, قالبن ++نا سليامن: حدثني عمي, قال:  عبداهللا, قال −٣٠٥٣
 .ُمات معاذ سنة تسع عرشة بعدما فتحت قربس: مسهر يقول++ أباسمعت
بن ++حدثني مالك:  قال, مصعب الزبريينا:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٤
جبل حني بن ++ أن معاذ, اليامينطاوس عن ,قيس املكيبن ++ عن محيد,أنس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١١/٢٨٥٤ (»مصنفه«, وعبدالرزاق يف )٢٠/١٦٩ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(



  رابعاملجلد ال ٣٤٨

 . لام بعثه إىل اليمن: يعني,مل يكن قدم معاذ ۩ اهللا++تويف رسول
حدثني :  قال,حممدبن ++ زهريحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٥
بن ++ بني جعفر آخى النبي : قال, عن ابن إسحاق,سابقبن ++صدقة
 .جبلبن ++طالب ومعاذ++أبي

موبن ++عمروبن ++معاذ −١٠٤٤  )* (سلمةبن ++كعببن ++حرامبن ++زيدبن ++حا
 .عفان بن ++ وتويف يف خالفة عثامن, سكن املدينة,بدراشهد 
 ,حدثني أبي:  قال, ابن األمويحدثني: , قالعبداهللا  −٣٠٥٦

بن ++زيدبن ++اجلموحبن ++عمروبن ++ معاذ: فيمن شهد بدرا,عن ابن إسحاق
 .حرام
بن ++نا يوسف:  قال,يونسبن ++ رسيجنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٧

 عن , عن أبيه,عوفبن ++الرمحنعبدبن ++إبراهيمبن ++ عن صالح,الامجشون
 عمروبن ++ ملعاذ−جهل++ أبي سلب:يعني− قىض بسلبه  أن النبي ,جده

 .اجلموحبن ا
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٥٥:ق[  ۩  

 »اإلصابة«, و)١/١٠٢٤ (»أسد الغابة«, و)١/٤٤٢ (»االستيعاب«: نظر لرتمجتها(*) 
 ).٧/٣٦٠ (»التاريخ الكبري«, و)٣/٥٦٦ (»الطبقات الكربى«, و)٦/١٤٢(



 ٣٤٩ بعرااملجلد ال  

 )*(أبو زه الثقفي −١٠٤٥
 . وقيل غري ذلك, معاذ:بلغني اسمه

بن ++نا نافع:  قال,عمرو الضبيبن ++ داودنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٨
بن ++بكر++ أبيعنصفوان, بن ++عبداهللابن ++صفونبن ++ أمية عن,عمر اجلمحي

 أو قال , بالبناةاهللا ++ خطبنا رسول: عن أبيه قال,زهري الثقفي++أبي
أن تعرفوا خياركم من  )١(توشكوا« فقال ,بالنباوة من أرض الطائف

أهل اجلنة « : وال أعلمه إال قال,»أهل اجلنة من أهل النار« أو ,»رشاركم
بالثناء احلسن, والثناء « : قال? بم يا رسول اهللا: قالوا,» النارمن أهل

 .)٢(»بعضكم عىل بعضاهللا ++السيئ, أنتم شهداء
 ,عمربن ++غري نافع ۩أعلم حدث به++ ال, هذا حديث غريب:

 ,عمر من الثقات املكينيبن ++ ونافع,هارونبن ++ ويزيد,حدث به عنه وكيع
 . وغريه,سعيد األنصاريبن ++ حييى:روى عنه
 عن ,ا شعبةن : قال,منصوربن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٥٩
:  قال,سعيدبن ++ عن حييى,باللبن ++ عن سليامن,مريم++بن أبي++احلكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٣/٢٤٠ (»اآلحاد واملثاين«, و)٢٠/١٧٨ (»املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
, )٧/١٥٥ (»ابةاإلص«, و)١/١١٧٩ (»أسد الغابة«, و)١/٥٣١ (»االستيعاب«و
 ).٣٣/٣٢٩ (»هتذيب الكامل«و

 ).ر( ضبب عليها يف )١(
إسناده صحيح, ورجاله ثقات, وليس «: , وقال يف الزوائد)٤٢٢١( أخرجه ابن ماجه )٢(

 .»ألبي زهري هذا عن ابن ماجه سوى هذا احلديث, وليس له يشء يف بقية الكتب الستة
 .]ر−أ/٥٦:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٣٥٠

 . وذكر حديثا...مليكة++ أبي عن ابن,أخربين رجل من املكيني ثقة
 .عمر اجلمحيبن ++وهو نافع: منصوربن ++قال أمحد

ه بن++معاذ −١٠٤٦  )*(أنس ا
 نا إسامعيل:  قال,عمرو الضبيبن ++ داودنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٠

 عن ,جماهدبن ++فروةبن ++الرمحنعبدبن ++حدثني أسيد:  قال,عياشبن ا
بن ++امللكعبدالصائفة يف زمن ++ أبي غزوت مع: قال,معاذ اجلهنيبن ++سهل
 فضيق , سنان فنزلنا عىل حصن,امللكعبدبن ++عبداهللاا ن وعلي,مروان

 إين , أهيا الناس:يف الناس فقال++ أبي فقام, وقطعوا الطريق,الناس املنازل
 وقطعوا , فضيق الناس املنازل,كذا وكذاغزوة  اهللا ++قد غزوت مع نبي

من ضيق منزال, أو « مناديا فنادى يف الناس أن اهللا ++ فبعث نبي,رقُالط
 .)١(»قطع طريقا فال جهاد له

مارسجس موىل ابن بن ++عيسىبن ++ احلسننا:  قالداهللا,عب  −٣٠٦١
 عن ,أيوببن ++أنا حييى:  قال,املباركبن ++عبداهللاأنا :  قال,املبارك
بن ++ عن سهل,حييى املعافري أخربهبن ++ أن إسامعيل,سليامنبن ++عبداهللا
من محى مؤمنا من «:  قال عن النبي , عن أبيه,أنس اجلهنيبن ++معاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسد «, و)١/٤٣٩ (»االستيعاب«, و)٢٠/١٧٩ (» الكبرياملعجم«: انظر لرتمجته(*) 

, )٧/٥٠٢ (»الطبقات الكربى«, و)٦/١٣٦ (»اإلصابة«, و)١/١٠٢٠ (»الغابة
 ).٧/٣٦٠ (»التاريخ الكبري«, و)٢٨/١٠٥ (»هتذيب الكامل«و

 »الكبري«, والطرباين يف )٢٦٢٩(داود ++, وأبو)٣/٤٤٠ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
)٢٠/١٩٤.( 



 ٣٥١ بعرااملجلد ال  

ومن  ,۩ًتعاىل ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنماهللا ++ثمنافق بع
عىل جرس جهنم حتى خيرج مما اهللا ++قفا مسلام بيشء يريد شينه به حبسه

 .)١(»قال
:  قال, نا عيسى املرصي,منصوربن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٢

بن ++ سهل عن,فائدبن ++انَّبَ عن ز,أيوببن ++ عن حييى,وهببن ++عبداهللانا 
اهللا ++من بر والديه طوبى له, وزاد«:  قالاهللا ++ أن رسول, عن أبيه,معاذ

 .)٢(» يف عمره
 عن ,نا ابن وهب:  قال,عيسىبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٣
 معاذ, عن أبيه, أنبن ++فائد, عن سهلبن ++أيوب, عن زبانبن ++حييى
ينقص ++ العمل عامل به,++ ماأجرمن علم علام فله «: قال اهللا ++رسول

 .)٣(»ًمن أجر العامل شيئا
 .غري هذه األحاديثالنبي  أنس عن بن ++ وملعاذ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٥٦:ق[  ۩  

 »الكبري«, والطرباين يف )٤٨٨٣(داود ++, وأبو)٣/٤٤١ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
)٢٠/١٩٤.( 

, )١/٢٢ (»األدب املفرد«, والبخاري يف )٤/١٧٠ (»املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٢(
, وذكره اهليثمي )١٤٩٤ (»مسنده«يعىل يف ++, وأبو)٢٠/١٩٨ (»الكبري«والطرباين يف 

بن فائد, ++يعىل, والطرباين, وفيه زبان++رواه أبو«: , وقال)٨/٢٥٤ (»ع الزوائدجمم«يف 
 .»يعىل ثقات ++حاتم, وضعفه غريه, وبقية رجال أبي++وثقه أبو

 ).٢٠/١٩٨ (»الكبري«, والطرباين يف )٢٤٠( أخرجه ابن ماجه )٣(



  رابعاملجلد ال ٣٥٢

نصاريبن ++معاذ −١٠٤٧  )*(عفراء ا
 . وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++نا هبز:  قال,إبراهيم الدورقيبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٤
بن ++سمعت نرص:  قال,إبراهيمبن ++نا سعد:  قال,شعبةأنا :  قال,أسد
عفراء يطوف بن ++ رأيت معاذ: قال, عن معاذ رجل من قريش,الرمحنعبد

 فقلت : قال, بعد الصبح أو بعد العرص)١( فطاف فلم يصلي: قال,بالبيت
 : أو قال, ينهىاهللا ++سمعت رسول:  قال?يمنعك أن تصلي++ ما:له
صالة الصبح حتى تطلع الشمس, وبعد العرص : صالة بعد صالتني++ال«

 .)٢(»حتى تغرب الشمس
 قرأت عىل : قال,إسحاقبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٥
أنا :  قال,مالك املزينبن ++ أخربكم القاسم: فقلت,حاتم املؤدببن ++حممد

 خرجت من مسجد :قال, ۩زيادبن ++ عن عمه سليامن,زيادبن ++سفيان
تربح ++ ال,نرص++ أبا يا: فقال لي,فلقيت عكرمة موىل ابن عباس اهللا++الرسول

 : فقال,عفراءبن ++ فإذا الرجل ابن معاذ,حتى أشهدك عىل هذا الرجل
 أن , حدثني أبي: فقال,اهللا ++أخربين بام أخربك أبوك عن قول رسول

 حدثه أنه رأى رب العاملني تبارك وتعاىل يف خرض من اهللا ++رسول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلصابة«, و)١/٤٤١ (»االستيعاب«, و)٢٠/١٧٦ (»املعجم الكبري«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٧/٣٦٠ (»التاريخ الكبري«, و)١/١٠٢٢ (»أسد الغابة«, و)٦/١٤٠(

 ).ر( ضبب عىل الياء يف )١(
, وابن )٢٠/١٧٦ (»الكبري«, والطرباين يف )٤/٢١٩ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(

 ).١٩٦٦ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢/١٣١ (»مصنفه«شيبة يف ++أبي
 .]ر−أ/٥٧:ق[  ۩  



 ٣٥٣ بعرااملجلد ال  

 , فلقيت عكرمة بعد فسألته عن احلديث:زيادبن ++ قال سفيان,سالفردو
 . إال أنه رآه بفؤاده, كذا حدثني, نعم:فقال

حاتم املؤدب بإسناد احلديث بن ++وحدثني حممد: قال ابن إسحاق
 . وقرأت عليه الباقي,وبعض الكالم

 نا يوسف الامجشون,: يونس, قالبن ++نا رسيج:  عبداهللا, قال −٣٠٦٦
 يف , عن جده, عن أبيه,عوفبن ++الرمحنعبدبن ++إبراهيمبن ++حعن صال

اجلموح بن ++عمروبن ++ قال ملعاذاهللا ++ أن رسول,جهل يوم بدر++ أبيقتل
 .»كالمها قتله« :عفراءبن ++ومعاذ

عثامن بن ++الرمحنعبدبن ++ معاذ: وهو, ومعاذ هذا القريش:
 روى ,عثامن صحبةبن ++الرمحنعبدول ,بكر ++ أبي من رهط,التيمي

 . حديثني فيام أعلمعن النبي 

 رجل من التيم, معاذ −١٠٤٨
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن املدينة

 عن ,نا سفيان:  قال,سعيدبن ++ سويدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٧
 , معاذ: عن رجل من تيم يقال له,يزيدبن ++ عن السائب,خصيفةبن ++يزيد

 .۩ )١( ظاهر يوم أحد بدرعنياهللا ++أن رسول
 . إسناد هذا احلديث عىل ابن عيينةيف وخيتلف :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٦/١٥٥ (»جممع الزوائد«, وذكره اهليثمي يف )٦٦٠ (»مسنده«يعىل يف ++ أخرجه أبو)١(

 .»يعىل, ورجاله رجال الصحيح++رواه أبو«: وقال
 .]ر−ب/٥٧:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٣٥٤

 )*(حليمة القارئ++ أبو,معاذ −١٠٤٩
 ,زيدبن ++ نا محاد: قال,عمربن ++اهللاعبيد نا:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٨
 زارتنا عمرة : قال,حممدبن ++بكر++ أبي عن,سعيدبن ++حدثني حييى: قال
 , يا ابن أخي: فقالت, فجعلت أخفي قراءيت,صلي يف الليل فقمت أ,ليلة

  وأفلح موىل,كان يوقظنا إال قراءة معاذ القارئ++ ما فإنه!?أال جتهر بالقرآن
 .)١(أيوب++أبي

 ,حدثني أبي:  قال, ابن األمويحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٦٩
 :اهللا ++ فيمن شهد بدرا مع رسول,عن ابن إسحاق

 بن++عامربن ++خالدبن ++ميسربن ++)٢(ماعصبن ++معاذ −١٠٥٠
 زريقبن ++عامربن ++زريق

ارثبن ++ومعاذ −١٠٥١  غنمبن ++مالكبن ++سوادبن ++ا

ارثبن ++ومعاذ −١٠٥٢  سوادبن ++ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++غنمبن ++عوفبن ++عمروبن ++وهببن ++عوفبن ++األرقمبن ++احلارثبن ++معاذ: هو(*) 

 :له يقال وكان ,أشهر هبا وهو ,حليمة++ أبايكنى ,اخلزرجي األنصاري النجاربن ++مالك
. لقب حليمة++ وأبو,احلارث++ أبو:كنيته إن :ويقال ,سعدبن ++حممد نسبه ساق ئ,القار
 ).٢٨/١١٧ (»هتذيب الكامل«, و)٦/١٣٨(» اإلصابة«: انظر

 ).٢/٢١(» حلية األولياء«نعيم يف++ أخرجه أبو)١(
 ).٤/١٤٤(» اإلصابة«. بالنون ناعصبن ++ويقال معاصبن ++ويقال ماعصبن ++معاذهو +)٢(



 ٣٥٥ بعرااملجلد ال  

 )*(زهرةبن ++معاذ −١٠٥٣
 أن النبي ,زهرةبن ++ عن معاذ, عن حصني,عياضبن ++ فضيلروى −٣٠٧٠

 .)١(»اللهم لك صمت, وعىل رزقك أفطرت« : كان إذا صام قال
 .زهرة صحبة أم البن ++ وال أدري ملعاذ:

قداد −١٠٥٤ سودبن ++عمروبن ++ا  )*(ا
 . سكن املدينة,معبد++ أبا: يكنى,حليف بني زهرة

 قال ,حنبلبن ++أمحدبن ++ صالححدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٧١
موسى ++ أبوقال:  قال?عمرو هو ابن األسودبن ++املقداد: قلت ألبي

 مات يف خالفة ,األسودبن ++عمروبن ++معبد املقداد++ أبو:هللاعبدابن ++هارون
عفان يف سنة بن ++ وصىل عليه عثامن, ودفن باملدينة, باجلرفعثامن 

 .۩.اهللا ++ا مع رسولً وشهد بدر,عني سنةبست وثالثني وهو ابن س
 ,حدثني أبي:  قال, ابن األمويحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٧٢
 .إسحاقبن ++نا حممد: قال

 عن ,عقبةبن ++ عن موسى, ابن فليحنا:  قال, الفروي −٣٠٧٣
 .عمروبن ++ املقداد:اهللا ++ا مع رسولً فيمن شهد بدر,الزهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال جعفر ... ًهو تابعي, أرسل حديثا«): ٦/٣٦١ (»اإلصابة«قال ابن حجر يف (*) 

 .»حديثه مرسل: بن معني++وهم من زعم أن له صحبة, وقال البخاري, عن حييى: املستغفري
 ).٢٣٥٨(داود ++ أخرجه أبو)١(

 »اإلصابة«, و)١/١٠٤١ (»أسد الغابة«, و)١/٤٦٦ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٢٨/٤٥٢ (»هتذيب الكامل«, و)١/١٦ (»طبقات ابن خياط«, و)٦/٢٠٢(

 .]ر−أ/٥٨:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٣٥٦

 مطرودبن ++)١(امةحثبن ++ربيعةبن ++مالكبن ++ابن ثعلبة: زاد ابن إسحاق
 ليف حهبراء,بن ++الرشيدبن ++مالكبن ++ثعلبةبن ++لؤيبن ++زهريبن ++عمروبن ا

 .كالببن ++بني زهرة
 حدثني أمحد:  قال,حممدبن ++ زهريحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٧٤

 عن ,األنصاري++بن عبد++ عن سليامن,سعدبن ++نا إبراهيم:  قال,أيوببن ا
خى بني آ اهللا ++ أن رسول, وكان عالام, الضحاك:رجل من قومه يقال له

 .رواحةبن ++عبداهللاعمرو وبن ++املقداد
 : قال, عن املدائني,زهريبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٧٥

 , أعني, يصفر حليته, كثري الشعر, آدم,األسود طويالبن ++كان املقداد
عفان بن ++ صىل عليه عثامن, مات وهو ابن سبعني سنة,مقرون احلاجبني

 . سنة ثالث وثالثني
مهدي, بن ++لرمحنا++ عبدنا: خيثمة, قال++ أبونا:  عبداهللا, قال −٣٠٧٦

كان فينا فارس ++ ما:إسحاق, عن حارثة, عن علي, قال++ أبيعن شعبة, عن
 .يوم بدر غري املقداد

بن ++بكر++ أبونا:  قال,سعيدبن ++ سويدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٧٧
اهللا ++ أول من قاتل عىل فرس يف سبيل: قال, عن زر, عن عاصم,عياش

 .األسودبن ++ املقداد:
 إسامعيل,بن ++نا حاتم: عباد, قالبن ++نا حممد: بداهللا, قال ع −٣٠٧٨

 األسود,بن ++يزيد, قال صحبت املقدادبن ++يوسف, عن السائببن ++عن حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»متامة«: ,  ويف مصادر ترمجته)ر(كذا يف ) ١(



 ٣٥٧ بعرااملجلد ال  

 .)١(اهللا ++وذكر غري واحد من أصحاب رسول
بن ++نا برش:  قال,منصوربن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٧٩
 عن ,يعقوببن ++ عن موسى,الزناد++بيبن أ++القاسم ۩نا أبو:  قال,حممد

 عن ,األسودبن ++ عن أمها كريمة بنت املقدادعبداهللا,عمته قريبة بنت 
 فرضب لي , سبحة: شهدت بدرا عىل فرس لي يقال له: قال,أبيها
 . فكان لي سهامن, ولفريس بسهم, بسهماهللا ++رسول
  عن,نا رشيك:  قال,سعيدبن ++ سويدنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٠
اهللا ++قال لي رسول:  عن أبيه قال,بريدةبن ++ عن سليامن,ربيعة اإليادي++أبي

 : قال? من هم: قلنا,»تبارك وتعاىل أمرين أن أحب أربعةاهللا ++إن« :
 .عليهماهللا ++ رمحة.»ذر, واملقداد, وسلامن++ وأبوعلي,«

بن ++نا جعفر:  قال,الربيع الزهراين++ أبونا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨١
األسود بن ++عوف واملقدادبن ++الرمحنعبد كان : قال,نا ثابت:  قال,سليامن
 فقال له ?يمنعك أن تزوج++ ما:الرمحنعبد فقال له , يتحدثان)٢(جالسان
 , فسكت املقداد: قال, وجبهه, فأغلظ له: قال, زوجني ابنتك:املقداد
إىل ذلك  شكا  إالٌ وال فتنةٌ وال غيظٌّ منهم غماً ومل يكن يصيب أحد:قال

 فنظر إليه ,اهللا ++فقام املقداد فأتى رسول:  قال,اهللا ++رسول
 : قال»ما شأنك يا مقداد?« : قال, فعرف الغم يف وجههاهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًفلم أسمع أحدا منهم حيدث عن : يف نسخة«): ر(كتب بجوار هذا األثر هامش ) ١(

 .»اهللا ++رسول
 .]ر−ب/٥٨:ق[    ۩

 .»جالسني«: والصواب بالنصب) ر( كذا يف )٢(



  رابعاملجلد ال ٣٥٨

عوف آنفا بن ++الرمحنعبد إين كنت عند , بأبي أنت وأمي,رسول اهللا++يا
 زوجني أنت : فقلت?يمنعك يا مقداد أن تزوج++ ما: فقال لي,جالسا
ولكني أزوجك « :اهللا ++ فقال رسول, فأغلظ لي وجبهني,ابنتك
 وكان هلا : قال ثابت,املطلب++بن عبد++ فزوجه ضباعة بنت الزبري,»فخر++وال

 .)١(اهللا ++ مع قرابتها من رسول,من اجلامل والعقل والتامم
 .اهللاعبدبن ++نا خالد:  قال,بقيةبن ++ وهبنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٢
 . عن زائدة,أسامة++ أبونا: قال, ۩سعيد اجلوهريبن ++ إبراهيميوحدثن

 جاء رجل : قال, عن ابن عباس, عن جماهد,زياد++بن أبي++مجيعا عن يزيد
 : فقال, فقام إليه املقداد فحثا يف وجهه الرتاب,فمدح رجال يف املسجد

سمعته  , اهللا++ أما أنا فال أدع شيئا سمعته من رسول,نت بمنتهأ++ما
 أما هذا فقد :أيوب++ أبو فقال,»احثوا يف وجوه املداحني الرتاب«: يقول
 .)٢(عليه++ ماقىض

بن ++نا الوليد:  قال,شيبة++بن أبي++ عثامننا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٣
  عن,ثابت++بن أبي++ عن حبيب,نا محزة الزيات:  قال,عقبة الشيباين

 قام رجل يمدح أمريا من األمراء,: قالمعمر األزدي, ++ أبياحلجاج, عن++أبي
 اهللا ++ إن رسول: فقال,األسود فحثا يف وجهه الرتاببن ++فقام املقداد

 .)٣( يف وجوه املداحني الرتاباأمرنا أن نحثو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٠/١٧٤ (»تاريخ دمشق« ذكره ابن عساكر يف )١(
 .]ر−أ/٥٩:ق[  ۩  

 .ًخمترصا) ٢٠/٢٣٩ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(
 ).٣٠٠٢( أخرجه مسلم )٣(



 ٣٥٩ بعرااملجلد ال  

 ثابت هو جماهد++بن أبي++احلجاج الذي روى عنه حبيب++ وأبو:
 .سخربةبن ++عبداهللا : اسمهمعمر األزدي++ وأبو,احلجاج++ أبوجرببن ا

بن ++نا حييى:  قال,مزاحم++بن أبي++ منصورنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٤
 .جابربن ++يزيدبن ++الرمحنعبد عن ,محزة

:  قال,مارسجس موىل ابن املباركبن ++عيسىبن ++ُنَ احلَس −٣٠٨٥
حدثني :  قال,جابربن ++يزيدبن ++الرمحنعبدأنا :  قال,أنا ابن املبارك

اهللا ++سمعت رسول:  قال,األسودبن ++حدثني املقداد:  قال,عامربن ++سليم
إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر «:  يقول

 امليل الذي يكحل م أ, فال أدري أمسافة األرض: قال سليم,»ميل أو ميلني
م; صهرهتم الشمس, فيكونون يف العرق عىل قدر أعامهل« : قال,به العني

ومنهم من يأخذه إىل ركبتيه, ومنهم من  ,۩فمنهم من يأخذه إىل عقبيه
اهللا ++ فرأيت رسول: قال,»ومنهم من يلجمه إجلاما ,)١(يأخذه إىل حقويه

 .)٢(»يلجمه إجلاما« : قال, يشري بيده إىل فيه
 . واللفظ البن مارسجس:

بن +نا برش:  قال,النريسالوليد بن ++ عياشنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٦
 ,األسودبن ++ عن املقداد,إسحاقبن ++ عن عمري,نا ابن عون:  قال,املفضل

كيف وجدت « : فلام رجعت قال, مبعثااهللا ++ بعثني رسول:قال
 ,يم اهللا, وازلت حتى ظننت أن من معي خوالي++ ما: قال»نفسك?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٥٩:ق[  ۩  

 .اهـ.»موضع اإلزار: احلقو«: )١/٤١٧( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
 ).٢٤٢١(, والرتمذي )٦/٣ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(



  رابعاملجلد ال ٣٦٠

 .)١(دمت حيا++ ماأعمل بعدك عىل رجلني++ال

ة −١٠٥٥ قدام:يى++ أبوويقال, أبو كر  )* (معدي كرببن ++ ا
 . أحاديث وروى عن النبي ,سكن الشام

 : قال,حنبلبن ++أمحدبن ++ صالححدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٧
 . نعم: قال?معدي كرببن ++كريمة هو املقدام++ أبو املقدام:قلت ألبي
بن ++نا مروان:  قال,رشيدبن ++ داودنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٨٨
 , ابن عامر الكالعي: هو,حييى++ أبونا:  قال,سنانبن ++نا يزيد:  قال,معاوية
 إن الناس ,كريمة++ أبا يا:معدي كرب الكنديبن ++ قلت للمقدام:قال

 ولقد أخذ , لقد رأيته,بىل واهللا:  قال,اهللا ++يزعمون أنك مل تر رسول
 » أمه تذكره?أترى«: شحمة أذين هذه وإين ألميش مع عم لي, ثم قال لعمي

سمعته :  قال,اهللا ++سمعت من رسول++ ما فحدثنا,كريمة++ أبا يا:قال
بني السقط إىل الشيخ الفاين يوم القيامة أبناء ثالثني سنة, ++ ماحيرش« :يقول

, وقلب أيوب, وحسن يوسف, مردا  املؤمنون منهم يف خلق آدم 
َّيعظم للنار « : قال? فكيف بالكافر, يا رسول اهللا: قلنا: قال,»مكحلني َ ُ

 .)٢(»غلظ جلده أربعني باعا, وحتى يصري الناب مثل أحد ۩حتى يصري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٠/١٦٩ (»تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٥/٢٢٧ (»الكربى« أخرجه النسائي يف )١(
 ).٦/٢٠٤ (»اإلصابة«, و)١/١٠٤٢ (»أسد الغابة«: انظر لرتمجته(*) 
 .]ر−أ/٦٠:ق[  ۩  

رواه الطرباين بإسنادين, وأحدمها «: , وقال)١٠/٦٠٣ (»املجمع« ذكره اهليثمي يف )٢(
 .»حسن



 ٣٦١ بعرااملجلد ال  

نا جرير, عن : موسى, قالبن ++نا يوسف:  عبداهللا, قال −٣٠٨٩
كريمة الشامي رجل من أصحاب ++ أبيمنصور, عن الشعبي, عن املقدام

اجبة عىل كل ليلة الضيف حق و«: اهللا ++قال رسول: , قالاهللا ++رسول
 .)١(»مسلم, فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه, إن شاء اقتضاه, وإن شاء تركه

 ,حممدبن ++نا حسني:  قال, جديحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٠
:  قال,كريمة الشامي++ أبي عن, عن الشعبي, عن منصور,نا شيبان: قال

م, ليلة الضيف حق واجبة عىل كل مسل«:  يقولاهللا ++سمعت رسول
 .»فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين, إن شاء اقتضاه, وإن شاء تركه

نا : أمحد, قال++ أبو:الوليد, هوبن ++نا حاجب:  عبداهللا, قال −٣٠٩١
جابر بن ++سليم, عن حييىبن ++سلمة سليامن++ أبيحرب, عنبن ++حممد

رضب النبي  عىل : املقدام, عن جده املقدام, قالبن ++جابربن ++وصالح
ًأفلحت يا قديم إن مل تكن أمريا, أو جابيا, أو عريفا«: نكبي, وقالم ً ً ْ َ ُ)٣(»)٢(. 

بن ++نا حييى:  قال,مزاحم++بن أبي++ منصورنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٢
 عن ,عبيدبن ++معدان وحبيببن ++ عن خالد,يزيدبن ++ عن ثور,محزة

ن آدم وعاء رش ما مأل اب« :اهللا ++قال رسول: معدي كرب قالبن ++املقدام
أقام صلبه, أما أنت ابن آدم فثلث ++ مامن بطن, حسب الرجل أكالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٦٧٧(, وابن ماجه )٣٧٥٠(داود ++, وأبو)٤/١٣٠ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
هو القيم بأمور القبيلة أو «: )٣/٢١٨( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(

 .اهـ.»مري منه أحواهلماجلامعة من الناس, يلي أمورهم, ويتعرف األ
, والبيهقي يف )٢٩٣٣(داود ++, واحلديث أخرجه أبو)ر(بني املعقوفني غري واضح يف ++ ما)٣(

 ).٦/٣٦١ (»الكربى«



  رابعاملجلد ال ٣٦٢

َطعام, وثلث رشاب, وثلث نفس َ«)١(. 
 ,محاد الصفار البرصي وغريهبن ++ ليثنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٣
 عن ,طلحة++بن أبي++ عن علي,ميرسةبن ++ عن بديل,زيدبن ++نا محاد: قال

 أن , ابن معدي: هو, عن املقدام,ر اهلوزينعام++ أبي عن,سعدبن ++راشد
 ,۩إين أوىل بكل مؤمن من نفسه; فمن ترك ماال فلورثته«:  قالالنبي 

ًومن ترك دينا أو ضياعا فإلي, قال َ َ َ ْ واخلال  ,)٢(أقيض دينه, وأفك عانه: َ
 .)٣(»وارث له, يقيض دينه, ويفك عانه++ الوارث من
 ,نا ابن املبارك:  قال,بيع الزهراينالر++ أبونا:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٤
بن ++ عن املقدام,نفريبن ++ عن جبري,معدانبن ++ عن خالد,يزيدبن ++عن ثور

 .)٤(»كيلوا طعامكن يبارك لكم فيه« اهللا ++قال رسول: معدي كرب قال
معدان, بن ++عياش, عن بجري, عن خالدبن ++ وروى إسامعيل:

كيلوا «:  قال أن النبي ,أيوب++ أبي عن, كربمعديبن ++عن املقدام
 .»طعامكم يبارك لكم فيه

 منصور, عن إسامعيلبن ++حدثنيه عمي سعيد:  عبداهللا, قال −٣٠٩٥
 .عياشبن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣٤٩(, وابن ماجه )٢٣٨٠(, والرتمذي )٤/١٣٢ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

 .]ر−ب/٦٠:ق[  ۩  
األسري, وكل من ذل : العاين«: )٣/٣١٤( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )٢(

 .اهـ.»عوان: ٍواستكان وخضع فقد عنا يعنو, وهو عان, واملرأة عانية, ومجعها
 ).٢٩٠٠(داود ++, وأبو)٤/١٣٣ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٣(
 .من طريق ثور به) ٢٠٢١( أخرجه البخاري )٤(



 ٣٦٣ بعرااملجلد ال  

 ,أمحدبن ++نا سليامن:  قال, عميوحدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٦
معدي كرب سنة سبع بن ++ مات املقدام:مسهر قال++ أبا سمعت:قال
 .حييى++ أبا: وكان يكنى, ومات بالشام,نني وهو ابن إحدى وتسعنيوثام

* * * 



  رابعاملجلد ال ٣٦٤

Mلبباب من روى عن الن  ه ا  : ا
Mلب −١٠٥٦  )* (السهميرة ْيَبُصبن ++وداعة++بن أبي++ا

 وروى عن النبي , سكن املدينة,اهللا ++من أصحاب رسولمن سهم, 
 . أحاديث

بن +املطلب: عبيد, قال++ أبيحدثني عمي, عن:  عبداهللا, قال −٣٠٩٧
 .سهم, من أصحاب النبي بن ++سعدبن ++سعيدبن ++صبريةبن ++وداعة++أبي

 وجدت يف : قال,أمحدبن ++عبداهللا حدثني:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٨
: ۩ من بني سهم: قال,إدريس الشافعيبن ++ حدثني حممد:كتاب أبي

 .املطلببن ++ريكث++بن أبي++ كثري: ومنهم,وداعة++بن أبي++املطلب
 نا وهب:  قال,علي اجلهضميبن ++ نرصنا:  قالعبداهللا,  −٣٠٩٩

بن ++حدثني حييى:  قال,إسحاقبن ++ عن حممد,نا أبي:  قال,جريربن ا
 لام كان يوم بدر : قال, عن ابن الزبري, عن أبيه,الزبريبن ++عبداهللابن ++عباد

ا عليهم فيشمت تنوحو++ ال: ثم ندموا وقالوا,ناحت قريش عىل قتالها
صبرية بن ++وداعة++ أبو األسارىيف وكان : قال, وأصحابهبكم حممد 
إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال, كأنكم « :اهللا ++ فقال رسول,السهمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »اإلصابة«, و)١/١٠١٩( »أسد الغابة«, و)١/٤٣٩ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
, )١/٢٦ (»طبقات ابن خياط«, و)٥/٤٥٣ (»الطبقات الكربى«, و)٦/١٣٢(
 ).٢٨/٨٦ (»هتذيب الكامل «و

 .]ر−أ/٦١:ق[  ۩  



 ٣٦٥ بعرااملجلد ال  

بن ++ قال املطلب,قالت++ ما فلام قالت قريش,»به قد جاء يف فداء أبيه
 ثم انسل هو , عليكم حممد)١( واهللا لئن فعلتم ليأرب, صدقتم:وداعة++أبي

 .)٢( ففدا أباه بأربعة آالف درهم,من مكة فقدم املدينة
 عن ,الرزاقعبدنا :  قال,حممدبن ++ زهرينا:  قالعبداهللا,  −٣١٠٠
وداعة ++بن أبي++ عن املطلب,خالدبن ++ عن عكرمة, عن ابن طاوس,معمر
يسجد  ومل ,سجد الناس معهيسجد يف النجم وي  رأيت النبي :قال

 .)٣( فال أدع السجود فيها أبدا,يومئذ كافر
بن ++عمر القواريري ونرصبن ++اهللاعبيد نا:  قالعبداهللا,  −٣١٠١
بن ++ عن يزيد,نا سفيان:  قال,الزبريبن ++عبداهللابن ++ نا حممد: قاال,علي
 جاء : قال,وداعة++بن أبي++ عن املطلب,احلارثبن ++عبداهللا عن ,زياد++أبي

 عىل  فقام النبي , كأنه سمع شيئااملطلب إىل النبي ++عبدبن ++العباس
بن ++أنا حممد«:  قال,اهللا ++ أنت رسول: قالوا»من أنا?« : فقال,املنرب

تبارك وتعاىل خلق اخللق فجعلني يف اهللا ++املطلب, إن++بن عبد++عبداهللا
 خريهم, ثم جعلهم فرقتني فجعلني يف خريهم فرقة, ثم جعلهم قبائل
 ۩فجعلني يف خريهم قبيلة, ثم جعلهم بيوتا فجعلني يف خريهم بيتا, فأنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يأرب «: )١/٣٦( »النهاية يف غريب األثر«قال ابن األثري يف . »لينادين«): ر( كأهنا يف )١(

إذا : أرب الدهر يأرب: اليتشددون عليكم فيه, يق: عليكم حممد وأصحابه, أي
 .اهـ.»اشتد

 ).٦/١١٨ (»املجمع«, وذكره اهليثمي يف )٦/٩ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(
 ).٢/١١٠ (»اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي)٣(

 .]ر−ب/٦١:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٣٦٦

 .)١(»خريكم بيتا, وخريكم نفسا
احلارث, بن ++عبداهللابن ++نعيم, عن الثوري, عن يزيد++ أبو ورواه:

 . مثل حديث الزبريي...وداعة++بن أبي++عن املطلب
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والطرباين يف )٣/٢٧٥ (»املستدرك«, واحلاكم يف )١/٢١٠ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

 ).٢٠/٢٨٦ (»كبريال«



 ٣٦٧ بعرااملجلد ال  

ه مسلباب من روى عن الن   :م ا
 )*(رائMة++ أبومسلم جد ابن أبزى −١٠٥٧

 . حديثا وروى عن النبي ,سكن مكة
سعيد ++ أبونا:  قال,عباد املكيبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا,  −٣١٠٢

 , حدثتني أمي: قال,أبزىبن ++احلارثبن ++عبداهللا عن ,موىل بني هاشم
  فسامه, عزاب: واسمه, مغانم حنني أنه شهد مع النبي ,عن أبيها
 .)١( مسلم:اهللا ++رسول

ارث التميميبن ++مسلم −١٠٥٨  )*(ا
 . حديثا وروى عن النبي ,سكن الشام

نا :  قال,صالح++ أبوموسىبن ++ احلكمنا:  قالعبداهللا,  −٣١٠٣
مسلم بن ++نا احلارث:  قال,حسانبن ++الرمحنعبد عن ,خالدبن ++صدقة

 فلام هجمنا عىل ,رسية يف اهللا ++ بعثنا رسول: قال, عن أبيه,التميمي
 , فاستقبلنا النساء والصبيان يعجون,القوم تقدمت أصحابي عىل فرس

  نشهد أن: قولوا: قلت, نعم: قالوا? تريدون أن حترزوا منهم:فقلنا هلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »االستيعاب«, و)٦/١١٣ (»اإلصابة«, و)٥/٢٣٦ (»اآلحاد واملثاين«: انظر لرتمجته(*) 
 ).١/١٠١١ (»أسد الغابة«, و)١/٤٣٧(

 ).٥/٤٦٢ (»الطبقات الكربى«, وابن سعد يف )٨٢٤ (»األدب املفرد« أخرجه البخاري يف )١(
 »أسد الغابة«, و)١/٨٦ (»االستيعاب«, و)١/٥٥٩ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٥/٢٨٥ (»هتذيب الكامل«, و)٧/٤١٩ (»الطبقات الكربى«, و)١/٢٢٠(



  رابعاملجلد ال ٣٦٨

 , فجاء أصحابي فالموين, فقالوها, وأن حممدا عبده ورسوله,إله إال اهللا++ال
 اهللا ++م انرصفنا إىل رسول ث, أرشفنا عىل الغنيمة فمنعتنا:وقالوا

له بكل اهللا ++صنع? لقد كتب++ ماأتدرون« : فقال,فأخربوه بالذي صنعت
صالة الغداة  )١(إذا طلبت« : ثم أدناين فقال,»إنسان كذا وكذا من األجر

َفقل قبل أن تكلم َّ َ سبع مرات; فإنك إن مت من  ,۩اللهم أجرين من النار: َ
ن النار, فإذا صليت املغرب قبل أن تكلم يومك ذلك كتب لك هبا جوارا م

اللهم أجرين من النار, سبع مرات; فإنك إن مت من ليلتك : أحدا فقل
 .)٢(»لك هبا جوارا من الناراهللا ++كتب: قال

صMلقي −١٠٥٩ زاعي ا  )*(مسلم ا
 نا يعقوب:  قال,عباد الفرغاينبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا,  −٣١٠٤

مسلم اخلزاعي ثم املصطلقي, بن ++عمروبن ++يدنا يز: حممد الزهري, قالبن ا
ده,  ومنشد ينشاهللا ++كنت عند رسول: قال , عن أبيه,حدثني أبي: قال

 :عامربن ++فأنشده قول سويد
ــرم ــسيت يف ح ــأمنن وإن أم ــسانال ت ــل إن ــي ك ــا بجنب إن املناي
ِيمنـي لـك الـامن++ ماحتى تالقيفاسلك طريقك متيش غري خمتشع

ــــاناحب يومـا يفارقـهوكل ذي صـ ــــه ف ِوكــــل زاد وإن أبقيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»صليت: صوابه«: , وكتب يف احلاشية)ر( كذا يف )١(
 .]ر−أ/٦٢:ق[  ۩  

 ).١١/٤٧٧ (»تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٦/٣٣ (»الكربى« أخرجه النسائي يف )٢(
 »أسد الغابة«, و)١/٤٣٧ (»االستيعاب«, و)١/٢٩٥ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
)١/١٠١١.( 



 ٣٦٩ بعرااملجلد ال  
ــدانواخلري والـرش جمموعـان يف قـرن ــك اجلدي ــك يأتي ــل ذل بك

 أبتاه,++يا: , وبكى أبي, فقلت»لو أدركت هذا ألسلم«: اهللا ++فقال رسول
رأيت من مرشك ++ ماإين واهللا: فقال !أتبكي عىل مرشك مات يف اجلاهلية?

 .)١(عامربن ++يدمن سوتلقفت من مرشك خري 

 )*(السائببن ++مسلم −١٠٦٠
 . وال أحسب له صحبة, عن النبي ,نه روى عن أبيه السائبإ :ويقال
 ,خملدبن ++نا خالد:  قال,مسلمبن ++ علينا:  قالعبداهللا,  −٣١٠٥
بن ++سمعت سليامن:  قال,تب موىل بني زهرةَكزياد املُبن ++نا سعيد: قال

 , يا رسول اهللا: قالوا: قال,خباببن ++السائببن ++ عن مسلم,يسار حيدث
اللهم اغفر لنا, وارمحنا, وتب علينا; إنك : قولوا« قال ?كيف نستغفر

 .۩ )٢(»أنت التواب الرحيم

 )*(عقرب++ أبو,عمروبن ++مسلم −١٠٦١
 . حديثني وروى عن النبي , سكن البرصة,نوفل++أبي++ أبووهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤/٦٣ (»تاريخ دمشق« ذكره ابن عساكر يف )١(

 »أسد الغابة«, و)١/٤٣٦ (»االستيعاب«, و)٦/٣٥٨ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٢٧/٥١٨ (»هتذيب الكامل«, و)١/١٠١٢(

 ).٦/١٢٠ (»الكربى« أخرجه النسائي يف )٢(
 .]ر−ب/٦٢:ق[  ۩  

 »أسد الغابة«, و)١/٤٣٧ (»االستيعاب«, و)٦/١١٢ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٣٤/٣٥٧ (»هتذيب الكامل«, و)١/١٠١٢(



  رابعاملجلد ال ٣٧٠
نا :  قال,جلحيما++بن أبي++ إبراهيمحدثني:  قالعبداهللا,  −٣١٠٦
بن ++نوفل++ أبي عن,شيبانبن ++نا األسود:  قال,سلمة++ أبوبحربن ++املنهال
ارشب يف « : فقال, عن النبيذ سألت النبي : عن أبيه قال,عقرب++أبي

ُسقاء يالث  .»عىل فيه )١(ُ
نا : قال اجلحيم++بن أبي++ إبراهيمحدثني:  قالعبداهللا,  −٣١٠٧
بن ++نوفل++ أبي عن,شيبانبن ++نا األسود:  قال,الفضل األزرقبن ++عباس
اللهم سلط « :هلب++بن أبي++ للهبقال النبي :  عن أبيه قال,عقرب++أبي

 , فسمع زئران األسد: قال, فخرج يف جتارة إىل الشام: قال,»عليه كلبك
 : قال, وسريوا اإلبل خلف املتاع: قال, امجعوا املتاع حولي: فقال هلم:قال

 .)٢(خذه فذهب بهأ ف,د حتى قبض عليهفجاء األس

 )*( والد عوسجة,مسلم −١٠٦٢
 .أحسبه كان بالكوفة

 حدثني مهدي:  قالعبداهللا,بن ++ هاروننا:  قالعبداهللا,  −٣١٠٨
 عن , عن عوسجة,قرمبن ++ عن سليامن,األحوص++ أبونا:  قال,حفصبن ا

 .)٣( فكان يمسح عىل اخلفني,اهللا ++ سافرت مع رسول: قال,أبيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اهـ.»يشد ويربط: أي«: )٤/٢٧٥( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
, كام يف »همسند«بن أسامة يف ++, واحلارث)٢/٥٨٨ (»املستدرك« أخرجه احلاكم يف )٢(

 ). ٢/٥٦٢( للهيثمي »زوائد املسند«
 »أسد الغابة«, و)١/٥٥٣ (»االستيعاب«, و)٦/١١٤ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
 ).٣٤/٣٥٧ (»هتذيب الكامل«, و)١/١٢٢٤(

 عن ىيرو إنام: وقال ,البزار رواه«: , وقال)١/٥٥٧ (»جممع الزوائد« ذكره اهليثمي يف )٣(
 .»حفصبن ++مهدي فيه وأخطأ ,ليع عن ,أبيه عن ,عوسجة



 ٣٧١ بعرااملجلد ال  

  ومل يسنده مهديعبداهللا, عن , رواه عوسجة; وهو خطأ:
 .األحوص++ أبي عن,حفصبن ا

 )*(مسلم القرشي −١٠٦٣
 .ْبَسْنُ ومل ي, وروى عن النبي ,سكن الكوفة

بن ++نا عبيد:  قال,عليبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا,  −٣١٠٩
 ,حريثبن ++مرونا سلامن موىل ع:  قال,بكريبن ++نا يونس: قال, ۩يعيش

 أو ,اهللا ++ سألت رسول: عن أبيه قال,مسلم القريشبن ++اهللاعبيدعن 
 .»صم كل أربعاء ومخيس« : فقال,سئل وأنا عنده عن الصيام

 عن ,يعيشبن ++ عن عبيد,عليبن ++ هكذا حدثنا حممد:
 .حريثبن ++ عن سلامن موىل عمرو,يونس

بن ++اهللاعبيد عن ,سلامنبن ++ عن هارون,موسىبن ++اهللاعبيدوحدث به 
 . وهو الصواب, وذكر احلديث... عن أبيه,مسلم القريش

 )*(رياحبن ++مسلم −١٠٦٤
 ?ال أدري له صحبة أم ال

 نا: عبدامللك الواسطي, قالبن ++نا حممد:  عبداهللا, قال −٣١١٠
بن ++نا عون: العباس, قالبن ++نا عبداجلبار: أمحد الزبريي, قال++أبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧/٥٦٠ (»هتذيب الكامل«, و)٦/١١٠ (»اإلصابة«: انظر لرتمجته(*) 
 .]ر−أ/٦٣:ق[  ۩  

 »اإلصابة«, و)١/١٠١١ (»أسد الغابة«, و)١/٤٣٦ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
)٦/١٠٨.( 



  رابعاملجلد ال ٣٧٢

سمع النبي  رجال يؤذن, : رياح قالبن ++حيفة, عن مسلمج++أبي
 أشهد أن: , فقال»كلمة احلق«: أكرب, فقال النبي اهللا ++أكرباهللا ++:قال
أشهد أن حممدا : , فقال»كلمة اإلخالص«: إله إال اهللا, فقال النبي ++ال

جتدوه صاحب «: , ثم قال»خرج صاحبها من النار«: رسول اهللا, فقال
َعزاء معزبةِم ُْ , فوجدوه صاحب »أو صاحب كالب تصيد, أو يتصيد, )١(َ

َمعزى معزبة ُْ َ ِ)٢(. 

ه −١٠٦٥  )*(أبو غادية ا
 . مسلم:بلغني اسمه

 عبداهللانا :  قالعبداهللا,بن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا,  −٣١١١
 .كلثومبن ++ نا ربيعة: قاال,الصمدعبد واملقرئيزيد بن ا

بن ++نا مسلم: )٣( قال,لقايض وغريهحممد ابن ++ أمحد −٣١١٢
 كنت : قال,حدثني أبي:  قال,جرببن ++كلثومبن ++نا ربيعة:  قال,إبراهيم

  هذا:نعامر, فقال اآلذبن ++عبداهللابن ++األعىل عبد۩ب عندصبواسط الق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الكأل العازب, : املعزب«: )٣/٢٢٧( »النهاية يف غريب األثر« قال ابن األثري يف )١(
 .اهـ.»أصابوا عازبا من الكأل: وهو البعيد الذي مل يرع, وأعزب القوم

): ٢/٩٨ (»جممع الزوائد«, وقال اهليثمي يف )٨/٢٢٣ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(
 .»رواه البزار, ورجاله ثقات«
 »اإلصابة«, و)١/١٢٢٤ (»أسد الغابة«, و)١/٥٠١ (»االستيعاب«: انظر لرتمجته(*) 
)٧/٣١١.( 

 ). ر(كذا يف ) ٣(
 .]ر−ب/٦٣:ق[  ۩  



 ٣٧٣ بعرااملجلد ال  

 , فدخل عليه مقطعات له,دخلوهأ :األعىلعبد فقال ,غادية اجلهني++أبو
ن قعد أ فلام : قال, كأنه ليس من هذه األمة, رضب من الرجالٌوالُ طٌلُجَر

 وخطبنا يوم , نعم: قال?يمينكب : فقلت,اهللا ++ بايعت رسول:قال
يا أهيا الناس, أال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل يوم « :العقبة فقال

تلقون ربكم, كحرمة يومكم هذا, يف شهركم هذا, يف بلدكم هذا, أال هل 
ترجعوا بعدي كفارا ++ الاللهم اشهد, أال« : فقال, نعم: فقلنا»بلغت?

 .)١(»يرضب بعضكم رقاب بعض
 . عن مسلم,حممد القايضبن ++واللفظ ألمحد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابن سعد يف )٢٢/٣٦٣ (»الكبري«, والطرباين يف )٤/٧٦ (»مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

 ).٤٣/٤٧٥ (»تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٣/٢٦٠ (»الطبقات الكربى«



  رابعاملجلد ال ٣٧٤

ه من روى عن الن َم  لِقْعَ من ا

 )* (علي++ أبو,ارَسَيبن ++لِقْعَم −١٠٦٦

 وروى عن النبي , سكن البرصة,يسار++ أبو: ويقالعبداهللا,++ أبو:ويقال
 .أحاديث 

 عن ,عاصم++ أبونا: ة قالَّبَشبن ++ عمرحدثني:  قالعبداهللا  −٣١١٣
 أهنأ من كان هاهنا أحد من أصحاب النبي ++ ما: عن يونس قال,خاقان
 .يساربن ++معقل

بن ++)٢(رِّبَعُمبن ++عبداهللابن ++يساربن ++معقل: )١(سعدبن ++وقال حممد
 عبداهللا,++ أبا: يكنى,مزينةبن ++ثامنعبن ++الطمبن ++ثوربن ++عبدبن ++اقَّحر

 فحفره ثم حتول إىل ,اخلطاب بن ++ أمره عمر,لِقْعَر مْهَنوهو صاحب 
 .آخر خالفة معاويةيف  وتويف هبا ,اً وبنى هبا دار,البرصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » التعديلاجلرح و«, و)٧/٣٧١(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٩٢(البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٨٥(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/١٤(سعد 
البن » اإلصابة«, و)٣/١٤٣٢(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥١١(نعيم 
 ).٢٨/٢٧٩(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٨٤(حجر 

 ).٧/١٤(البن سعد » الطبقات الكربى «)١(
بضم امليم وفتح العني وكرس الباء «: )٧/٢٦٧(» إكامل الكامل«ّ قيده ابن ماكوال يف )٢(

 .»املشددة املعجمة بواحدة



 ٣٧٥ بعرااملجلد ال  

بن ++ معقل:عبيد قال++ أبي عن, عميحدثني:  قالعبداهللا  −٣١١٤
ا ًمقرن مجيعبن ++عمروبن ++نوالنعام ۩يسار ينسب إليه هنر معقل بالبرصة

 وقد شهد ,وبرةبن ++ مزينة ابنة كلب:ة يقال هلاأ ومزينة امر,من مزينة
 .اهللا ++يسار احلديبية مع رسولبن ++معقل
يسار مات ++ أبو,يسار املزينبن ++معقل: عبداهللابن ++موسى هارون++ أبوقال

 .بالبرصة يف خالفة معاوية
نا خالد : إبراهيم املروزي قالبن ++ق إسحانا:  قالعبداهللا  −٣١١٥

 .الواسطي
زريع مجيعا عن خالد بن ++ يزيدنا :األشعث قال++ أبو −٣١١٦
 بايع :يسار قالبن ++ عن معقل,األعرجبن ++عبداهللابن ++ عن احلكم,احلذاء
ا من ًنْصُديبية وهو حتت الشجرة, وأنا أرفع غ الناس يوم احلاهللا ++رسول

 .)١( ولكن بايعناه أال نفر,مل نبايعه عىل املوت و,أغصاهنا عن وجهه
 . أربع عرشة مائةوكنا :يف حديثهريع ُزاد ابن ز

سُن عن معقل ا روى ا  :يساربن ++و
 قد روى احلسن :حنبل يقولبن ++ أمحدعبداهللا++ أبا سمعت:

 .يساربن ++عن معقل
 .األشهب++ أبوينأخرب: اجلعد قالبن ++ علينا:  قالعبداهللا  −٣١١٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٦٤:ق[  ۩  

من ) ٤٥٥١(وابن حبان , )٥/٢٥(» مسنده«, وأمحد يف )١٨٥٨( أخرجه مسلم )١(
, بهبن يسار++ عن معقل,بن األعرج++اهللا++بن عبد++ عن احلكم,خالد: طريق  . 



  رابعاملجلد ال ٣٧٦

 عاد عبيداهللا: األشهب, عن احلسن قال++ أبونا:  شيبان قال −٣١١٨
 إين : فقال له معقل,يسار يف مرضه الذي قبض فيهبن ++َزياد معقلبن ا

حدثتك ++ ماٌ حياةّ لو كانت يفاهللا ++أحدثك بحديث سمعته من رسول
ًرعية يموت اهللا ++يسرتعيه++ عبدما من«: سمعته يقول ّ يوم يموت غاشا َ
 .)١(»عليه اجلنةاهللا ++ّلرعيته إال حرم
 .اجلعدبن ++واللفظ لعلي

 نا: مسكني قال ۩نا سالم بن:  شيبان قالنا:  قالعبداهللا  −٣١١٩
يسار وهو مريض بن ++لِقْعَ دخل زياد عىل م: عن احلسن قال,عتاب++أبو

َلي من أمر َو )٢(ِما من والي«:  يقولاهللا ++ سمعت رسول:يعوده فقال ِ
ّاملسلمني شيئا فلم حيط من ورائهم بالنصيحة إال كبه  عىل وجهه يف اهللا ++ً

 .)٣(» األولني واآلخريناهللا ++جهنم, يوم جيمع
, مسكنيبن ++ هكذا حدثنا شيبان هبذا احلديث عن سالم:

 . عن احلسن,عتاب++ أبيعن
 .عتاب جمهول++ وأبو:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق املصنف, ومسلم ) ٣٧/٤٤٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(

 ., بهاألشهب++ حدثنا أبو:بن فروخ++حدثنا شيبان): ١٤٢(
 .]ر−ب/٦٤:ق[  ۩  

 ).ر( ضبب عليها يف )٢(
بن ++ ثنا شيبان:بن هارون++موسىحدثنا ): ٢٠/٢٠٥(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(

وأصله يف . , به عن احلسن,عتاب++ ثنا أبو:روح++بن مسكني أبو++ ثنا سالم:فروخ
 .كام تقدم يف الذي قبله» صحيح مسلم«



 ٣٧٧ بعرااملجلد ال  

عن هذا ++ أبي سألت:حنبل قالبن ++أمحدبن ++عبداهللا د ق −٣١٢٠
 .عتاب++ أبا وكأنه مل يعرف,ث به سالمّ حدا هكذ:احلديث فقال

 نا :يزيد قالبن ++هشام هشام حممد++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣١٢١
 أن :يساربن ++ عن معقل, عن ابن سريين,مَهْلَدبن ++نا الفضل: وكيع قال

 .)١(واصلة واملوصولة لعن الالنبي 
بن ++نا بكر: حنبل قالبن ++حممدبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣١٢٢

ّقرة قالبن ++نا معاوية:  احلبطي قالمطربن ++نا جامع: عيسى الراسبي قال ُ :
 فجعلت ,)٢(َيخِضَمت اخلمر ونحن نرشب الفّرُح: يساربن ++قال معقل

 .)٣( هذا آخر العهد باخلمر:أرشهبا وأقول
سليامن بن ++نا جعفر: عمر قالبن ++اهللاعبيد نا:  قالعبداهللا  −٣١٢٣
 .الضبعي
سليامن بن ++زيد وجعفربن ++نا محاد: أيوب قالبن ++ سليامن −٣١٢٤
قال : يسار قالبن ++ عن معقل,قرةبن ++ عن معاوية,زيادبن ++ نا املعىل:قاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ) ٢٠/٢١١(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٥/٢٥(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

): ٥/١٦٩(» جممع الزوائد«مي يف قال اهليث. بن دهلم, به++طريق وكيع, عن الفضل
 وبقية رجال أمحد , وفيه ضعف,بن دهلم وهو ثقة++ وفيه الفضل,رواه أمحد والطرباين«

 .»رجال الصحيح
 حتى الامء غلبه ولبن ,النار متسه أن غري من رْسُالب من خذّتُي ورشاب ,العنب عصريهو ) ٢(

 .)٢/٦٩٢: فضخ( »يطعجم الوسامل«. ّرق
من ) ٢٠/٢١٨(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٢٨: ص(» األرشبة«يف  أخرجه أمحد )٣(

 .ّبن قرة, به++نا معاوية: بن مطر احلبطي قال++طريق جامع



  رابعاملجلد ال ٣٧٨

ْالعبادة يف اهلرج« اهللا ++رسول  .)٢(»ّكهجرة إلي )١(َ
بن ++الصمدعبدنا : حنبل قالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣١٢٥
 سمعت: قال ۩ريْس اجلَ)٣(عوف, عنبن ++نا املثنى: وارث قالالعبد
 املدينة اهللا ++رسولقدم : يسار قالبن ++, عن معقلريْسعبداهللا اجلَ++أبا

 .)٤(ضيخَ فحرم علينا الف,وهي كثرية الثمر
املبارك, بن ++نا عبداهللا: موسى قالبن ++كمنا احل:  عبداهللا قال −٣١٢٦

بن ++عثامن وليس بالنهدي, عن أبيه, عن معقل++ أبيعن سليامن التيمي, عن
 .ياسني:  يعني)٥(»اقرءوها عىل موتاكم«:  قالاهللا ++أن رسول: يسار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ اهلرج)١( » النهاية يف غريب احلديث واألثر«. الفتنة: االضطراب واالختالط, واملراد: َ

)٥/٥٨٧.( 
: من طريق) ٣٩٨٥(ه , وابن ماج)٢٢٠١(, والرتمذي )٢٩٤٨( أخرجه مسلم )٢(

 .به ,بن يسار++ عن معقل,بن قرة++ عن معاوية,بن زياد++معىل
وغريه ) ٢/٢٣٨(» تعجيل املنفعة«والصواب بدوهنا, كام يف ترمجته من ) ر( كذا يف )٣(

 . وكام وقع يف مصادر ختريج احلديث اآليت ذكرها
 .]ر−أ/٦٥:ق[  ۩  

شيبة يف ++, وابن أبي)١٩ص(» رشبةاأل«, ويف )٥/٢٥(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٤(
ًمجيعا من طريق ) ٢٢٤, ٢٠/٢١٧(» الكبري«, والطرباين يف )٧/٥٤١(» املصنف«

 ., بهبن يسار++ سألت معقل:اهللا اجلرسي قال++عبد++ ثنا أبو:بن عوف++املثني
, )١٤٤٨(, وابن ماجه )١٠٩١٣(» الكربى«, والنسائي يف )٣١٢٣(داود ++ أخرجه أبو)٥(

بن املبارك عن سليامن التيمي, عن ++عبداهللا: , وابن حبان يف من طريق)٥/٢٦(وأمحد 
إال أن رواية النسائي . بن يسار, به++عثامن وليس بالنهدي, عن أبيه, عن معقل++أبي

داود ++رواه أمحد وأبو«: )٥/١٩٤(» البدر املنري«قال ابن امللقن يف . »أبيه«بدون لفظ 
بن حبان يف ++حاتم++, وأبو»عمل اليوم والليلة«ي يف  والنسائ,»سننهام«وابن ماجه يف 

 وليس −عثامن ++من رواية سليامن التيمي, عن أبي» مستدركه«, واحلاكم يف »صحيحه«
 =: ا, إال النسائي وابن حبان فإهنام قاالًبن يسار مرفوع++ عن أبيه, عن معقل−بالنهدي 



 ٣٧٩ بعرااملجلد ال  

 داود ووهب++ أبونا: عبداهللا قالبن ++نا هارون:  عبداهللا قال −٣١٢٧
يسار بن ++شهدت معقل:  خالد قال)١( عن عياض بنجرير, عن شعبة,بن ا

 اهللا ++سمعت رسول: واختصم إليه رجالن يف دار أو يف حق فقال معقل
ًمن اقتطع مال أخيه ظلما لقي«: يقول  .)٢(»وهو عليه غضباناهللا ++ُ

 .داود++ أبيوهذا لفظ
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بالوقف وباجلهالة  وأعل هذا احلديث.عثامن, عن معقل, فأسقطا أباه++عن أبي

بن سعيد وغريه عن سليامن ++هذا احلديث أوقفه حييى«:  قال احلاكم.وباالضطراب
ذكر ذلك يف باب . »التيمي, والقول فيه قول ابن املبارك; إذ الزيادة من الثقة مقبولة

يف ذكر فضائل سور متفرقة, وقال ابن القطان يف » مستدركه«فضائل القرآن من 
 وال من روى عنه غري سليامن ,نعرفه++عثامن هذا ال++يصح; ألن أبا++ الإنه حديث: »علله«

عثامن ++أبو: وكذا قال املنذري. عرفُا فأبوه أبعد من أن يًالتيمي, وإذا مل يكن هو معروف
إنه : فقال» ختريج أحاديث املهذب«وخالف يف كالمه عىل . وأبوه ليسا بمشهورين

: ومنهم من قال.  عن أبيه,عثامن++ عن أبي: ومنهم من قال,حديث حسن رواه د س ق
 عن ,رجل عن: ن قالَومنهم م: قلت. »أبيه« من غري ذكر . عن معقل,عثامن++عن أبي

: , والثاين»اليوم والليلة« ذكرمها النسائي يف . عن معقل, عن أبيه,معقل, وعن رجل
 رواه :»رشح املهذب«و» اخلالصة« وقال النووي يف ,»أكرب معامجه«الطرباين يف 

عثامن ذكره ابن ++أبو: قلت. داود++ وفيه جمهوالن, ومل يضعفه أبو,داود وابن ماجه++أبو
إنه حديث ضعيف اإلسناد جمهول :  وعن ابن العربي عن الدارقطني.»ثقاته«حبان يف 

 .اهـ. »املتن, وال يصح يف الباب حديث
 .كام يف مصادر ترمجته» أبي«وهو خطأ, صوابه ) ر( كذا يف )١(
والطرباين يف , )٥/٢٥(» مسنده«وأمحد يف , )٦٠٢١(» الكربى« أخرجه النسائي يف )٢(

شعبة, عن : من طريق) ٤/٣٢٧(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٠/٢٢٦(» الكبري«
 . بن يسار, به++شهدت معقل: بن خالد قال++عياض

ض وعيا: قلت. » ومل خيرجاه هبذه اإلسناد,هذا حديث صحيح اإلسناد«: قال احلاكم
شيخ : يقال ابن املدين«): ٨/٢٠٣(» هتذيب التهذيب«خالد قال فيه احلافظ يف ++أبو

 .»تفرد عنه شعبة:  بقوله»امليزان«  يفيوذكره الذهب. جمهول, مل يرو عنه غري شعبة
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شجعيبن ++معقل −١٠٦٧  )*(سنان ++ أبو,سنان ا
 . أباحوا املدينةة باملدينة حنيّرتل يوم احلَُق

 ,سنان األشجعيبن ++معقل: عبداهللابن ++موسى هارون++ أبوقال
 .ة يف ذي احلجة سنة ثالث وستنيّرتل يوم احلَُسنان ق++أبو

بن ++ا قتله مسلمًة صربّسنان يوم احلربن ++تل معقلُق: وقال ابن عمر
بن ++بكرن ب++عْيَبُسبن ++فتيانبن ++)١(رَّظهُمبن ++سنانبن ++ وهو معقل,عقبة

 . وقتل سنة ثالث وستني يف ذي احلجة,أشجع شهد فتح مكة
عباد املهلبي بن ++نا عباد:  جدي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٢٨
 : عن األشجعي قال, عن الشعبي, نا ابن عون:هارون قاالبن ++ويزيد

فسأله  وأتاه رجل ,رأيته فرح مثلها قط++ مارأيت ابن مسعود فرح فرحة
 فالتوى عليه ابن ,فرض هلاَ ابنته لرجل فامت قبل أن يوهبعن رجل 

 :ا مل أسأل عنها غريك فقال ابن مسعودًشهر ۩ لو رددتني:مسعود فقال
 وإن يكن خطأ فمن ,ا فمن اهللاً فإن يكن صواب,ين أقول فيها برأييإف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٣٩١(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 

البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٩٣(البن حبان » اتالثق«, و)٨/٢٨٤(حاتم ++أبي
ألبي » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٩(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٢٨٢(سعد 
البن » اإلصابة«, و)٣/١٤٣١(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥١٠(نعيم 
 ).٢٨/٢٧٣(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٨١(حجر 

ر بظاء معجمة وهاء مشددة ِّمظه«: )٧/٢٠١(» اإلكامل« وقيده ابن ماكوال يف) ر( كذا يف )١(
ِّمظهر بمعجمة وكرس اهلاء «: )٨/١١١( »توضيح املشتبه«وقال ابن نارص يف . »مكسورة َ ُ

 .» مع إسكان املعجمة,بن سعيد++يالغن++ وخففها عبد,املشددة عند ابن ماكوال وغريه
 .]ر−ب/٦٥:ق[  ۩  
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 فقال .)٢(َطَطَ وال شَسْكَو++ ال هلا صدقة امرأة من نسائها)١(يّ أد:نفيس
 فام أعلم ,اّنِىض يف مثلها يف امرأة مق اهللا ++شهدت رسول :األشجعي

 .واللفظ لعباد.)٣(ح قط فرحة مثلهاِابن مسعود فر
 ,أنا رشيك: الوليد الكندي قالبن ++ برشنا:  قالعبداهللا  −٣١٢٩

ج ّ أنه سئل عن رجل تزو:عبداهللا عن , عن مرسوق, عن عامر,عن فراس
ا ً فاختلفوا إليه فيه شهر,ومل يدخل هباامرأة فامت ومل يفرض هلا صداقها 

 وأرى أن عليها ,وكس وال شطط++ ال هلا صداقها سنة نسائها:ثم عزم فقال
 أنه اهللا ++ أشهد عىل رسول:سنانبن ++ قال فقال معقل.العدة وهلا املرياث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملة, فتولدت الياء, فأجرى الفعل املعتل جمرى الفعل ه كذا عىل إشباع حرف الدال امل)١(

ّالصحيح, وهي لغة لبعض العرب, وهلا أمثلة عدة » شواهد التوضيح«انظر يف ذلك . ِ
 ). وما بعدها٢١: ص(البن مالك 

 ).٥/٤٩٢(البن األثري » النهاية«. ْاجلَور: النقص, والشطط: َ الوْكس)٢(
 عن يزيد ,بن يوسف النسائي++ أخربنا شعيب)٥٥٢٠(» الكربى« أخرجه النسائي يف )٣(

 ., بهشجعي عن األ, عن الشعبي,بن عونا عن ,بن هارونا :يعني
يرويه الشعبي وإبراهيم «: وقال) ٥٢−١٤/٤٧(» العلل«وذكره الدارقطني يف 

 عن :صحيحه«: وحكى اخلالف فيه, ثم قال» النخعي وقتادة, واختلف عنهم
ا حديث قتادة إال أنه مل حيفظ اسم الراوي ًا إسناد, وأحسنه وإبراهيم مرسيالشعب

هذا االختالف «: )٧/٢٤٦(» سنن الكربىال«وقال البيهقي يف . ملسو هيلع هللا ىلص»اهللا ++عن رسول
 فإن مجيع ;يوهن احلديث++الملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ,يف تسمية من روى قصة بروع بنت واشق

ع شهدوا دل عىل أن مجاعة من أشج++ ويف بعضها ما,هذه الروايات أسانيدها صحاح
ا وبعضهم سمي اثنني وبعضهم أطلق ومل ً فكأن بعض الرواة سمي منهم واحد,بذلك
بن ++اهللا++لام كان لفرح عبدملسو هيلع هللا ىلص ن رواه عن النبي َ ولوال ثقة م,يرد احلديث++ ومثله ال,يسم

 .» واهللا أعلم.مسعود بروايته معنى
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 زوجها يف )١(َنِسَع ابنة واشق األشجعية أَوْرِة منا يقال هلا بقىض به يف امرأ
 .)٢(بئر

ريع ُزبن ++نا يزيد: اهللا القواريري قالعبيد نا:  قالعبداهللا  −٣١٣٠
بن +عبداهللا عن ,حسان األعرج++ وأبي عن خالس, عن قتادة,نا سعيد: قال
 فقام ناس من : قال. وذكر احلديث...عبداهللا أتى :مسعود قالبن ++عتبة

 قىض  اهللا++نشهد أن رسول: لهسنان فقالوا ++ وأبوأشجع وفيهم اجلراح
 مرة األشجعي كام قضيتبن ++ِفينا يف بروع بنت واشق, وكان زوجها هالل

 .)٣(اًا شديدً فرحعبداهللاففرح 
 عن ,مهديابن نا : خيثمة قال++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣١٣١
قال يف رجل عبداهللا  عن , عن مرسوق, عن الشعبي, عن فراس,سفيان
 هلا الصداق : يفرض هلا فقالة فامت عنها ومل يدخل هبا وملأج امرّتزو

 سمعت :سنانبن ++ فقال معقل.املرياث ۩كامال وعليها العدة وهلا
 .)٤(وع بنت واشقْرِ قىض به يف باهللا ++رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ أسن)١( ِ َسمع بوزن: َ ِ َيدور أن وهو  أي تغري وأنتن,َ ُ َّشمها ِكرهية ِريح من ُرأسه َ ْويغَشى ,َ ُ 

 ).٢/١٠٢٢(البن األثري » النهاية«. عليه
, وابن حبان يف )١٨٩١(, وابن ماجه )٣٣٥٦(, والنسائي )٢١١٤(داود ++ أخرجه أبو)٢(

ًمجيعا من طريق سفيان  )٢/١٩٧(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤٠٩٨(» صحيحه«
صحيح عىل «: وقال احلاكم. عود, بهبن مس++فراس, عن عامر, عن مرسوق, عن عبداهللا

 .هذا الطريق) ١/٤٢٦(» علل احلديث«حاتم يف ++وصحح أبو. »رشط الشيخني
عروبة, ++بن أبي++من طريق سعيد) ١/٤٤٧(» مسنده«, وأمحد يف )٢١١٨(داود ++ أخرجه أبو)٣(

 .بن مسعود, به++بن عتبة++حسان األعرج, عن عبداهللا++عن قتادة, عن خالس وأبي
 .]ر−أ/٦٦:ق[  ۩  

 . تقدم خترجيه يف احلديث قبل السابق)٤(
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يثمبن ++معقل −١٠٦٨  )*(ا
 .م معقل األسديأ وهو ابن ,معقل++بن أبي++وهو معقل

ن ع ,ٌبْيَهُنا و: محاد قالبن ++األعىلعبد نا:  قالعبداهللا  −٣١٣٢
 قيل :معقل األسدي قال++بن أبي++ عن معقل,زيد++ أبي عن,حييىبن ++عمرو
فلتعتمر « : إن أم معقل حزنت حني فاهتا احلج معك قال:اهللا ++لرسول

 .)١(»يف رمضان; فإن عمرة يف رمضان كحجة
نا : قالالرزاق عبدنا :  ابن زنجويه قالنا:  قالعبداهللا  −٣١٣٣

 : عن أمه أم معقل قالت, عن معقل,سلمة++ أبيبن++ عن حييى,األوزاعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )٦/١٨٣( »اإلصابة«خالف يف صحبته وإنام اختلفوا يف اسم أبيه, فقال احلافظ يف ++ال(*) 
بن ا : ويقال,بن اهليثم++ وهو معقل,بن أم معقلا : ويقال,معقل++بن أبي++معقل«

 :وروى عنه. ملسو هيلع هللا ىلصلنبي  صحب ا:بن سعدا وقال . من حلفائهمياهليثم األسد++أبي
 :ي وقال الدارقطن.الرمحن ومل يسمه++بن عبد++سلمة++زيد موىل بني ثعلبة وأبو++أبو

معقل هو ++بن أبي++ معقل: وقال الرتمذي والعسكري.اهليثم++بن أبي++الصحيح أنه معقل
  .» مات يف خالفة معاوية: ويقال. وله يف السنن حديثان: قلت.اهليثم++بن أبي++معقل

بى اهليثم أبن ++معقل« :قال) ٧/٣٩١(للبخاري » التاريخ الكبري«:  لرتمجتهوانظر
البن » اجلرح والتعديل«, و»بى معقلأبن ++ معقل: ويقال. حليف هلم,سدياأل
بن ++ معقل:سدي حليف هلم ويقالبن اهليثم األ++معقل«: وقال) ٨/٢٨٥(حاتم ++أبي
بن أبى معقل األسدي ++معقل«: وقال) ٣/٣٩٣(البن حبان » الثقات«, و»بى معقلأ

, )٨١, ٣/٧٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و»بن اهليثم++وهو الذي يقال له معقل
 ).٢٨/٢٧٨(» هتذيب الكامل«, و)٥/٢٥١٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و

 عن ,حييىبن ++عمرو ثنا :وهيبمن طريق ) ٤/٢١٠(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
 ., بهمعقل++بن أبي++معقل عن ,زيد++أبي

والصحيح «: اخلالف يف احلديث, ثم قال) ١٣/٢٨٣(» العلل«وذكر الدارقطني يف 
 . »قول وهيب
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 .)١( وذكر احلديث... يا رسول اهللا:قلت

زني++ أبو,نِّقرُمبن ++معقل −١٠٦٩  )*(عمرة ا
 . أحاديث وروى عن النبي ,سكن الكوفة

 : عن ابن نمري قال,إسحاقبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٣١٣٤
 .مقرنبن ++عمرة املزين هو معقل++أبو

آدم بن ++نا حييى: شيبة قال++بن أبي++ عثامننا:  قالاهللاعبد  −٣١٣٥
مقرن إىل بن ++ جاء معقل: عن مهام قال,إسحاق++ أبي عن,نا إرسائيل: قال

 اذهب فنم عليه فقد :أنام عىل فرايش فقال++ ال إين حلفت أن: فقالعبداهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اإلصابة«, واحلافظ يف )١٣/٢٨٣(» العلل«الدارقطني يف :  حكى اخلالف يف احلديث)١(
)٦/١٨٣.( 
» املراسيل« و)٨/٢٨٥( »اجلرح والتعديل«حاتم يف ++يف صحبته خالف; قال ابن أبي(*) 
سمعت ...مرسلملسو هيلع هللا ىلص  روى عن النبي ,بن مقرن++خو النعامنأ ,بن مقرن++معقل«): ٢٠٢(

» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«وأدخله مغلطاي يف . »يقول ذلك++أبي
: وذكره يف الصحابة مجاعة منهم«: حاتم ثم قال بعده++وذكر قول ابن أبي) ٢/١٩٦(

, ومل تصح صحبتهملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي : ريوقال العسك. نعيم وابن منده++أبو . »مرس
الطبقات «, وذكره ابن سعد يف )٣/٣٩٣(» الثقات«ابن حبان يف : وممن رصح بصحبته

» معجم الصحابة«يف الصحابة الذين نزلوا الكوفة, وذكره ابن قانع يف ) ٦/١٩(» الكربى
 ,ن مقرن املزينب++معقل«:  وقال)٥/٢٥١٤(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣/٨٠(

, »الضحى++اهللا, وعند أبي++ يف الكوفيني, حديثه عند ابنه عبدّعدُذكره املنيعي يف الصحابة, ي
بن ++أخو النعامن, بن مقرن املزين++معقل«): ٣/١٤٣٢(» االستيعاب«الرب يف ++وقال ابن عبد
عة إخوة كلهم وقد ذكرته يف باب النعامن وغريه من أخوته, كانوا سب. عمرة++مقرن يكنى أبا

, والنووي »ٍوليس ذلك ألحد من العرب سواهم قاله الواقديملسو هيلع هللا ىلص هاجر, وصحب النبي 
بفتح القاف, وكرس   بن مقرن الصحابى++معقل«: )٢/٤٠٩(» هتذيب األسامء«يف 

 ).٦/١٨٣(» اإلصابة«, واحلافظ يف »الراء املشددة



 ٣٨٥ بعرااملجلد ال  

 .)١(ن هو خري منكَنام عليه م
 عن ,اًمعقل مجيعبن ++عبداهللاومقرن بن ++ وقد روى معقل:

 .»الندم توبة«:  قال عن النبي ,ابن مسعود
أنا سفيان الثوري : قال ۩اجلعدبن ++ عليناه:  قالعبداهللا  −٣١٣٦
 عن ابن , عن ابن معقل,مريم++بن أبي++ عن زياد,الكريمعبد عن ,ورشيك
 .)٢(»الندم توبة«:  قال عن النبي ,مسعود
نا ابن : شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبو: ل قاعبداهللا  −٣١٣٧
 أسمعت : قلت له: عن ابن معقل قال, عن زياد,الكريمعبد عن ,عيينة

:  يقولاهللا ++ سمعت رسول: سمعت ابن مسعود يقول:أباك يقول
 .)٣( نعم: قال?»الندم توبة«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٩/٣٤٠(» الكبري«اين يف والطرب, )٤/١٥٢٤(» تفسريه«بن منصور يف ++ أخرجه سعيد)١(

ولكن » فقد نام عليه من هو خري منك« بنحوه, وليس فيه ن معقلأ ,مهاممن طريق 
 ,يةاآل﴾ لكماهللا ++أحل++ ماطيبات حترموا++ المنواءا الذين أهيا يااهللا ﴿++عبد فتال«: بلفظ
 .»يمينك عن رِّفَك :قال ثم

 .]ر−ب/٦٦:ق[  ۩  
 ,ورشيك ,الثوري :يعني ,سفيانعن ) ٢٢٥٦(صنف بن اجلعد شيخ امل++ أخرجه علي)٢(

 ., بهالكريم++ عبدعن
بن ++سفيانمن طريق ) ٤٢٥٢(ه ابن ماجو ,)١٧٩(» همسند«شيبة يف ++ أخرجه ابن أبي)٣(

وقع الترصح » ابن معقل«و. مريم, عن ابن معقل++بن أبي++الكريم, عن زياد++عيينة, عن عبد
 .  وغريمها)١٠٥ (ياحلميدو ,)١/٣٧٦(أمحد يف رواية» بن معقل++عبد اهللا«باسمه 

وقع يف بعض طرق ++ عىل ما)٢/١٠١( »علل احلديث«حاتم يف ++ّونبه ابن أبي
: فقال» مريم++بن أبي++زياد عن ,اجلزري الكريم++ عبدثنا :عيينةبن ++سفيان«: احلديث

. »مريم++ أبيبن++بن اجلراح, وليس هو بزياد++وهم فيه ابن عيينة, إنام هو زياد: قال أبي«
 . بن مسعود++اهللا++ أن احلديث موقوف عىل عبد)٥/٢٩٧( »العلل«ّورجح الدارقطني يف 



  رابعاملجلد ال ٣٨٦

 )*(نضلة العدويبن ++نافعبن ++عبداهللابن ++معمر −١٠٧٠
 . أحاديث النبي  وروى عن,سكن املدينة

بن ++معمر: عبيد قال++ أبيحدثني عمي, عن:  عبداهللا قال −٣١٣٨
بن ++ من بني عدي)٢(عويجبن ++ عبيد)١(عوف عنبن ++نضلةبن ++نافعبن ++عبداهللا

 .»ال حيتكر إال خاطئ«ُكعب من مهاجرة احلبشة روى عن النبي  
 كان قديم ,نضلةبن ++اهللاعبدبن ++ معمر:سعدبن ++ وقال حممد:

 ثم قدم مكة , ولكنه كان هاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية,اإلسالم
 . ثم هاجر بعد ذلك إىل املدينة,فأقام هبا
أنا : هارون قالبن ++نا يزيد: خيثمة قال++ أبونا:  عبداهللا قال −٣١٣٩
بن ++عن معمراملسيب, بن ++إبراهيم, عن سعيدبن ++إسحاق, عن حممدبن ++حممد

 .)٣(»ال حيتكر إال خاطئ«: سمعت النبي  يقول: نضلة قالبن ++عبداهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣/١٤٣٤(» االستيعاب«الرب يف ++وقع يف نسبه يشء من االختالف فيام حكاه ابن عبد(*) 
بن ++اهللا++بن عبد++هو معمر: بن املديني++قال علي, بن نضلة++اهللا++بن عبد++معمر«: حيث قال

بن +العزى++بن عبد++بن نضلة++ن نافعب++اهللا++بن عبد++ينسبونه معمر: عمر++قال أبو. بن نضلة++نافع
: ويقال فيه. بن كعب القريش العدوي++بن عدي++بن عويج++بن عبيد++بن عوف++حرثان
اجلرح «, و)٧/٣٧٧(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف. »معمر++بن أبي++معمر

الطبقات «, و)٣/٣٨٨(البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٥٤(حاتم ++البن أبي» والتعديل
معرفة «, و)٣/٩٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/١٣٩(البن سعد » الكربى
» هتذيب الكامل«, و)٦/١٨٨(البن حجر » اإلصابة«, و)٥/٢٥٩٦(ألبي نعيم » الصحابة

)٢٨/٣١٤.( 
 ).ر( ضبب عليها يف )١(
 ).ر( صحح عليها يف )٢(
 سعيد: من طريق) ٢١٥٤(, وابن ماجه )١٢٦٧(, والرتمذي )١٦٠٥( أخرجه مسلم )٣(

 ., بهاهللا++بن عبد++ عن معمر,بن املسيبا



 ٣٨٧ بعرااملجلد ال  

 .نا عبدة: خيثمة قال++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣١٤٠
إسحاق بن ++ا عن حممدًنا البكائي مجيع: أيوب قالبن ++ زياد −٣١٤١

 .هبذا اإلسناد مثله
بن ++العزيزعبدا ن: محاد قالبن ++األعىلعبد نا:  قالعبداهللا  −٣١٤٢
بن ++ عن حممد,حييى الامزين ۩ عن عمرو بن,األندراورديبن ++حممد
 :كعببن ++عديبن ++معمر++ أبي عن ابن, عن ابن املسيب,عطاءبن ++عمرو

 .)١(»ال حيتكر إال خاطئ«:  قالاهللا ++أن رسول
 .معمر كان حيتكر++ أبي إن ابن: قال, إنك حتتكر: قلت لسعيد:قال
مريم ++ أبينا ابن: إسحاق قالبن ++ حممدنا:  قالداهللاعب  −٣١٤٣
 عن ,جبريبن ++الرمحنعبد عن ,حبيب++بن أبي++ عن يزيد,نا ابن هليعة: قال

َ أؤذن الناس بمنى اهللا ++ بعثني رسول: العدوي قالعبداهللابن ++معمر ِ
 .)٣(; فإهنا أيام أكل ورشب)٢(ال يصوم أحد أيام الترشيقأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٦٧:ق[  ۩  

 بن عطاء,++بن عمرو++عن حممد: من طريق) ٣٤٤٧(داود ++, وأبو)١٦٠٥( أخرجه مسلم )١(
 ., بهبن كعب++ عديمعمر أحد بني++بن أبي++ عن معمر,بن املسيب++عن سعيد

هي ثالثة أيام تلي عيد النحر وهي احلادي عرش والثاين عرش والثالث :  أيام الترشيق)٢(
ِّسميتعرش,  ْبسطه وهو ّاللحم ِترشيق من بذلك ُ ّليجف الشمس يف َ ِ  حلوم ألن َ
َّترشق كانت ياألضاح ِّسميت وقيل. ٌبمنى فيها ُ ْاهلدي ألن به ُ ُتنحر++ الَّوالضحايا َ َ ُ 

ُترشق تىح ُتطلع أي: الشمس َ ْ  ).٢/١١٤٣(البن األثري » النهاية«. َ
) ٣٨٠٧(» رشح معاين اآلثار«, والطحاوي يف )١٠٩٣(» الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(

حبيب, ++بن أبي++ابن هليعة, عن يزيد: من طريق) ٦٢٦٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 =وأصل احلديث ثابت يف مسلم . فيه مقال مشهوروابن هليعة . بن جبري, به++عن عبدالرمحن



  رابعاملجلد ال ٣٨٨

بن ++نا يعقوب: عباد الفرغاين قالبن ++ أمحدنا: قال عبداهللا  −٣١٤٤
 عن ابن ,إبراهيم موىل بني زهرةبن ++حدثني حممد: حممد الزهري قال

 عن ,نضلةبن ++الرمحن موىل معمرعبد عن ,حبيب++بن أبي++ عن يزيد,هليعة
 , يوم النحر ومعي موسى أحلق رأسهاهللا ++ قمت عىل رسول:معمر قال

 قلت ذلك : من شحمة أذنيه قالاهللا ++أمكنك رسول , يا معمر:فقال
 .)١(  فحلقت رأسه, أجل:قالاهللا ++نَن مِم

ð^<ác<åç×jè<Hàè†ÃÖ]æ<oÖ^nÖ]<ðˆ¢]<†}a<<]<àè†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ðˆ¢]<»

@†ÛÃÚ<<àeë…^rßÖ]<Ýˆu?J< <

فرغ من نسخه لثالث بقني من شعبان سنة ثالث عرشة ومخسامئة, 
ًوصلواته عىل سيدنا حممد وآله, وسلم تسليما كثرياواحلمد هللا وحده  ً)٢(. 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن احلدثان أيام ++بعثه وأوسملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ أن رسول»بن مالك++كعب«لكن من مسند ) ١١٤٢(
 .يدخل اجلنة إال مؤمن وأيام منى أيام أكل ورشب++الترشيق فنادى أنه ال

رفة مع«نعيم يف ++, وأبو)١٠٩٦(» الكبري«, والطرباين يف )٦/٤٠٠( أخرجه أمحد )١(
 .بن نضلة++من حديث معمر) ٦٢٦١(» الصحابة

القاسم ++ أبيصورة السامع يف نسخة« : كتب يف هذه الصفحة صورة السامع وهذا نصه )٢(
بن ++عبداهللا حممد++ أبيالفرج, وهي اآلن بيد الفقيهبن ++عليبن ++السميع++بن عبد++املسلم
 .]ر−ب/٦٧: ق[الرسور الروحي ++أبي

بن إبراهيم ++بن حممد++حفص عمر++من أوله إىل آخره أبوسمع مجيع هذا اجلزء 
بن موسى الكباش ++بن إبراهيم الرازي وولده حممد ومنجا++العباس أمحد++الصقلي وأبو
بن ++بن إسحاق القضاعي, بقراءة والده احلسن++بن عبدالرمحن++بن احلسن++وعبدالرمحن
بن ++بن أمحد++الفضل حممد++بن إسحاق القضاعي, مجيعه عىل القايض أبي++عبدالرمحن

ّهبذا اجلزء حال القراءة األصل فصح, وذلك يف [...]عيسى السعدي من أصل سامعه 
اهللا عىل ++شهر ربيع األول من سنة إحدى وأربعني وأربعامئة, واحلمد هللا وحده وصىل

 = .ًنبيه حممد وعىل آل حممد, وسلم تسليما



 ٣٨٩ بعرااملجلد ال  
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبداهللا ++خ األجل الثقة العدل أبيسمع مجيع هذا اجلزء من أوله إىل آخره عىل الشي

, بقراءة الشيخ احلافظ الزاهد أبي++بن أمحد++حممد الطاهر ++بن إبراهيم الرازي 
 .بن سلفة السلفي األصبهاين ++بن حممد++أمحد

بن حسني الدربندي, ++بن املنجل وابن أخيه إبراهيم++األسوار عمر++والشيخ أبو
الطاهر ++بن إسحاق الطربي, والشيخ أبو++ احلسنيبن++إسحاق إبراهيم++والشيخ أبو
بن املسلم الصعيدي, ++بن موهوب القارئ الواعظ والشيخ عبداملنعم++عبداملنعم

بن ++بن عبدالعزيز++بن إبراهيم العراء املرصي, والشيخ ياسني++العباس أمحد++والشيخ أبو
عبداهللا حممد وأخوه ++بوبن وهب العطار, وأ++عبداهللا حممد++ياسني املقرئ الرضير, وأبو

إسحاق إبراهيم وأخوه إسامعيل ابنا ++احلسني الدمشقي, وأبو++حممد عبداهللا ابنا أبي++أبو
بن ++عبداهللا حممد++احلسني حييى وأخوه إبراهيم ابنا الشيخ أبي++قاسم الزيات, وأبو

ير وفتاه بن عبداهللا املعروف بابن الطو++احلسني أمحد++بن إبراهيم الرازي, وأبو++أمحد
املكارم ++بن علي املنبجي, وأبو++القاسم عبدالرمحن++ًنجاح وسموه فرح أيضا, وأبو

 .اليرس املصوري, وسيد األهل ياسني بي املرصي++بن أبي++بن علي++خرض
بن عمر ++بن علي++عمرو عثامن++أبو: »معاذ رجل من التيم«وسمع من أوله إىل ترمجة 

بن حممد الريض سمع من أوله إىل هذا ++حلسن عليا++األنصاري اخلزرجي, والشيخ أبو
 .ًاملوضع أيضا

بن جعفر األنصاري, ++عبداهللا حممد++وسمع من هذه الرتمجة إىل آخر اجلزء الشيخ أبو
بن هارون الطحان, ++بن عبداهللا++الفضل جعفر++بن رمضان الصابري, وأبو++وشعبان

, وفيه إصالح »رجل من التيممعاذ «بن يوسف األردبيلي, وفيه ختريج ++وعبدالعزيز
بن حاتم األسدي األندليس سمع اجلزء كله, ++هذا املوضع, وكاتب السامع إبراهيم

وذلك يف رجب من سنة ست عرشة ومخسامئة, واحلمد هللا وحده, وصلواته عىل نبيه 
 .ًحممد وآله وصحبه وأزواجه وذريته, وسلم تسليما

بن علي األلكائي األندليس ++بن حممد++ياحلسني عل++وسمع اجلزء كله مع اجلامعة أبو
 .]ر−أ/٦٨: ق[

حممد عبداهللا ابن القايض الفقيه ++ًبلغ من أول اجلزء سامعا عىل القايض الفقيه أبي
, ++بن حييى++الفضل عبدالرمحن++الرشيف أبي بن إسامعيل العثامين الديباجي 

ن القايض السعدي, عن بن إبراهيم الرازي, ع++عبداهللا حممد++بروايته عن الشيخ أبي
بن ++القاسم++بن أبي++العباس أمحد++ابن بطة, عن املؤلف, بقراءة الشيخ الفقيه أبي

 = .عبداهللا البلوي الصقلي وفقه اهللا++أبي



  رابعاملجلد ال ٣٩٠

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلسن ++حممد عبداملجيد ابن الشيخ الفقيه اإلمام أبي++والشيخ الفقيه املقرئ أبو

بن التاجر, ++بن مظفر++بن إسامعيل++حممد عبدالوهاب++بن املقدم التميمي, وأبو++شداد
 .بن موسى التجيبي++بن هارون++احلسن علي++والفقيه أبو

 .بن عبدامللك الربعي++بكر++بن أبي++عبداملنعم[...]وكاتب 
 .وصح هلم ذلك يف النصف من ذي القعدة سنة ثالث وستني ومخسامئة

العثامين بحق إجازته حممد عبداهللا ++سمع اجلزء كله عىل الرشيف القايض الفقيه أبي
بن الفرج املقديس, وهذا خطه, فسمع معه من ++بن علي++بن املفضل++عن الرازي علي

العباس ++بن األسود إىل آخر اجلزء, بقراءة الشيخ الفقيه أبو++بن عمرو++ترمجة املقداد
رك املبا++بن أبي++بن عبداهللا++الربكات حممد++بن خملوف األبي والشيخ أبو++بن حممد++أمحد

الرازي, وذلك يف ذي القعدة سنة ثالث وستني ومخسامئة, واحلمد هللا وحده وصلواته 
 .عىل حممد وآله وسلم

ألبي القاسم البغوي  » املعجم«قرأت هذا اجلزء وهو الثالث والعرشون من 
بن قاسم الزيات املسجدي بحق سامعه من ++الطاهر إسامعيل++عىل الشيخ الصالح أبي

بن أمحد الرازي فسمعه صاحب املوال القايض األجل الفقيه ++اهللا حممدعبد++الشيخ أبي
القاسم محزة ابن القايض األجل السعيد األمري ++العامل العدل األرشف علم الدولة أبو

. بن يوسف املخزومي++عمرو عثامن++احلسن علي ابن القايض املؤمتن فقه الدولة أبي++أبي
العرب احلارثي املقديس ++بن أبي++بن مسلم++موكاتب السامع مرتىض ابن العفيف حات

الشافعي يف يوم األربعاء السادس عرش من مجادى األوىل سنة ست وسبعني ومخسامئة 
 .»]ر−ب/٦٨: ق[اهللا وصح ++بدار القايض األرشف بعرافة مرص حرسها



 ٣٩١ بعرااملجلد ال  

زء  عجم«ن من ووالعشرالرابع ا  )١(»كتاب ا

 تصنيف

 :أبي القاسم
 العزيز البغويعبدبن ++مدبن ++عبداهللا

 بن++مدبن ++اهللاعبيد :عبداهللاأبي  رواية
ي, عنهبن ++دانبن ++مد  بMة العك

نا به القاضي مدالف++ أبوأخ  بن++ضل 
د  ۩ السعدي, عنهسىعيبن ++أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسخ مجيعه وسمعه من أوله «: سامع يف أعىل الصفحة ظهر لنا منه) ر( يوجد قبلها يف )١(

 .»بن حاتم األسدي واحلمد هللا وحده++إىل آخره إبراهيم
 .]ر−ب/٦٩:ق[  ۩  
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 ٣٩٣ بعرااملجلد ال  

ن الرحيماهللا ++بسم  الر
 عونك اللهم

عيسى السعدي, قراءة بن ++أمحدبن ++الفضل حممد++ أبو القايض
 عبداهللا++ أبي عىلئقر: ه, قال بّعليه من أصل كتابه, وأنا اسمع فأقر

  عىلئقر: ع, قالبطة, وأنا أسمبن ++محدانبن ++حممدبن ++حممدبن ++اهللاعبيد
كام : عبدالعزيز البغوي, وأنا أسمع, قالبن ++حممدبن ++القاسم عبداهللا++أبي

 .اروه عني وّقرئ علي
 )*(حزم النجاريبن ++معمر −١٠٧١

بن ++غنم++بن عبد++عمروبن ++لوذانبن ++زيدبن ++معمر: سعدبن ++قال حممد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++بن عمرو++بن لوذان++بن يزيد++بن حزم++معمر«: )٦/١٨٧( »اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 الرمحن++بن عبد++اهللا++والة عبدط++ جد أبي,بن النجار األنصاري++بن مالك++بن غنم++عوف++عبد
 وهو أحد ,بن حزم الصحابي املشهور++ وهو أخو عمرو: قالوا,ينة قايض املد,بن حزما

 له صحبة وألخويه :بن السكنا وقال .موسى إىل البرصة++العرشة الذين بعثهم عمر مع أبي
 , وما بعدها,بن سعد أنه شهد بيعة الرضوانا وال رواية ملعمر هذا وذكر ,عمر وعامرة

 .»بن حزم++سبه أصغر من عمرو أح:بن سعد وقال++ونقل ذلك البغوي عن حممد
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٨٩(البن خياط » الطبقات«: وانظر لرتمجته

بن ++بن غنم++بن عبد++بن عمرو++بن لوذان++بن زيد++بن حزم++معمر«: وقال) ٥/٢٥٩٨(
بن سعد كاتب ++ قاله حممد,بن حزم++طوالة وهو أخو عمرو++بن النجار, جد أبي++مالك

بن ++عامرة«يف ترمجة أخيه ) ٣/١١٤١(» االستيعاب«الرب يف ++ وذكره ابن عبد,»الواقدي
رواية له ++بن حزم األنصاري ال++وهلام أخ ثالث معمر«: عمرو«فقال بأن له أخوان » حزم

 بن حزم األنصاري++بن معمر++الرمحن++بن عبد++اهللا++طوالة عبد++بن حزم أبو++ومن ولد معمر
 .»بن أنس++شيخ مالك



  رابعاملجلد ال ٣٩٤

 ,معمربن ++الرمحنعبدبن ++عبداهللاطوالة ++ أبي وهو جد,النجاربن ++مالك
حزم أحسبه أصغر بن ++حزم أخو عمروبن ++ ومعمر,وكان قاضيا باملدينة

 .حزمبن ++من عمرو

ارثبن ++معمر −١٠٧٢  )*(ا
نا أبي, عن ابن : حدثني ابن األموي قال:  عبداهللا قال −٣١٤٥

َ من بني جمحاهللا ++ًإسحاق فيمن شهد بدرا مع رسول بن ++معمر: ُ
بن ++عمروبن ++مجحبن ++حذافةبن ++وهيببن ++حبيببن ++معمربن ++احلارث
 .هصيص

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٨/٢٥٥(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٢٥(» طبقات خليفة«: انظر ترمجته يف (*)

 قتيلة بنت :مهأ و,بن عمرو++بن مجح++بن حذافة++بن وهب++بن حبيب++معمر«: وقال
سمعت  بن اخلطاب ++ مات يف خالفة عمر,بن حذافة++بن وهب++بن حبيب++مظعون

صاحب الرتمجة, » بن احلارث++معمر«اشية أنه , وأكد املعلمي يف احل»بى يقول ذلكأ
معرفة «, و)٣/٤٠٢(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١/٥٤(البن حبان » الثقات«

 أخو يمعمر اجلمح: بن احلارث وقيل++معمر«: )٥/٢٥٩٥(ألبي نعيم » الصحابة
تاريخ «, و)٣/١٤٣٣(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و»اًحاطب وخطاب, شهد بدر

 ).٦/١٨٦(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/٢٩٣(» ماإلسال



 ٣٩٥ بعرااملجلد ال  

 )*(كعب البهزيبن ++ةّرُم −١٠٧٣
 . حديثني وروى عن النبي ,ب سكن الشامْيَعويقال ابن ُك

هالل, عن ++ أبونا: عباد قالبن ++)١(طالوت:  عبداهللا قال −٣١٤٦
هنا إ«:  قالاهللا ++أن رسول: شقيق, عن مرة البهزيبن ++قتادة, عن عبداهللا

ّ فمر بنا رجل مقنع فقال»)٢(ستكون فتن, كأهنا صيايص بقر هذا وأصحابه «: ّ
 .)٣(عفان بن ++فإذا هو عثامن ۩ فذهبت, فنظرت إليه»عىل احلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++كعب«: وقيل» بن كعب++مرة«: خالف يف صحبته, وإنام اختلفوا يف اسمه, فقيل++ال(*) 

: فقال) ٣/١٣٨٢(» االستيعاب«الرب يف ++ومها واحد, كام رصح بذلك ابن عبد» مرة
 ثم نزل ,البرصةبن منصور نزل ++بن سليم++بن احلارث++ من هبزيبن كعب البهز++مرة«

بن ++ مرة:والصحيح واهللا أعلم. بن مرة++إن اسم البهزي هذا كعب: وقد قيل. بالشام
 . »إهنام اثنان وليس بيشء: وقد قيل. كعب

البن » اجلرح والتعديل«, و)٨/٥(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف
البن »  الصحابةمعجم«, و)٣/٣٩٩(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٦٦(حاتم ++أبي

البن حجر » اإلصابة«, و)٥/٢٥٨٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٢/٣٧٩(قانع 
 ).٢٤/١٩٦(» هتذيب الكامل«, و)٦/٧٩(

 .بدون صيغة حتديث) ر(هكذا يف ) ١(
ُقرونها أي«: )٣/١٤٠( »النهاية«قال ابن األثري يف ) ٢( ُ َصيصية ُواحدتها ,ُ ِ . بالتخفيف ِ

َّشبه  .»فيها ِاألمر ُوصعوبة ,هتاّشدل هبا الفتنة َ
 .]ر−أ/٧٠:ق[  ۩  

» مسنده«من طريق املصنف, وأمحد يف ) ٣٩/٢٧٠(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(
, وابن )٤/٤٧٩(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٠/٣١٥(» الكبري«, والطرباين يف )٥/٣٣(

ًمجيعا من ) ٦٢٢٢(» حابةمعرفة الص«نعيم يف ++, وأبو)٣/٥٧(» معجم الصحابة«قانع يف 
 صحيح حديث هذا«: قال احلاكم. بن شقيق عن مرة البهزي, به++اهللا++قتادة عن عبد: طريق

 . »خيرجاه مل و اإلسناد



  رابعاملجلد ال ٣٩٦

 نا:  قالعبداهللابن ++موسى هارون++ أبوحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٤٧
قيق شبن ++عبداهللاحدثني : احلسن قالبن ++حدثني كهمس: أسامة قال++أبو
ارباين فحدثاين ق وكانا ي,خريمبن ++احلارث وأسامةبن ++مرحدثني ه: قال
 : وال يشعر كل واحد منهام أن صاحبه حدثني عن مرة البهزي قال,ًاحديث

كيف تصنعون « : يف بعض طرق املدينة إذ قالاهللا ++بينا نحن مع رسول
نع ماذا يا  نص: قالوا»يف فتنة تكون يف أقطار األرض كأهنا صيايص بقر?

 وأشار إىل ,»عليكم هبذا وأصحابه, واتبعوا هذا وأصحابه« : قال?نبي اهللا
 : فقال?نبي اهللايا  هذا : فأرسعت إليه حتى عطفته إليه فقلت,رجل

 .)١( فإذا هو عثامن ,»هذا«
إبراهيم بن ++الربيع الزهراين وإسحاق++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣١٤٨
 .الربيع عن رجل++ أبو قال.قالبة++ أبي عن,ن أيوب ع,زيدبن ++ نا محاد:قاال

 .األشعث++ أبي أظنه عن:قال إسحاق
: حرب قالبن ++نا سليامن: منصور الرمادي قالبن ++ أمحد −٣١٤٩
ا يف ً شهدت خطيب:األشعث قال++ أبي عن,قالبة++ أبي عن,زيدبن ++نا محاد

 لوال حديث :قالكعب فبن ++ةّرُ يقال له م: فقام رجل,أول الفتنة بالشام
 ذكر فتنة كائنة اهللا ++ سمعت رسول, مل أقماهللا ++سمعته من رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابن )١٢/٤١(» املصنف«شيبة يف ++, وابن أبي)٥/٣٣(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(

, )٢٠/٣١٥(» عجم الكبريامل«, والطرباين يف )١٣٨٠(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++أبي
نعيم ++, وأبو)٣/٥٧(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٦٩١٤(» صحيحه«وابن حبان يف 

بن احلسن ++حدثني كهمس: أسامة قال++ًمجيعا من طريق أبي) ٦٢٢٣(» معرفة الصحابة«يف 
ر وانظ. بن خريم, به++بن احلارث وأسامة++حدثني هرم: بن شقيق قال++حدثني عبداهللا: قال

 .يف ذكر اخلالف يف احلديث) ٦/٨٠(» اإلصابة«كالم احلافظ يف 
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 فإذا , فقمت إليه»هذا وأصحابه يومئذ عىل اهلدى« :ع فقالّ رجل مقنّفمر
 .)١(عفانبن ++هو عثامن

 الوهاب الثقفي, عن أيوب وأثبت فيه  ورواه عبد:
 .۩األشعث++أبا

 نا :الصباح قالبن ++حممدبن ++ احلسنناه:  قالعبداهللا  −٣١٥٠
 أن :األشعث++ أبي عن,قالبة++ أبيعنعن أيوب,  ,الوهاب الثقفيعبد

 قام آخرهم اهللا ++خطباء قامت بالشام فيهم رجل من أصحاب رسول
 اهللا ++ لوال حديث سمعته من رسول:كعب فقالبن ++رجل يقال له مرة

ع بثوب ّ رجل مقنّهبا فمرّ وذكر الفتن فقر اهللا++ سمعت رسول,قمت++ما
بن ++ فإذا هو عثامن, فقمت وأخذت بمنكبه,»هذا يومئذ عىل اهلدى« :فقال

 .)٢(عفان 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ نا محاد:بن حرب++سليامنمن طريق ) ٨٢٨(» فضائل الصحابة« أخرجه أمحد يف )١(

 ., بهزيد
 .]ر−ب/٧٠:ق[  ۩  

 ,قالبة++ عن أبي,أيوبمن طريق ) ٤/٢٣٦(» مسنده«, وأمحد يف )٣٧٠٤( أخرجه الرتمذي )٢(
 .»هذا حديث حسن صحيح«: الرتمذيقال . , بهالصنعايناألشعث ++عن أبي



  رابعاملجلد ال ٣٩٨

 )*(ة العامريّمربن ++يعلى++ أبوةّمر −١٠٧٤
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن الكوفة

 نا :النا وكيع ق: مسلم قالبن ++ عليحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٥١
 كنت مع : عن أبيه قال,مرةبن ++ عن يعىل,عمروبن ++ عن املنهال,األعمش

 اهللا ++إن رسول: فقل هلام )١(ائت تلك األشاءتني« : فقالالنبي 
, فأتيتهام, فقلت هلام ذلك, فوثبت إحدامها إىل األخرى »يأمركام أن جتتمعا

 ثم وثبت كل , فاسترت هبام فقىض حاجته فخرج النبي ,اتفاجتمع
 .)٢(واحدة إىل مكاهنا

 رضانا حم:  قالعبداهللابن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٥٢
 رأيت من : عن أبيه قال,مرةبن ++ عن يعىل, عن املنهال,نا األعمش: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++بن عتاب++بن جابر++بن وهب++مرة«: فقال) ٦/٨١(» اإلصابة«نسبه احلافظ يف (*) 

 . »بن ثقيف الثقفي والد يعىل++بن عوف++بن سعد++بن عمرو++بن كعب++مالك
 مرة++بن أبي++مرة«: وقال) ٥/٢٥٨٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: وانظر ترمجته يف

, »مرة الثقفي«: وقال) ٣/١١٧(عاصم ++البن أبي» اآلحاد واملثاين«, و»يعىل++ أبوالثقفي
هتذيب «, و)٢/٢٥٣(للذهبي » الكاشف«, و)٣/١٣٨٢(الرب ++البن عبد» االستيعاب«و

 ).٢٧/٣٨٢(» الكامل
 الواحدة ,خلالن غارِص. واهلمز باملد َاألشاء«: )١/١١٦(» النهاية« قال ابن األثري يف )١(

 .اهـ. »أشاءة
 . , به عن األعمش, حدثنا وكيع:بن حممد++يحدثنا عل): ٣٣٩( أخرجه ابن ماجه )٢(

 عن ,شيبة++بن أبي++بكر++ورواه أبو«: )٢٧/٣٨٢(» هتذيب الكامل«قال املزي يف 
 : قال وكيع مرة: قال البخاري. وهو الصواب,»عن أبيه« ومل يقل ,سنادوكيع هبذا اإل

 ).١/٦٩(حاتم ++البن أبي» علل احلديث«وانظر . » وهو وهم, عن أبيه,عن يعىل
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 جاءه بعري فقام بني اهللا ++ رأيت رسول:ا قالًا عجبً شيئاهللا ++رسول
 يا : فقالوا»َمن أصحاب هذا البعري?« :ال فجعلت عيناه تسيالن فق,يديه

 أن )٢(ناْدَعّ فات, فكنا نعمل عليه حتى كرب, لنا)١( كان ناضح,رسول اهللا
 .)٣(»اتركوه يف اإلبل« :قال ۩ أحسبه,»فال تنحروه« :ننحره غدا قال

 اهللاعبيدنا :  قالعبداهللابن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٥٣
 عن أبيها , عن أم حييى بنت يعىل,زياد++بن أبي++اهللاعبيدنا : موسى قالبن ا

ك عىل يا رسول اهللا, هذا أبى يبايع:  قلت جئت بأبي يوم فتح مكة:قال
 .)٤(»ال هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية« :اهلجرة قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ر( ضبب عليها يف )١(
ً أي تواعدنا, وعد بعضنا بعضا)٢( َ َ  ).٢/١٠٤٣(» املعجم الوسيط«. َ

 .]ر−أ/٧١:ق[  ۩  
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)١٣٣٩(» الزهد«بن الرسي يف ++ أخرجه هناد)٣(

بن ++ عن املنهال,األعمشمن طريق ) ٢/٦٧٤(» املستدرك«كم يف , واحلا)١٦١١(
. »هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه هبذه السياقة«: قال احلاكم ., بهعمرو

» املعجم الكبري«, والطرباين يف )١٣٣٨(» الزهد«بن الرسي يف ++وأخرجه هناد
 . بن مرة++فجعاله من مسند يعىل) ٢٢/٢٦٤(

» رشح مشكل اآلثار«, والطحاوي يف )١٤/٤٩٩(» املصنف«يف شيبة ++ابن أبي أخرجه )٤(
: ً مجيعا من طريق)٥/٣٧٤( »التاريخ الكبري«وذكره البخاري يف  ,)٢٦٢١(

بن ++ًمل أجد متابعا لعبيد اهللا: قلت .بهزياد, ++بن أبي++عن عبيد اهللا, بن موسى++عبيداهللا
ليس به بأس, : ل أمحد والنسائيّزياد القداح, وقد ضعفه ابن معني وغريه, وقا++أبي

هتذيب «, و)١٩/٤٢(» هتذيب الكامل«: انظر. حيتج به إذا انفرد++ال: حاتم++وقال أبو
 ).٧/١٥(» التهذيب
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 )*(مرة الفهري −١٠٧٥
 .)١(ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

نا :  اخلياط املكي قالميمونبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٣١٥٤
 , عن أم سعيد بنت مرة الفهرية, عن أنيسة,سليمبن ++ عن صفوان,سفيان

أنا وكافل اليتيم له أو لغريه يف اجلنة « :اهللا ++قال رسول: عن أبيها قال
 .)٢(»كهذه من هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي بن واثلة الفهر++بن حبيب++بن عمرو++مرة«: )٥٢٥(» تقريب التهذيب«قال احلافظ يف (*) 

  .» قليل للحديث, صحابي,املدين
» الثقات«, و)٨/٣٦٥(حاتم ++يالبن أب» ح والتعديلاجلر«: وانظر ترمجته يف

» معرفة الصحابة«, و)٣/٥٨(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٩٨(حبان ++البن
بن ++بن حبيب++بن عمرو++ وهو مرة,مرة الفهري«: وقال) ٥/٢٥٨١(نعيم ++ألبي
» اباالستيع«و. »بن فهد, من مسلمة الفتح++بن حمارب++بن شيبان++بن عمرو++واثلة
» هتذيب الكامل«, و)٦/٧٨(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٣٨٢(الرب ++عبد++البن

)٢٧/٣٨٢.( 
 .»من هنا سمع جعفر الطحان إىل اآلخر«): ر( يف حاشية )١(
 ,)١٣٣(» األدب املفرد«, والبخاري يف )٨٣٨(» مسنده« أخرجه احلميدي يف )٢(

 )٦/٢٨٣(» الكربىالسنن «يف البيهقي , و)٢٠/٣٢٠(» املعجم الكبري«والطرباين يف 
 عن أم سعيد بنت , حدثتني أنيسة: عن صفوان قال,بن عيينة++سفيانًمجيعا من طريق 

 .  عن أبيها,مرة الفهري
عن : هذا احلديثا روى ًإن مالك«: )١/٤٣٠( »عللالرشح «قال ابن رجب يف 

واه عن  فر; وخالفه ابن عيينة.ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ,بن يسار++ عن عطاء,بن سليم++صفوان
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي , عن أبيها,بن مرة الفهرية++ عن أم سعيد, عن أنيسة,بن سليم++صفوان
 .»حاتم قول ابن عيينة يف هذا اإلسناد عىل قول مالك++ح احلفاظ كأبي زرعة وأبيّورج
 = .اهـ
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مهام وابن عرفة ++ وأبويونسبن ++ رسيجنا:  قالعبداهللا  −٣١٥٥
 ,عجالنبن ++ عن حممد,ادةحجبن ++ عن حممد,لرمحناعبدبن ++ نا عمر:قالوا

كافل اليتيم له أو «:  قال أن النبي : عن أبيها,عن ابنة ملرة اهلمداين
 .)٢( والوسطى)١(حةّ املسب: يعني»يف اجلنة معي كهاتنياهللا ++ّلغريه إذا اتقى

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++ّوكذا رجح طريق سفيان) ٢/١٧٧(حاتم ++البن أبي» علل احلديث«: انظر
 قيل :يقال احلميد«: , وكذا البيهقي وقال)١٤/٣٠(» للالع«عيينة الدارقطني يف 

 إن سفيان أصوب يف هذا احلديث من :بن مهدي يقول++الرمحن++ فإن عبد:لسفيان
ا قاله عن ً إن مالك: ولكنه قال, ال: قالوا, وما يدريه أدرك صفوان: قال سفيان,مالك

 عن ,د بنت مرة عن أم سعي, عن أنيسة, وقاله سفيان.بن يسار++ عن عطاء,صفوان
 لو قال لنا صفوان ,قال++أحسن ما++ ما: فقال سفيان!? فمن أين جاء هبذا اإلسناد.أبيها

 .بعده++وانظر ما. »بن يسار كان أهون علينا من أن جييء هبذا اإلسناد الشديد++عن عطاء
 حاشية السندي عىل«. ُ أي السبابة, وسميت املسبحة بذلك ألهنا يشار هبا عند التسبيح)١(

 ).١/٣٩٢(» ابن ماجه
 عن ,حفص األبار++ من طريق أبي)٢٠/٣٢٠(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(

  . عن بنت ملرة عن أبيها,بن عجالن++ عن حممد,بن جحادة++حممد
:  فقال)١٤/٣٠(» العلل«حكى اخلالف يف إسناد هذا احلديث الدارقطني يف 

وأقام −رواه ابن عيينة, عن صفوان ف: بن سليم, واختلف عنه++يرويه صفوان«
ورواه مالك, عن  .عن أنيسة, عن أم سعيد بنت مرة, عن أبيها:  فقال−إسناده
 فرواه :ورواه ابن عجالن, واختلف عنه. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++بن سليم, أنه بلغه أن رسول++صفوان
 .بن جحادة, عن ابن عجالن, عن سعيد املقربي, عن ابنة مرة, عن أبيها++حممد

بن ++بن عمرو, عن صفوان++ورواه حممد . ألنه ضبط إسناده;البن عيينةواحلديث 
. اًومل يذكر أباها, وال ذكر بينها وبني صفوان أحد. ملسو هيلع هللا ىلصسليم, عن ابنة مرة, عن النبي 

 .»وقول ابن عيينة أصح
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سور++ أبو,نوفل الزهريبن ++رمة −١٠٧٦  )*(ا
  .سكن املدينة

: أنا مصعب قال: زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالهللاعبدا  −٣١٥٦
 له ,لمة الفتحْسُزهرة من مبن ++مناف++بن عبد++أهيببن ++نوفلبن ++خمرمة

بن ++صيفي++ أبي ابنةُةَقْيَقُ وأمه ر,سن وعلم كان يؤخذ عنه النسب
 .قيصبن ++منافبن ++هاشم
نا : إبراهيم املوصلي قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٥٧
 : قال ملخرمة أن النبي :مليكة++ أبيعن ابن, ۩ عن أيوب,زيدبن ++محاد

 .)١(»املسور++ أبايا«
: وردان قالبن ++حاتمبن ++ صالححدثني:  قالعبداهللا  −٣١٥٨
بن ++ عن املسور,مليكة++بن أبي++عبداهللا عن ,نا أيوب: قال++ أبيحدثني

 فقسمها بني أصحابه فقال )٢( أقبيةاهللا ++ قدمت عىل رسول:خمرمة قال
جاء إىل ف : قال,اً انطلق بنا إليه لعله أن يعطيني منها شيئ:خمرمة++ أبيلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن » اجلرح والتعديل«, و)٨/١٥(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 

ألبي » معرفة الصحابة«, و)٣/٣٩٤(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٦٢(حاتم ++أبي
البن » اإلصابة«, و)٣/١٣٨٠(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٤٦(نعيم 
 ).٦/٥٠(حجر 

 .]ر−ب/٧١:ق[  ۩  
بن ++اهللا++ عن عبد, عن أيوب,بن زيد++محادمن طريق ) ٣١٢٧( أخرجه البخاري )١(

 ., بهمليكة++أبي
» مشارق األنوار«: انظر. َقباء: مفردها. ب ضيقة من ثياب العجم معلومةثيا:  األقبية)٢(

 ).٢/١٧٠(للقايض عياض 



 ٤٠٣ بعرااملجلد ال  

 فكأين أنظر ,باءَ صوته فخرج بق فسمع النبي , هاهنا هو:الباب فقال
 ,»خبأت هذا لك, خبأت هذا لك«: باء, ويقولَحماسن الق++ أبيريُإليه ي

قي ّ كان يت: فقال?خرمةم بلنبي  ألي يشء فعل هذا ا:فقلت ألبي
 .)١(لسانه

نوفل سنة مخس ومخسني باملدينة بن ++مات خمرمة: عمربن ++وقال حممد
 .ئة ومخس عرشة سنةاوهو ابن م

سور −١٠٧٧  )*(نوفلبن ++رمةبن ++ا
 . أحاديث وروى عن النبي , سكن املدينة,الرمحنعبد++ أبا:يكنىو

 عبداهللابن ++نا حييى: منصور قالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣١٥٩
 وقدم به املدينة يف ,خمرمة بعد اهلجرة بسنتنيبن ++ ولد املسور:بكري قالبن ا

 وتويف ,عقب ذي احلجة سنة ثامن وهو عام الفتح وهو ابن ست سنني
 . واملسور ابن ثامن سننيالنبي 
 أبي سمعت: زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٦٠
 .الرمحنعبد++ أبا:املسور يكنى :يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدثنا :بن وردان++حاتممن طريق ) ١٠٥٨(, ومسلم )٢٦٥٧( أخرجه البخاري )١(

 ., بهبن خمرمة++ عن املسور,مليكة++بن أبي++اهللا++ عن عبد,أيوب
البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٤١٠(خاري للب» التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 

البن » معجم الصحابة«, و)٣/٣٩٤(البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٩٧(حاتم ++أبي
البن » االستيعاب«, و)٥/٢٥٤٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/١١٠(قانع 
» هتذيب الكامل«, و)٦/١١٩(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٣٩٩(الرب ++عبد

)٢٧/٥٨١.( 
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بن ++مناف++بن عبد++أهيببن ++نوفلبن ++خمرمةبن ++املسور: وقال مصعب

اجرت ه ,عوفبن ++الرمحنعبدم املسور عاتكة بنت عوف أخت أ و,زهرة
 .۩اخلطاب بن ++ وكان املسور ممن يلزم عمر,وأمها الشفاء

نا : ين قالاحلميد احلامعبدبن ++ حييىنا:  قالعبداهللا  −٣١٦١
 :خمرمة قالبن ++ عن املسور)١(عون++ أبي عن,جعفر املخرميبن ++عبداهللا
 ...دُحُ أخربين عن قصتكم يوم أ, أي خال:عوفبن ++الرمحنعبدقلت ل

 .)٢(وذكر احلديث
كان املسور ممن : حدثني عمي, عن الزبري قال:  عبداهللا قال −٣١٦٢

دين, ومل يزل مع خاله يلزم عمر وحيفظ عنه, وكان من أهل الفضل وال
ًعبدالرمحن مقبالً ومدبرا يف أمر الشورى حتى فرغ عبدالرمحن, ثم انحاز إىل 

 .مكة, فلام حرض حصار ابن الزبري أصابه حجر املنجنيق فامت من ذلك
إبراهيم بن ++معمر اهلذلي وإسحاق++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣١٦٣
 :خمرمةبن ++ عن املسور,يكةمل++ أبي عن ابن, عن عمرو, نا ابن عيينة:قاال

ٌإنام فاطمة بضعة مني يؤذيني«:  قالاهللا ++أن رسول َ ْ  آذاها, ويغضبني++ ماَ
 .)٣(»أغضبها++ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٧٢:ق[  ۩  

 .»عون++ابن أبي«): ٨٣٦(» يعىل++مسند أبي«والذي يف ) ر( كذا يف )١(
بن جعفر, ++اهللا++ ثنا عبد:احلميد++بن عبد++ثنا حييى): ٨٣٦(» مسنده«يعىل يف ++ أخرجه أبو)٢(

 ., بهبن خمرمة++عون, عن املسور++عن ابن أبي
بن ++ي وفيه حيي,عىلي++رواه أبو«): ٦/١١٢(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

 .»احلميد احلامين وهو ضعيف++عبد
  عن عمرو,عيينةبن ++من طريق سفيان) ٢٤٤٩(, ومسلم )٣٧١٤( أخرجه البخاري )٣(

 ., بهبن خمرمة++ عن املسور,مليكة++ عن ابن أبي,بن دينارا



 ٤٠٥ بعرااملجلد ال  

 حدثنا ابن عيينة بعد ذلك ببضعة عرش سنة, عن عمرو,: معمر++ أبوقال
 . بنحوهّعليبن ++عن حممد

  عن ابن, عن عمرو, عن سفيان, وقد حدث به الوليد:
 .عليبن ++ ومل يذكر حممد, عن املسور مثل رواية إسحاق,مليكة++أبي

 .سعدبن ++أنا الليث: اجلعد قالبن ++ عن علي»كتابنا« ويف :
 .النرض++ أبونا: خيثمة قاال++ وأبووحدثني جدي:  عبداهللا قال −٣١٦٤
بن ++الليثنا : نا شبابة قال: شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبو −٣١٦٥

خمرمة بن ++ عن املسور,مليكة++بن أبي++اهللاعبيدبن ++عبداهللاحدثني : سعد قال
املغرية بن ++إن بني هشام« : وهو عىل املنرب يقولاهللا ++سمعت رسول: قال

 آذن ثم++ الفال آذن ثم ۩طالب++بن أبي++استأذنوين يف أن ينكحوا ابنتهم علي
َآذن; فإنام فاطمة بضعة مني ي++ال  .)٢(»آذاها++ ماأراهبا, ويؤذيني++ ما)١(ِريبنيَ

 نا عبدالعزيز: زنبور املكي قالبن ++حدثني حممد:  عبداهللا قال −٣١٦٦
بن ++ عن املسور, عن أبيه,عروةبن ++حدثني هشام: حازم قال++بن أبيا

 فلم متكث إال , عنها زوجها وهي حاملّويفُبيعة األسلمية تُ أن س:خمرمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٧٢:ق[  ۩  
» ىل ابن ماجهحاشية السندي ع«. ُيوقعني يف القلق واالضطراب:  بفتح الياء أي)١(

)٤/٢٤٥.( 
, )٧٣٢١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٨٥١٨(» الكربى« أخرجه النسائي يف )٢(

 سعد,بن ++الليث ثنا :سعيدبن ++قتيبةًمجيعا من طريق ) ٢/٤٠(» حلية األولياء«ويف 
وأصله يف الصحيحني من غري هذا الوجه . ة, بهخمرمبن ++املسور عن مليكة,++ أبيابن عن
 . تقدم يف الذي قبلهكام



  رابعاملجلد ال ٤٠٦

 فاستأذنت ,تَبِطُفاسها خِ من ن)١(تّلَعَ فلام ت, وضعتليالي قالئل حتى
 .)٢( فأذن هلا, يف النكاحاهللا ++رسول
نا : اجلهم قال++ أبوموسىبن ++ العالءنا:  قالعبداهللا  −٣١٦٧
 .سعدبن ++الليث
 عن ,اًسليامن مجيعبن ++بدةَنا ع: شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبو −٣١٦٨
 عنها ّويفُ أن سبيعة األسلمية ت:خمرمةبن ++ عن املسور,عروةبن ++هشام
 .زنبوربن ++ وذكر مثل حديث حممد)٣(...زوجها

 : وخالف اجلميع وزاد فيه,معاوية عن هشام++ أبو وقد رواه:
 .عمربن ++عاصم
  نا:الاإبراهيم قبن ++خيثمة ويعقوب++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣١٦٩

 عن املسور ,عمربن ++ عن عاصم, عن أبيه,عروةبن ++ عن هشام,معاوية++أبو
 .)٤( وذكر احلديث...بيعةُ وضعت س:قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ أي طهرت)١( ُ  ).٣/٥٦٤(البن األثري » النهاية«. َ
من طريق ) ٥٣٢٠(, ومن طريقه البخاري )١٢٢٧(» املوطأ« أخرجه مالك يف )٢(

 .بن خمرمة, به++بن عروة, عن أبيه, عن املسور++هشام
 )١٣/٢٤٩( »العلل«وحكي اخلالف يف إسناد هذا احلديث اإلمام الدارقطني يف 

 .»والصحيح قول مالك, ومن تابعه«: الوق
سري أعالم «, والذهبي بسنده يف )٧٦(يف جزئه اجلهم ++ أخرجه شيخ شيخ املصنف أبو)٣(

 عن, عروةبن ++هشام عن, سعدبن ++الليثكالمها من طريق ) ١٠/٣٧٠(» النبالء
 .»بن الزبري++عروة«بدون ذكر . , بهخمرمةبن ++املسور

 يف يعىل++, وأبو)٢٠/٨(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤/٣٢٧(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٤(
بن عروة, عن ++من طريق هشام) ٤٢٩٨(» صحيحه«, وابن حبان يف )٧١٨٠(» مسنده«

 = . بن عمر, عن املسور++أبيه, عن عاصم



 ٤٠٧ بعرااملجلد ال  

نا : احلميد احلامين قالعبدبن ++ حييىنا:  قالعبداهللا  −٣١٧٠
بن ++حدثتني عمتي أم بكر بنت املسور: جعفر املخرمي قالبن ++عبداهللا
 النبي  بي هيودي وأنا خلفّرَ م:خمرمة قالبن ++ عن أبيها املسور,خمرمة

 فإذا خاتم النبوة يف ظهره فقال , فرفع ثوبه عن ظهره, والنبي يتوضأ
 عن  فذهبت ألرفع ثوب النبي , ارفع رداءه عن ظهره:لي اليهودي

 .)١(ا من ماء يف وجهي كف فنضح النبي ,ظهره
نا : احلميد احلامين قالعبدبن ++ حييىحدثني:  قال عبداهللا۩ −٣١٧١
 عن ,خمرمةبن ++قيسبن ++امللكعبدبن ++ عن قيس,لبالبن ++سليامن
إياكم والظلم; فإن الظلم « :اهللا ++قال رسول: خمرمة قالبن ++املسور

 .)٢(»ظلامت يوم القيامة
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عروة, عن أبيه, عن ++يرويه هشام«: )١٣/٢٤٩( »العلل«قال الدارقطني يف 

: واختلف عن هشام .بن خمرمة++الزناد, عن عروة, عن املسور++بووكذلك رواه أ .املسور
بن املبارك, ++اهللا++بن خالد, وعبد++بن أنس, وابن جريج, ووهيب++فرواه عنه مالك

بن سعد, ++بن طهامن, والليث++بن فضالة, وإبراهيم++بن عثامن, واملفضل++والضحاك
معاوية ++وخالفهم أبو .ن خمرمةب++بن إسامعيل, عن هشام, عن أبيه, عن املسور++وحاتم

بن ++بن اخلطاب, عن املسور++بن عمر++رواه عن هشام, عن أبيه, عن عاصمفالرضير 
  .»والصحيح قول مالك, ومن تابعه . ووهم فيه»بن عمر++عاصم«: خمرمة, وزاد فيه

حييى بن شبل الباهلي و++ثنا النعامن): ٢٠/٢٦(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(
بن ++ حدثتني عمتي أم بكر بنت املسور:بن جعفر املخرمي قال++اهللا++ ثنا عبد:احلامين قاال

 .واحلامين ضعيف. بن خمرمة++ عن املسور,خمرمة
 .]ر−أ/٧٣:ق[  ۩  

من ) ٦٥٨٧( »املعجم األوسط«, ويف )٢٠/٢٥(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(
بن ++بن خمرمة, عن املسور++بن قيس++دامللكبن عب++بن بالل, عن قيس++طريق سليامن

 = . خمرمة



  رابعاملجلد ال ٤٠٨

 حدثني: حييى األموي قالبن ++ سعيدنا:  قالعبداهللا  −٣١٧٢
 ,يفحنبن ++سهلبن ++أمامة++ أبوأخربين: حكيم قالبن ++نا عثامن: قال++أبي

 , إزار خفيفّ أقبلت بحجر أمحله ثقيل وعلي:خمرمة قالبن ++عن املسور
 , إزاري ومعي احلجر مل أستطع أن أضعه حتى بلغت به إىل موضعهّفانحل

 .)١(»ُارجع إىل ثوبك فخذه, وال متشوا عراة« :اهللا ++فقال لي رسول
بن ++نا حييى: منصور قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٧٣

 فأقام مخسة أيام ,صليُ املنجنيق وهو يُ حجرَ أصاب املسور:بكري قال
 وصىل عليه ابن ,معاوية سنة أربع وستنيبن ++وتوىف يوم جاء نعي يزيد

 .)٢(جونالزبري باحلَ
: أمحد قالبن ++نا سليامن:  عمي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٧٤
زيد هو ابن ي نعي خمرمة يوم جاءبن ++ مات املسور:مسهر يقول++ أباسمعت

 ,جون وصىل عليه ابن الزبري باحلَ,معاوية إىل ابن الزبري سنة أربع وستني
 .الرمحنعبد++ أباويكنى

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن خمرمة إال هبذا ++ال يروى هذا احلديث عن املسور«: »األوسط«قال الطرباين يف 
فيه «): ٣/٣٣٥(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . »بن بالل++ تفرد به سليامن,اإلسناد
 .»احلميد احلامين, وهو ضعيف++بن عبد++حييى

 . , بهبن حييى األموي++حدثنا سعيد): ٣٤١(لم  أخرجه مس)١(
 ).٢/٢٢٥(للحموي » معجم البلدان«. جبل بأعىل مكة, عنده مدافن أهلها:  احلَجون)٢(



 ٤٠٩ بعرااملجلد ال  

الكي)١(زيدبن ++رَّوَسُم −١٠٧٨  )*( ا
 نا :رشيد قاالبن ++بكار وداودبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٣١٧٥
 :زيد الاملكي قالبن ++ورنا مس: كثري قالبن ++نا حييى: معاوية قالبن ++مروان

م قال له ّ فلام سل,ا مل يقرأهً يقرأ يف الصالة فرتك شيئاهللا ++شهدت رسول
ِفهال أذَكرتنيها?« قال , آية كذا وكذا مل تقرأها يا رسول اهللا:رجل َ ْ ْ  فقال له »َ
 .۩+)٢(ختِسُ كنت أرى أهنا ن:الرجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»يزيد«: والذي وجدناه يف مصادر خترجيه اآليت ذكرها) ر( كذا يف )١(

م وفتح السني  بضم املي:رَّوَسُم«:  فقال)٧/٢٤٥(» إكامل الكامل«قيده ابن ماكوال يف (*) 
 له صحبة ,سديبن يزيد الاملكي الكاهلي األ++ فهو املسور,وتشديد الواو وفتحها

  . ملسو هيلع هللا ىلص»ورواية عن النبي
للطرباين  »املعجم الكبري«, و)٤/٥٢٧(» اآلحاد واملثاين«: وانظر لرتمجته

للبخاري » التاريخ الكبري«, و»سدي ثم الكاهليبن يزيد األ++مسور«:  وقال)٢٠/٢٧(
البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٩٧(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«, و)٨/٤٠(
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/٥٠(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٩٥(
بن يزيد ++مسور«:  وقال)٥/٢٥٥١(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/١١١(

بن ++رين عن سعيد شهد فتح مرص, وال يعرف له رواية, ذكره بعض املتأخ,اجلذامي
, )٣/١٤٠٠(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و»ا من دون الرواةًعفري, وأن له ذكر

 ).٢٧/٥٨٣(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٢١(البن حجر » اإلصابة«و
, والطرباين يف )٤/٥٢٧(» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++وابن أبي) ٩٠٧(داود ++ أخرجه أبو)٢(

» صحيحه«, وابن حبان يف )١٦٤٨(ن خزيمة , واب)٢٠/٢٧ (»املعجم الكبري«
بن ++نا مسور: بن كثري قال++نا حييى: بن معاوية قال++مروان: ًمجيعا من طريق) ٢٢٤٠(

 . زيد الاملكي قال, فذكره
مل يرو هذا احلديث : قال أبي«: )١/١٥٧( »علل احلديث«حاتم يف ++قال ابن أبي
 :حاتم++قال أبو: بن كثري++حييى«: قلت .» جمهوالن,مسورعن بن كثري ++غري مروان وحييى

 ).٧/٢١٤( »عتدالميزان اال«كام يف »  ضعيف:وقال النسائي. شيخ
 .]ر−ب/٧٣:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٤١٠

ه معاوية روى عن الن )١(نَم   من ا
نالعبدأبو  −١٠٧٩  ر

بن ++س++بن عبد++أميةبن ++حرببن ++صخر: سفيان++بن أبي++معاوية
 )* (قصيبن ++مناف++عبد

 .حاديث صاحلةأ  وروى عن النبي , هباّويفُ وت,سكن دمشق
نا الزبري : عبدالعزيز قالبن ++ عمي علي:  عبداهللا قال −٣١٧٦
ان معاوية يميش  ك:عثامن قالبن ++ عن أبان,سالمبن ++حدثني حممد: قال

 وأعرابي ينظر إليه ,رفعك اهللا++ ال قم:وهو غالم مع أمه هند فعثر فقالت
إن اهللا ++رفعه++ ال: فقالت? فواهللا إين ألظنه سيسود قومه; مل تقولني له:فقال
 .)٢(د إال قومهُسَمل ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»عبداهللا األنصاري++من هنا سمع أبو« ): ر( كتب بجوارها يف حاشية )١(

 وكتب , أسلم قبل الفتحي,صحاب«: )٥٣٧ (»تقريب التهذيب«قال احلافظ يف (*) 
  .» وقد قارب الثامنني,مات يف رجب سنة ستني و,الوحي

البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٣٢٦(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر لرتمجته
البن » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٧٣(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٧٧(حاتم ++أبي

ألبي » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٢(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٤٠٦(سعد 
البن » اإلصابة«, و)٣/١٤١٦(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٤٩٦(يم نع

 ).٨/١٧٦(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٥١(حجر 
 حدثني :بن بكار++الزبري من طريق )٥٩/٦٥(»  تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(

عن ) ٦/١٥٢(» اإلصابة«وذكره احلافظ يف . , بهبن عثامن++ عن أبان,بن سالم++حممد
 .املصنف



 ٤١١ بعرااملجلد ال  

 حدثني: حممد قالبن ++ العباسحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٧٧
أيوب ++بن أبي++نا سعيد:  قالعبدالرمحن املقرئنا : ي قاللمسلم املستم++أبو
 أسلم معاوية وهو ابن ثامن عرشة :دينار يقولبن ++سمعت عطاء: قال
 .سنة

بن ++أنا مصعب: زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٧٨
 : كان معاوية يقول,حرببن ++سفيان صخر++بن أبي++ معاوية: قالعبداهللا

 فوضعت إسالمي عنده اهللا ++قيت رسول ول,أسلمت عام القضية
 .)١(ل منيِبَوق

الرمحن عبد++ أبوأبانبن ++عمربن ++عبداهللا نا:  قالعبداهللا  −٣١٧٩
 كان أكرب منه بتسعة ّعليبن ++ أخا حسنيّعليبن ++سمعت الوليد: قال

بن ++ رأيت معاوية:ة من أهل مكة قالتأحدثتني امر: عرشة سنة قال
 .ة خرضاءّلُ الصفا واملروة يف حسفيان يطوف بني++أبي

يعيش بن ++نا عبيد: علي قالبن ++حدثني محدان:  عبداهللا قال −٣١٨٠
بن ++إسحاق, عن أبيه إسحاقبن ++أنا حممد: قال ۩بكريبن ++نا يونس: قال

 . أبيض الرأس واللحية)٢( رأيت معاوية باألبطح:يسار قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خيثمة, عن ++ من طريق ابن أبي)٥٩/٦٦(»  تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(

 .عن املصنف) ٦/١٥٢(» اإلصابة«وذكره احلافظ يف . مصعب الزبريي, به
 .]ر−أ/٧٤:ق[  ۩  

. وهو بني مكة ومنى, وهو إىل منى أقرب. ُمسيل واسع فيه دقاق احلىص:  األبطح)٢(
 ).١/٧٤ (للحموي» معجم البلدان«



  رابعاملجلد ال ٤١٢

بن ++نا برش: سعيد قالبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٨١
 عن ,سيف اخلزاعيبن ++ عن يونس,صالحبن ++ عن معاوية,الرسي
 أن :ساريةبن ++ عن العرباض,م السامعيْهُر++ أبي عن,زيادبن ++احلارث

ِاللهم علمه احلساب, والكتاب, وقه العذاب« : ملعاوية قالالنبي  ِ ّ«)١(. 
بن ++صالح عبداهللا++ أبونا: هانئ قالبن ++نا إبراهيم:  عبداهللا قال −٣١٨٢

بن ++سيف, عن احلارثبن ++صالح, عن يوسفبن ++حدثني معاوية: صالح قال
 إىل اهللا ++دعانا رسول: سارية يقولبن ++رهم, أنه سمع عرباض++ أبيزياد, عن

ُالسحور يف شهر رمضان فقال : فسمعته يقول: قال» ّهلموا إىل الغداء املبارك«: َّ
َاللهم علم معاوية الكتا« ِب, واحلساب, وقه العذابّ ِ َ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  سيأيت خترجيه يف الذي بعده)١(
, والبزار يف )١٨/٢٥١ (»املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤/١٢٧(أمحد  أخرجه )٢(

» صحيحه«يف ابن حبان , و)١٩٣٨(» صحيحه«يف ابن خزيمة , و)٤٢٠٢(» مسنده«
 عن ,بن زياد++ عن احلارث,بن سيف++ عن يونس,بن صالح++معاويةمن طريق ) ٧٢١٠(
  .بن سارية++ عن العرباض,رهم++يأب

بن سارية إال ++نعلمه يروى عن العرباض++هذا احلديث ال«: )١٢٤ / ٢(البزار قال 
بن ++ إحدامها أن احلارث: وحديث العرباض فيه علتان,من هذا الوجه هبذا اإلسناد

  .»بن سيف صالح احلديث قد روى عنه++ ويونس.نعلم كبري أحد روى عنه++زياد ال
 :)٢/١٤١(» التهذيب هتذيب«بن زياد فيه مقال; فقد قال احلافظ يف ++احلارث: قلت

 كان إذا إال للفظةا هذه يطلق++ الأن ورشطه. جمهول: »امليزان« ىف الذهبى بخط قرأت«
 قال نعم ,يل يظهر فيام غريه آخر جمهول أنه حاتم++ أبوقال يوالذ قاهلا, يالراز حاتم++أبو
 . اهـ. »منكر وحديثه جمهول,: الرتمجة هذه صاحب ىف الرب++بن عبد++عمر++أبو

بن ++من طريق معاوية) ٢١٦٣(, والنسائي )٢٣٤٤(داود ++ وقد أخرجه أبو:فائدة
وقع يف ++; وسبب ذلك ما»ّهلموا إىل الغداء املبارك«: واقترص عىل لفظ. صالح, به

 =. فذكر احلديث...عبداهللا++سألت أبا: قال مهنا«: )١/٣٤ (»املنتخب من علل اخلالل«



 ٤١٣ بعرااملجلد ال  

عبدامللك بن ++موسى وحممدبن ++حدثني جماهد:  عبداهللا قال −٣١٨٣
 نا: حرب قالبن ++ نا سليامن: قالوا−اللفظ ملحمد−الواسطي وغري واحد 

 أنه رأى معاوية ,خملدبن ++سلمةَ عن م,عطيةبن ++)١(نا خالد: هالل قال++أبو
َحدث مسلمة, عن رجل, أنه رأى أو ,العاصبن ++يأكل فقال لعمرو

 ثم ,)٢(دَضِْخملإن ابن عمك هذا : العاصبن ++معاوية يأكل فقال لعمرو
ّاللهم علمه «:  يقولاهللا ++ين أقول هذا وقد سمعت رسولإا ّأم: قال

ِالكتاب, ومكن له يف البالد, وقه العذاب ِ ّ«)٣(. 
بن ++احنا وض: إسحاق قالبن ++حدثني حممد:  عبداهللا قال −٣١٨٤

عبداهللا اجلزري, بن ++أخربين وزير:  األنباري قال)٤(نا حسان: إسحاق قال
 ناول ۩اهللا ++أن رسول: هريرة++ أبيعبيداهللا, عن عطاء, عنبن ++عن غالب

 .)٥(»يا معاوية, خذ هذا السهم حتى تلقاين به يف اجلنة«: ًمعاوية سهما فقال
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الكوفيني : قلت .بن صالح++بن مهدي, عن معاوية++نعم; حدثناه عبدالرمحن: فقال
كان : قال  قطعوا منه?»علمه الكتاب واحلساب, وقه العذاب«: يذكرون هذا++ال

 .» وبينهييذكره, ومل يذكره إال فيام بين++الرمحن ال++عبد
 . مصادر ختريج احلديثكام يف» جبلة«: , وهو خطأ صوابه)ر( كذا يف )١(
ُشدة األكل وسرعته: ْ اخلَضد)٢(  ).٢/١٠٦(البن األثري » النهاية«. أي يأكل بجفاء ورسعة. ِ
) ١٠٦٦(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )١٧٥٠(» فضائل الصحابة« أخرجه أمحد يف )٣(

 ة عن مسلم,بن عطية++ عن جبلةي,هالل الراسب++ عن أبي,بن حرب++سليامنمن طريق 
 ., بهبن خملدا

كام يف مصادر خترجيه اآلتية, وله ترمجة يف » بن حسان++وضاح«والصواب أنه ) ر( كذا يف )٤(
 ).٦/٢٢٢(» لسان امليزان«

 .]ر−ب/٧٤:ق[  ۩  
اهللا ++بن عبد++وزير«ترمجة ) ٧/٨٨(» الكامل يف ضعفاء الرجال« أخرجه ابن عدي يف )٥(

 »تاريخ بغداد«, واخلطيب يف )٥٩/٩٥(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف »اجلزري
 = عن ,اهللا++بن عبد++ حدثنا وزير:بن حسان األنباري++وضاح من طريق )١٣/٤٩٥(



  رابعاملجلد ال ٤١٤

 النرض إسحاق++ أبونا: المنصور قبن ++نا أمحد:  عبداهللا قال −٣١٨٥
نا : املبارك الصوري قالبن ++نا حممد: يزيد الدمشقي قالبن ++إبراهيمبن ا

 عن , عن أبيه,وحيشبن ++حرببن ++حدثني وحيش: خالد قالبن ++صدقة
ما يليني منك « : فقال لهاهللا ++ف رسولْدِ أن معاوية كان ر:جده
ً علما وحلمااللهم امأله« : بطني قال: قال»معاوية?++يا ًِ ِ«)١(. 

عامر بن ++نا هشام: إسحاق قالبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٣١٨٦
 : عن أبيه,السائب القريش++بن أبي++سليامنبن ++الوليدبن ++العزيزعبدنا : قال

ث َى حدّ ول:سفيان فقالوا++بن أبي++وىل معاوية اخلطاب بن ++أن عمر
اللهم اجعله «:  يقولاهللا ++ تلوموين وأنا سمعت رسول: فقالّنّالس

ْهاديا مهديا واهد به ً«)٢(. 
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو » اهللا++بن عبد++وزير«وفيه . , بههريرة++ عن أبي, عن عطاء,بن عبيد اهللا++غالب

 .)٦/٢١٩( »لسان امليزان«, و)٤/٣٣٤(للذهبي » امليزان«وانظر ترمجته يف . ضعيف
بن ++حممد نا :يزيدبن ++سحاققال لي إ) ٨/١٨٠(» التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف )١(

سألت «: )٢/٣٥٩(» علل احلديث«حاتم يف ++قال ابن أبي. , بهالصوري مبارك
بن ++بن خالد, عن وحيش++, عن صدقةيبن عائذ الدمشق++عن حديث رواه حممد++أبي

روى : فقال أبي. , وذكر احلديثقال بن حرب, عن أبيه, عن جده++بن وحيش++حرب
هارون ++وحدثنا أبو: حممد قال++أخربنا أبو .بن عائذ++مسهر وحممد++هكذا هذا احلديث أبو

 مل .مرسالملسو هيلع هللا ىلص بن حرب, عن أبيه, أن النبي ++البكاء بقزوين, عن صدقة, عن وحيش
ك, قد أقول ل++أدري ما++ما: هارون? قال++رواه أبو++الصحيح ما: قلت .»عن جده«يقل 

 .»هارون حمله عندي الصدق++زرعة فبقي وقد رأينا ذاك, وأبو++ذاكرت به أبا
قال «: , ثم عقبه بقوله)٣/١٢٧( »سري أعالم النبالء«وذكر احلديث الذهبي يف 

 .»يشتغل بوحيش وال بأبيه++ال: صالح جزرة
درك عمر بن سليامن مل ي++الوليد: وقال) ٥٩/٨٦(»تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(

 . = 



 ٤١٥ بعرااملجلد ال  

 ,بكربن ++نا برش: نرص املرصي قالبن ++ بحرنا:  قالعبداهللا  −٣١٨٧
أخربين : اهللا قالعبيدبن ++حدثني إسامعيل: العزيز قالعبدبن ++عن سعيد

رأيت ++ ما:الدرداء قال++ أبي عن, عن الصنابحي, ابن احلارث: يعني,قيس
 .)١( معاوية: يعني, هذام من إمامكاهللا ++ا أشبه بصالة رسولًأحد

بن ++نا يعىل: إسحاق قالبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٨٨
 بكر++ أبيحرب األبرش, عنبن ++حدثني حممد: حييى الشامي قال++ أبوالوليد

مالك بن ++ عن عوف,زياد األهلاينبن ++ عن حممد,مريم الغساين++بن أبيا
 كنت قائال يف كنيسة يف دار يوحنا وهي يومئذ مسجد :شجعي قالاأل

 فإذا معه يف البيت أسد يميش إليه فقام , فنبه عوف من نومته,يصىل فيه
 : فقلت,أرسلت إليك برسالة لتبلغها ۩ إنام, مه: فقال له األسد:ا قالًفزع
 أرسلني ربك ألن تعلم معاوية الرحال أنه من أهل : قال?ن أرسلكَم
 .)٢(سفيان++ أبي ابن:ن معاوية الرحال? قالَ وم: قلت:نة قالاجل

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ) ٤/٢١٦(, وأمحد )٣٨٤٢( أخرجه الرتمذي −يف إسناد مقال–وله طريق آخر 
 ,بن يزيد++ عن ربيعة,العزيز++بن عبد++ عن سعيد,بن مسهر++األعىل++مسهر عبد++طريق أبي

أنه ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي −ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++وكان من أصحاب رسول−عمرية ++بن أبي++عن عبدالرمحن
حديث حسن «: قال الرتمذي. »هد بهاا وا مهديًجعله هادياللهم ا« :قال ملعاوية

غلط الوليد, وإنام هو ابن «: )٢/٣٦٣(» علل احلديث«حاتم يف ++قال ابن أبي. »غريب
 . »هذا احلديثملسو هيلع هللا ىلص عمرية, ومل يسمع من النبي ++أبي

» حلية األولياء«نعيم يف ++, وأبو)٢٨٣(» مسند الشاميني« أخرجه الطرباين يف )١(
من طريق الصنابحي, عن ) ٤٩/٣٧٠(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٨/٢٧٥(

 .الدرداء, به++أبي
 .]ر−أ/٧٥:ق[  ۩  

تاريخ «ومن طريقه ابن عساكر يف ) ١٩/٣٠٧(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٢(
 .يشجعبن مالك األ++ عن عوف,هلاينبن زياد األ++حممدمن طريق ) ٥٩/١٠٧(» دمشق



  رابعاملجلد ال ٤١٦

نا : األسود العجلي قالبن ++ حسنيحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٨٩
 هذا : لو رأيتم معاوية لقلتم: عن جماهد قال,نا األعمش: ابن نمري قال

 .املهدي من فضله
حدثني : نا ابن بكري قال:  ابن هانئ قالنا:  قالعبداهللا  −٣١٩٠

 اهللا ++ أن رسول:ّ الليثيّيعل++ أبي عن,حدثني الليث: ابن وهب قال
 .)١(اًسفيان كاتب++بن أبي++جعل معاوية

بن ++عبادبن ++نا عباد:  جدي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٩١
قال لي التنوخي رسول قيرص إىل : راشد قال++بن أبي++ عن سعيد,مَْيثُخ

 .)٢(ه عليهأ دعا بمعاوية فقرهللا ا++ لام أتيت رسول:اهللا ++رسول
 عن ,نا قتادة: هالل قال++ أبونا:  شيبان قالنا:  قالعبداهللا  −٣١٩٢

ا يشهدون عىل معاوية وذويه أهنم ً إن ناس,سعيد++ أبا يا: قلت:احلسن قال
 .)٣( وما يدرهيم أهنم يف النار, لعنهم اهللا:قالفيف النار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :عكرمةمن طريق ) ٢٥٠١(» صحيح مسلم«ليه من هذا الوجه, وأصله يف  مل نقف ع)١(

 , يا نبي اهللا:ملسو هيلع هللا ىلصللنبي سفيان قال ++, وفيه أن أبا حدثني ابن عباس:زميل++حدثنا أبو
 عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت : قال»نعم« :هن قالنيثالث أعط

 »نعم« :ا بني يديك قالًب ومعاوية جتعله كات: قال»نعم« :سفيان أزوجكها قال++أبي
 .»نعم« :رين حتى أقاتل الكفار كام كنت أقاتل املسلمني قالّؤمُ وت:قال

عبيد يف ++, وأبو)٤/٧٤(» زوائد مسند اإلمام أمحد«بن اإلمام أمحد يف ++اهللا++ أخرجه عبد)٢(
 ,بن عباد++عبادًمجيعا من طريق ) ٧٤٦(» األموال«, وابن زنجويه يف )٥٤١(» األموال«
 مطوال  فذكرهراشد,++بن أبي++ عن سعيد,بن خثيم++بن عثامن++اهللا++ عن عبدي, املهلب:يعني

 .جدا
 .من طريق املصنف) ٥٩/٢٠٦(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٣(



 ٤١٧ بعرااملجلد ال  

بن ++نا عمرو: سعيد قالبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٩٣
 : أن عمر قال: عن جده سعيد, عن عمرو القريش,سعيدبن ++حييى
 يا أمري : قال يزيد قال,ِّينَ أي ب: فقال, احتسب ابنك,سفيان++أبا++يا

 : قال, أخاه معاويه وابناك مصلحان: قال?ن جعلت عىل عملهَ م,املؤمنني
 .)١( هللا وإنا إليه راجعونا إن,وصلتك رحم

نا : إبراهيم املروزي قالبن ++ إسحاقنا:  قالعبداهللا  −٣١٩٤
 . عن العوام,هشيم
 ,نا العوام: ي قالسفيان احلمري++ أبونا: أيوب قالبن ++ زياد −٣١٩٥

اهللا ++رأيت رجال بعد رسول++ ما:قال ابن عمر: م قالْيَحُسبن ++عن جبلة
عمر : عبداهللا  فقال له? وال عمر:من معاوية فقال له رجل ۩ كان أسود

 .وهذا لفظ زياد.)٢(أسود منههو  وكان ,خري منه
بن ++نا نوح: إبراهيم الدورقي قالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣١٩٦

 عن ابن , عن نافع,إسحاقبن ++ عن حممد,سعدبن ++نا إبراهيم: يزيد قال
 : من معاوية قالواَ كان أسوداهللا ++ا بعد رسولًرأيت أحد++ ما:عمر قال

 فقيل : قال, وكان هو أسود منه,خري منهواهللا بكر ++ أبو: قال?بكر++ أبووال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدنيا++بن أبي++بكر++من طريق أبي) ٥٩/١١١(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
بن ++ نا عمرو:يبن الوليد األزرق++بن حممد++ي أمحد حدثن:بن سفيان++حدثني هارون

 ... أن عمر: عن جده,حييى
 .]ر−ب/٧٥:ق[  ۩  

» رشح أصول االعتقاد«, والاللكائي يف )٨٣(» مكارم األخالق« أخرجه اخلرائطي يف )٢(
 ,حوشببن ++العواممن طريق ) ٥٩/١٧٣(» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٢٢٩١(

 ., بهعمر ابن عن سحيم,بن ++جبلة عن



  رابعاملجلد ال ٤١٨

 : قال, وكان هو أسود منه, منه)١( عمر واهللا كان خري: فقال? وال عمر:له
 وهو كان ,اً إن كان لسيد,عىل عثامناهللا ++ رمحة: قال? وال عثامن:فقيل له
 .)٢(أسود منه
نا : نا عارم قال: ويه قال ابن زنجحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٩٧
 أن معاوية كان إذا لقي :يعقوب++بن أبي++نا حممد: ميمون قالبن ++مهدي
ئة  ويأمر له بثالثام,اهللا ++ا وأهال بابن رسولًعلي يقول مرحببن ++احلسن
 اهللا ++ا بابن عمة رسولً مرحب: وكان يلقى ابن الزبري فيقول,ألف

 .ئة ألفله بام ويأمر ,اهللا ++وحواري رسول
 حدثني علي:  عن الزبري قال, عميحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٩٨

 هذا :إذا نظر إىل معاوية قال اخلطاب بن ++ كان عمر:حممد قالبن ا
 .كرسى العرب

: الرزاق قالعبدنا :  ابن زنجويه قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣١٩٩
 ,خمرمةبن ++ا مسورن: الرمحن قالعبدبن ++ عن محيد, عن الزهري,أنا معمر

فسلمت عليه :  فلام دخلت عليه حسبت أنه قال:أنه وفد عىل معاوية قال
,  يا أمري املؤمنني: قلت: قال?فعل طعنك عىل األمراء يا مسور++ ما:قال
 فلم أدع : قال,رفضنا من هذا وأحسن فيام قدمنا له لتكلمن بذات نفسكأ

 فهل ,تربأ من الذنوب يا مسور++ ال:فقال ۩ا أعيبه عليه إال أخربته بهًشيئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ًخريا«والصواب بالنصب ) ر( كذا يف )١(
 عن ,بن سعد++إبراهيممن طريق  )٥١٦( »اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++ أخرجه ابن أبي)٢(

 .بن عمرا عن , عن نافع,بن إسحاق++حممد
 .]ر−أ/٧٦:ق[  ۩  



 ٤١٩ بعرااملجلد ال  

فام : نعم, قال: قلت: لك? قالاهللا ++لك ذنوب ختاف أن هتلك إن مل يغفرها
جيعلك أحق بأن ترجو املغفرة مني, فواهللا لام ألي من اإلصالح بني الناس 

إقامة احلدود, واجلهاد يف سبيل اهللا, واألمور العظام التي حتصيها من 
فيه احلسنات, اهللا ++قبلَلي, وواهللا إين لعىل دين يتأكثر مما حتصيها ++ الوالتي

وغريه, إال اهللا ++كنت ألخري بني++ ماواهللاويعفو فيه عن السيئات, ومع ذلك 
قال, ++ ماففكرت حني قال لي:  قال املسور,سواه++ ما عىلاهللا ++اخرتت

 .فكان املسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخري: صمني, قالَفوجدته قد خ
نا : يعيش قالبن ++نا عبيد:  عمي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٠٠
بن ++ كان احلسني:السفر قال++ أبي عن,أنا األعمش: بكري قالبن ++يونس
ه بأليتي يليتأأشبه ++ ما: يطوف بالبيت ومعاوية بني يديه فقال احلسنيّعلي

 .هاسفيان من++ أبا يا أخي ذاك كان يعجب:فالتفت إليه معاوية فقالهند, 
بن ++نا عمرو: سعيد قالبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٠١

هريرة فأخذ ++ أبو اشتكى: عن جده سعيد قال,حييى األموي السعيدي
 : فقال لهاهللا ++ إذ نظر رسولاهللا ++معاوية اإلداوة فتبع رسول

عمل  فام زلت أظن أين مبتىل ب,»واعدلاهللا ++ًمعاوية, إن وليت أمرا فاتق++يا«
 .)١(يتّلُ حتى واهللا ++لقول رسول

نا : املنذر الطريفي الكويف قالبن ++ّ علينا:  قالعبداهللا  −٣٢٠٢
 .فضيلبن ++حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,سعيدبن ++بن حييى++عمروأمية ++من طريق أبي) ٤/١٠١(» مسنده«يف أمحد  أخرجه )١(

» اإلصابة«واحلديث ذكره احلافظ يف . , فذكرهن معاويةأ سمعت جدي حيدث :قال
 .»سويد فيه مقال«:  وقال)٦/١٥٣(



  رابعاملجلد ال ٤٢٠

 , نا ابن فضيل:محاد قالبن ++نا نعيم: زنجويه قالبن ++بكر++ أبوو −٣٢٠٣
قلت : من الليل قالحدثني سفيان : إسامعيل قالبن ++عن الرسي

 ,يا مذل املؤمنني ۩ قدم من الكوفة إىل املدينة لامعلي بن ++نللحس
تذهب األيام والليالي ++ ال:يقول++ أبي فإين سمعت;تقول ذلك++ ال:قال

 فكرهت أن هيراق بيني ,واقعاهللا ++ فعلمت أن أمر,حتى يملك معاوية
 .وبينه دماء املسلمني

أنا : نا هشيم قال: بكار قالبن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٣٢٠٤
 إمارة اتكرهو++ ال: قال ّ عن علي, عن احلارث, عن الشعبي,لدجما

 ن مجاجم الرجال تندر عا إىلوبينكم وبني أن تنظر++ ما فواهللا;معاوية
 . إال أن يفارقكم معاوية,كواهلها كأهنا احلنظل

 .حني اختلفوا عليه  ّ قال هلم ذاك عليام وإن:قال هشيم
بن ++ زكرياأخربين: علي قالبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٠٥

 كانت اجلامعة عىل : عن ابن عقيل قال,عمروبن ++اهللاعبيدنا : عدي قال
 .معاوية سنة أربعني

: الرزاق قالعبدنا :  ابن زنجويه قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٠٦
رأيت ++ ما: يقولسمعت ابن عباس : منبه قالبن ++ عن مهام,أنا معمر

, ويف اًون منه أرحامُدِرَلك من معاوية كان الناس يُلمق لَخلأا كان ًأحد
 .املتغضب )١(صُعْصُر العِرحب ليس بالضيق احلَص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٧٦:ق[  ۩  

ُ احلَصر العصعص)١( ِأي نكد قليل اخلري, وهو من إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها: ِ َ .
 ).٣/٤٨٥(البن األثري » النهاية«



 ٤٢١ بعرااملجلد ال  
بن ++نا ضامم: سعيد قالبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٠٧

 , رجالكان معاوية قد جعل يف كل قبيل: اليل ققب++ أبي عن,إسامعيل
 : كل يوم فيدور عىل املجالساحلسن يصبح يف++ أبا منا يكنى)١(وكان رجال

 هل نزل بكم الليلة ? هل حدث الليلة حدث?هل ولد فيكم الليلة ولد
 فيقال له ?يسمي++ ما: فيقول, ولد لفالن غالم ولفالن: فيقولون?نازل

 نعم نزل رجل : فيقولون: قال? هل نزل بكم الليلة نازل: فيقول,فيكتب
 كلها أتى فرغ من القبيل, فإذا من أهل اليمن بعياله يسمونه وعياله

 .الديوان فأوقع أسامءهم يف الديوان
بن ++نا ضامم: سعيد قالبن ++ سويدحدثني :۩ قالعبداهللا  −٣٢٠٨

 وصعد ,سفيان++بن أبي++قبيل خيرب عن معاوية++ أباسمعت: إسامعيل قال
ن َ فم, إنام الامل مالنا والفيء فيئنا, يا أهيا الناس:املنرب يوم اجلمعة فقال

 فلام كانت اجلمعة الثانية , فلم جيبه أحد, ومن شئنا منعناهه,نا أعطيناشئ
 , فلام كانت اجلمعة الثالثة قال مثل مقالته, فلم جيبه أحد,قال مثل ذلك

 فيئنا إنام الامل مالنا والفيء كال :فقام إليه رجل ممن حرض املسجد فقال
 فنزل معاوية فأرسل ,اتعاىل بأسيافناهللا ++ن حال بيننا وبينه حاكمناه إىلَم

 ثم فتح معاوية األبواب , هلك الرجل: فقال القوم,إىل الرجل فأدخله
 :للناسمعاوية  فوجدوا الرجل معه عىل الرسير فقال ,فدخل الناس عليه

سيكون من بعدي «:  يقول سمعت النبي ,إن هذا أحياين أحياه اهللا
يف النار كام تتقاحم  )٢(أمراء يقولون فال يرد عليهم قوهلم, يتقامحون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»رجل«اب والصو) ر( كذا يف )١(

 .]ر−أ/٧٧:ق[  ۩  
 ).٤/٣٦(البن األثري » النهاية«.  أي يقعون)٢(



  رابعاملجلد ال ٤٢٢

 أحد فخشيت أن أكون ّ وإين تكلمت أول مجعة فلم يرد علي,»القردة
 إين :منهم, ثم تكلمت اجلمعة الثانية, فلم يرد علي أحد, فقلت يف نفيس

 ّلرجل فرد عليا فقام هذا , ثم تكلمت يف اجلمعة الثالثة,من القوم
 .)١(فأعطاه وأجازه ,منهماهللا ++ فرجوت أن خيرجني,فأحياين أحياه اهللا

نا : سعيد قالبن ++حييىبن ++حممدبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣٢٠٩
بن ++حدثني ربيعة: صالح قالبن ++حدثني معاوية: احلباب قالبن ++زيد

بن ++سمعت معاوية: عامر اليحصبي قالبن ++عبداهللا عن ,يزيد الدمشقي
اهللا ++ديث عن رسولإياك واحل:  يقولاهللا ++سفيان عىل منرب رسول++أبي

يف ِخُ إن عمر كان ي,كان من احلديث عىل عهد عمر ++ ما إال
 .)٢(اهللا ++الناس يف
بن ++نا السميدع: ة قالّشببن ++عمر ۩حدثني:  قالعبداهللا  −٣٢١٠

قال :  قالعبداهللابن ++ عن جابر, عن أبيه,فضالةبن ++نا مبارك: راهب قال
 ,اً معاوية عرشين سنة أمري: يعني,ش ابن هند عا:مروانبن ++امللكعبدلي 

 .وعرشين سنة خليفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٤/١٠٤(» الكامل«وابن عدي يف  ,)١٩/٣٩٣(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(
وضامم فيه مقال, . بن إسامعيل املعافري, به++, عن ضاممبن سعيد++سويدمن طريق 

 ).٣/٤٥٢(للذهبي »  االعتدالميزان«انظر . وتفرد بأحاديث هذا منها
من ) ١٩/٣٧٠(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٤/٩٩(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(

  سمعت:بن عامر اليحصبي قال++اهللا++ عن عبد,بن يزيد++ عن ربيعة,بن صالح++معاويةطريق 
 ., بهمعاوية

 .]ر−ب/٧٧:ق[  ۩  



 ٤٢٣ بعرااملجلد ال  

بن ++نا ضامم: سعيد قالبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢١١
 , لام اشتكى معاوية أخذن جواريه يقلبنه:قبيل قال++ أبونا: إسامعيل قال

 .ا من النارً هو الرجل كل الرجل إن نجا غد, تقلبن حوال:فقال
 أسامة,++ أبونا: سعيد الكندي قالبن ++نا عبداهللا:  قال عبداهللا −٣٢١٢

 مرض معاوية :حازم قال++بن أبي++ عن قيس,خالد++بن أبي++عن إسامعيل
  هل الدنيا إال: فقال)١(لخيبا نِسَ فحرس ذراعيه كأهنام ع,اًا شديدًمرض
 إىل :ر فيكم فوق ثالث فقيلّعمُت أين مل أْدِوَ واهللا لو,رأينا وجربنا++ما

   .وقىضاهللا ++شاء++ ما إىل: قال,يا أمري املؤمننياهللا ++رمحة

برش بن ++نا حممد: منصور قالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣٢١٣
 :فذكر احلديث فقالوا.. . مرض معاوية: عن قيس قال,نا إسامعيل: قال

  ما قد علم أين مل آل,وقىضاهللا ++شاء++ ما إىل: فقال,ورمحتهاهللا ++إىل مغفرة
 .غريهاهللا ++رهك

برش بن ++نا إسحاق:  عمي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢١٤
 عن مكحول ,عمروبن ++ عن حممد,عبيد القريشبن ++نا سعيد: الكويف قال

: ته وولده ثم قال ألم ولد له لام حرضت معاوية الوفاة مجع أهل بي:قال
 , عليهفجاءت بسقط خمتوم مقفل: تكها, قال الوديعة التي استودع)٢(ينأر
 , إنام كنت أدخر هذا هلذا اليوم: فقال: قال)٣(ننا أن فيه جوهر فظ:قال
 : قال,يه ثالثة أثوابفمنديل فيه  ففتحته فإذا , افتحيه: ثم قال هلا:قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٢(للزخمرشي » ديثالفائق يف غريب احل«. جريد النخل: َ العسيب)١(
 ).ر( ضبب عليها يف )٢(
 .بالنصب» ًجوهرا«: واجلادة) ر( كذا يف )٣(



  رابعاملجلد ال ٤٢٤

 ثم : لام قدم من حجة الوداع قالهكساني اهللا ++رسولهذا قميص : فقال
ني هذا اإلزار الذي اكس, ۩ يا رسول اهللا: ثم قلت,اًمكث بعد ذلك ثالث

أرسل به ف ,»إذا ذهبت إىل البيت أرسلت به إليك يا معاوية« :عليك قال
 دعا احلجام فأخذ من شعره اهللا ++ ثم إن رسول,َّإلي اهللا ++رسول

خذه يا « :قالف , لي هذا الشعرْبَ ه, يا رسول اهللا: فقلت:وحليته قال
ا مت فكفنوين يف قميص  فإذا أن, فهو مرصور يف طرف الرداء»معاوية
 وخذوا شعر , وأزروين بإزاره, وأدرجوين يف ردائه,اهللا ++رسول
 ,روا سائره عىل صدريَ وذ,ّريَخْنَ وم)١(ّيَقْدِ فاحشوا به شاهللا ++رسول
 .)٢(أرحم الرامحنياهللا ++وا بيني وبني رمحةّوخل

 وهو ابن ثامن , مات معاوية للنصف من رجب:عمربن ++قال حممد
 . وكانت خالفته تسع عرشة سنة وثالثة أشهر,وسبعني سنة

ّشبة النمريي بن ++حدثني عمر: نا عبداهللا قال:  عبداهللا قال −٣٢١٥
 ,فضالةبن ++نا مبارك: زهدم اجلرمي قالبن ++واهببن ++نا السميدع: قال

بن ++امللكعبدباب ب وقفت :عباس قالبن ++عبداهللابن ++ عن علي,عن أبيه
, فأذن لي والناس حمجوبون وهو عىل فرش قد كاد يغيب ّرَم قمروان يف يو

 )٣(: [...]قلتا ً أحسب اليوم أصبح بارد, يا ابن عباس:فيها فقال لي
 ثم ,أربعني سنةترى ++ ماإن ابن هند عاش مثل: أجل يا أمري املؤمنني, قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٧٨:ق[  ۩  

 ).٢/١١٢١(البن األثري » النهاية«. جوانب الفم:  األشداق)١(
بن عمرو, عن ++من طريق حممد) ٥٩/٢٢٩(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )٢(

 .مكحول, به
 ).ر(عقوفني غري واضح يف بني امل++ ما)٣(



 ٤٢٥ بعرااملجلد ال  

 . ثابتة)١(اممةُهو ذاك عىل قربه ث
بن ++عبداهللانا : يونس قالبن ++ رسيجحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢١٦
 : قيل البن عباس:مليكة قال++ أبي عن ابن,األسودبن ++ عن عثامن,رجاء

 .)٢( إن معاوية قد صحب النبي :إن معاوية أوتر بركعة فقال
شجاع بن ++نا مروان: يونس قالبن ++ رسيجنا:  قالعبداهللا  −٣٢١٧
اوية أخربه أنه  أن مع: عن ابن عباس,جماهد وعطاءعن  ,نا خصيف: قال

بلغنا ++ ما: فقلنا البن عباس)٣(صَقْشِر شعره بمّ قصاهللا ++رأى رسول
 .)٤(اًتهمُ مكان معاوية عىل النبي ++ ما:فقال ۩هذا إال عن معاوية

حدثني بعض : معرش قال++ أبي عن,حممدبن ++ عن حجاجبلغين −٣٢١٨
 يعني , مات معاوية يف النصف من رجب سنة ستني:مشيختنا قال

 . يعني يف أوله, فقدم خربه املدينة يف شعبان,بالشام
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌخوص له ٌضعيف ٌنبت: اممُّالث )١( َّوسد به ُحيشَ امورب باخلوص, ٌشبيه أو ُ  َخصاص به ُ

ٌثاممة الواحدة البيوت, َ  ).١/٧٤: ثمم(» الصحاح يف اللغة«. ُ
 ., بهمليكة++ عن ابن أبي,بن األسود++عثامنمن طريق ) ٣٧٦٤( أخرجه البخاري )٢(
َ املْشقص)٣( َاملعبلة فهو اًعريض كان فإذا ,ٍعريض غري طويال كان إذا َّالسهم ُنصل: ِ ْ ِ .

 ).٢/١١٩٣(البن األثري » النهاية«
 .]ر−أ/٧٨:ق[  ۩  

وأخرجه البخاري . بن شجاع, به++من طريق مروان) ٤/٩٥(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٤(
ن ما كا«بدون قوله . من طريق طاوس, عن ابن عباس) ١٢٤٦(, ومسلم )١٧٣٠(

ًمتهماملسو هيلع هللا ىلص معاوية عىل النبي  َّ ُ«. 



  رابعاملجلد ال ٤٢٦

يبن ++معاوية −١٠٨٠  )*(حيدة القش
 . أحاديث وروى عن النبي , سكن البرصة,حكيمبن ++جد هبز
 :معمر قال++ أبونا: زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢١٩
 ?من أنفسهمر ْيَشُمعاوية من بني قبن ++حكيمبن ++ هبز:الوارثعبدقلت ل
 . نعم:قال

بن ++كعببن ++قشريبن ++معاويةبن ++حيدةبن ++معاوية: سعدبن ++وقال حممد
 .حكيم, كان ممن ينزل البرصةبن ++صعصعة, وهو جد هبزبن ++عامربن ++ربيعة
بن ++نا عبداملجيد: بكار الزبريي قالبن ++نا الزبري:  عبداهللا قال −٣٢٢٠

حدثني : ر, عن ابن شهاب الزهري قالرواد, عن معم++بن أبي++عبدالعزيز
أن النبي  : حكيم, عن أبيه, عن جدهبن ++هبز: رجل من بني قشري يقال له

ْيف كل ذود«: قال  .)٣(»صدقة )٢(مخس سائمة )١(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٣٢٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 
البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٧٤(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٧٦(حاتم ++أبي

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٠(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٧/٣٥(
البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٤١٥(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٠٣(
 ).٢٨/١٧٢(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٤٩(

ْ الذود)١( البن األثري » النهاية«. بني الثالث إىل العرش++ما: وقيل. بني الثنتني إىل التسع++ما: َّ
)٢/٤٢٦.( 

 ).٢/١٠٣٩(ثري البن األ» النهاية«. الراعية:  السائمة من الامشية)٢(
 نا :بن سام++بن جعفر++ حدثنا حممد):٧٧٧٨( »املعجم األوسط« أخرجه الطرباين يف )٣(

 عن الزهري إال , عن معمر,مل يرو هذا احلديث«: قال الطرباين. , بهبن بكار++الزبري
 = . » عن هبز, عن معمر,الرزاق++ ورواه عبد,عبداملجيد تفرد به الزبري



 ٤٢٧ بعرااملجلد ال  

بكار, وهو عندي مما رواه بن ++وال أعلم حدث هبذا احلديث غري الزبري
 .يه, عن جده أحاديث قد روى عن هبز, عن أب)١(معمر, عن هبز; ألن معمر

 .إبراهيمبن ++نا مكي: خملد قالبن ++ شجاعنا:  قالعبداهللا  −٣٢٢١
 الواحدعبد نا :إبراهيم قاالبن ++أيوب ويعقوببن ++ زياد −٣٢٢٢

  كان النبي : عن جده قال, عن أبيه,حكيمبن ++ نا هبز:واصل قاالبن ا
 وإن , صدقة مل يأكل فإن قيل»أهدية أم صدقة?« : عنهبيشء سأل َِيتُأإذا 
 .واللفظ حلديث زياد.)٢(هدية بسط يده ۩قيل

بن ++الواحدعبد ومل حيدث هبذا احلديث عن هبز غري مكي و:
 .زياد فيام أعلم

* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++املجيد++يرويه عبد«:  عن هذا احلديث فقال)٧/٩٠(» للالع«وسئل الدارقطني يف 
بن بكار, عن ++رواد, عن معمر, واختلف عنه; حدث به الزبري++بن أبي++عبدالعزيز

 ووهم يف ذكر الزهري, والصواب عن .عبداملجيد, عن معمر, عن الزهري, عن هبز
يمون اخلياط, عن بن م++كذلك رواه حممد. بن حكيم++املجيد, عن معمر, عن هبز++عبد

 .»عبداملجيد
 .»ًمعمرا«, والصواب بالنصب )ر( كذا يف )١(

 .]ر−أ/٧٩:ق[  ۩  
 عن , عن أبيه,بن حكيم++هبزمن طريق ) ٢٦١٣(, والنسائي )٦٥٦( أخرجه الرتمذي )٢(

 .»حسن غريب«: الرتمذي قال ., بهجده



  رابعاملجلد ال ٤٢٨

كم السلميبن ++معاوية −١٠٨١  )*(ا
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

نا : املقدام قالبن ++األشعث أمحد++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣٢٢٣
 عن ,كثري++بن أبي++ عن حييى,نا أيوب: اوي قالَفُّالرمحن الطعبدبن ++حممد
 :احلكم قالبن ++ عن معاوية,يساربن ++عطاءعن  ,ميمونة++بن أبي++هالل

 : فعطس رجل من القوم يف صالته فقلت,اهللا ++صليت خلف رسول
شأنكم ترموين ++ ما,اهَيَّمُ أَلْكُث وا: القوم فقلتّ فنظر إلي: قال,يرمحك اهللا
 , فرضبوا أفخاذهم فعرفت أهنم يصمتوين فصمت: قال!?بأبصاركم

 ًرأيت معلما قبل وال بعد++ ما صالته, فبأبي هو وأمي,اهللا ++فقىض رسول
إن هذه «:  ثم قال, وال شتمني)١(رينَهرضبني وال َك++ ماا منهًأحسن تعليم

الم الناس هذا, إنام هو التكبري والتسبيح يصلح فيها يشء من ك++ الالصالة
 .)٢(»وقراءة القرآن

عثامن الصواف وشيبان ++بن أبي++ وروى هذا احلديث حجاج:
بن ++حييى كلهم عن حييىبن ++شداد وأبان العطار ومهامبن ++النحوي وحرب

 .ا ليس يف حديث أيوبًا كثريً يف احلديث كالموا وزاد,كثري++أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن »  والتعديلاجلرح«, و)٧/٣٢٨(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٧٣(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٧٦(حاتم ++أبي

الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٠٠(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٣(
 ).٢٨/١٧٠(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٤٨(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٤١٤(

ْ الكهر)١(  ).٤/٣٩٥(البن األثري » النهاية«. قبال بوجه عبوساالنتهار واالست: َ
 عن ,ميمونة++بن أبي++ عن هالل,كثري++بن أبي++حييىمن طريق ) ٥٣٧( أخرجه مسلم )٢(

 .بن احلكم السلمي++ عن معاوية,بن يسار++عطاء



 ٤٢٩ بعرااملجلد ال  

بن ++كثري, عن عطاء++بن أبي++ وهالل الذي روى عنه حييى:
ميمونة, ++بن أبي++هالل: كثري++بن أبي++احلكم سامه حييىبن ++يسار, عن معاوية
كثري, وروى عنه ++بن أبي++ّسعد, فسماه مثل تسمية حييىبن ++روى عنه زياد

:  فقال۩سليامنبن ++أسامة, وروى عنه فليحبن ++هالل: أنس فقالبن ++مالك
 .ّعليبن ++هالل

  عن عطاء, عن هالل ببعض هذا احلديث,أنسبن ++وقد حدث مالك
 .احلكمبن ++ ومل يقل معاوية,احلكمبن ++ عن عمر,يساربن ا

 نا مالك:  الزبريي قالعبداهللابن ++ مصعبنا:  قالعبداهللا  −٣٢٢٤
احلكم بن ++ عن عمر,يساربن ++ عن عطاء,أسامةبن ++ عن هالل,أنسبن ا

 ففقدت )١(عْلَا لي بسً إن جارية كانت ترعى غنم, يا رسول اهللا:قلت: قال
 أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من :التق فسألتها ف,شاة من الغنم

 »أين اهللا?« :اهللا ++ رقبة فقال هلا رسولّ فلطمت وجهها وعلي,بني آدم
 .)٢(»أعتقها«: , قالأنت رسول اهللا:  قالت»فمن أنا?«: يف السامء, قال: قالت

 :احلكم فقالبن ++أنس يف اسم معاويةبن ++ وخالف مالك:
 عن ,سلمة++ أبي عن, وقد روى الزهري, إنه وهم:احلكم ويقالبن ++عمر

 . والكهانةاحلكم من هذا احلديث قصة الطريبن ++معاوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]ر−ب/٧٩:ق[  ۩  
ْ سلع)١(  ).٣/٢٣٦(» معجم البلدان«. جبل بسوق املدينة: َ
 عن ,بن يسار++ عن عطاء,بن أسامة++عن هالل) ١٥١١(» املوطأ« أخرجه مالك يف )٢(

 ., بهبن احلكم++عمر



  رابعاملجلد ال ٤٣٠

 ,أويس++ أبونا: مزاحم قال++بن أبي++ منصورنا:  قالعبداهللا  −٣٢٢٥
 أنه سأل ,احلكم السلميبن ++ عن معاوية,سلمة++ أبونا: عن الزهري قال

ذاك يشء جيده أحدكم يف نفسه فال « : عن الطرية فقالاهللا ++رسول
 .)١(»يصدنكم
نا : عباد الفرغاين قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٢٦
 ,محيدبن ++فارنا ص: موسى قالبن ++نا أمحد: حممد الزهري قالبن ++يعقوب
اهللا ++كنا مع رسول: عن أبيه قال ,احلكم السلميبن ++معاويةبن ++عن كثري

ر  فأصاب رجله جدا,ًقاخندا له ًفرساحلكم بن ++ فأبرى أخي علي
باسم « : وما نزل عن فرسه فمسحها وقال فأتى النبي ,هاّ فدقاخلندق

 .)٢( فام آذاه منها يشء,»اهللا
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أخربنا ابن وهب:بن حييى قاال++الطاهر وحرملة++حدثني أبو): ٥٣٧( أخرجه مسلم )١(

 . الزهري, به عن ابن شهاب,أخربين يونس
, ثم بن مندهلبغوي والطرباين وابن السكن وا ل)٤/٥٦٢(» اإلصابة« عزاه احلافظ يف )٢(

بن ++ يف اإلسناد صفار: قلت.نعرفه إال من هذا الوجه++ غريب ال:بن مندهاقال «: قال
 .»يعرف++محيد ال



 ٤٣١ بعرااملجلد ال  

 )*( التجي)١(يجِدَحبن ++معاوية −١٠٨٢
 . وروى عن النبي ,معاوية عىل مرص ۩كان عامل

بن + معاوية:عبيد قال++ أبي عن, عميحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٢٧
 .ن جتيب إىل مذحجم ,جفنةبن ++ديجح

 نا وهب: محاد النريس قالبن ++األعىلعبد نا:  قالعبداهللا  −٣٢٢٨
بن ++ حيدث عن يزيد,أيوببن ++ سمعت حييى:قال++ أبينا: جرير قالبن ا

سمعت : ديج قالحبن ++ عن معاوية,قيسبن ++ عن سويد,حبيب++أبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيده ابن ++بفتح احلاء املهملة وكرس الدال, وهو خطأ; وصوابه ما) ر( كذا ضبطه يف )١(
ا قال وكذ. » بضم احلاء وفتح الدال:يجَدُح«:  بقوله)٢/٣٩٥(» اإلكامل«ماكوال يف 
وكذا . »اًرّصغُ م,بن حديج بمهملة ثم جيم++معاوية«: )٦/١٤٧( » اإلصابة«احلافظ يف 

 ).٣/٨٦(» توضيح املشتبه«ضبطه ابن نارص يف 
بن ++بن جفنة++بن حديج++عاويةم«): ٣/١٤١٣(» االستيعاب«الرب يف ++نسبه ابن عبد(*) 

بن ++بن أرشس++بن سعد++أسامةبن ++بن جعفر++معاويةبن ++شمس++بن عبد++بن حارثة++قنربة
. ل التجيبيي وق, وقد قيل اخلوالين, وقد قيل الكندي,بن السكون السكوين++شبيب

ويف صحبته خالف; لذا ذكره مغلطاي يف  .»اهللا تعاىل السكوين++والصواب إن شاء
فذكر عن اإلمام أمحد أنه ) ٢/١٩٠(» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«

بن سفيان وابن حبان ذكراه يف التابعني, وممن جزم ++ته, وكذا يعقوبأنكر صحب
اجلرح «حاتم يف ++, وابن أبي)٧/٣٢٨(» التاريخ الكبري«بصحبته البخاري يف 

الطبقات «, وابن سعد يف )٣/٣٧٤(» الثقات«, وابن حبان يف )٨/٣٧٧(» والتعديل
معرفة «نعيم يف ++وأبو, )٣/٧٦(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٧/٥٠٣(» الكربى
 ,له صحبة«: )٢٨/١٦٤(» هتذيب الكامل«, وقال املزي يف )٥/٢٥٠٢(» الصحابة
 .)٦/١٤٧( » اإلصابة«: , وانظر» والصحيح األول.صحبة له++ ال:وقيل

 .]ر−أ/٨٠:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٤٣٢

ْغدوة«:  يقولاهللا ++رسول أو روحة خري من الدنيا وما اهللا ++يف سبيل )١(َ
 .)٢(»فيها

حممد بن ++ وزهريعبداهللابن ++ هارون:  قالعبداهللا  −٣٢٢٩
بن ++نا يزيد: أيوب قال++بن أبي++نا سعيد: ال قعبدالرمحن املقرئ++ أبو نا:قاال
ديج التجيبي حبن ++ عن معاوية,قيس التجيبيبن ++ عن سويد,حبيب++أبي
َإن كان يف يشء شفاء ففي رشطة محجم, أو « :اهللا ++قال رسول: قال ْ ِ

 .)٣(»ّرشبة عسل, أو َكية بنار تصيب أملًا, وما أحب أن أكتوي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ الغدوة)١( البن األثري » النهاية«. املرة من الغدو, وهو سري أول النهار نقيض الرواح: َ

)٣/٦٤٩.( 
من طريق ) ١٩/٤٣١(» الكبري«, والطرباين يف )٦/٤٠١(» همسند« أخرجه أمحد يف )٢(

 ., بهبن حديج++ عن معاوية,بن قيس++ أو عن سويد,حبيب++بن أبي++يزيد
, والطرباين يف )٦/٤٠١(» مسنده«, وأمحد يف )٧٦٠٣(» الكربى« أخرجه النسائي يف )٣(

 عن ,قيسبن ++سويد عن ,حبيب++بن أبي++يزيدمن طريق ) ٩٣٣٧(» األوسط«
 . , بهديجُحبن ++معاوية

 تفرد ,بن خديج إال هبذا اإلسناد++اليروى هذا احلديث عن معاوية«: قال الطرباين
 .»حبيب++بن أبي++به يزيد



 ٤٣٣ بعرااملجلد ال  

 )*(سلميجاهمة البن ++معاوية −١٠٨٣
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

بن ++نا حييى: يونس قالبن ++ رسيجحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٣٠
, عن ركانةبن ++يزيدبن ++طلحةبن ++ عن حممد, عن ابن جريج,سعيد األموي

 : فسألته عن الغزو فقال أتيت النبي :جامهة قالبن ++أبيه, عن معاوية
 .)١(»فالزمها; فإن اجلنة حتت رجليها« : نعم قال: قلت»هل لك من أم?«

 . وهذا احلديث وهم األموي عندي يف إسناده:
شجاع بن ++ والوليدعبداهللابن ++ هارونناه:  قالعبداهللا  −٣٢٣١

 ۩أخربين: ابن جريج حدثني به قال: حممد قالبن ++نا حجاج: وغريمها قالوا
بن ++معاويةبن ++ عن أبيه طلحة,الرمحنعبدبن ++عبداهللابن ++طلحةبن ++حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلنابة «اختلف يف صحبته; بسبب اختالفهم يف حديثه اآليت; ولذا أدخله مغلطاي يف (*) 

وذكر أن ابن سعد وابن حبان ) ٢/١٨٨(» الصحابةإىل معرفة املختلف فيهم من 
خمتلف فيه, وأما : نعيم قال++كالمها جعله مرة يف الصحابة ومرة يف التابعني, وأن أبا

 .حاتم فجزما بصحبته, وذكره الرتمذي يف الصحابة++البخاري وأبو
البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٣٢٩(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر

البن » معجم الصحابة«, و)٣/٣٧٤(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٧٧(حاتم ++أبي
البن » االستيعاب«, و)٥/٢٥٠٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٤(قانع 
 »تقريب التهذيب«وقال يف ) ٦/١٤٦(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٤١٣(الرب ++عبد

هتذيب « يف , وقال املزي» إن له هو صحبة: وقيل,ألبيه وجده صحبة«: )٥٣٧(
 .»بن جامهة السلمي له صحبة++معاوية«: )٢٨/١٦٢(» الكامل

بن سعيد األموي, ++حييىمن طريق ) ٦٠٧٨(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)١(
 .بعده++وانظر ما. بهبن جامهة, ++بن ركانة, عن معاوية++بن يزيد++عن ابن جريج, عن حممد

 .]ر−ب/٨٠:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٤٣٤

 أردت أن , يا رسول اهللا: فقال أن جامهة جاء إىل النبي :جامهة السلمي
 . وذكر احلديث...)١(»هل لك من أم?« : قال,أغزو
نا : علي اجلوزجاين قالبن ++ حممدحدثني:  عبداهللا قال −٣٢٣٢

نا ابن جريج, عن : قالحبيب بن ++نا سفيان: مبارك قالبن  اعبدالرمحن
 .)٢(نحوه... جامهة, عن أبيه, عن النبي بن ++طلحة, عن معاويةبن ++حممد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, واحلاكم )٣/٤٢٩(» مسنده«, وأمحد يف )٢٧٨١(, وابن ماجه )٣١٠٤ ( أخرجه النسائي)١(

بن ++بن طلحة++ أخربين حممد: قال,ابن جريجًمجيعا من طريق ) ٢/١١٤(» املستدرك«يف 
 . , بهبن جامهة++ عن معاوية,اهللا++بن عبد++ عن أبيه طلحة,الرمحن++بن عبد++اهللا++عبد

 . » مل خيرجاه و,هذا حديث صحيح اإلسناد«: قال احلاكم
 , عن أبيه,بن حييى++رواه سعيدو«: )٦/١٧٨(» شعب اإليامن«وقال البيهقي يف 

بن جامهة ++ عن معاوية, عن أبيهة, عن رحيان,بن طلحة++ أخربين حممد:عن ابن جريج
 ورواية حجاج عن »التاريخ«وهو مما ذكره البخاري عنه يف . ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي يالسلم

 فقيل عنه :بن يسار++بن إسحاق++ واختلف فيه عىل حممد. واهللا أعلم,ابن جريج أصح
 عنه عن : و قيل. عن معاوية األسلمي هبذا,اهللا++بن عبد++طلحة++ عن أبي,عن الزهري

 أتيت يبن جامهة األسلم++ عن معاوية,بكر++بن أبي++بن عبدالرمحن++بن طلحة++حممد
بن ++اهللا++بن عبد++حةبن طل++ عن حممد, رواية ابن جريج:والصواب .هبذاملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 وكذلك رواه ,بن جامهة++ عن معاوية, عن أبيه,بكر الصديق++بن أبي++الرمحن++عبد
 يف ذكر )١/٤٤٦( »اإلصابة«وتوسع احلافظ يف . اهـ. » عن ابن جريج,عاصم++أبو

 .»بن العباس++جامهة«: اخلالف يف احلديث يف ترمجة
بن ++ نا عبدالرمحن:بن املثنى++حدثنا معاذ: )١/١٥٨(» معجم الصحابة« أخرجه ابن قانع يف )٢(

 ,بن جامهة++ عن معاوية,بن طلحة++ عن حممد, عن ابن جريج,بن حبيب++ نا سفيان:املبارك
 نا حجاج, عن ابن :بن معني++ نا حييى:بن املثنى++وحدثناه معاذ«: قال ابن قانع. , بهعن أبيه

 أن جامهة السلمي جاء :يامهة السلمبن ج++بن طلحة, عن معاوية++حدثني حممد: جريج قال
بن ++بن إسحاق, عن حممد++ورواه حممد:  قال القايض ابن قانع.فذكر نحوه, ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي 

وتقدم من كالم البيهقي . »طلحة فزاد يف اإلسناد رجلني ومل يذكر أباه وجوده ابن جريج
بكر ++بن أبي++الرمحن++بن عبد++اهللا++بن عبد++بن طلحة++رواية ابن جريج عن حممدأن الصواب 

 . بن جامهة++ عن معاوية, عن أبيه,الصديق



 ٤٣٥ بعرااملجلد ال  

 . عن أبيه: وزاد, طلحة: نقص من إسناده:

زنيبن ++سويدبن ++معاوية −١٠٨٤  )*(مقرن ا
 . وروى عن النبي ة,سكن الكوف

نا :  قال,يبةش++بن أبي++نا عثامن:  قالنا:  قالعبداهللا  −٣٢٣٣
بن ++ عن معاوية, عن عامر, عن مطرف,زبيد++ أبوالقاسمبن ++ربثع

يا كافر : إذا قال الرجل ألخيه«: اهللا ++قال رسول: مقرن قالبن ++سويد
 .)١(»فقد باء هبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثم , ثم راء مكسورة,بقاف«: »نِّقرُم«:  فقال)٧/٢١٨(» اإلكامل«قيده ابن ماكوال يف (*) 

 .»نون
» التقريب«خمتلف يف صحبته, والراجح أنه تابعي كام رصح بذلك احلافظ يف 

هو «: )٦/١٥٥( »اإلصابة«ويف , »مل يصب من زعم أن له صحبة«: فقال) ٥٣٨(
 .»بن عازب يف صحيح مسلم وغريه++ وحديثه عن أبيه وعن الرباء,مشهور يف التابعني

: وقال) ٢/١٩١(» اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة«وأدخله مغلطاي يف 
ليس يصححون سامعه, وقد روي «: أمحد العسكري يف مجلة الصحابة, وقال++ذكره أبو«

أورده : وكذا أو موسى املديني وقال. ; لام ذكره البغوي يف الصحابة مل يرتدد»مرسال
نعيم وابن فتحون والعجلي وابن حبان ++ًبن سفيان, وذكره فيهم أيضا أبو++احلسن

 .»وغريمها يف التابعني
البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٣٣٠(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف

للعجلي » معرفة الثقات«, و)٥/٤١٢(البن حبان » الثقات«, و)٨/٣٧٨(حاتم ++أبي
ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٧/٢١٨(البن ماكوال » اإلكامل«, و)٢/٢٨٤(
البن » اإلصابة«, و»بن سفيان واملنيعي يف الوحدان++ذكره احلسن«:  وقال)٥/٢٥٠٩(

 ).٢٨/١٨١(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٥٥(حجر 
 ثنا :شيبة++بن أبي++عثامنمن طريق  )٦٠٨٥(» معرفة الصحابة«م يف نعي++ أخرجه أبو)١(

 . به, بن القاسم++عبثر
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نا ابن : املنذر الطريفي قالبن ++ عليحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٣٤
كنا بني : سويد قالبن ++ية عن معاو,السفر++ أبي عن, عن مطرف,فضيل

ِّمقرن لنا غالم َ  يا : فشكا إليه فأعتقه فقيل فأتى النبي , فلطمه بعضناُ
 .)١(»فلتخدمهم حتى يستغنوا« : إنه ليس لنا خادم غريه قال,رسول اهللا

ذ −١٠٨٥  )*(معاوية ا
بن ++نا برش: عيسى املرصي قالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣٢٣٥

 عن معاوية اهلذلي ,عامربن ++سليمبن ++عثامنبن ++حريزنا : بكر قال
 ۩إن املنافق ليصوم فيكذبه اهللا, ويصلي فيكذبه«:  قالصاحب النبي 

اهللا, ويتصدق فيكذبه اهللا, ويقوم فيكذبه اهللا, ويقاتل فيكذبه اهللا, ويقتل 
 .)٢(»من أهل الناراهللا ++فيجعله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بن سويد++عن معاوية) ١٦٥٨( أخرجه مسلم )١(

البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٣٣١(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 
ذكره فيمن نزل ) ٧/٤٢٢(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٨/٣٨٠(حاتم ++أبي

:  وقال)٥/٢٥٠٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, وملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++الشام من أصحاب رسول
بن عامر احلميص, ذكره املنيعي يف ++معاوية اهلذلي غري منسوب, حديثه عند سليم«

روى , معاوية اهلذلي«: وقال) ٣/١٤٢٥(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و»الوحدان
 وهو من , يف الشاميني, مذكور فيمن نزل محصّيعد. ريبن عامر اخلبائ++عنه سليم

 .ذكره البخاري يف الصحابة« :وقال) ٦/١٦٣(البن حجر » اإلصابة«, و»حلفاء قريش
 .» عداده يف أهل محص:بن مندهاوقال 

 .]ر−أ/٨١:ق[  ۩  
من طريق املصنف, وابن سعد يف ) ٦٠٧٩( »معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)٢(

بن عثامن, ++حريز: من طريق) ٤٤(» صفة املنافق«, والفريابي يف )٧/٤٢٢ (»الطبقات«
 ., فذكرهملسو هيلع هللا ىلصبن عامر, عن معاوية اهلذلي صاحب النبي ++عن سليم



 ٤٣٧ بعرااملجلد ال  

 )*(عبداهللابن ++معاوية −١٠٨٦
بن ++عبداهللانا : عمر قالبن ++اهللاعبيد دثناح:  قالعبداهللا  −٣٢٣٦

 عن ,ربيعة القريشبن ++أخربين جعفر: رشيح قالبن ++نا حيوة: يزيد قال
 قرأ يف صالة اهللا ++ حدثه أن رسولعبداهللابن ++ن معاويةأ :األعرج
 .)١( التي فيها الدخان﴾üΝm﴿املغرب 

زنيبن ++معاوية −١٠٨٧  )*(معاوية ا
 .هللا ا++ عىل عهد رسولّويفُت

بن +نا يونس: منصور املروزي قالبن ++ أمحدنا:  قالعبداهللا  −٣٢٣٧
بن ++ عن معاوية, عن احلسن, عن يونس,سهل++بن أبي++نا صدقة: حممد قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكره البغوي ,اهللا غري منسوب++بن عبد++معاوية«: )٦/١٥٧(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 .»كه ابن فتحونواستدر«: , وذكر حديثه ثم قال»واإلسامعيلي يف الصحابة
 أن ,بن ربيعة++جعفر: من طريق) ٩٨٨( هذا حديث مضطرب; فقد أخرجه النسائي )١(

 اهللا++ حدثه أن عبد,بن جعفر++اهللا++بن عبد++حدثه أن معاويةاألعرج, بن هرمز ++الرمحن++عبد
بن ++عبد اهللا«فجعله من مسند . , فذكرهملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++ حدثه أن رسول,بن مسعود++بن عتبةا

 . »بن مسعود++عتبة
 ثنا : ثنا حيوة:حدثنا املقرئ: عمر++ قال ابن أبي):٥٤٩ح ( »املطالب العالية«ويف 
 حدث عن ابن مسعود ,اهللا++بن عبد++ إن معاوية:بن ربيعة, عن األعرج قال++جعفر

 .»ابن مسعود«فذكر احلديث, وجعله من مسند . ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++أن رسول: 
بن ++معاوية«): ٣/١٤٢٣(» االستيعاب«الرب يف ++داختلفوا يف اسمه; فقال ابن عب(*) 

 مالكبن ++أنس حديثه روى, ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة يف ويفُت ي,الليث ويقال املزين معاوية
» اإلصابة«َّوخطأ احلافظ يف . »هذا معاوية والد اسم يف اآلثار واختلفت ,أمامة++وأبو

 فانظره إن وعرض االختالف يف اسم أبيه فأطال,» الليثي«من نسبه ) ٦/١٥٩(
 ).٥/٢٥٠٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«وانظر ترمجته يف . أحببت مزيد فائدة



  رابعاملجلد ال ٤٣٨

 يا : فقالا بتبوك فأتاه جربيل ً كان غازياهللا ++ أن رسول:معاوية
 فقال »نعم« : قال?معاوية املزينبن ++ هل لك يف جنازة معاوية,حممد

اهللا ++ فجاء رسول,)١(ج له عن اجلبال واآلطامّ ففر,جربيل بيده هكذا
 فصىل عىل ,)٢( يميش ومعه جربيل ومعه حينئذ سبعون ألف

َيا جربيل, بم بلغ معاوية هذا?« :اهللا ++معاوية فقال رسولبن ++معاوية ِ« 
ا ًا وراكبًا وقاعدًئم كان يقرؤها قا﴾&ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr﴿ بكثرة قراءته :قال

 .)٣(بلغ++ ما فبها بلغ,اًوماشي
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٣٠(البن األثري » النهاية«. األبنية املرتفعة كاحلصون:  اآلطام)١(
 .»ًألفا«والصواب بالنصب ) ر( كذا يف )٢(
 )٢٥٥٣(» يامنشعب اإل«والبيهقي يف  ,)١٠٤١(»  املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )٣(

 عن , عن احلسن, عن يونس,سهل++بن أبي++ ثنا صدقة:بن حممد املعلم++يونسمن طريق 
 . بن معاوية++معاوية

 ويف اجلنائز من ,»وةبدالئل الن« وقد رويناه يف كتاب ,هذا مرسل«: قال البيهقي
 .» وهذا املرسل شاهد هلام, من وجهني آخرين موصلني»السنن«



 ٤٣٩ بعرااملجلد ال  

 )*(معاوية الليثي −١٠٨٨
 .ًا حديثوروى عن النبي , سكن البرصة

بن ++نا عمرو: زهري قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٣٨
 عن ,عاصمبن ++ عن نرص, عن قتادة, القطانعمرانأنا : مرزوق قال

ْيصبح الناس مجدبني, «:  قال اهللا++۩ أن رسول:معاوية الليثي ُ
ْمطرنا بنوء : فيصبحون مرشكني يقولون: برزق من عنده قالاهللا ++فيأتيهم َ

 .)١(»كذا وكذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاوية الليثي ذكره البخاري وغريه يف «: )٦/١٦٣(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 
 :عمر++ قال أبو−وذكر احلديث–  عداده يف أهل البرصة:بن مندها قال .الصحابة

 وقد ,اًبن حيدة ومعاوية الليثي واحد++ وجعل البخاري معاوية,يضطربون يف إسناده
 وما وقفت عىل ,تفرقة ال»تاريخ البخاري« املوجود يف نسخ : قلت.حاتم++أنكره أبو

 . اهـ. »عمر++وجه االضطراب الذي ادعاه أبو
, )٧/٣٢٩(» التاريخ الكبري«وما قاله احلافظ هو الذي وجدناه يف مطبوع : قلت
قاله ابن ++مانع أن يكون اإلمام البخاري ذكره يف مصدر آخر له, ويؤكد هذا ما++ولكن ال

 البخاري معاوية الليثى جعل«: )٨/٣٧٦(» اجلرح والتعديل«حاتم يف ++أبي
بن ++معاوية الليثى ليس هو بمعاوية: بى يقولأا فسمعت ًبن حيدة واحد++ومعاوية

  .»حيدة هو غريه
» معرفة الصحابة«, و)٣/٧٧(ع البن قان» معجم الصحابة«: وانظر ترمجته يف

 ).٣/١٤٢٥(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٠٢(نعيم ++ألبي
 .]ر−ب/٨١:ق[  ۩  

, والطرباين يف )٣/٤٢٩(» مسنده«, وأمحد يف )١٣٥٨(داود الطياليس ++ أخرجه أبو)١(
معرفة «نعيم يف ++, وأبو)٣/٧٧(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٢٥٢٨(» األوسط«

 ي,بن عاصم الليث++ عن نرص,قتادةمن طريق عمران القطان, عن ) ٦٠٧٢(» الصحابة
 = . عن معاوية الليثي



  رابعاملجلد ال ٤٤٠

ة ه مغ  باب من ا
ة −١٠٨٩ غ  )* (عبداهللا++ أبو,شعبة الثقفيبن ++ا

 . أحاديث صاحلة وروى عن النبي ة,سكن الكوف
بن ++ املغرية:عبيد قال++ي أب عن, عميحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٣٩
بن ++عمروبن ++كعببن ++مالكبن ++معتببن ++مسعودبن ++عامر++بن أبي++شعبة
 .ثقيفبن ++عوفبن ++سعد

 عمروبن ++جعيلبن ++لمْيَوُطبن ++عمرو++بن أبي++ أسامء بنت األفقم:وأمه
 .نرصبن ++امنْهُدبن ا

 فكناه عمر ,عيسى++ أبا:ا يكنىً وكان قديمعبداهللا,++ أبو:وكنية املغرية
 .عبداهللابأبي 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »عمران إال قتادة عن احلديث هذا يرو مل«: قال الطرباين
 وقال .أخرجه الطياليس يف مسنده عنه«: )٦/١٦٣(» اإلصابة«وقال احلافظ يف 

بن حيدة ومعاوية الليثي ++ وجعل البخاري معاوية. يضطربون يف إسناده:عمر++أبو
ما  و, التفرقة»تاريخ البخاري« املوجود يف نسخ : قلت.حاتم++ وقد أنكره أبو,اًواحد

 .»عمر++وقفت عىل وجه االضطراب الذي ادعاه أبو
» اجلرح والتعديل«, و)٧/٣١٦(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف(*) 

» الطبقات الكربى«, و)٣/٣٧٢(البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٢٤(حاتم ++أبي++البن
» ةمعرفة الصحاب«, و)٣/٨٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٦/٢٠(البن سعد 

» اإلصابة«, و)٤/١٤٤٥(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٨٢(نعيم ++بيأل
 ).٢٨/٣٦٩(» هتذيب الكامل«, و)٦/١٩٧(البن حجر 



 ٤٤١ بعرااملجلد ال  

 ابن : يعني,نا محاد: ح قالونا ر: مسلم قالبن ++ بذلك علي −٣٢٤٠
 أن رجال جاء فنادى يستأذن ألبي عيسى عىل :أسلمبن ++نا زيد: سلمة قال

 فقال , أنا:شعبةبن ++ قال املغرية?عيسى++ أبونَ م:أمري املؤمنني فقال عمر
 عبداهللاتكتنون بأبي ++ مانى العرب فهل لعيسى من أب أما يف ك:عمر
 فأشهد أن النبي : فقال رجل من أصحاب النبي ?الرمحنعبد++وأبي
تقدم من ++ مافر لهُقد غإن النبي  : كان يكني هبا املغرية, فقال عمر 

 .)١(عبداهللا++ أبا فكناه,فعل بناُي++ ماندري++ ال وإنا,ذنبه وما تأخر
 عن ,أسامة++ أباسمعت:  هارون قالنيحدث:  قالعبداهللا  −٣٢٤١

 .عبداهللا++ أبوشعبةبن ++ كنية املغرية:قيس قالبن ++إسامعيل
 .إن أول مشهد شهده املغرية مع النبي  احلديبية: ويقال: قال هارون

أنا : نا يزيد قال:  جدي قالحدثني :۩ قالعبداهللا  −٣٢٤٢
َّيا بني« :قال لي النبي :  عن املغرية قال,ن قيسع ,إسامعيل َ ُ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++ عن زيد,بن سلمة++محاد من طريق )٦٠/٢٠(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(

, فذكره هكذا مرس: أسلم  . أن رج
 : عن أبيه,بن أسلم++ عن زيد,بن سعد++هشامن طريق م) ٤٩٦٥(داود ++وأخرجه أبو

, فذكرهبن اخلطاب++أن عمر  . 
 .]ر−أ/٨٢:ق[  ۩  

خالد, عن ++بن أبي++من طريق إسامعيل) ٢١٥٢(ومسلم ) ٧١٢٢( أخرجه البخاري )٢(
أحد عن الدجال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ما سأل رسول« :قالبن شعبة ++حازم, عن املغرية++بن أبي++قيس

» يا بني«: وقوله. » وما ينصبك منه إنه لن يرضك, أي بني:يلته عنه فقال لأكثر مما سأ
 .ليس يف البخاري



  رابعاملجلد ال ٤٤٢

موسى بن ++حدثني حممد: عمر قالبن ++سعد عن حممدبن ++ورواه حممد
 , مصاب العني)١(والُشعبة رجل طبن ++ كان املغرية: عن أبيه قال,الثقفي

 .أصيب بالريموك
نا عبدالرزاق, : زنجويه قالبن ++حدثني حممد:  عبداهللا قال −٣٢٤٣

ُشعبة يعد من دهاة قريشبن ++غريةكان امل: عن معمر, عن الزهري قال ّ ُ .  

 ,كان يقال للمغرية مغرية الرأي لدهائه وعقله: )٢(سعدبن ++قال حممد
 فخرج مع عدة منهم وفدوا إىل املقوقس فأجازهم ,وكان عىل دين قومه

 فلام كانوا , فوجد يف نفسه من ذلك فانرصفوا, باملغريةَرَّصَبجوائز وق
ِالطريق رشبوا فلام ثمببعض   ,شعبة فقتلهمبن ++ عدا عليهم املغرية)٣(لواَ

 فأخربه اخلرب فقال , فأسلم وقدم عىل النبي ,كان معهم++ ماوأخذ مجيع
ُّاإلسالم جيب«: اهللا ++رسول اهللا ++ وخرج مع رسول»كان قبله++ ما)٤(ُ

 وكان يلزم ,دة سنة ست من اهلجرةْعَ يف عمرة احلديبية يف ذي الق
سفاره ومقامه باملدينة وحيمل وضوءه معه وشهد دفن النبي  يف أالنبي 

 إىل أهل البحر وشهد الياممة وفتوح الشام مع بكر ++ أبو وبعثه,
ن ا وك, وشهد الريموك وأصيبت عينه يومئذ وشهد القادسية,املسلمني

 وواله عمر البرصة ففتح ,ا لعمرًفتوح م ووليُتْسُرسول سعد إىل ر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ُرجال طواال«, والصواب بالنصب )ر( كذا يف )١(
 ).٤/٢٨٥(البن سعد » الطبقات الكربى «)٢(
ِ أي سكروا)٣(  ).١/٦٤٣(البن األثري » النهاية«. َ
 ).١/٦٦٨( البن األثري» النهاية«.  أي يقطع ويمحو)٤(



 ٤٤٣ بعرااملجلد ال  

 يرير ت وسوق األهواز وغزا هن)٣( وأبزقباذ)٢(ت ميسانْسَ ود)١(سانْيَم
بن ++ومناذر الكربى وفتح مهذان وشهد هناوند وكان عىل مسرية النعامن

وكان أول من وضع ديوان البرصة ومجع الناس ليعطوا , ۩مقرن يومئذ
 ثم ,عليه وولي الكوفة لعمر بعد البرصة فقتل عمر وهو عىل الكوفة

 )٤(بَهْواال أصُط وكان , عليهاٍة ومات هبا وهو والملعاويذلك وليها بعد 
 , الشفتني)٧(صَلْأربعة, أقا ًيفرق رأسه فرق, )٦(ف كثي)٥(اًدْعَ جالشعر
ْ, عبلاهلامةم ضخ  .بني املنكبني++ ما بعيد, الذراعني)٨(َ

حممد بن ++الرمحنعبدنا : عون قالبن ++ حمرزنا:  قالعبداهللا  −٣٢٤٤
شعبة خيضب بن ++ رأيت املغرية:عمري قالبن ++امللكعبد عن ,املحاربي

 .رةْفُّبالص
 , أنا جمالد:نا هشيم قال:  جدي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٤٥

 أنا : كان حيدثنا هاهنا بالكوفة قال:شعبة قالبن ++ عن املغرية,عن الشعبي
  من القرب ودفن النبي ّ لام خرج علياهللا ++ا برسولًآخر الناس عهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٤٢(» معجم البلدان«.  اسم ُكورة واسعة كثرية القرى والنخل بني البرصة وواسط)١(
 ).٢/٤٥٥(» معجم البلدان«. األهواز إىل يوه ,واألهواز والبرصة واسط بني جليلة ورةُك )٢(
 ).١/٧٣(» معجم البلدان«. بكامهلا وفارس األهواز بني أرجان هي ُكورة )٣(

 .]ر−ب/٨٢:ق[  ۩  
ْ الصهبة)٤(  ).٣/١٢٩(البن األثري » النهاية«. محرة يعلوها سواد: ُّ
 ).١/١٠٢: جعد(» املصباح املنري«. إذا كان فيه التواء وتقبض:  جعد الشعر)٥(
 .بالنصب» ًكثيفا«: بالرفع, والصواب) ر( كذا يف )٦(
 ).٤/١٥٦(البن األثري » النهاية«.  أي مرتفع)٧(
 ).٣/٣٧٨(البن األثري » النهاية«.  أي ضخم)٨(



  رابعاملجلد ال ٤٤٤

 : قال, انزل خذ خامتك: خامتي فقال,احلسن++ أبا يا: خامتي فقلتتيألق
 .)١(خرجتثم  ,نِ ووضعت يدي عىل اللب,فنزلت فأخذت خامتي

بن ++نا حسني: سنان قالبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٤٦
 : عن أبيه قال,أسلمبن ++ عن زيد,سعدبن ++نا هشام: حفص األصبهاين قال

 فعزله : قال,وهة عىل البحرين فكرهوه وأبغضملغري ااستعمل عمر 
آمركم به لن ++ ما إن فعلتم:)٢(هقاهنمِفخافوا أن يرد عليهم فقال دعنهم 

ئة ألف فأمحلها إىل عمر ا جتمعوا لي م: قالكنا بأمرْرُ م: فقالوا, عليناّردُي
 : فقال عمر للمغرية, ففعلواّ إن املغرية اختار هذه ودفعها إلي:فأقول

 : فقال عمر,كانت مائتي ألفاهللا ++ كذب أصلحك: قال?ول هذايق++ما
 : قال?يقول++ ما:جْلِ فقال عمر للع, احلاجة والعيال: قال?أردت إىل هذا++ما

 علينا َّردُ ولكنا خفنا أن ي,)٣( قليل وال كثريَّيدفع إل++ ماواهللا ۩أصلحك اهللا
 فأردت ّكذب عليج ْلِ إن الع: قال?ت إىل هذادأر++ ما:فقال عمر للمغرية

 .أن أخزيه
مالك األسلمي املديني بن ++ محزةحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٤٧
 : يعني, عن املطلب,زيدبن ++ عن كثري,محزةبن ++حدثني عمي سفيان: قال

 : قال, أنا أول من رشا يف اإلسالم:شعبةبن ++قال املغرية: ابن حنطب قال
 فأري فقلت لنتظر الدخول عىل عمر أكنت آيت فأجلس بالباب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٢/٣٠٢(» الطبقات الكربى« أخرجه ابن سعد يف )١(

 .بن شعبة++ عن املغرية, عن الشعبي, أخربنا جمالد:هشيم قالمن طريق ) ٦٠/٢٩(
 ).٢/٣٥٧(البن األثري » النهاية«.  أي رئيسهم)٢(

 .]ر−أ/٨٣:ق[  ۩  
 .»ًقليال وال كثريا«بالنصب , والصواب )ر( كذا يف )٣(



 ٤٤٥ بعرااملجلد ال  

 فكان , هلا)١(لبسها فإن عندي أختا خذ هذه العاممة ف:صاحب عمر
 إنه ليدخل عىل عمر يف : فمن رآين قال,جلس وراء البابأيدخلني حتى 

 .يدخل عليه فيها أحد++ الساعة
  عن,سلمةبن ++نا محاد:  شيبان قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٤٨
 :يسار قالبن ++ عن معقل, املزينعبداهللابن ++ عن علقمة,عمران اجلوين++أبي

 فتكلم املغرية ,شعبة إىل ذي احلاجبنيبن ++مقرن املغريةبن ++بعث النعامن
 وكان ,إنا كنا معرش العرب نأكل امليتة:  ثم قال,وأثنى عليهاهللا ++فحمد

ا أو تعاىل فينا رسوال أوسطنا حياهللا ++حتى بعثوال نطؤهم نا ئوالناس يط
  وجدنا مجيع,هاهنا سيفتح علينا++ ماا وعدنا أنًنا حديثا وأصدقًبيت
 بعدي بذاهبني حتى ْنَأرى م++ ماة وهيئةَّ وإين أرى هاهنا بز,اوعدنا حق++ما

 . وذكر احلديث بطوله...يأخذوه

ارثبن ++أبو سفيان −١٠٩٠ Mلب++بن عبد++ا ه,ا  )* (ة مغ: وا
 ,ضاعةر من ال اهللا++سفيان أخا رسول++ أبو كان:سعدبن ++قال حممد

 . وصىل عليه عمر , باملدينةّوتويف
بن ++بكر++ أبوأنا: سعيد قالبن ++ سويدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٤٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»ًأختا«, والصواب بالنصب )ر( كذا يف )١(

البن حبان » الثقات«, و)٨/٢١٩(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف(*) 
البن قانع » معجم الصحابة«, و)٤/٤٩(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٧٢(
البن » االستيعاب«, و)٩٢٠٥, ٥/٢٥٨٥(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٨٨(

 ).٧/١٧٩(, )٦/١٩٧(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٤٤٤(الرب ++عبد



  رابعاملجلد ال ٤٤٦

 سفيان++ أبو أول من بايع حتت الشجرة:عن زر قال, ۩ عن عاصم,عياش
 .احلارثبن ا

: حييى األموي قالبن ++ سعيدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥٠
 نا سيف: إبراهيم قالبن ++نا شعيب: الرمحن الكويف قالعبد++ أبوحدثني

  عن أبيه,هياج++ أبي عن, عن الشعبي,حممدبن ++نا عمرو: عمر قالبن ا
 اليوم علمت أن العباس سيد العرب بعد :سفيان احلارث قال++أبي

طره خ حني أاهللا ++ وأنه أعظم الناس منزلة عند رسولاهللا ++رسول
ًأستبقي منهم أحدا أبدا++ اللئن قتلوه« :قريش بأصلها فقال  وقال يف محزة ,»ً

املكثر « : وقال,»لئن بقيت ألقتلن ثالثني من قريش« :ل بهّثُحني قتل وم
 .)١(»بسبعني
نا : نعيم قال++ أبونا: قالوغريه  عمي حدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥١
قال  احلارث املوتبن ++سفيان++ أبا لام حرض: عن ابن إسحاق قال,سفيان
 .ة منذ أسلمتئ بخطيفإين مل أنتطف ّتبكوا علي++ ال:ألهله

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−ب/٨٣:ق[  ۩  

وابن قانع يف . من طريق املصنف) ٢٦/٣٤٠(» تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف )١(
 ., بهبن عمر++بن إبراهيم, عن سيف++شعيبمن طريق ) ٣/٨٩(» معجم الصحابة«



 ٤٤٧ بعرااملجلد ال  

ه مسعوداهللا ++من روى عن رسول ن ا   
 )*(عمرو القاريبن ++مسعود −١٠٩١

 .ًا حديث وروى عن النبي ,اًشهد بدر
بن ++نا حممد:  هارون الفروي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥٢
بن ++عمروبن ++ مسعود: قال عن الزهري,عقبةبن ++ عن موسى,فليح
 .عمرو القاري حليف بني زهرةبن ++ربيعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++مسعود«: )٥/٢٥٣٥(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ف يف اسم أبيه كام قال أبواختل(*) 

بن زيد, خمتلف يف صحبته, سكن املدينة, ++ حديثه عند سعيد,ابن الربيع:  وقيل,عمرو
 وهو حليف بني ,اًشهد بدر: بن الربيع++معرش سعيد++ عن أبي:بن عيسى++وقال إسحاق

 روى عن ,بن عمرو++مسعود« ):٨/٢٨٢(حاتم ++ أبيالبن» اجلرح والتعديل«, ويف »زهرة
بن الربيع ++مسعود«:  سامه)٣/٣٩٥(البن حبان » الثقات«ويف . , وذكر احلديثملسو هيلع هللا ىلص»النبي 
البن » الطبقات الكربى«, ويف »يف خالفة عثامن مات سنة ثالثني , من أهل بدريالقار

العزى من القارة ++بدبن ع++بن سعد++بن عمرو++بن الربيع++مسعود«:  قال)٣/١٦٨(سعد 
بن الربيع ++وشهد مسعود... عمري++ ويكنى أبا,بن كالب++بن زهرة++مناف++حليف بني عبد

معجم «ويف . »ومات سنة ثالثنيملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ا واخلندق واملشاهد كلها مع رسولًا وأحدًبدر
بن ++بن عمرو++بن ربيعة++بن عمرو القاري++مسعود«: قال) ٣/٦٤(البن قانع » الصحابة

بن ++ وهم القارة,بن مليح اهلوزن++بن تبيع++بن عائذة++بن غالب++بن سلم++العزى++بن عبد++عيدس
البن » االستيعاب«ويف  ,»بن خزيمة وهم الرماة بمكة++سدأبن مدركة إخوة ++خزيمة
فذكر يف ترمجته حديث كراهية » بن عمرو الثقفي++مسعود«ّفرق بني ) ٣/١٣٩٣(الرب ++عبد

فجعلهام » كان عىل الغنائم يوم حنني«: وقال» بن عمرو القاري++عودمس«السؤال, وبني 
أن احلديث يف كراهية السؤال يف ترمجة القاري وليس الثقفي كام هو : اثنني, والصواب

بن ++مسعود«يف ترمجة ) ٦/١٠٢(البن حجر » اإلصابة«مبني هنا; ولذا ومهه احلافظ يف 
 .»عمرو الثقفي



  رابعاملجلد ال ٤٤٨

بن + نا حصني: قاليامسمسعدة البن ++ محيدنا:  قالعبداهللا  −٣٢٥٣
 :قال−الكريم عبد عن ,ليىل++ أبينا ابن: حمصن اهلمداين قال++ أبونمري
عمرو بن ++ عن مسعود,يزيدبن ++ عن سعيد−أحسبه إال قال اجلزري++وال
ال يزال العبد يسأل وهو غني حتى خيلق وجهه, « :اهللا ++ قال رسول:قال

 .۩+)١(»تعاىل وجهاهللا ++فام يكون له عند

سود القرشيبن ++مسعود −١٠٩٢  )*(ا
 .ًا حديث وروى عن النبي ,سكن املدينة

نا : هارون احلربي قالبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مسعدةبن ++محيدمن طريق ) ٧٩٠ح/٢٠/٣٣٣(» عجم الكبريامل« أخرجه الطرباين يف )١(
 . به,نمريبن ++حصني ثنا

أخرجه البغوي وابن السكن والطرباين «: )٦/١٠٢(» اإلصابة«قال احلافظ يف 
 لكن كلها تدور ,بن جامع++نعيم وغريهم من طرق ليس فيها حممد++وابن منده وأبو

  عن مسعود,بن يزيد++ عن سعيد,الكريم++ن عبد ع,ليىل++بن أبي++الرمحن++بن عبد++عىل حممد
 . »بن عمروا
 .]ر−أ/٨٤:ق[  ۩  

 بن حارثة++بن األسود++مسعود«: فقال) ٣/١٣٩٠(» االستيعاب«الرب يف ++نسبه ابن عبد(*) 
 كان من ي, العدوبن كعب القريش++بن عدي++بن عويج++بن عبيد++بن عوف++بن نضلةا

 وأمهام العجامء ,بن األسود++ هو وأخوه مطيع عدييالسبعني الذين هاجروا من بن
 كان من أصحاب ,بن سلول++بن حبشية++بن كليب++بن عفيف++بن الفضل++بنت عامر

 . »الشجرة واستشهد يوم مؤتة
البن حبان » الثقات«, و)٧/٤٢١(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف

ألبي نعيم » عرفة الصحابةم«, و)٣/٦٥(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٩٦(
 ).٢٧/٤٦٩(» هتذيب الكامل«, و)٦/٩٣(البن حجر » اإلصابة«, و)٥/٢٥٣١(



 ٤٤٩ بعرااملجلد ال  

بن ++طلحةبن ++عن حممد, إسحاقبن ++مد نا حم:خالد الوهبي قالبن ++أمحد
 لام : عن أبيها مسعود قال,عائشة ابنة مسعودعن  , عن أمه,ركانةبن ++زيدي

 أعظمنا ذلك وكانت اهللا ++رسقت تلك املرأة القطيفة من بيت رسول
 نحن , يا رسول اهللا: فكلمناه فقلنااهللا ++ فجئنا رسول,املرأة من قريش

اهللا ++ فلام سمعنا قول رسول,»تطهر خري هلا« :ة فقالنفدهيا بأربعني أوقي
 يف شأن هذه املرأة نحن اهللا ++ اشفع لنا إىل رسول: أتينا أسامة فقلنا
 جد الناس يف ذلك قام فينا اهللا ++ فلام رأى رسول,نفدهيا بأربعني أوقية

ٍّإكثاركم يف حد من حدود++ مايا أهيا الناس,« :ا فقالًخطيب تعاىل وقع  اهللا++َ
عىل أمة من إماء اهللا, فوالذي نفس حممد بيده, لو كانت ابنة حممد نزلت 

 وقطع , فأيس الناس,»بالذي نزلت به هذه املرأة لقطع حممد يدها
 .)١( يدهااهللا ++رسول

 كان  أن النبي :بكر++بن أبي++عبداهللاحدثني : إسحاقبن ++قال حممد
 .يرمحها بعد ذلك ويصلها

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, واحلاكم يف )٢٠/٣٣٤(» املعجم الكبري«والطرباين يف  ,)٢٥٤٨( أخرجه ابن ماجه )١(

 عن ,بن ركانة++بن طلحة++ عن حممد,بن إسحاق++حممدمن طريق ) ٤/٤٢١(» املستدرك«
 .  عن أبيها,بن األسود++ودأمه عائشة بنت مسع

 .» و مل خيرجاه هبذه السياقة,هذا حديث صحيح اإلسناد«: قال احلاكم



  رابعاملجلد ال ٤٥٠

 )*(ربيعة الزهريبن ++مسعود −١٠٩٣
 عن ابن ,نا أبي:  ابن األموي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥٥
ي نربيعة حليف ببن ++ مسعوداهللا ++ا مع رسولً فيمن شهد بدر:إسحاق
 .زهرة

 ,أبي ۩حدثني: أمحد قالبن ++عبداهللا حدثني: لا قعبداهللا  −٣٢٥٦
 .ربيعبن ++د مسعو:معرش قال++ أبي عن,عيسىبن ++عن إسحاق

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن +بن ربيعة++مسعود «):٦/٩٧( »اإلصابة«قال احلافظ يف . صحابي خمتلف يف اسم أبيه(*) 

بن اهلون ++بن مليح++بن بيثع++بن عائذة++بن غالب++مّبن حمل++العزى++بن عبد++بن سعد++عمرو
بن ++بن ربيعة++بن عامر++مسعود : ويقال,بن مدركة القاري++بن خزيمة++−وهو القارة−

ا ًعمر أسلم قديم++قال أبو...بن الكلبيا وهذا قول ,بن غالب++مّبن حمل++بن سعد++عمري
بينه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++ رسولى وآخ, وهاجر إىل املدينة,دار األرقمملسو هيلع هللا ىلص اهللا ++قبل دخول رسول

 ,بن الكلبيا وكذا قال ,اًبن إسحاق فيمن شهد بدراذكره  و,بن التيهان++وبني عبيد
 سنة ّويفُ ت:معرش وغريه++ وقال أبو. أخرجه البغوي»الربيع«معرش أباه ++ى أبوّوسم
 وهم , يقال آلل مسعود بنو القارئ:بن الكلبيا وقال , وقد نيف عىل الستني,ثالثني

 . » زهرة باملدينةيحلفاء بن
البن » الثقات«, و)٨/٢٨٢(حاتم ++البن أبي» والتعديلاجلرح «: وانظر ترمجته يف

» معرفة الصحابة«, و)٣/١٦٨(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٣/٣٩٥(حبان 
 ).٣/١٣٩٢(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٣٤(ألبي نعيم 

 .]ر−ب/٨٤:ق[  ۩  



 ٤٥١ بعرااملجلد ال  

 )*(ةَدْيَنُهبن ++مسعود −١٠٩٤
 .متيم األسلمي++ أبيغالم فروة
بن ++نا زيد: حممد القطان قالبن ++ أمحدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥٧

بن ++سفيانبن ++حدثني بريدة: سعيد قالبن ++ حدثني أفلح:احلباب قال
اهللا ++ بي رسولّ مر:متيم قال++ أبي عن مسعود غالم جده,فروة األسلمي

متيم موالك فقل ++ أبا ائت, يا مسعود:بكر++ أبو فقال ليبكر ++ وأبو
 فأتيت موالي ,اًا وزادً تبعث معنا دليال يأخذ بنا أخفى الطريق وبعري:له

 اهللا ++ا من لبن فجئتهام به فقام رسولًا ووطبًفبعثني وبعث معي بعري
 فدفع ,بكر++ وأبي اهللا++ فقمت خلف رسول,بكر عن يمينه++ وأبويّيصل

 .)١(نا خلفهمبكر فق++ أبييف صدر
متيم ++ أبيحجربن ++ة موىل أوسَدْيَنُهبن ++مسعود: سعدبن ++قال حممد

هو و , إىل اهلجرة هبم النبي ّا قبل مواله حني مرًاألسلمي أسلم قديم
 .اهللا ++رسولدليل كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++مسعود«: )٤/٣١١( »الطبقات الكربى«صحابي خمتلف يف اسم أبيه; قال ابن سعد يف (*) 

 »تقريب التهذيب«, وقال احلافظ يف »متيم األسلمي++بن حجر أبي++هنيدة موىل أوس
 , موىل فروة األسلمي, وهو أصح−بالنون والدال−بن هبرية أو هنيدة ++مسعود«: )٥٢٨(

 اسم : يقال,مسعود غالم فروة«: )٦/١٠٣( »اإلصابة«, وقال يف » قليل احلديث,صحابي
البن » الثقات«, و)٧/٤٢٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: وانظر ترمجته يف. »أبيه هنيدة

 ).٥/٢٥٣٣(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٣٩٦(حبان 
بن خياط له, ++مذاكرة من خليفة) ٧/٤٢٢(» التاريخ الكبري« أخرجه البخاري يف )١(

, )٣/٦٤(» ةمعجم الصحاب«, وابن قانع يف )٢٠/٣٣٠(» املعجم الكبري«والطرباين يف 
 :بن سعيد++ حدثني أفلح:بن احلباب++زيد): ٦١٣١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو

 ., فذكرهمتيم قال++ عن مسعود غالم جده فروة أبيي,بن سليامن األسلم++حدثني بريدة



  رابعاملجلد ال ٤٥٢

بن ++عبداهللابن ++بكر++ أبو حدثني:عمربن ++وقال حممد: )١(عدقال ابن س
 عن ,هنيدةبن ++حدثني ابن مسعود: فضيل قالبن ++ عن احلارث,سربة++أبي
اهللا ++ فأعطاه رسول, وقد أعتقه مواله أنه شهد املريسيع مع النبي ,أبيه

 .ا من اإلبلً عرش

ارثيبن ++مسعود −١٠٩٥  )*(سعد ا
ن نا اب: موسى الفروي قال++ أبوحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٥٨
اهللا ++ا مع رسولً عن الزهري فيمن شهد بدر,عقبةبن ++ عن موسى,فليح

 .)٢(عامربن ++سعدبن ++ من بني حارثة مسعود
 : عن ابن إسحاق قال,حدثني أبي:  ابن األموي قال −٣٢٥٩
بن ++جمدعةبن ++جشم ۩بن عديبن ++عامربن ++عمروبن ++سعدبن ++مسعود
 .احلارثبن ++حارثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٣١١(» الطبقات الكربى«)١(

 ,بن سعد++عودمس«: )٦/٩٩(» اإلصابة«صحابي خمتلف يف اسم أبيه, قال احلافظ يف (*) 
 والثاين قول ,بن إسحاقا واألول قول ,مسعود++بن عبدا : ويقال,سعد++بن عبدا :ويقال
بن ++عامربن :++ واتفقوا يف بقية نسبه فقالوا, والثالث قول الواقدي,بن عقبة++موسى
بن ++بن مالك++بن عمرو++بن اخلزرج++بن احلارث++بن حارثة++بن جمدعة++بن جشم++عدي

بن عقبة ++معرش وموسى++بن إسحاق وأبوا ذكره .ياري األويس ثم احلارثاألوس األنص
, )٣/٥٩٦(البن سعد » الطبقات الكربى«: وانظر ترمجته يف. »اًفيمن شهد بدر

بن ++بن عامر++بن سعد++مسعود«:  وقال)٥/٢٥٣٧(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«و
البن » االستيعاب«, و»عدس++بن عبد++مسعود: ا, وقيلًعدي احلارثي األويس, شهد بدر

 ).٣/١٣٩٢(الرب ++عبد
 ثنا :بن املنذر++إبراهيممن طريق ) ٦١٤٢(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)٢(

 ., بهبن عقبة, عن ابن شهاب++ ثنا موسى:بن فليح++حممد
 .]ر−أ/٨٥:ق[  ۩  



 ٤٥٣ بعرااملجلد ال  

 )*(زرقيسعد البن ++مسعود −١٠٩٦
 عن ,نا ابن فليح:  الفروي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٦٠
بن ++عامربن ++قيسبن ++سعدبن ++ مسعود: عن الزهري قال,عقبةبن ++موسى
 . من بني زريق,خملد

 )*(يزيدبن ++مسعود −١٠٩٧
 عن ,حدثني أبي:  ابن األموي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٦١

بن ++خنساءبن ++سبيعبن ++يزيدبن ++ا مسعودً فيمن شهد بدر:ابن إسحاق
 . وله عقب,اًعبيد شهد العقبة وبدربن ++سنان

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++بن عامر++بن خلدة++بن قيس++بن سعد++مسعود«: )٦/٩٩(» اإلصابة«قال احلافظ يف (*) 

 وكذا ,اًبن شهاب فيمن شهد بدرا عن ,بن عقبة++ ذكره موسى,زريق األنصاري الزرقي
 : وخالفه الواقدي فقال, استشهد بخيرب:بن عامرةا قال :نعيم++ وقال أبو,بن إسحاقا

 .»اً وخمترص فذكره مطو,عمر++ا وكرره أبوً وأخرجه البغوي خمترص,قتل يوم بئر معونة
» الطبقات الكربى«, و)٣/٣٩٦) (١/٢٠٢(البن حبان » الثقات«: ته يفانظر ترمج

» االستيعاب«, و)٥/٢٥٣٦(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٥٩٦(البن سعد 
 ).٣/١٣٩٢(الرب ++البن عبد

بن ++بن سبيع++بن يزيد++مسعود«): ٣/١٣٩٤(» االستيعاب«الرب يف ++قال ابن عبد(*) 
. بن سلمة األنصاري++بن كعب++بن غنم++بن كعب++ن عديب++بن عبيد++بن سنان++خنساء

 ).٦/١٠٣(البن حجر » اإلصابة«, وانظر »اًشهد العقبة ومل يشهد بدر



  رابعاملجلد ال ٤٥٤

 )*(أوسبن ++مسعود −١٠٩٨
  عن موسى,نا فليح:  الفروي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٦٢

 .النجاربن ++أوس من بني مالكبن ++ ومسعود: عن الزهري قال,عقبةبن ا
 عن ابن ,ا أبين:  ابن األموي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٦٣

بن ++ةبثعلبن ++يزيدبن ++أرصمبن ++أوسبن ++ مسعود:اًن شهد بدرَإسحاق فيم
 .غنم

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++بن أوس++مسعود«: )٦/٩٥(» اإلصابة«يف نسبه اختالف يسري, قال احلافظ يف (*) 

 إسحاق بنا ذكره ,بن النجار األنصاري++بن مالك++بن غنم++بن ثعلبة++بن زيد++أرصم
 :الرب++بن عبدا قال ,اً ذكره البغوي خمترص,اًبن عقبة والواقدي فيمن شهد بدر++وموسى

 :»تارخيه«بن يونس يف ا وقال ,ا آخرًأدخل الواقدي وابن عامرة بني أوس وأرصم زيد
:  فقال)٦/٣٥٧(ثم أعاد احلافظ ذكره يف  ,» وله بمرص حديث,وفتح مرص اًشهد بدر

 واستدركه ,بن أرصم++بن أوس++نعيم بينه وبني مسعود++ أبوقّ فر:بن أوس++مسعود«
 فإنه ;موسى يف الذيل فأجاد++بن منده عىل جده وتعقبه أبواالوهاب ++بن عبد++حييى

 .»بن منده كام تقدماواحد وقد ذكره 
البن سعد » الطبقات الكربى«, و)١/٢٠٤(البن حبان » الثقات«: انظر ترمجته يف

 الرب++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٣٤(ألبي نعيم » ابةمعرفة الصح«, و)٣/٤٩٠(
)٣/١٣٩١.( 



 ٤٥٥ بعرااملجلد ال  

نصاري++ أبو,زيدبن ++مسعود −١٠٩٩  )*( مد ا

 . وهو صاحب حديث الوتر,اًشهد بدر
 يونس وابن املقرئبن ++ رسيجحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٦٤
بن ++ سمع حممد,سعيدبن ++عن حييى ,عيينةبن ++ نا سفيان:خيثمة قالوا++وأبو
بن ++ قيل لعبادة: قالاملخدعي عن ,حبان حيدث عن ابن حمرييزبن ++حييى

 :ا فقالً وكان قد شهد بدر, الوتر واجب:حممد يقول++ أبا إن:الصامت
اهللا ++مخس صلوات كتبهن«:  يقولاهللا ++حممد سمعت رسول++ أبوكذب

ّع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له , فمن جاء هبن مل يضي)١(عىل العبادة ً ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو «: )٧/٣٦٦(» اإلصابة«صحابي مشهور بكنيته وخمتلف يف اسمه; قال احلافظ يف (*) 
 :ي عن املذحج,بن حمرييز++اهللا++ من طريق عبد»املوطأ« ذكره مالك يف :حممد األنصاري

وذكر له قصة . الوتر واجب: نت له صحبة قال كا,حممد++أن رجال كان بالشام يكنى أبا
 : قيل اسمه.داود وغريه من طريق مالك++وأخرجه أبو, بن الصامت++مع عبادة

 : وقيل اسمه»بن سبيع++بن زيد++مسعود« : وقيل»بن أرصم++بن زيد++بن أوس++مسعود«
 : وقيل»بن احلارث اخلوالين حليف بني حارثة من األوس++بن عبد++بن عامر++قيس«
 »بن أوس++سعد« : وسكن داريا وقيل اسمه, عداده يف الشاميني»بن يزيد++مسعود«

 مات يف :بن سعدا وقال . شهد فتح مرص:بن يونسا وقال .»بن عباية++قيس« :وقيل
 »قيام الليل« ويف كتاب ,ن الكلبي أنه شهد مع علي صفنياب وزعم .خالفة عمر

 تذاكرنا الوتر فقال :رفيع قال++عن أبي ,بن حمرييز++بن نرص من طريق عبداهللا++ملحمد
الرب ++البن عبد» االستيعاب«: وانظر. »حممد من الصحابة++ يكنى أبا:رجل من األنصار

أبو رفيع «يف ترمجة ) ٥/٥٧١(» الثقات«وذكر حديثه ابن حبان يف  ,)٤/١٧٥٤(
 .ملسو هيلع هللا ىلص»حممد من أصحاب ++فقال رجل من األنصار يكنى أبا«: وفيه» املخدجي

 .عىل التاء آخر الكلمة) ر(يف  ضبب )١(



  رابعاملجلد ال ٤٥٦

تعاىل اهللا ++ُأن يدخله اجلنة, ومن مل يأت هبن فليس له عند ۩+)١(عهدااهللا ++عند
 .)٣(»إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة ,)٢(عهدا
بن ++نا عمر: هشام البزار قالبن ++ خلفنا:  قالعبداهللا  −٣٢٦٥

بن ++ عن حممد,سعيدبن ++سعيد أخي حييىبن ++ عن سعد,علي املقدمي
 رجل من بني مدلج املخدجيحدثني :  عن ابن حمرييز قال,حبانبن ++حييى
.. . الوتر واجب:حممد شيخ من األنصار يقول++ أبا إن: قلت لعبادة:قال

 .)٤(سعيدبن ++فذكر نحو حديث حييى
بن ++أنا النرض: أسلم قالبن ++ خالدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٦٦

بن ++حييىبن ++سمعت حممد: ربه قالعبدحدثني : شعبة قالأنا : شميل قال
 :حممد األنصاري يقول++ أباسمعت:  عن رجل قال, عن ابن حمرييز,حبان

 .)٥( وذكر احلديث...الوتر واجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»ٌعهد«, والصواب بالرفع )ر( كذا يف )١(
 .]ر−ب/٨٥:ق[  ۩  

 .»ٌعهد«, والصواب بالرفع )ر( كذا يف )٢(
بن ++حييىمن طريق ) ٤٦١(, والنسائي )١٤٢٢(داود ++, وأبو)٢٦٨( أخرجه مالك )٣(

 كنانة يدعى يبن أن رجال من :يزريبن حما عن ,بن حبان++بن حييى++ عن حممد,سعيد
 :ي إن الوتر واجب فقال املخدج:حممد يقول++املخدجي سمع رجال بالشام يكنى أبا

 .بن الصامت++فرحت إىل عبادة
حممد رجل من األنصار كانت ++إن أبا«بلفظ ) ١٧٣١(» صحيحه« أخرجه ابن حبان يف )٤(

 .»له صحبة
) ١٧٣٢(» صحيحه «, وابن حبان يف)١٥٧١(» مسنده«بن اجلعد يف ++ أخرجه علي)٥(

 .»أبا حممد األنصاري«: بلفظ



 ٤٥٧ بعرااملجلد ال  

بن ++نا يزيد: شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣٢٦٧
 أنه أخربه ,حبانن ب++حييىبن ++ عن حممد,سعيدبن ++أنا حييى: هارون قال
 , أنه أخربه عن املخدجي رجل من بني كنانة,حمرييز القريشبن ++عن حممد

حممد كانت له صحبة ++ أبانه أخربه أن رجال من األنصار كان بالشام يكنىأ
نه راح أدجي خ فذكر امل. أخربه أن الوتر واجباهللا ++يعني من رسول

اهللا ++ سمعت رسول:عبادة فقال ,امت فأخربه بذلكصالبن ++إىل عبادة
 . يف فرض الصوات اخلمس)١( وذكر احلديث...
 عن ,عثمةبن ++خالدبن ++ به حممدوحدث:  قالعبداهللا  −٣٢٦٨
  عن, عن ابن حمرييز,حبانبن ++حييىبن ++ عن حممد,نعيم++بن أبي++نافع
 ...حممد++ أبا فقال رجل من األنصار يكنى, تذاكرنا الوتر:ع قالْيَفُر++أبي

 .)٢(وذكر احلديث
 .رفيع يف احلديث غري ابن عثمة++ أباا ذكرً وال أعلم أحد:

 . وهو من بني كنانة,يجرفيع عندي هو املخد++وأبو
حممد ++ وأبي عن عبادة, عن املخدجي,واحلديث صحيح عن ابن حمرييز

 .۩األنصاري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يكنى ,أن رجال من األنصار كان بالشام«: بلفظ) ٥/٣١٥(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
 .»حممد++أبا

بن ++نافعمن طريق ) ١٠٣٣(» تعظيم قدر الصالة«بن نرص املروزي يف ++ أخرجه حممد)٢(
 عن ,ابن حمرييز  عن,بن حبان++حييىبن ++ أخربنى حممد:نعيم قال++بن أبي++الرمحن++عبد
 ., فذكره تذاكرنا الوتر:رفيع قال++أبي

 .]ر−أ/٨٦:ق[  ۩  



  رابعاملجلد ال ٤٥٨

كم الزرقيبن ++مسعود −١١٠٠  )*(ا
 .سكن املدينة

 بلغني أن مسعود: زهري قالبن ++حدثني أمحد:  قال عبداهللا −٣٢٦٩
بن ++, وقد روى مسعوداهللا ++احلكم الزرقي, ولد يف عهد رسولبن ا

 .اهللا ++ عن رسول,احلكم, عن أمه
 األعىلعبدنا : شيبة قال++بن أبي++بكر++ أبونا:  قالعبداهللا  −٣٢٧٠

 .األعىلعبدبن ا
 .دثني أبيح: حييى األموي قالبن ++ سعيد −٣٢٧١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من «خمتلف يف صحبته; لذا أدخله مغلطاي يف (*) 

بن ++بن احلكم++مسعود«): ٦/٢٥٩(» اإلصابة«, وقال احلافظ يف )٢/١٨١(» الصحابة
بن ا ذكره ,هارون++بن زريق األنصاري الزرقي أبو++بن غانم++الدبن خ++بن عامر++الربيع

 وحكى عن الواقدي أنه ولد عىل عهد ,سعد يف الطبقة األوىل من تابعي أهل املدينة
 :خيثمة++بن أبيا وقال ,الرب++أمحد احلاكم وابن عبد++بن حبان وأبواوتبعه , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وذكره العسكري يف فضل من ,بغويوحكاه عنه ال, ملسو هيلع هللا ىلصبلغني أنه ولد يف أيام النبي 
 وله رواية يف ,هارون++أمحد عن خليفة أنه يكنى أبا++ وأسند أبو,ولد يف العهد النبوي

 أوالده : وروى عنه. وغريهمي وعل, وعثامن, وعن عمر, عن أمه,الصحيح وغريه
 ,بن يسار++ وسليامن,بن مطعم++بن جبري++ ونافع, وقيس, ويوسف, وعيسى,إسامعيل

لة ُ يف جّعدُ ي:عمر++ وقال أبو,ا ثقة كان رسي:ي قال الواقد,املنكدر وغريهموابن 
 .»التابعني

البن » اجلرح والتعديل«, و)٧/٤٢٤(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف
البن » الطبقات الكربى«, و)٥/٤٤٠(البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٨٢(حاتم ++أبي

» هتذيب الكامل«, و)٣/١٣٩١(الرب ++بن عبدال» االستيعاب«, و)٥/٧٣(سعد 
)٢٧/٤٧١.( 



 ٤٥٩ بعرااملجلد ال  

بن ++ كلهم عن حممد,نا ابن علية: إبراهيم قالبن ++ يعقوب −٣٢٧٢
بن ++ عن مسعود,حنيفبن ++ عن عباد,حكيمبن ++ عن حكيم,إسحاق
اهللا ++ى وهو عىل بغلة نبيًنِ ينادي بما  رأيت علي: عن أمه قالت,احلكم

إنام هي أيام إهنا ليست أيام صيام, « :يقول اهللا ++ إن نبي: البيضاء
 .)١(»أكل ورشب

  وقد روي هذا احلديث من وجوه من غري حديث ابن إسحاق,:
 . عن أمه,عن مسعود

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن إسحاق, عن ++عن حممدمن طريق ) ٨٠٥٦(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)١(

 ., بهبن احلكم, عن أمه++بن حنيف, عن مسعود++بن عباد++بن حكيم++حكيم



  رابعاملجلد ال ٤٦٠

مود ه   باب من ا
نصاريبن ++مود −١١٠١  )*(مسلمة ا

بن ++جمدعةبن ++عديبن ++خالدبن ++مسلمةبن ++حممود: سعدبن ++قال حممد
ًشهد حممود أحدا واخلندق واحلديبية وخيرب اخلزرج بن ++احلارثبن ++حارثة

ًوقتل يوم خيرب شهيدا دلى عليه مرحب رحى, فأصابت رأسه فهشمت  َ َ ّ َ ً
ّ فرد اهللا ++البيضة رأسه, وسقطت جلدة جبينه عىل وجهه, فأيت به رسول

َاجللدة فرجعت كام كانت, وعصبها رسول , فمكث ثالثة ۩ بثوباهللا ++َ
ًمسلمة مرحبا يف ذلك اليوم الذي مات فيه بن ++مدأيام ثم مات, وقتل حم َ

طالب بعد أن أثبته حممد, فقرب حممود ++بن أبي++ّحممود, ودفف عليه علي
 .األكوع يف قرب واحد يف غار هناكبن ++بالرجيع هو وعامر

 بن++نا فضيل: حممد قالبن ++حدثني زهري:  عبداهللا قال −٣٢٧٣
بن ++مرة, عن عمروبن ++, عن خليلسليامنبن ++نا جعفر: عبدالوهاب قال
: مسلمة فقالبن ++لام كان يوم خيرب جاء حممد: عبداهللا قالبن ++دينار, عن جابر

 .)١(فذكر احلديث... مسلمةبن ++يا رسول اهللا, مل أر كاليوم قتل حممود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظر ترمجته بن مسلمة الصحابي املعروف, وا++صحابي قتل يوم خيرب, وهو أخو حممد(*) 
الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٢٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«: يف
 ).٦/٤٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٣٧٩(

 .]ر−ب/٨٦:ق[  ۩  
من ) ٦١١٠(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وأبو)٣/٤٠( »املستدرك« أخرجه احلاكم يف )١(

  . اهللابن عبد++ عن جابر,بن دينار++عمروطريق 
  .» ومل خيرجاه هبذه السياقة,قد اتفق الشيخان عىل إخراج حديث الراية«: قال احلاكم



 ٤٦١ بعرااملجلد ال  

نصاريبن ++مود −١١٠٢  )*(الربيع ا
 . وروى عن النبي ,سكن املدينة

 ,مسلمبن ++نا الوليد: رشيد قالبن ++اود دنا:  قالعبداهللا  −٣٢٧٤
 )١ً(ةَّجَأنسى م++ ما:الربيع قالبن ++ عن حممود, عن الزهري,عن األوزاعي

 .)٢( من بئر يف دارنا يف وجهياهللا ++ رسولّجمها
: الرزاق قالعبدنا :  قاله ابن زنجويحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٧٥

 ,اهللا ++ل رسولَقَ أنه ع,الربيعبن ++ عن حممود, عن الزهري,أنا معمر
 .)٣(لو يف دارهمَها من دّجَة مّجَل مَقَوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلنابة إىل معرفة «خمتلف يف صحبته, والراجح أنه صحابي; ولذا أدخله مغلطاي يف (*) 

. ذكره البخاري وغريه يف الصحابة«: وقال) ٢/١٧٣(» املختلف فيهم من الصحابة
 . »ثقة من كبار التابعني: بن صالح العجلي++وقال أمحد.  صحبةليست له: حاتم++وقال أبو

 . »ّمتى يصح سامع الصغري«: يف كتاب العلم, باب» الصحيح«وأدخل البخاري حديثه يف 
بن ++بن رساقة++بن الربيع++حممود«: فقال) ٦/٣٩(» اإلصابة«ونسبه احلافظ يف 

بن اخلزرج األنصاري ++ احلارثبن++بن كعب++بن عدي++بن عامر++بن عبدة++بن زيد++عمرو
 ووقع ,بن عوف++ من بني سامل: وقيل,بن اخلزرج++ إنه من بني احلارث:اخلزرجي يقال

 ألن ;وهو وهماألشهل ++عمر بعد أن قال األنصاري اخلزرجي من بني عبد++عند أبي
 والثاين .حممد++نعيم وأبو++ أبو: وحكى يف كنيته قولني,األشهل من األوس++بني عبد

 .»بن لبيد++نعيم كنية حممود++ واملعروف أن أبا,بتأث
البن حبان » الثقات«, و)٧/٤٠٢(للبخاري » التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف

ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/١١٧(البن قانع » معجم الصحابة«, و)٣/٣٩٧(
 ).٢٧/٣٠١(» هتذيب الكامل«, و)٣/١٣٧٨(الرب ++البن عبد» االستيعاب«, و)٥/٢٥٢٣(

ّصبة:  أي)١(  ).٤/٦١٩(البن األثري » النهاية«. َ
 .بن مسلم, عن األوزاعي, عن الزهري, به++من طريق الوليد) ٣٣( أخرجه مسلم )٢(
 ., به عن الزهري,معمرمن طريق ) ٣٣(ومسلم ) ٦٤٢٢, ٨٤٠( أخرجه البخاري )٣(



  رابعاملجلد ال ٤٦٢

  عن,أمحدبن ++نا سليامن:  عمي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٧٦
 وهو ,عنيبالربيع اخلزرجي سنة تسع وسبن ++ مات حممود:مسهر قال++أبي

 .ابن ثالث وسبعني

نصاريبن ++مود −١١٠٣  )*(لبيد ا
 .سكن املدينة

  بلغني أن حممود:زهري قالبن ++ أمحدحدثني: بداهللا قال ع −٣٢٧٧
 .اهللا ++لبيد ولد يف عهد رسولبن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملختلف فيهم من اإلنابة إىل معرفة ا«خمتلف يف صحبته; لذا أدخله مغلطاي يف (*) 

بن حنبل, والبخاري, ++أمحد: ذكره مجاعة يف الصحابة«: وقال) ٢/١٧٣(» الصحابة
, »ذكرناه يف الصحابة; ألن له رؤية«: وابن حبان, ثم أعاد ذكره يف التابعني, وقال

نعيم, وابن منده, وابن ++والبغوي والباوردي, والعسكري, والرتمذي, وأبو
−وقول البخاري أوىل : عمر وقال++بن شيبة, وأبو++قوبخيثمة, وابن زبر, ويع++أبي

يشهد له, وهو أوىل بأن ++ وقد ذكرنا من األحاديث ما−يعني كونه ذكره يف الصحابة
بن احلجاج يف ++وذكره مسلم. بن الربيع; فإنه أسن منه++يذكر يف الصحابة من حممود

 . »علم غريه++ منه ماًالتابعني يف الطبقة الثانية منهم, فلم يصنع شيئا, وال علم
بن رافع ++بن عقبة++بن لبيد++حممود«: )٥٢٢( »تقريب التهذيب«قال احلافظ يف 
 مات , روايته عن الصحابةّلُ وج, صحابي صغري,نعيم املدين++األويس األشهلي أبو
 .» وله تسع وتسعون سنة, سنة سبع: وقيل,سنة ست وتسعني
» اجلرح والتعديل«, و)٧/٤٠٢(ي للبخار» التاريخ الكبري«: انظر ترمجته يف

الطبقات «, و)٥/٤٣٤) (٣/٣٩٧(البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٨٩(حاتم ++أبي++البن
 »االستيعاب«, و)٥/٢٥٢٤(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٥/٧٧(البن سعد » الكربى

» هتذيب الكامل«, و)٦/٤٢(البن حجر » اإلصابة«, و)٣/١٣٧٨(البن عبدالرب 
)٢٧/٣٠٩.( 



 ٤٦٣ بعرااملجلد ال  

لبيد فيام أخرجه أمحد بن ++حممود: »حنبلبن ++مسند أمحد«ورأيت يف 
 .»املسند«يف 

شهاب, عن ++ أبونا: الربيع الزهراين قال++ أبونا:  عبداهللا قال۩ −٣٢٧٨
أن : لبيدبن ++قتادة, عن حممودبن ++عمرن ب++إسحاق, عن عاصمبن ++حممد
 .)١(»ّصلوا ركعتني يف بيوتكم«: ّ كان إذا صلى املغرب قالاهللا ++رسول
املفضل, عن بن ++نا برش: األشعث قال++ أبونا:  عبداهللا قال −٣٢٧٩
قال : قتادة, عن حممود لبيد قالبن ++عمربن ++غزية, عن عاصمبن ++عامرة
ً إذا أحب عبدا محاه الدنيا, كام يظل أحدكم حيمي اهللا ++إن«: اهللا ++رسول

 .)٢(»سقيمه الامء
 .لبيد األشهلي مات باملدينة سنة ست وسبعنيبن ++حممود: ويف كتاب عمي

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .]ر−أ/٨٧:ق[    ۩

 من )١/٦٦(» تاريخ املدينة«بن شبة يف ++عمر) ٥/٤٢٨(» مسنده« أخرجه أمحد يف )١(
 ., بهبن لبيد++بن قتادة, عن حممود++بن عمر++إسحاق, عن عاصمبن ++طريق حممد

بن ++ عن حممود,بن قتادة++بن عمر++عاصممن طريق ) ٥/٤٢٧(» مسنده« أخرجه أمحد يف )٢(
 . , بهلبيد

 ,بن قتادة++بن عمر++ عن عاصم,بن غزية++عامرةمن طريق ) ٢٠٣٦( الرتمذي وأخرجه
: وقال. »بن النعامن++قتادة«فجعله من مسند . , بهبن النعامن++ عن قتادة,بن لبيد++عن حممود

ملسو هيلع هللا ىلص  ي عن النب,بن لبيد++ وقد روي هذا احلديث عن حممود,هذا حديث حسن غريب«
 .» وهو غالم صغري,ورآهملسو هيلع هللا ىلص لنبي بن لبيد قد أدرك ا++ وحممود...مرسال



  رابعاملجلد ال ٤٦٤

ه ماهللا ++من روى عن رسول  دَثْرَ من ا
 )*(مرثد الغنوي++بن أبي++دَثْرَم −١١٠٤

 عن , وروى عن أبيه, وروى عن النبي , وسكن الشام,اًشهد بدر
 .النبي 
نا : موسى الفروي قالبن ++ هارونحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٨٠
 . عن الزهري,عقبةبن ++ عن موسى,فليحبن ++حممد

 : عن ابن إسحاق قاال,حدثني أبي:  ابن األموي قال −٣٢٨١
بن ++ حليف محزة,مرثد++بن أبي++ مرثد:اهللا ++ا مع رسولًفيمن شهد بدر

 .املطلب++عبد
نا : إسامعيل الواسطي قالبن ++ حممدحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٨٢

 عن ,موسىبن ++عبداهللا عن ,يعىلبن ++ عن حييى,أبان الوراقبن ++إسامعيل
قال :  قال−اوكان بدري−مرثد ++بن أبي++ عن مرثد,القاسم الشامي

ّإن سركم أن تقبل صالتكم فقدموا خياركم; فإ« :اهللا ++رسول ّ هنم ِ
 .)١(»وفدكم فيام بينكم وبني ربكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البن حبان » الثقات«, و)٨/٢٩٩(حاتم ++البن أبي» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف(*) 

» معجم الصحابة«, و)٣/٤٨(البن سعد » الطبقات الكربى«, و)٧/٥٠٠) (٣/٣٩٩(
البن » االستيعاب«, و)٥/٢٥٦٢(ألبي نعيم » معرفة الصحابة«, و)٣/٧٠(البن قانع 

 ).٢٧/٣٥٩(» هتذيب الكامل«, و)٦/٧٠(البن حجر » اإلصابة«, و)٤/١٧٥٥(الرب ++عبد
» اآلحاد واملثاين«عاصم يف ++, وابن أبي)٢٠/٣٢٨(» املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف )١(

 =, )٣/٧٠(» معجم الصحابة«, وابن قانع يف )٣/٢٤٦(» املستدرك«, واحلاكم يف )٣١٧(



 ٤٦٥ بعرااملجلد ال  

 .مسلمبن ++نا الوليد: قال ۩رشيدبن ++ داودنا:  قالعبداهللا  −٣٢٨٣
ا عن ابن ً مجيع,خالدبن ++نا صدقة: موسى قالبن ++ احلكم −٣٢٨٤

: اهللا قالعبيدبن ++رسُحدثني ب:  قال)١(جابربن ++جابر واللفظ للوليد
مرثد صاحب ++ أبا سمعت:ربة يقولاألسقع يف هذه املقبن ++سمعت واثلة

ال جتلسوا عىل القبور, « :اهللا ++قال رسول:  يقولاهللا ++رسول
 .)٢(»تصلوا إليها++وال

 عن ابن ,نا ابن املبارك: قالبكار بن ++ حممدنا:  قالعبداهللا  −٣٢٨٥
 عن ,مرثد++ أبي عن,األسقعبن ++ عن واثلة,اهللاعبيدبن ++برسعن  ,جابر

 .)٣(»ال جتلسوا عىل القبور«: قال النبي 
* * * 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ++مرثد عن الشامي, القاسممن طريق ) ٦١٨٧ (»معرفة الصحابة«نعيم يف ++وأبو
 ., فذكرهالغنوي مرثد++أبي

 .]ر−ب/٨٧:ق[  ۩  
 . »بن مسلم++الوليد«: , والصواب)ر(كذا يف ) ١(
من ) ٧٦٠(والنسائي ) ١٠٥٠(والرتمذي ) ٣٢٢٩(داود ++وأبو) ٩٧٢( أخرجه مسلم )٢(

 ., فذكرهمرثد الغنوي++عن أبياألسقع, بن ++واثلةطريق 
 . تقدم خترجيه يف الذي قبله)٣(



  رابعاملجلد ال ٤٦٦

 )*(ظبيان البكريبن ++مرثد −١١٠٥
 .نزل البرصة

: حممد قالبن ++نا حسني:  جدي قالحدثني:  قالعبداهللا  −٣٢٨٦
 جاءنا كتاب من :ظبيان قالبن ++ حدث مرثد: عن قتادة قال,نا شيبان
ل من بني  فام وجدنا كاتبا يقرؤه علينا حتى قرأه علينا رج,اهللا ++رسول
 .»وائل أسلموا تسلموابن ++ إىل بكراهللا ++من حممد رسول« :ضبيعة
 عن , عن قرة,سواءبن ++ عن حممد,خياطبن ++ عن خليفةبلغين −٣٢٨٧
وائل بن ++ وهب سبي بكراهللا ++ أن رسول: عن مضارب العجلي,قتادة
 .ظبيانبن ++ملرثد

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ++بن ظبيان++مرثد«: )٦/٦٨(» اإلصابة«قال احلافظ يف . غري معروف يف الصحابة(*) 

بن السكن يف ا ذكره , ثم السدويسبن سدوس الشيباين++بن عوف++بن لوذان++سلمة
. » وهو غري معروف يف الصحابة:بن السكناقال «: , وذكر حديثه ثم قال»الصحابة
» معرفة الصحابة«, و)٣/٦٩(ع البن قان» معجم الصحابة«: رمجته يفوانظر ت

بن ظبيان السدويس سكن البرصة, وهاجر إىل ++مرثد«:  وقال)٥/٢٥٦٣(نعيم ++ألبي
وقد :  وقال بعض املتأخرين,بن وائل++ا إىل بعض بني بكرًوكتب معه كتابملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .»اًشهد معه حنين



 ٤٦٧ بعرااملجلد ال  

 )*(ربيعة العبديبن ++مرثد −١١٠٦
 عن ,يزيدبن ++ عن املعىل,قتيبة++ أبي عن,داودبن ++ عن سليامنبلغين −٣٢٨٨
 عن  سألت النبي :ا يقولًسمعت مرثد: ربيعة قالبن ++مرثدبن ++بكر

 .)١(»كان منها للتجارة++ ماإال« : فقال?اخليل فيها يشء
 وقد ,الشاذكوين ۩وما بلغني هذا احلديث إال من هذا الوجه الذي رواه

 .رماه األئمة بالكذب
يف اجلزء اخلامس اهللا ++زء الرابع والعرشون, ويتلوه إن شاءانتهى اجل
 )*(الصلتبن ++مرثد: والعرشين

فرغ من نسخه يف مستهل شهر رمضان سنة ثالث عرشة ومخسامئة, 
ًاحلمد هللا وحده وصلواته عىل سيدنا حممد وآله, وسلم تسليما كثريا ً)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن ربيعة العبدي ذكره املنيعي ++مرثد«: )٥/٢٥٦٤(» بةمعرفة الصحا«نعيم يف ++قال أبو(*) 

 .ًذكره املصنف هنا, ومل يزد شيئا++ما) ٦/٦٧(» اإلصابة«وذكر احلافظ يف . »يف الوحدان
بن ربيعة, ++بن مرثد++بكر من طريق )٦١٩١(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++ أخرجه أبو)١(

هذا احلديث, وعزاه ) ٦/٦٧(» بةاإلصا«وذكره احلافظ يف . فذكرها, ًسمعت مرثد: قال
 .للمصنف, ونقل قوله اآليت بعده

 .]ر−أ/٨٨:ق[  ۩  
, فزاد »يبن الصلت اجلعف++مرثد«: وقال) ٣/٧٠(» معجم الصحابة«ذكره ابن قانع يف (*) 

بن ++مرثد«: )٥/٢٥٦٥(» معرفة الصحابة«نعيم يف ++, وقال أبو»اجلعفي«فيه نسبه 
 .»ان ذكره املنيعي يف الوحد,الصلت

البن » اإلصابة«, و)٣/١٣٨٣(الرب ++البن عبد» االستيعاب«: وانظر ترمجته يف
 ).٦/٦٨(حجر 

سمع هذا اجلزء من أوله إىل آخره « :  كتب يف هذه الصفحة صورة السامع وهذا نصه)٢(
, ++بن أمحد++عبداهللا حممد++ّعىل الشيخ األجل الثقة العدل أبي  =بن إبراهيم الرازي 



  رابعاملجلد ال ٤٦٨
=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ++الطاهر أمحد++ احلافظ الزاهد أبيبقراءة الشيخ بن حممد السلفي األصبهاين 
بن حسني الدربنديان, ++بن املنجل وابن أخيه إبراهيم++األسوار عمر++والشيخ أبو
احلسني ++بن إسحاق الطربي, والشيخ أبو++بن احلسني++إسحاق إبراهيم++والشيخ أبو

بن ++الطاهر عبداملنعم++والشيخ أبوبن يوسف األمان اللمطي النجايش, ++بن حممد++علي
بن املسلم الصعيدي, والشيخ ++موهوب القارئ الواعظ, والشيخ عبداملنعم

احلسني حييى وأخوه إبراهيم ابنا ++بن إبراهيم القرار, والشيخ أبو++العباس أمحد++أبو
بن ++زبن عبدالعزي++بن إبراهيم الرازي, والشيخ ياسني++بن أمحد++عبداهللا حممد++الشيخ أبي

احلسني الدمشقي, ++حممد عبداهللا ابنا أبي++عبداهللا وأخوه أبو++ياسني املقرئ, وأبو
بن ++احلسني أمحد++إسحاق إبراهيم وأخوه إسامعيل ابنا قاسم الزيات, وأبو++وأبو

ًعبدالسالم املعروف بابن الطوير, وفتاه نجاح وقد سموه فرح أيضا, وأبو القاسم ++ّ
اليرس الصوري, ++بن أبي++بن علي++بن خرض++املكارم++بجي, وأبوبن علي املن++عبدالرمحن

 .بن حاتم األسدي++وكاتب السامع إبراهيم. وعبدالعزيز بو يوسف األردبيلي
عبداهللا ++بن هارون الطحان والشيخ أبو++بن عبداهللا++وسمع من العالمة األول جعفر

ع من العالمة الثالثة بن موسى سمع من العالمة الثانية, وسم++بن إبراهيم++أسوار
 .بن جعفر األنصاري++عبداهللا حممد++الشيخ أبو

بن وهب العطار, وذلك يف رجب ++عبداهللا حممد++وسمع اجلزء كله من أوله إىل آخره أبو
 .ًمن سنة ست عرشة ومخسامئة, واحلمد هللا وحده وصلواته عىل حممد وآله وسلم تسليما

 .]ر−ب/٨٨: ق[ضل املرصي الف++بن أبي++وسمع اجلزء كله سيد األهل
حممد عبداهللا والقايض الفقيه ++ًوبلغ من أول اجلزء سامعا عىل الرشيف القايض الفقيه أبي

بن حييى العثامين الديباجي  بحق إجازته عن الشيخ ++املفضل عبدالرمحن++أبي
عن املؤلف, ًبن إبراهيم الرازي, عن السعدي, سامعا عن ابن بطة, ++بن أمحد++عبداهللا حممد++أبي

 .عبداهللا البلوي الصقلي++بن أبي++القاسم++بن أبي++العباس أمحد++بقراءة الشيخ الفقيه أبي
بن ++احلسن شداد++حممد عبداملجيد ابن اإلمام الفقيه أبي++والشيخ الفقيه املقرئ أبو

بن خملوف األبي, والشيخ ++بن حممد++العباس أمحد++املقدم التميمي, والشيخ الفقيه أبو
 .بن عبدامللك الربعي املقرئ++بكر++بن أبي++حممد عبداهللا++بوأ

بن ++بن املفضل++ّوسمع من أول الورقة التاسعة من اجلزء إىل آخره كاتب السامع علي
ّعلي املقديس, وذلك يف ذي القعدة سنة ثالث وستني ومخسامئة, وأعاد لنفسه 

 = .ّبإجازته, فصح له سامع مجيعه



 ٤٦٩ بعرااملجلد ال  

 
 
 
 
 
 

=
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن قاسم الزيات  بحق سامعه++الطاهر إسامعيل++ أبيسمع اجلزء كله عىل الشيخ
 .بن إبراهيم الرازي++بن أمحد++عبداهللا حممد++املثبت من أبي

ّصاحبه القايض األجل اإلمام العامل علم الرواة ثقة الثقات محزة القايض األجل 
 صفي :اهللا وحده, والفقهاء++بن عثامن املخزومي أسعد++احلسن علي++السعيد األمري أبي

احلسن ++بن سفيان القريش التاجر البغدادي, وأبو++بن طارق++الرضاء أمحد++الدين أبو
بن عبداهللا العثامين, ++بن عبداجلبار++حممد عبداهللا++بن صالح, وأبو++بن إبراهيم++علي

بن زيدان املسكي, وصح هلم ++بن علي++ومثبت أسامعهم الفقري إىل ربه تعاىل عبداخلالق
بن محيل حمبوب ++األمانة حريل++بن أبي++الشيخ الفقيه اجلليل علي الدينسامعه بقراءة 

احلنفي يف يوم الثالثاء الباقي من شعبان سنة مخس وسبعني ومخسامئة بدار القايض 
 .األجل الثبت بالقاهرة

: ق[واحلمد هللا وحده وصلواته عىل سيدنا حممد نبيه وآله الطهر الطاهرين وسلم 
 .»] ر−أ/٨٩

اهللا تعاىل أن ييرس ++وقفنا عليه من خمطوطات هلذا الكتب, ونسأل++انتهى ماإىل هنا 
 .لنا الوقوف عىل بقية نسخه اخلطية حتى يتم الكتاب

 هـ ١٤٣١فرغنا من التعليق عليه عشية يوم األربعاء الرابع من رجب الفرد سنة 
 .م٢٠١٠املوافق السادس عرش من يونيه سنة 

عىل آله وصحبه وسلم, وآخر دعونا أن احلمد هللا رب اهللا عىل سيدنا حممد و++وصىل
 .العاملني

 



  رابعاملجلد ال ٤٧٠

َثبت بأهم راجعَ صادر وا عتمد عليها  ا   التحقيق ا
 .القرآن الكريم −١
 .باسم اجلوابرة, طبعة دار الراية: اآلحاد واملثاين البن أبي عاصم, حتقيق −٢
جمموعة من العلامء, طبعة وزارة : إحتاف املهرة, للحافظ ابن حجر, حتقيق −٣

 .الشئون اإلسالمية باململكة العربية السعودية
افظ ابن حجر األحاديث العرشة االختيارية  العشارية األسانيد للح −٤

 .العسقالين
عبد امللك دهيش, طبعة : األحاديث املختارة للضياء املقديس, حتقيق −٥

 .مكتبة النهضة احلديثة
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان لألمري علي بن بلبان الفاريس,  −٦

 .شعيب األرناؤوط, طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت: حتقيق
صالح بن حممد : قيقأخالق النبي  ألبي الشيخ األصبهاين, حت −٧

 . الونيان, طبعة دار املسلم
. د: اإلرشاد يف معرفة علامء البالد ألبي يعىل اخلليلي القزويني, حتقيق −٨

 .م١٩٨٩حممد سعيد بن عمر إدريس, طبعة مكتبة الرشد بالرياض 
 علي حممد البجاوي,: االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب, حتقيق −٩

 .طبعة هنضة مرص
ركات عىل تاريخ الرتاث العربي للدكتور نجم عبد الرمحن خلف استد −١٠

 .هـ١٤٢٢ الرياض –وغريه, طبعة دار ابن اجلوزي 
حممد إبراهيم البنا , حممد أمحد عاشور, : أسد الغابة البن األثري, حتقيق −١١

 .طبعة دار الشعب



 ٤٧١ بعرااملجلد ال  
 . أسامء من يعرف بكنيته لألزدي, طبعة الدار السلفية −١٢
 عىل حممد البجاوي,: ابة للحافظ ابن حجر, حتقيقاإلصابة يف متييز الصح −١٣

 .طبعة دار اجليل
 .أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر املقديس, طبعة دار الكتب العلمية −١٤
إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث للعكربي, طبعة مكتبة مشكاة  −١٥

 .اإلسالمية
 .م١٩٦٩ بريوت –األعالم خلري الدين الزركلي, طبعة دار العلم للماليني  −١٦
عبد : اإلعالم بام يف مشتبه الذهبي من األوهام البن نارص الدين, حتقيق −١٧

 .رب النبي, طبعة مكتبة العلوم واحلكم
الشيخ املعلمي اليامين, طبعة دار الكتب : اإلكامل البن ماكوال, حتقيق −١٨

 .العلمية
 . إبراهيم القييس, طبعة املكتبة اإلسالمية: أمالي املحاملي, حتقيق −١٩
 معرفة املختلف فيهم من الصحابة لعالء الدين مغلطاي, اإلنابة يف −٢٠

 .مكتب التحقيق بدار احلرمني, طبعة مكتبة الرشد: حتقيق
 .أنساب األرشاف للبالذري, طبعة دار املعارف −٢١
 .الشيخ املعلمي اليامين, طبعة حممد أمني دمج: األنساب للسمعاين, حتقيق −٢٢
زوق هياس, طبعة مكتبة مر: إثارة الفوائد ألبي سعيد العالئي, حتقيق −٢٣

 .م٢٠٠٤ الرياض –العلوم واحلكم 
 . بريوت–إيضاح املكنون ملصطفى الرومي احلنفي, طبعة دار الكتب العلمية  −٢٤
عبد اهللا بن عبد املحسن . د: البداية والنهاية للحافظ ابن كثري, حتقيق −٢٥

 .م١٩٩٨الرتكي, طبعة دار هجر بالقاهرة 



  رابعاملجلد ال ٤٧٢
مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليامن : البدر املنري البن امللقن, حتقيق −٢٦

 .م٢٠٠٤ويارس كامل, طبعة دار اهلجرة للنرش والتوزيع بالرياض 
حسني أمحد صالح . د: بغية الباحث بزوائد مسند احلارث للهيثمي, حتقيق −٢٧

 . املدينة املنورة−الباكري, طبعة مركز خدمة السنة والسرية النبوية 
سهيل زكار, . د:  جرادة, حتقيقبغية الطلب يف تاريخ حلب البن أبي −٢٨

 .طبعة دار الفكر
 .تاج العروس للزبيدي, طبعة دار اهلداية −٢٩
 .م١٩٦٩ النجف –تاريخ ابن الوردي البن الوردي, مطبعة احليدرية  −٣٠
. د: تاريخ أسامء الثقات ألبي حفص عمر بن أمحد بن شاهني, حتقيق −٣١

 م١٩٨٦ بريوت –عبداملعطي قلعجي, طبعة دار الكتب العلمية 
عمر عبد السالم تدمري, طبعة : تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي, حتقيق −٣٢

 .م١٩٩٧دار الكتاب العربي ببريوت 
بشار عواد معروف, طبعة . د: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, حتقيق −٣٣

 .م٢٠٠١دار الغرب اإلسالمي 
تاريخ الرتاث العربي لفؤاد سزكني, نقله إىل العربية حممود فهمي,  −٣٤

 مصطفى وسعيد عبدالرحيم, طبعة جامعة حممد بن سعود وراجعه عرفة
 .م١٩٨٣ السعودية −

 .علي شريي, طبعة دار الفكر: تاريخ دمشق البن عساكر, حتقيق −٣٥
أمحد حممد نور سيف, طبعة . د: تاريخ الدوري عن ابن معني, حتقيق −٣٦

 . جامعة أم القرى
ين وغريه, الشيخ املعلمي اليام: التاريخ الكبري, لإلمام البخاري, حتقيق −٣٧

 .طبعة دار الفكر



 ٤٧٣ بعرااملجلد ال  
عبد اهللا أمحد سليامن . د: تاريخ مولد العلامء ووفياهتم البن زبر, حتقيق −٣٨

 .هـ١٤١٠ الرياض –احلمد, طبعة دار العاصمة 
حممد : تبصري املنتبه بتحرير املشتبه للحافظ ابن حجر العسقالين, حتقيق −٣٩

 .لعلميةعلي النجار , مراجعة علي حممد البجاوي, طبعة املكتبة ا
 .جتريد أسامء الصحابة للذهبي, طبعة دار املعرفة −٤٠
 .حتفة األحوذي للمباركفوري, طبعة دار الكتب العلمية −٤١
الشيخ عبد الصمد رشف الدين, : حتفة األرشاف للحافظ املزي, حتقيق −٤٢

 .م١٩٨٣طبعة املكتب اإلسالمي والدار القيمة 
 .طبعة مكتبة الرشدعبداهللا نوارة, : حتفة التحصيل البن العراقي, حتقيق −٤٣
عبد الرمحن بن حييى املعلمي, : تذكرة احلفاظ لإلمام الذهبي, حتقيق −٤٤

 .هـ١٣٧٤طبعة دار إحياء الرتاث العربي ببريوت 
 .التذكرة بأمور اآلخرة لإلمام القرطبي −٤٥
إبراهيم شمس الدين, طبعة دار : الرتغيب والرتهيب للمنذري, حتقيق −٤٦

 .هـ١٤١٧ بريوت –الكتب العلمية 
عامد الدين أمحد حيدر, طبعة : ية الصحابة لإلمام الرتمذي حتقيقتسم −٤٧

 .دار الكتب الثقافية
حممود أمحد مرية, طبعة املطبعة : تصحيفات املحدثني للعسكري, حتقيق −٤٨

 .العربية احلديثة
إكرام : تعجيل املنفعة بزوائد األئمة األربعة للحافظ ابن حجر, حتقيق −٤٩

 .ئر اإلسالميةاهللا إمداد احلق, طبعة دار البشا
 .هـ١٤٠١ بريوت –تفسري ابن كثري, طبعة دار الفكر  −٥٠



  رابعاملجلد ال ٤٧٤
حممد عوامة, طبعة دار : تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر, حتقيق −٥١

 . حلب−الرشيد
التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد لإلمام أبي بكر بن نقطة, طبعة  −٥٢

 . اهلند−مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن
عبد القيوم بن عبد رب النبي, طبعة : تكملة اإلكامل البن نقطة, حتقيق −٥٣

 .م١٩٨٧ مكة –جامعة أم القرى 
عبد : التكملة لكتاب الصلة للقضاعي املعروف بابن األبار, حتقيق −٥٤

 .. بريوت–السالم اهلراس, طبعة دار الفكر 
 بشار عواد, طبعة مؤسسة. د: التكملة لوفيات النقلة للمنذري, حتقيق −٥٥

 .الرسالة
عبداهللا هاشم اليامين, . د: التلخيص احلبري, للحافظ ابن حجر, حتقيق −٥٦

 .دار املدينة املنورة
 .تلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي, طبعة دار األرقم −٥٧
عدد كبري من الباحثني, طبعة وزارة : التمهيد البن عبد الرب, حتقيق −٥٨

 . املغرب–عموم األوقاف والشئون الدينية 
 . بريوت–واالتعاظ ألمحد رافع القاسمي, طبعة دار الكتب العلمية التنبيه  −٥٩
رمحهام اهللا, طبعة −التنكيل للمعلمي اليامين, بتحقيق الشيخ األلباين  −٦٠

 .هـ١٤٠٦ الرياض –مكتبة املعارف 
مصطفى عبد القادر عطا, : هتذيب األسامء واللغات للنووي, حتقيق −٦١

 .طبعة دار الكتب العلمية
لحافظ ابن حجر, طبعة دار املعارف النظامية بحيدر هتذيب التهذيب ل −٦٢

 . اهلند−آباد الدكن



 ٤٧٥ بعرااملجلد ال  
بشار عواد معروف, طبعة . د: هتذيب الكامل, للحافظ املزي, حتقيق −٦٣

 .مؤسسة الرسالة
سيد كرسوي, طبعة  : هتذيب مستمر األوهام لألمري ابن ماكوال, حتقيق −٦٤

 .دار الكتب العلمية
حممد نعيم العرقسويس, : مشقي, حتقيقتوضيح املشتبه البن نارص الدين الد −٦٥

 .م١٩٩٣ بريوت –طبعة مؤسسة الرسالة 
 .السيد رشف الدين أمحد, طبعة دار الفكر: الثقات البن حبان, حتقيق −٦٦
 .أمحد حممد شاكر, طبعة مؤسسة الرسالة: جامع البيان للطربي, حتقيق −٦٧
 –محدي السلفي, طبعة عامل الكتب : جامع التحصيل للعالئي, حتقيق −٦٨

 .م١٩٨٦وت بري
شعيب األرناؤوط : جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي, حتقيق −٦٩

 .م١٩٩٧ بريوت –وإبراهيم باجس, طبعة مؤسسة الرسالة 
 .اجلامع الكبري للسيوطي, طبعة اهلئية املرصية العامة للكتاب −٧٠
الشيخ املعلمي اليامين, طبعة : اجلرح والتعديل, البن أبي حاتم, حتقيق −٧١

 .اث العربيدار إحياء الرت
 .مجهرة أنساب العرب البن حزم,  طبعة دار الكتب العلمية −٧٢
 .ناجي حسن, طبعة عامل الكتب: مجهرة النسب البن الكلبي, حتقيق −٧٣
عبد : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ألبي الوفاء احلنفي, حتقيق −٧٤

 .الفتاح احللو, طبعة مطبعة عيسى البابي احللبي
عبدالفتاح أبو غدة, طبعة :  للسندي, حتقيقحاشية السندي عىل النسائي −٧٥

 .مكتب املطبوعات اإلسالمية



  رابعاملجلد ال ٤٧٦
عبداللطيف حسن عبدالرمحن, : احلاوي للفتاوي للسيوطي, حتقيق −٧٦

 .طبعة دار الكتب العلمية
 حجة الوداع البن حزم, طبعة دار الكتب العلمية, األوىل −٧٧
 .لفحديث أبي الفضل الزهري للحسن بن علي اجلوهري, طبعة أضواء الس −٧٨
 .الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي, طبعة دار الفكر −٧٩
 .دراسات يف النحو لصالح الدين الزعبالوي −٨٠
حسن إسامعيل مروة, وحممود : دول اإلسالم لإلمام الذهبي, حتقيق −٨١

 .م١٩٩٩ بريوت –األرناؤوط, طبعة دار صادر 
رسوي, سيد ك: ديوان اإلسالم ملحمد بن عبد الرمحن بن الغزي, حتقيق −٨٢

 .م١٩٩٠ بريوت –طبعة دار الكتب العلمية 
: ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد لإلمام تقي الدين الفايس, حتقيق −٨٣

 .هـ١٤١٠كامل يوسف احلوت, طبعة دار الكتب العلمية ببريوت 
حممد علي . د: الراموز عىل الصحاح ملحمد بن السيد حسن, حتقيق −٨٤

 .م١٩٨٦ق  دمش–عبدالكريم, طبعة دار أسامة 
 –الرسالة املستطرفة ملحمد بن جعفر الكتاين, طبعة دار الكتب العلمية  −٨٥

 .هـ١٤٠٠بريوت 
 حاتم صالح الضامن,. د: الزاهر يف معاين كلامت الناس لألنباري, حتقيق −٨٦

 . طبعة مؤسسة الرسالة
سليامن آتش, / د.أ: سؤاالت السلمي ألبي عبد الرمحن السلمي, حتقيق −٨٧

 .م١٩٨٨الرياض  –طبعة دار العلوم 
موفق عبد القادر, . د: سؤاالت السهمي حلمزة بن يوسف السهمي, حتقيق −٨٨

 .م١٩٨٤ الرياض –طبعة مكتبة املعارف 



 ٤٧٧ بعرااملجلد ال  
طالل سعيد : سؤاالت الربقاين ألبي بكر أمحد بن حممد الربقاين, حتقيق −٨٩

 .آل حيان
, طبعة مكتبة املعارف −٩٠  .السلسلة الصحيحة للشيخ األلباين 
, طبعة مكتبة املعارفالسلسلة الضعيف −٩١  .ة للشيخ األلباين 
حممد : سنن ابن ماجه لإلمام أبي عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني, حتقيق −٩٢

 .فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة
سنن أبي داود لإلمام أبي داود السجستاين, ضبط حممد حميي الدين  −٩٣

 .عبداحلميد, طبعة دار الفكر
أمحد شاكر : مذي لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي, حتقيقسنن الرت −٩٤

 .وآخرين, دار إحياء الرتاث العربي ببريوت
شعيب األرناؤوط وآخرين, : السنن الكربى لإلمام النسائي, حتقيق −٩٥

 .طبعة مؤسسة الرسالة
حممد عبد القادر : السنن الكربى لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق −٩٦

 .البازعطا, طبعة مكتبة دار 
فواز أمحد زمرلي , خالد السبع العلمي, طبعة دار : سنن الدارمي, حتقيق −٩٧

 . الكتاب العربي
السنن لإلمام علي بن عمر الدارقطني, تصحيح السيد عبداهللا هاشم  −٩٨

 .اليامين, طبعة دار املحاسن بالقاهرة
شعيب األرناؤوط وآخرين, : سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي, حتقيق −٩٩

 .م١٩٨٤سة الرسالة ببريوت طبعة مؤس
حممد محيد اهللا, طبعة معهد : السرية ملحمد بن إسحاق بن يسار, حتقيق −١٠٠

 .الدراسات واألبحاث للتعريف



  رابعاملجلد ال ٤٧٨
طه عبد الرءوف سعد, : السرية النبوية البن هشام املعافري, حتقيق −١٠١

 .طبعة دار اجليل
جلنة : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبلي, حتقيق −١٠٢

 .ياء الرتاث العربي, طبعة دار اآلفاق اجلديدة ببريوتإح
رشح الزرقاين عىل املوطأ ملحمد بن عبد الباقي الزرقاين, طبعة دار  −١٠٣

 .هـ١٤١١ بريوت –الكتب العلمية 
زهري : رشح السنة لإلمام حميي السنة حممد بن احلسني البغوي, حتقيق −١٠٤

 .وتالشاويش وشعيب األرناؤوط, طبعة املكتب اإلسالمي ببري
 .نور الدين عرت, طبعة دار املالح. د: رشح العلل البن رجب, حتقيق −١٠٥
رضوان جامع رضوان, : رشح صحيح مسلم لإلمام النووي, حتقيق −١٠٦

 .طبعة مؤسسة املختار
: رشح مشكل اآلثار لإلمام أبي جعفر أمحد بن حممد الطحاوي, حتقيق −١٠٧

 .شعيب األرناؤوط, طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت
: آلثار لإلمام أبي جعفر أمحد بن حممد الطحاوي, حتقيقرشح معاين ا −١٠٨

 .حممد زهري النجار, طبعة مطبعة دار الكتب العلمية
عبد العلي عبد احلميد حامد, طبعة . د: شعب اإليامن للبيهقي, حتقيق −١٠٩

 .مكتبة الرشد
أمحد عبد الغفور عطار, طبعة دار : الصحاح يف اللغة للجوهري, حتقيق −١١٠

 .العلم للماليني
حممد : يح ابن خزيمة لإلمام حممد بن إسحاق بن خزيمة, حتقيقصح −١١١

 .مصطفى األعظمي, طبعة املكتب اإلسالمي ببريوت



 ٤٧٩ بعرااملجلد ال  
صحيح البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري مع فتح الباري,  −١١٢

 .املطبعة السلفية
حممد فؤاد عبد الباقي, : صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج, حتقيق −١١٣

 .حللبيطبعة عيسى البابي ا
حممود رواس, . حممود فاخوري , د: صفة الصفوة البن اجلوزي, حتقيق −١١٤

 .م١٩٩٧ بريوت –طبعة دار املعرفة 
حممد حجي, : صلة اخللف بموصول السلف لإلمام الروداين, حتقيق −١١٥

 .طبعة دار الغرب اإلسالمي ببريوت
 .حممد إبراهيم زايد, طبعة  دار املعرفة: الضعفاء الصغري للبخاري, حتقيق −١١٦
عبداملعطي قلعجي, طبعة دار الكتب : الضعفاء الكبري للعقيلي, حتقيق −١١٧

 .العلمية
أبو الفداء عبد اهللا القايض, : الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي, حتقيق −١١٨

 .م١٩٨٦ بريوت −طبعة دار الكتب العلمية
عبده علي كوشك, طبعة دار : طبقات األسامء املفردة للربدجيي, حتقيق −١١٩

 .املأمون للرتاث
أكرم ضياء العمري, . د: الطبقات خلليفة بن خياط العصفري, حتقيق −١٢٠

 .طبعة دار الفكر
 .الطبقات ملسلم بن احلجاج, طبعة دار اهلجرة −١٢١
 . الطبقات الكربى ملحمد بن سعد, طبعة دار صادر −١٢٢
 عبد العزيز عز الدين السريوان, طبعة: طبقات احلفاظ للسيوطي, حتقيق −١٢٣

 .م١٩٨٤ بريوت –عامل الكتب 



  رابعاملجلد ال ٤٨٠
حممد حامد الفقي, : قات احلنابلة ألبي احلسني بن أبي يعىل, حتقيقطب −١٢٤

 . بريوت–طبعة دار املعرفة 
حممود الطناحي : طبقات الشافعية الكربى لإلمام السبكي, حتقيق −١٢٥

 .وعبدالفتاح احللو, طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة
م خان, عبد العلي: طبقات الشافعية لإلمام ابن قايض شهبة, حتقيق −١٢٦

 .اهلند−مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن 
أكرم البويش, طبعة . د: طبقات علامء احلديث البن عبد اهلادي, حتقيق −١٢٧

 .م١٩٨٩ بريوت –مؤسسة الرسالة 
 . بريوت–خليل امليس, طبعة دار القلم : طبقات الفقهاء للشريازي, حتقيق −١٢٨
عىل حممد عمر, طبعة : , حتقيقطبقات املفرسين للحافظ السيوطي −١٢٩

 . القاهرة–مكتبة وهبة 
عبدالغفور البلويش, : طبقات املحدثني ألبي الشيخ األصبهاين, حتقيق −١٣٠

 . طبعة مؤسسة الرسالة
 .الطيوريات ألبي احلسني الطيوري الدمشقي انتقاء احلافظ السلفي −١٣١
 فؤاد السيد, طبعة دائرة املطبوعات والنرش. د: العرب للذهبي, حتقيق −١٣٢

 .م١٩٦١بالكويت 
رضاء اهللا بن حممد إدريس : العظمة ألبي الشيخ األصبهاين, حتقيق −١٣٣

 .املباركفوري, طبعة دار العاصمة
علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج, ألبي الفضل  −١٣٤

علي بن حسن : حممد بن أبي احلسني بن أمحد بن حممد بن عامر, حتقيق
 .ثري, طبعة دار اهلجرة بالرياضبن علي بن عبداحلميد احللبي األا



 ٤٨١ بعرااملجلد ال  
إرشاد : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية لإلمام ابن اجلوزي, حتقيق −١٣٥

 .احلق األثري, طبعة إدارة العلوم األثرية
حمفوظ . د: العلل الواردة يف األحاديث النبوية لإلمام الدارقطني, حتقيق −١٣٦

 .الرمحن زين اهللا السلفي, طبعة دار طيبة بالرياض
حممد مصطفى : علل لعلي بن عبد اهللا بن جعفر السعدي املديني, حتقيقال −١٣٧

 .األعظمي, طبعة املكتب اإلسالمي
العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل أبي عبداهللا الشيباين,  −١٣٨

 . ويص اهللا بن حممد عباس, طبعة املكتب اإلسالمي: حتقيق
 طبعة مكتبة عمدة القاري رشح صحيح البخاري لبدر الدين العيني, −١٣٩

 .احللبي, دار الكتب العلمية
عون املعبود رشح سنن أبي داود, ألبي الطيب شمس احلق آبادي,  −١٤٠

 .عبد الرمحن عثامن, طبعة دار الفكر: حتقيق
عبد الكريم إبراهيم العزباوي, : غريب احلديث للخطابي, حتقيق −١٤١

 .طبعة جامعة أم القرى
برجسرتارس, . جلزري, بعناية ج غاية النهاية يف طبقات القراء لإلمام ابن ا −١٤٢

 .طبعة مكتبة املتنبي بالقاهرة
ماهر زهري جرار, : الغنية يف فهرست شيوخ القايض عياض , حتقيق −١٤٣

 .طبعة دار الغرب اإلسالمي ببريوت
عز الدين علي السيد, . د: غوامض األسامء املبهمة البن بشكوال, حتقيق −١٤٤

 .طبعة عامل الكتب
علي حممد البجاوي حممد : رشي, حتقيقالفائق يف غريب احلديث للزخم −١٤٥

 .أبو الفضل إبراهيم, طبعة دار املعرفة



  رابعاملجلد ال ٤٨٢
أبو قتيبة نظر حممد : فتح الباب يف الكنى واأللقاب البن منده, حتقيق −١٤٦

 .م١٩٩٦ الرياض –الفاريابي, طبعة مكتبة الكوثر 
 .فتح الباري للحافظ ابن حجر, طبعة دار املعرفة −١٤٧
طارق بن عوض اهللا, : نبلي, حتقيقفتح الباري للحافظ ابن رجب احل −١٤٨

 . الرياض−طبعة دار ابن اجلوزي 
 :الفخر املتوالي فيمن انتسب للنبي من اخلدم واملوالي للسخاوي, حتقيق −١٤٩

 .مشهور حسن, طبعة  مكتبة املنار
 −الفهرست ملحمد بن إسحاق النديم, طبعة دار إحياء الرتاث العربي −١٥٠

 . لبنان−بريوت
فرنسشكه قدارة : ن خري اإلشبيلي, حتقيقفهرست ابن خري لإلمام اب −١٥١

زيدين وخليان ربارة طرغوه, طبعة املكتب التجاري ومكتبة املثنى 
 .م١٩٦٣ القاهرة –ومكتبة اخلانجي 

محدي عبد املجيد السلفي, طبعة مكتبة : الفوائد لتامم الرازي, حتقيق −١٥٢
 .الرشد

 .لميةفيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي, طبعة دار الكتب الع −١٥٣
 القاهرة −القاموس املحيط, للفريوزابادي, طبعة املطبعة احلسينية −١٥٤

 .هـ١٣٤٤الطبعة الثانية سنة 
حممد خري رمضان يوسف, طبعة : قرص األمل البن أبي الدنيا, حتقيق −١٥٥

 .دار ابن حزم
نخبة من العلامء بدار النرش, : الكامل يف التاريخ البن األثري, حتقيق −١٥٦

 .م١٩٨٦ بريوت –طبعة دار الكتاب العربي 



 ٤٨٣ بعرااملجلد ال  
حييى خمتار غزاوي, طبعة دار : الكامل يف الضعفاء البن عدي, حتقيق −١٥٧

 .الفكر
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة, طبعة جامعة  −١٥٨

 .م١٩٤١ تركيا –استانبول 
علي : كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي, حتقيق −١٥٩

 .حسني البواب, طبعة دار الوطن
 .ل للمتقي اهلندي, طبعة مؤسسة الرسالةكنز العام −١٦٠
عبدالرحيم القشقري, طبعة : الكنى واألسامء لإلمام مسلم, حتقيق −١٦١

 .اجلامعة اإلسالمية باملدينة
يوسف الدخيل, طبعة : الكنى واألسامء ألبي أمحد احلاكم, حتقيق −١٦٢

 .مكتبة الغرباء األثرية
 .لب اللباب للسيوطي, طبعة مكتبة املثنى −١٦٣
 . بريوت–بن فهد, طبعة دار الكتب العلمية حلظ األحلاظ ال −١٦٤
 . بريوت−لسان العرب, البن منظور, طبعة دار صادر −١٦٥
عبدالفتاح أبو غدة, طبعة : لسان امليزان, للحافظ ابن حجر, حتقيق −١٦٦

 .م٢٠٠٢ بريوت –مكتب املطبوعات اإلسالمية مع دار البشائر 
 –در إحسان عباس, طبعة دار صا. د: اللباب البن األثري, حتقيق −١٦٧

 .م١٩٨٠بريوت 
موفق بن عبدالقادر, طبعة . د: املؤتلف واملختلف للدارقطني, حتقيق −١٦٨

 .دار الغرب اإلسالمي
حممد صادق آيدن, . د: املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي, حتقيق −١٦٩

 .طبعة دار القادري



  رابعاملجلد ال ٤٨٤
عبد الفتاح أبو غدة, : املجتبى لإلمام أبي عبد الرمحن النسائي, حتقيق −١٧٠

 .ائر اإلسالمية ببريوتطبعة دار البش
 .جملة اجلامعة اإلسالمية, موقع اجلامعة اإلسالمية عىل اإلنرتنت −١٧١
نور الدين علي بن أبي بكر اهليثمي, : جممع الزوائد للهيثمي, حتقيق −١٧٢

 . هـ١٤١٢ −طبعة دار الفكر, بريوت 
: املجمع املؤسس للمعجم املفهرس لإلمام ابن حجر العسقالين, حتقيق −١٧٣

 . املرعشلي, طبعة دار املعرفة ببريوتيوسف عبد الرمحن
خمتار الصحاح, ملحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, طبعة دار  −١٧٤

 . القاهرة–هنضة مرص 
, طبعة املكتب : خمترص العلو للحافظ الذهبي, حتقيق −١٧٥ األلباين 

 .اإلسالمي
املخترص يف أخبار البرش لعامد الدين إسامعيل أبي الفداء, طبعة دار  −١٧٦

 . بريوت–فة املعر
 .حممد إقبال, طبعة الدار العلمية باهلند: املخزون لألزدي, حتقيق −١٧٧
املراسيل البن أبي حاتم, شكر اهللا نعمة اهللا قوجاين, طبعة مؤسسة  −١٧٨

 .الرسالة
 مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمباركفوي, طبعة إدارة البحوث −١٧٩

 .العلمية والدعوة واإلفتاء
مجال : كاة املصابيح للمال عىل القاري, حتقيقمرقاة املفاتيح رشح مش −١٨٠

 .عيتاين, طبعة دار الكتب العلمية
مصطفى : املستدرك عىل الصحيحني لإلمام أبي عبد اهللا احلاكم, حتقيق −١٨١

 .عبدالقادر عطا, طبعة دار الكتب العلمية



 ٤٨٥ بعرااملجلد ال  
مصطفى : املستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار, حتقيق −١٨٢

 .م١٩٩٧ بريوت – دار الكتب العلمية عبدالقادر عطا, طبعة
 . بريوت−عامر أمحد حيدر, طبعة مؤسسة نادر: مسند ابن اجلعد, حتقيق −١٨٣
 . مسند أبي عوانة, طبعة دار املعرفة −١٨٤
مسند أبي يعىل املوصلي لإلمام أمحد بن علي بن املثنى املوصلي,  −١٨٥

 .حسني سليم أسد, طبعة دار املأمون للرتاث بدمشق: حتقيق
 .حمفوظ الرمحن زين اهللا, طبعة مكتبة العلوم واحلكم. , دمسند البزار −١٨٦
حبيب الرمحن األعظمي, طبعة دار الكتب : مسند  احلميدي, حتقيق −١٨٧

 . العلمية
 .أيمن علي أبو يامين, طبعة  مؤسسة قرطبة: مسند الروياين, حتقيق −١٨٨
محدي بن عبد املجيد السلفي, طبعة : مسند الشاميني للطرباين, حتقيق −١٨٩

 .الةمؤسسة الرس
: مسند الطياليس لإلمام سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس, حتقيق −١٩٠

 .حممد ابن عبد املحسن الرتكي, طبعة دار هجر بالقاهرة
 حمفوظ الرمحن: املسند لإلمام أبي سعيد اهليثم بن كليب الشايش, حتقيق −١٩١

 .زين اهللا, طبعة مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة
 .د بن حنبل, , طبعة مؤسسة قرطبةاملسند لإلمام أمح −١٩٢
 .مشاهري علامء األمصار البن حبان, طبعة دار صادر −١٩٣
مشيخة ابن احلطاب ملحمد الرازي ابن احلطاب رواية احلافظ السلفي,  −١٩٤

 .م١٩٩٤ الرياض –حاتم بن عارف العوين, طبعة دار اهلجرة : حتقيق
عة حممد املنتقي الكشناوي, طب: مصباح الزجاجة للبوصريي, حتقيق −١٩٥

 . بريوت–دار العربية 



  رابعاملجلد ال ٤٨٦
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري, للفيومي, طبعة دار الكتب  −١٩٦

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ بريوت, الطبعة األوىل سنة –العلمية 
عامر : املصنف لإلمام أبي بكر عبد اهللا بن حممد بن أبي شيبة, حتقيق −١٩٧

 .العمري األعظمي, طبعة الدار السلفية اهلندية
حبيب الرمحن :  عبد الرزاق بن مهام الصنعاين, حتقيقاملصنف لإلمام −١٩٨

 .األعظمي, طبعة املكتب اإلسالمي ببريوت
خليل املنصور, طبعة دار الكتب : املعرفة والتاريخ للفسوي, حتقيق −١٩٩

 . العلمية
معجم شيوخ اإلسامعيلي ألبي بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعيلي,  −٢٠٠

 .م١٩٩٠ر العلوم واحلكم زياد حممد منصور, طبعة مكتبة دا. د: حتقيق
يرسي عبد املغني البرشي, : معجم الكتب البن عبد اهلادي, حتقيق −٢٠١

 . القاهرة– النزهة –طبعة مكتبة ابن سينا 
 ,اهللا++طارق عوض: املعجم األوسط لإلمام أمحد بن سليامن الطرباين, حتقيق −٢٠٢

 .عبد املحسن بن إبراهيم, طبعة دار احلرمني
 . وي, طبعة دار الفكرمعجم البلدان, ياقوت احلم −٢٠٣
صالح املرصايت, طبعة مكتبة الغرباء : معجم الصحابة البن قانع, حتقيق −٢٠٤

 .األثرية
حممد شكور, : املعجم الصغري لإلمام أمحد بن سليامن الطرباين, حتقيق −٢٠٥

 .طبعة املكتب اإلسالمي
املعجم العربي األسايس, جلامعة من كبار اللغويني العرب, طبعة  −٢٠٦

 .للرتبية والثقافة والعلوماملنظمة العربية 



 ٤٨٧ بعرااملجلد ال  
محدي بن : املعجم الكبري, لإلمام أمحد بن سليامن الطرباين, حتقيق −٢٠٧

 .عبداملجيد السلفي, طبعة مكتبة العلوم واحلكم
حممد شكور, : املعجم املفهرس, لإلمام ابن حجر العسقالين, حتقيق −٢٠٨

 .م١٩٩٨طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت 
ية بالقاهرة, الطبعة األوىل سنة املعجم الوجيز, جممع اللغة العرب −٢٠٩

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
املعجم الوسيط ملجمع اللغة العربية بالقاهرة, الطبعة الثالثة, طبعة دار  −٢١٠

 .الدعوة
مصطفى السقا, طبعة : معجم ما استعجم, ألبي عبيد البكري, حتقيق −٢١١

 . بريوت–عامل الكتب 
 إحياء معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة, طبعة مكتبة املثنى , ودار −٢١٢

 . بريوت–الرتاث 
عادل يوسف العزازي, طبعة دار : معرفة الصحابة ألبي نعيم, حتقيق −٢١٣

 .الوطن
 .مارسدن جونس, طبعة عامل الكتب: املغازي للواقدي, حتقيق −٢١٤
حممود : املغرب يف ترتيب املعرب لربهان الدين اخلوارزمي, حتقيق −٢١٥

 .فاخوري , عبداحلميد خمتار, طبعة مكتبة أسامة بن زيد
 .ملغني يف أسامء الرجال ملحمد بن طاهر اهلندي, طبعة دار الكتاب العربيا −٢١٦
 .نور الدين عرت: املغني يف الضعفاء لإلمام الذهبي, حتقيق −٢١٧
مهام عبدالرحيم . د: املعني يف طبقات املحدثني لإلمام الذهبي, حتقيق −٢١٨

 .هـ١٤٠٤ األردن – عامن –سعيد, طبعة دار الفرقان 



  رابعاملجلد ال ٤٨٨
عبد : الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح, حتقيقاملقصد األرشد لربهان  −٢١٩

 .م١٩٩٠ الرياض –الرمحن بن سليامن العثيمني, طبعة مكتبة الرشد 
حممد البعالوي, دار الغرب اإلسالمي : املقفى الكبري للمقريزي, حتقيق −٢٢٠

 .ببريوت
حممد صالح عبد العزيز : املقتنى يف رسد الكنى لإلمام الذهبي, حتقيق −٢٢١

 .معة اإلسالمية باملدينة املنورةاملراد, طبعة اجلا
 −علي مجعة, طبعة مكتبة القدس للنرش. املكاييل واملوازين, تأليف د −٢٢٢

 . م٢٠٠١/هـ ١٤٢١القاهرة, الطبعة الثانية, 
, مطبوعات  −٢٢٣ املنتخب من فهرس خمطوطات الظاهرية للشيخ األلباين 

 .م١٩٧٠جممع اللغة العربية بدمشق 
املعلمي : مم, لإلمام ابن اجلوزي, حتقيقاملنتظم يف تاريخ امللوك واأل −٢٢٤

اهلند –اليامين وغريه, طبعة مطبعة دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد 
 .هـ١٣٥٧

املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهللا  لإلمام ابن اجلارود,  −٢٢٥
 .جلنة من العلامء, طبعة دار القلم ببريوت: حتقيق

 السعيد بسيوين زغلول,: اج, حتقيقاملنفردات والوحدان ملسلم بن احلج −٢٢٦
 .طبعة دار الكتب العلمية

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج لإلمام النووي, طبعة دار  −٢٢٧
 . إحياء الرتاث العربي

حممد فؤاد : املوطأ برواية حييى بن حييى الليثي لإلمام مالك, حتقيق −٢٢٨
 .عبدالباقي, طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة



 ٤٨٩ بعرااملجلد ال  

علي معوض وعادل : عتدال, للحافظ الذهبي, حتقيقميزان اال −٢٢٩
 .م١٩٩٥ بريوت −عبداملوجود, طبعة دار الكتب العلمية

النجوم الزاهرة يف أخبار مرص والقاهرة, لإلمام يوسف بن تغري بردي,  −٢٣٠
 .طبعة املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش

عبدالعزيز السديري, : جر, حتقيقنزهة األلباب يف األلقاب للحافظ ابن ح −٢٣١
 .طبعة مكتبة الرشد

حممد يوسف البنوري, طبعة دار : نصب الراية للزيلعي, حتقيق −٢٣٢
 .هـ١٣٥٧ القاهرة –احلديث 

يوسف : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للتلمساين, حتقيق −٢٣٣
 .الشيخ حممد البقاعي, طبعة دار الفكر ببريوت

طاهر الزاوي وحممود : ثري, حتقيقالنهاية يف غريب احلديث البن األ −٢٣٤
 .الطناحي, طبعة املكتبة العلمية

علي تقي فنروي, طبعة دار : نوابغ الرواة ألغا بزرك الطهراين, حتقيق −٢٣٥
 .م١٩٧١ بريوت –الكتاب العربي 

أمحد األرناؤوط : الوايف بالوفيات لإلمام صالح الدين الصفدي, حتقيق −٢٣٦
 .وتركي مصطفى, طبعة دار إحياء الرتاث

إحسان : وفيات األعيان لإلمام شمس الدين بن خلكان, حتقيق −٢٣٧
 .عباس, طبعة دار الثقافة ببريوت

 –حممود حداد, طبعة دار العاصمة : وفيات املرصيني للحبال, حتقيق −٢٣٨
 .الرياض



  رابعاملجلد ال ٤٩٠
الوفيات ألبي العباس أمحد بن حسن بن علي الشهري بابن قنفذ,  −٢٣٩

− العثامنية بحيدر آباد القائمني عىل الدار, طبعة دائرة املعارف: حتقيق
 .اهلند

هداية العارفني إلسامعيل باشا البغدادي, اعتنى به حممد رشف الدين  −٢٤٠
 .م١٩٥٥ –م ١٩٥١ تركيا –ورفعت الكلييس, طبعة جامعة استانبول 

* * * 



 ٤٩١ بعرااملجلد ال  

 الفهارس العامة
 اتـــفهرس اآلي 

 فهرس األحاديث 

 ةـفهرس الصحاب 

 



  رابعاملجلد ال ٤٩٢

 

 



 ٤٩٣ بعرااملجلد ال  

يات  فهرس ا
 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

ة  سورة الفا

﴿ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾ ٢/٣٨٩ ٢ 

 سورة البقرة

﴿¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅øŠ ©9$#﴾ ٣/٤٩٩ ١٨٧ 
﴿(#θ à)ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θ à) ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’n< Î) 

Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ (# þθãΖ Å¡ôm r& uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9$#﴾ ٣/٢٦٠ ١٩٥ 

﴿⎯yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã ⎯tΒ uρ ẗz r's? 
Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã﴾ ٣/١٤٣ ٢٠٣ 

 سورة آل عمران

﴿Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9# (#öθ s9 yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™!# uθ y™ uΖ oΨ ÷ t/ا 
ö/ä3 uΖ÷ t/ uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!#﴾ ٣/٢٣٦ ٦٤ 

﴿ô‰yγô©$#uρ $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ﴾ ٣/٢٣٦ ٦٤ 
﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©! $# tβρ ç tIô± o„ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO 

¸ξ‹ Î= s%﴾ ١/٣٠٦ ٧٧ 

﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!# tβρ ç tIô± o„ Ï‰ôγ yè Î/ «!# öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ﴾ ١/٣٠٦ ٧٧ 



  رابعاملجلد ال ٤٩٤

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي
﴿⎯s9 (#θ ä9$ oΨ s? § É9 ø9$# 4© ®L ym (#θ à)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6 Ït éB﴾ ٢/٤٦٥ ٩٢ 
﴿$tΒuρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ß™”9$# 4 

⎦'⎪Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ö6n=s)Ρ$# #’n?tã öΝä3Î6≈s)ôãr&﴾ ٣/٦٠ ١٤٤ 

 سورة النساء
﴿ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym﴾ ٢/١٣٠ ٢٦ 
﴿y#ø‹ s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞Å_ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹Îγ t±Î0﴾ ١/١٧٦ ٤١ 
﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟ çFö/u ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«!$# (#θ ãΖ̈Š u; tF sù﴾ ٧٣, ٣/٤٧٢ ٩٤ 

﴿ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰Ïè≈s) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#﴾ ٢/٤٧٥,  ٣/٣٧٩ ٩٥ 
﴿çö xî ’ Í< 'ρé& Í‘ u œØ9$#﴾ ٢/٤٧٥,  ٣/٣٧٩ ٩٥ 

ائدة  سورة ا
﴿öΝä3ø‹ n= tæ öΝä3|¡àΡr& Ÿω Ν ä.•ÛØ tƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) 

óΟçF ÷ƒ y‰ tF÷δ#﴾ ٢/٦٠ ١٠٥ 

نعام  سورة ا
﴿š Ï9≡ x‹x. uρ ü“ Ì çΡ zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) |Nθ ä3 n= tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9# 

ÇÚ ö‘F{#uρ tβθ ä3 u‹Ï9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΨ Ï%θßϑ ø9#﴾ ٤/١٥٠ ٧٥ 

﴿Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷z é&﴾ ٣٦٨ ,  ٢/١٧٢ ١٦٤ 



 ٤٩٥ بعرااملجلد ال  

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

عراف  سورة ا
﴿⎯n= t↔ ó¡oΨ n= sù š⎥⎪ Ï!# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟÎγ ø‹ s9Î) ∅ n= t↔ ó¡ oΨs9 uρ 

t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9#﴾ ٢/٧ ٦ 

﴿ãβø— uθ ø9#uρ >‹ Í×tΒ öθ tƒ ٢/٧ ٨ ﴾القسط 

نفال  سورة ا
﴿(#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tãyŠ﴾ ٢/٣٨٩ ٢٤ 

 سورة التوبة
﴿øŒÎ) $ yϑ èδ † Îû Í‘$ tóø9 $#﴾ ٣/٦٦ ٤٠ 
﴿øŒÎ) ãΑθ à) tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yè tΒ﴾ ٣/٦٦ ٤٠ 
﴿š⎥⎪ Ï%©! $# šχρ â“ Ïϑ ù= tƒ š⎥⎫Ïã Èhθ ©Üßϑ ø9$# z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# † Îû ÏM≈ s% y‰¢Á9$#﴾ ٢/٢٠٨ ٧٩ 

﴿š⎥⎪ Ï%©! $#uρ Ÿω tβρ ß‰Åg s† ω Î) óΟèδ y‰ ôγã_﴾ ٢/٢٠٨ ٧٩ 
﴿tβρ ãy‚ ó¡ t sù öΝåκ÷] ÏΒ   t Ï‚ y™ ª! $# öΝåκ÷]ÏΒ öΝçλ m; uρ ë># x‹ tã 

îΛ⎧ Ï9 r&﴾ ٢/٢٠٨ ٧٩ 

﴿Ÿω uρ ’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) !$ tΒ x8öθ s?r& óΟßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 |M ù= è% 
Iω ß‰Å_ r& !$ tΒ öΝà6è= ÏΗ ÷q r& Ïµ ø‹n= tã (#θ ©9 uθ s? óΟ ßγ ãΖã‹ôã r&¨ρ 

âÙ‹Ï s? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $#﴾ 
٣/٤٦٢ ٩٢ 



  رابعاملجلد ال ٤٩٦

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة يونس

﴿t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ |¡ôm r& 4© o_ ó¡çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ﴾ ٣/٢٢١ ٢٦ 

 سورة هود

﴿ÉΟÏ% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9$# $ Zs9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ©9$#﴾ ٣/٨٥ ١١٤ 

جر  سورة ا

﴿$ ºΡ≡ uθ÷z Î) 4’ n? tã 9‘ ãß™ t⎦,Î#Î7≈ s)tG •Β﴾ ٢/٥٢٥ ٤٧ 

 سورة الكهف

﴿#Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ì ãƒ β r& Ù s)Ζtƒ … çµ tΒ$ s% r' sù﴾ ١/٢١٢ ٧٦ 
﴿öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹y‚ −G s9 Ïµø‹ n= tã #\ ô_ r&﴾ ١/٢١٢ ٧٧ 

 سورة مريم

﴿öΝs9 ≅ yè øgwΥ …ã& ©! ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% $ wŠÏϑ y™﴾ ٣/٢٢١ ٧ 
﴿ñÝÉ)≈ |¡ è@ Å7 ø‹n= tæ $ Y7sÛ â‘ $ wŠÏΖ y_﴾ ٣/٤٨٥ ٢٥ 
﴿|M ÷ƒ u™ tsù r& “ Ï% ©!$# t x Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tΑ$ s% uρ 

⎥ y⎫ s?ρ _{ Zω$ tΒ #µ$ s!uρ uρ﴾ ٢/٣٠٣ ٧٧ 



 ٤٩٧ بعرااملجلد ال  

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

ج  سورة ا

﴿(#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ ô_ Íh9$# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$# (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $#uρ 
š^ öθ s% Í‘ρ –“9$#﴾ ١/٢٥٤ ٣٠ 

﴿(#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9$# ∩⊂⊃∪ u™ !$ xuΖ ãm ¬! uö xî 
t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ١/٢٥٥ ٣١, ٣٠ ﴾ به 

﴿ª!$# ’Å∀ sÜóÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ 
Ä¨$ ¨Ζ9$#﴾ ٢/٥٢٢ ٧٥ 

ؤمنون  سورة ا

﴿ô‰s) s9uρ $ oΨø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ﴾ ٢/٣٥٩ ١٢ 
﴿¢ΟèO çµ≈ tΡù' t±Σ r& $ ¸)ù= yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7tF sù ª! $# ß⎯|¡ôm r& 

t⎦⎫É)Î=≈ sƒ ø: $#﴾ ٢/٣٥٩ ١٤ 

 سورة النور

﴿“ Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? …çν u ö9 Ï. öΝåκ ÷]ÏΒ … çµ s9 ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïà tã﴾ ٢/١٩٧ ١١ 

 سورة الشعراء

﴿öθ s9 uρ çµ≈ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷è t/ t⎦⎫Ïϑ yf ôã F{$#﴾ ٣/٣٨٨ ١٩٨ 
﴿ö‘ É‹Ρr& uρ y7 s? uÏ± tã š⎥⎫Î/t ø% F{$#﴾ ٢/٥٠٢, ٤/٢١١ ٢١٤ 



  رابعاملجلد ال ٤٩٨

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة القصص

﴿ô‰s) s9uρ $ uΖ ù=¢¹ uρ ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9$# öΝßγ ¯= yè s9 
šχρ ã©. x‹tG tƒ﴾ ٢/٣٦٩ ٥١ 

 سورة لقمان

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω =Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ 9‘θ ã‚ sù﴾ ١/٤٢٤ ١٨ 

 لسجدةسورة ا

﴿$Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒ Í”∴ s?﴾ ٣/٢٣٢ ٢, ١ 

حزاب  سورة ا

﴿öΝèδθãã ÷Š$# öΝÎγ Í← !$ t/Kψ﴾ ٢/٤٥٠ ٤ 
﴿öΝèδθãã ÷Š$# öΝÎγ Í← !$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø% r& y‰ΖÏã «! $#﴾ ٢/٤٤٩ ٤ 
﴿z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×Α% y Í̀‘ (#θ è% y‰|¹﴾ ١/٢٢٠ ٢٣ 
﴿×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹n= tã﴾ ٢/٤٧٥ ٢٣ 
﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅÷δ r& 

ÏM ø t7ø9$# ö/ä.t Îdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?﴾ ٤/٥٣ ٣٣ 



 ٤٩٩ بعرااملجلد ال  

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة سبأ

﴿!$ tΒ uρ Ο çFø)xΡr& ⎯ÏiΒ &™ó© x« uθ ßγ sù …çµ àÎ= øƒ ä† ( uθ èδ uρ çö yz 
š⎥⎫Ï% Î—≡§9$#﴾ ٣/٢٢١ ٣٩ 

 سورة الزمر

﴿y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçF Íh‹¨Β﴾ ٣/٦٥, ٢/٣٣ ٣٠ 

اثية  سورة ا

﴿÷Πr& |= Å¡ym t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãm u tIô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# β r& 
óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 

[™!# uθ y™ ôΜ èδ$ u‹øt ¤Χ öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ 4 u™!$ y™ $ tΒ šχθßϑ ä3øt s†﴾ 
١/٤١٠ ٢١ 

حقاف  سورة ا

﴿y‰Íκ y− uρ Ó‰Ïδ$ x© .⎯ ÏiΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) 4’ n?tã ⎯ Ï& Î#÷VÏΒ﴾ ٣/٤٥٣ ١٠ 
﴿“ Ï% ©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ ÷ƒ t$ Î!≡ uθ Ï9 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9﴾ ٤/١١٩ ١٧ 

 سورة الفتح

﴿Ÿω öθ s9uρ ×Α% y` Í‘ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ •Β Ö™!$ |¡ÎΣ uρ ×M≈ uΖÏΒ ÷σ•Β﴾ ٢/١٧٥ ٢٥ 



  رابعاملجلد ال ٥٠٠

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

جرات  سورة ا

﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s) è? t⎦ ÷⎫t/ Ä“ y‰tƒ «!$# 
⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ﴾ ٤/٢٢٢ ١ 

﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿ(Ÿω (#þθ ãè sùö s? öΝä3s?≡uθ ô¹ r&﴾ ١/٤٢٤ ٢ 
﴿Ÿω (#þθ ãè sùö s? öΝä3 s?≡uθ ô¹ r& s− öθ sù ÏN öθ |¹ Äc© É<¨Ψ9$#﴾ ١/٤٢١ ٢ 
﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#þθ ãè sùö s? öΝä3 s?≡ uθô¹ r& s−öθ sù 

ÏN öθ |¹ Äc© É<¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ãyγ øg rB …çµ s9 ÉΑöθ s) ø9$$ Î/ Ìôγ yf x. 
öΝà6ÅÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 β r& xÝ t7 øt rB öΝä3è=≈ yϑ ôã r& óΟçFΡr& uρ Ÿω 

tβρ âßê ô±s?﴾ 
١/٤٢٣ ٢ 

﴿öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξ r& (#ρ çy9 |¹ 4© ®L ym yl ã øƒ rB öΝÍκö s9Î)﴾ ٤/٢٢٢ ٥ 
﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#þθ ãΖtΒ# u™ βÎ) óΟä. u™!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ 

(#þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2﴾ ٢/١٣٠ ٦ 

﴿Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9F{$$ Î/﴾ ١٨٨ , ٣/٢٦٠ ١١ 

 سورة ق

﴿úX﴾ ٤/١١٦ ١ 
﴿Ÿ≅÷‚ ¨Ζ9$# uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $ oλ °; Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ ¯Ρ﴾ ٤/٢١٥ ١٠ 



 ٥٠١ بعرااملجلد ال  

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

لك  سورة ا
﴿x8 t≈ t6 s? “ Ï% ©!$# Íν Ï‰ u‹Î/ à7ù= ßϑ ø9$#﴾ ٣/٢٣٢ ١ 

ن  سورة ا
﴿…çµ ¯Ρr& uρ tβ% x. ×Α% y Í̀‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% y Ì̀ Î/ 

z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# öΝèδρ ßŠ#t“ sù $ Z) yδ u‘﴾ ٤/٢٧٠ ٦ 

 سورة عبس
﴿}§ t6 tã #’̄< uθ s?uρ﴾ ٣/٣٧٩ ١ 

نشقاق  سورة ا
﴿#sŒÎ) â™ !$ uΚ ¡¡9$# ôM ¤)t±Σ $#﴾ ٣/٢٣٠ ١ 

 سورة الMارق
﴿Ï™!$ uΚ ¡¡9$#uρ É−Í‘$ ©Ü9$#uρ﴾ ٢/٢٧٨ ١ 

على  سورة ا
﴿ËxÎm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’ n? ôãF{$#﴾ ١٥٣, ٤/١٥٢ ١ 

 سورة الفجر
﴿$ pκçJ −ƒ r' ¯≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ ¨Ζ Í×yϑ ôÜßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ û© Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) 

Å7 În/u‘﴾ ٣/٣٢٩ ٢٨, ٢٧ 



  رابعاملجلد ال ٥٠٢

 الصفحة/اجلزء رقمها ةــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة الشمس

﴿ÏŒÎ) y] yè t7/Ρ$# $ yγ8 s)ô© r&﴾ ٣/٣٦٨ ١٢ 

 سورة البينة

﴿óΟs9 Ç⎯ ä3tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $#﴾ ٤/٣٠٠ ١ 

 سورة الزلزلة

﴿⎯yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹ yz …çν t tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ 
ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ #v x© …çν ttƒ﴾ ٣/٢٤٧ ٨, ٧ 

 سورة الكافرون

﴿ö≅è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$#﴾ ١٥٣, ٤/١٥٢ ١ 

ص خ  سورة ا

﴿ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ym r&﴾ ١٥٣ , ٤/١٥٢ ١ , 
٢/٧٨, ٤٣٨ 

﴿ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9$#﴾ ١/٢١٣ ٢, ١ 
﴿öΝs9 uρ ⎯ ä3tƒ … ã&©! # ·θà à2 7‰ym r&﴾ ١/٢١٣ ٤ 

* * * 



 ٥٠٣ بعرااملجلد ال  

حاديث  فهرس ا
 ٤/٣٩٨ ائت تلك األشاءتني قل هلام

 ٣/١٩٣ ائته فأخربه أين قد بايعته فلريجع
َ النغريفعل++أبا عمري ما ُّ ٢/٤٦٤ 

ّأبت األنصار إال حب التمر َّ ِ َ ٢/٤٦٥ 
ّأبد املودة ملن واددك  ِ ْ َ ٤/١٣٢ 

 ٤/١٦٤, ٣/٢٣١ أبررت عمي, وال هجرة بعد الفتح
 ١/٢٢٣ أبرشوا قد جاء فارسكم

 ٢/٢٧٢  أبلي وأخلقي
 ٣/٣٠٦ !ابنة أم سلمة?
 ٢/٣٦٧, ٢/٢٩٥, ١٧٢, ٢/١٧١ جيني عليك وال جتني عليه++ابنك هذا ال
 ١٧٢, ٢/١٧١ ابنك هذا
 ٣/١٩٢ أبو حييى?

 ٢/١٨٣ أتأذنني لي أن أحلبها
 ٣/١٧٢  فخريين أتاين جربيل 

 ٣/١٠٣ أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحابي 
 ٣/٤٨٣ اتبعوا هذا

 ٢/٥٤٦ أتتك الرجال أتتك الرجال
 ٢/٢٥٢ ْأحتب لو أن ابنك عندك َكه 



  رابعاملجلد ال ٥٠٤

 ٣/٣٧٢ حفص?++أبا+أحتبني يا
 ٤/٢٢٨ أحتبه?

 ٢/٤٧٣ أحتسن الرسيانية إنه تأتينا كتب
 ٤/٣٦٨ صنع?++أتدرون ما

 ٤/٣٩٩ اتركوه يف اإلبل
 ٣/٤٩٧ أترون هذه هينة عىل أهلها?

 ٤/٣٦٠ أترى أمه تذكره?
 ٣/٣٣٨ أتصوم النهار?

 ٢/٢٢٠ اتق اهللا وإذا كنت يف جملس 
 ١/٤٨٢ ً شيئا وال حتقرن من املعروف,اتق اهللا
 ٣/٩٦  ًمن املعروف شيئاّاهللا  وال حتقرن ++اتق

َأتيت بطعام بمسخنة َ ْ ِ ٣/٤٣ 
 ٤/٢٣٠ بن عامر ++بن عامر ونمري++َأتيت هالل

 ٤/٢٩٥ أتيت وأنا عند البيت بني النائم واليقطان
 ٢/١٦٠ اثنان فام فوق ذلك مجاعة

ُأجب عني اللهم أيده بروح القدس ُ ٢/١٩٦ 
ُاجثوا عىل الرَكب أو قال عىل رَكبكم ُّ ٢/٥٧٢ 

 ٣/١٦٥ أجر
 ٢/٤٦٦ اجعلها يف قرابتك

 ١/٣٠٥ أجل إنه كان حيب اهللا ورسوله



 ٥٠٥ بعرااملجلد ال  

 ٢/٤١٢ تقل له كام قال لك ++أجل ال
 ٢/٤٠٩ بكر ++تسبن أبا++ربيعة ال++أجل يا

 ١/٢٢٠ اجلس فأصب من طعامنا هذا
ُاجلس واستظل وتكلم وصم ّ ٤/٢٢٦ 

 ١/٢٨٢ اجلس يا أبان
 ٤/١٤٧ الرمحن ++اهللا وعبد++عبد: اهللا ++أحب األسامء إىل

 ٣/٥٠٨ احتجبي من النار ولو بشق مترة
 ٤/٣٥٨ احثوا يف وجوه املداحني الرتاب
 ١/٢٢١  أحدثك عن الصالة وعن الصيام

 ٢/٤٣٥ اهللا++عبد++أبا++أحسنت يا
 ٣/٧٦ أحسنت

ْأحسنوا املأل فكلكم سيروى َ َ ٢/١٠٢ 
َأحصنت? َ ٤/٢٨٨ 

 ٢/١٠١ قتادة ++احفظ علينا ميضأتك هذه يا أبا
 ٣/٣٢٨  اهللا يا غالم جتده جتاهك++حفظا

 ٢/١٠٠  احفظوا علينا صالتنا
 ٤/٢٣٩ احلقه وأطعم ستة مساكني

 ٣/١٥٨ امحل فإنام أنت سفينة
 ٢/١١٢ ًأحيانا يف مثل صلصلة اجلرس 

 ١/١٩٤  الناقةَرَقَ الذي عَمودَيمر ثَحُأ



  رابعاملجلد ال ٥٠٦

 ١/٣٢٦ ضاللة اهلدى : ً ثالثايأخاف عىل أمتي بعد
 ٢/١٣٦ ًاخرت منهن أربعا

 ٢/٤٥٢ َاخرج انظر من هؤالء
 ٤/٢٧٦ السالم عليكم أأدخل?: اخرج فقل

 ٤/٧٥ اخرج من صدر
 ٤/٣٤٧ أدخله اجلنة

ّادع لي زيدا وقل له جييء بالكتف والدواة  ً ٢/٤٧٦ 
 ٣/٣٧٦ ربيعة++ادعوا لي ابن أبي

 ٣/٦٥ ًادعوا لي إنسانا أعتمد عليه
 ٣/٣٤٦ ادعوا لي بني أخي

 ٣/٣٧٩ ًادعوا لي زيدا 
 ١/١٨٤ أدنه مني

 ٣٥٦ , ٢/٣٥٥ َّأدنيا إلي أخاكام
 ٢/١٠٥ ادهنها وأكرمها

 ٤/٢٩٣ إذا أتانا يشء فأتنا
 ٢/٥٠٠ إذا أتيتموها فألقوا واحدة واحدة

 ٤/٩٥ إذا أحدث أحدكم فليتوضأ
 ٤/٩٦ إذا أحدث فليتوضأ

 ٢/٢٩١ إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ بقل يا أهيا الكافرون 
ِبعبد هوانا أنفق ماله يف البنيانإذا أراد اهللا  ُ َ َ َ ْ ًَ َ ٍ ١/١٨٠ 



 ٥٠٧ بعرااملجلد ال  

 ٤/٥٥ ًاهللا بعبد خريا استعمله++إذا أراد
 ٢/٣٦١ إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك 

 ٤/٢١ إذا أردت أن تلقاين فأكثر من السجود
 ٢/٥٤٤ ًإذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع

 ٣/٢٢٨  احلر فأبردوا بالصالة ّإذا اشتد
 ٣/٣٨٩  إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي

 ٣/٩١  إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر
 ٣/٢٩٦  إذا الرجل دعا زوجته فلتأته

 ٣/٤٥١ إذا أنا وضعت ثيابي بعد الظهرية مل يلج علي أحد
 ٣/١٩٠ إذا انتهى أحدكم إىل املجلس 
 ٣/٣٨٤ إذا بلغ املرء املسلم أربعني سنة

 ٢/٣٥٠ امللك فيام بينها قريش  قتقاإذا حت
 ٤/١٠٧ اهللا لك++بارك: ّإذا تزوج أحدكم فليقل له

ُإذا توضأت فانثر, وإذا استجمرت فأوتر َ ٣/٤٨ 
 ٣/٥١٤ ُإذا توضأت وأنا جنب أكلت ورشبت

 ٣/١٠٥ إذا دخل أحدكم اخلالء, فليمسح بثالثة أحجار
 ٢/١٠٢ إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس

 ٢/٣٧٢ اهللا تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا ++هب ثلثا الليل ينزلإذا ذ
 ٤/٤٢٤ إذا ذهبت إىل البيت أرسلت به إليك يا معاوية
 ١/٢٨٠ ًإذا رأيتم مثل ما أنتم فيه فاختذ سيفا من خشب



  رابعاملجلد ال ٥٠٨

 ٣/٥١٣ إذا زنت األمة فليجلدها
 ٤/٣٢١  اهللا املسألة فسلوه ببطون أكفكم++إذا سألتم

 ٣/٤٠٢ رض ولستم هبا فال تدخلوهاإذا سمعتم به بأ
ُّإذا صلى أحدكم إىل السرتة فليدن منها ّ  ٣/١٢ 

ْإذا صلى أحدكم فليدن من قبلته ِ ّ ٣/١٣ 
 ٤/٣٠٦ إذا صليتام فأذنا, وأقيام, ثم ليؤمكام أكربكام
َإذا طلبت صالة الغداة فقل قبل أن تكلم َّ َ  ٤/٣٦٨ اللهم : َ
 ٢/٣٣٥  انحرهافًإذا عطبت منها يشء فخشيت عليه موتا 

 ٤/٤٣٥ يا كافر فقد باء هبا: إذا قال الرجل ألخيه
 ٤/٣٥٩ إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد

 ٣/٢٨٣  إذا كنت يف الصالة فال تبزق بني يديك
 ٣/٤٧٧ إذا مل تقدروا عىل األرض

 ٢/٩٤ إذا مضت عىل النطفة مخس وأربعون ليلة
 ٣/٤٧٤ إذا نمتم فأطفئوا الرساج

 ٢/٢٠٢ ت زوج أنتأذا
 ٤/٥٢ اذكر اسم اهللا, وكل مما يليك

 ٣/٢٨ َّاهللا حتى تطلع الشمس أحب إلي ++أذكر
َأذكرت اسم اهللا َ ١/١٧٣ 
 ٢/٤٨٢ اهللا تبارك وتعاىل وال ذنب لك++إذن كنت تلقى

 ٤/٦ ًاذهب إليهم, فمن كان مفطرا فليتم صومه



 ٥٠٩ بعرااملجلد ال  

 ١/١٨٤ اذهب به فإن اهللا  رازقه
 ٢/٣٢٣ اذهب فأعطهم

 ٢/٢٠٠ اذهب فاقتل أباك
 ٣/١٨٦ اذهب فأنت مهاجر حيثام كنت
ًاذهب فزوده أصوعا من طعام ّ ٢/٥٢١ 

 ٤/٢٢٣ استطعت++ِاذهب فعش ما
 ٢/٥٢٠ ِاذهبوا فقاسموهم أنصاف األموال 

 ٢/٢٠٣ أرأيت لو كان عىل أبيك دين أكنت قاضيه
 ٤/٣٠٢ أرأيت لو كان لك عبدان

 ٤/٣٠٢ أرب إبل أو غنم?
 ٢/١٤٥ ٌأربع بأربع

 ٢/٥٠٢ اهللا تعاىل يف اإلسالم ++أربع فرضهن
ّأؤمنهم يف حل وال++أربعة ال ِ ُ َحرم++ِّ َ  ٣/٢٥٥ 

 ٢/٣٣٢ ارتبطوا اخليل وامسحوا بنواصيها وأعجازها
 ٤/٤٠٨ ُارجع إىل ثوبك فخذه, وال متشوا عراة

 ٢/٣٦٠ ارجع فصل فإنك مل تصل
 ٢/١٦٩ ارجع معه فإنه يوشك أن هيلك

 ٤/٢٢٣ أردت قتله?
 ٣/١٩٤ ارفع إزارك, واتق اهللا
 ٣/١٩٤ اهللا حسن++ارفع إزارك; فكل خلق



  رابعاملجلد ال ٥١٠

 ٣/٣٤٣ ّارفعوا هذا إلي
 ١/٣٠٥ ارفقوا به رفق اهللا به

 ١/٢٢٥  ّاركبوا هذه الدواب ساملة
 ٢/١٠٠ اركبوا

ْارموا اجلامر بمثل حصى اخلَذف َ َ ِ ٢/٢١٩ 
 ٤/٢٤٤ أرواح الشهداء يف طري خرض
 ١/٢٣٣  نبأازدهر بميضأتك فسيكون هلا

 ٤/٢٨٧ أسبغ الوضوء, وخلل بني األصابع
 ٢/٥٨٩ اهللا كام تستحي من الرجل الصالح من قومك++استحي من
 ٤/٣١٥ اسرت علي

 ١/٢٦٦ استغفروا ربكم, إين أستغفر اهللا كل يوم مائة مرة
 ٤/٩٤ استقبل صالتك; فال صالة لفرد خلف الصف
عب حتى تكون يف أعاله, وال ت َّغرنُاستقبل هذا الشِّ َّ ١/٢٢٢ 

 ٣/٤٩٨ ّاستقد فقبل بطنه,
 ١/٤٦٥ استقوا

 ٢/٣٦٤ ثني عىل ربي ُأاستووا حتى 
ِأسري بي يف قفص من لؤلؤ, فراشه من ذهب ُْ ٣/٤٣٥ 

 ٢/٣٨٥ أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر
 ٣/٣٩٢  اسكن حراء; فليس عليك إال نبي أو صديق

ُّاإلسالم جيب ما  ٤/٤٤٢  كان قبله++ُ



 ٥١١ بعرااملجلد ال  

ًس سرقة الذي يرسق يف صالتهأسوأ النا َ ِ َ ٢/١٠٣ 
 ١/٣١١  أكثم بن أبي اجلون−يعني الدجال–َأشبه من رأيت به 

 ٣/١٦٧ اشرت هبا جذعة سمينة, وانسك هبا عنك
ُارشب يف سقاء يالث ُ ٤/٣٧٠ 

 ٢/١٠٢ ارشب
َارشبوا فإن دباغ امليتة طهورها ِ ٢/٢٣ 

 ١/٤٤٨ أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا
 ٢/١٣ وأحسنتأصبت 
 ٣/٣٦٢ أصبت

 ٤/١٥٣ أصبحنا عىل فطرة اإلسالم 
 ١/٣٤٣ لكم رآجأصبحوا بالفجر 

 ٤/٢١١ اصرب حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا
 ٢/٣٥٣ أصدق ذو اليدين

 ٢/٤١٤ أهيا الناس هل تدرون++ارصخ يا
 ٢/١٥ أصمتم أمس

ُأصمتم يومكم ْ ُ ١/١٧٤ 
 ٣/٣٤٣, ١/٤٥٧ ًاصنعوا آلل جعفر طعاما

َوه حده مائة سوطارضب َّ ٢/٥٧٩ 
 ٢/٤٦٨ اطعموا

 ٤/٢٣٧ أطعموهم مما تأكلون



  رابعاملجلد ال ٥١٢

 ٤/٢٣٨ بن عجرة عن إمارة السفهاء++اهللا يا كعب++أعاذك
 ٤/٤٢٩, ٤/٥٤ أعتقها
 ٢/٣٨٤ أعجل

 ١/٢٣١ أعطه بنخلة يف اجلنة
 ٤/١٦ أعطوا هذا ثمن متاعه

 ٣/٤٠٤ ًموسى مزمارا من مزامري آل داود++ُأعطي أبو
 ٣/٤٠٨  أخذت منك خري من الذي أعطيتكاعلم أن الذي 
 ٢/١٤٦ أعلمته ذاك
 ٢/٣٤٧ لق لهُر لام خّيسُ مٌّلُاعملوا فك

 ٢/٩٦, ٢/١٥ ًأفتصومون غدا
 ٣/١٨٢, ٢/٣٨٢ أفطر احلاجم واملحجوم

 ٢/٤٩٨ ّأفال نؤمرك عليهم
ًأفلحت يا قديم إن مل تكن أمريا, أو جابيا, أو عريفا ًُ ً ْ َ ٤/٣٦١ 

 ٤/٣٠٢ عياهنا وآذاهناأفلست تنتجها وافية أ
 ٢/٢٠٠ أقبل فإين مل أبعث بقطيعة رحم

 ٣/٧٣ !أقتلته بعدما قال آمنت باهللا?
 ٢/٣٧٥ واألبرت اقتلوا احليات وذو

 ٢/١٢٢ اقتلوه
 ٣/٢٤٩ اقتلوهم; فإهنم منهم

 ٢/٤١ ائتلفت عليه قلوبكم ++اقرءوا القرآن ما



 ٥١٣ بعرااملجلد ال  

 ٤/٣٧٨ اقرءوها عىل موتاكم
 ٣/٣٣٨ اقرأ القرآن يف كل شهر

 ٢/٤٩٤ اقسمه بني الرفاق
 ١٢٢, ٢/١٢١ اقطعوه

 ٢/٣٣٨ أقم الصالة
 ١/٣٧٣ أقم الصالة, وصم شهر رمضان, وحج البيت
ّأقوام يهدون بغري هدانا ويستنون بغري سنتنا  ُّ َ َ ٢/٨٩ 

 ٣/٦٤ أقيمت الصالة?
 ٣/٦٥ أقيمت الصالة?

 ٣/٤٢٨  اإلرشاك باهللا: أكرب الكبائر
 ٣/١٦٥ بكر++أبا+اكتب له يا

 ٢/٣٠١ كثر أمتي الذين مل يعطوا فيشكرواأ
 ٣/٨٦ آكله وال أحرمه++أكثر جنود اهللا, ال

 ٣/٣٩ ً أو أخذا للقرآن–ًأكثركم مجعا للقرآن 
 ٤/٦٠ ًأكرميه; فإنه من أشبه أصحابي خلقا

 ٤/١٤٧, ١/٤٣٢ أكفئوها
 ٣/٢٥٤ َّاكفلوا إلي ست خصال أكفل لكم باجلنة

 ١/٣٥٩ َ ولدك نحلتَّلأُك
ًى القمر مخليا به?أكلكم ير ِ ْ ُ ٤/٢٨٤ 

 ١/١٩٤ أال أحدثكام بأشقى الناس



  رابعاملجلد ال ٥١٤

 ٢/٣٨ ًأال أراك نائما فيه
 ٢/٣٩٠ أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن

َأال إن رش هذه السباع األثعل ْ َ ٣/٦٨ 
 ٢/٥٢٤ أال إن عثامن اختري

ّأال إن لكل نبي حواريا وأن الزبري حواري وابن عمتي ِ َِ ًَ  ٤٤٦, ٢/٤٤٥ 
 ٣/٣٤٥ اهللا يف هذه البهيمة ++أال تتقي

 ٢/١٩٠ أال تركته لو تركته مللئ إىل فيه ثم أوكي
َسلامن لم فعلت هذا?+أال تسألني يا ِ ٣/٨٥ 

َأال تكفيني هذه اخلَلصة َ ٢/٥٥ 
َأال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب َ ٣/٤٨٩ 

 ٤/١٩ !أال جلست يف بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك
 ٤/٢٥ ُتعرضه عليه?ّأال مخرته ولو بعود 

 ٢/٤٤٥ ُأال رجل يأتيني بخرب قريظة
 ٤/٤٦٧ كان منها للتجارة++إال ما

 ٤/٢٠ أال هل بلغت? 
ُّألظوا بياذا اجلالل واإلكرام ِ َ ٢/٤١٢ 
 ٣/٤٢٨ ًألقني هبذه غدا يوم القيامة

 ٢/٧٧ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ++حتل لرسول++ ألقها فإهنا ال
 ٤/٢٨١ ألك إبل?
 ١/٣٠٦ ألك بينة



 ٥١٥ بعرااملجلد ال  

 ٢/٤٢٩ ردتأ++آهللا هو ما
 ٢/٤٢٩ آهللا

 ٢/٤٥٧ ُأمل تنه
 ٣/٣٦٨ ِيعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد البعري++إىل ما

 ٤/٢٥٥ إله إال اهللا++أليس تشهدون أن ال
 ٢/٤٢٦ أليس ذلك فالن

 ٢/٧٣ أليس قد علمت أهنا ابنة أخي من الرضاعة 
 ٤/٢٤٧ أليس هذا اليوم حرام?

 ٤/٣٣١, ٤/٢٣ اهللا++إله إال++أليس يشهد أن ال
 ٤/٢٣ أليس يصلي?

 ١/٢٠٢ أم أيمن أمي بعد أمي
ِأما الامل فقد اقتسم وأما الولد فاذهب معه  ُ ٢/٤٣٧ 

 ١/٣٩١ مأمورة ي هذهتأما إن ناق
ْجعفر فخلقك كخلقي ++أما أنت يا َْ َ ٢/٤٥٢ 

 ١/٣٣٥ ٍا إنك قد كنت عىل قبلة لو صربت عليهاَأم
 ٣/٤٠٢ ْأما إنك لو مل تفعلي كتبت عليك َكذبة

 ٣/٩٣  تنفعه, ولكنها تكون يف عقبه++ إهنا الأما
 ٤/١٩ ًفام بال أقوام نوليهم أمورا: أما بعد

 ٣/٢٨٨ أما بعد, فإن فالنا رأى رؤيا, وأخرب
 ٤/٢٢٨ ًتأيت بابا من أبواب اجلنة++أما ترىض أن ال



  رابعاملجلد ال ٥١٦

 ٢/٢٧٢ أما ترىض يا خالد أن تكون للناس هجرة ولكم هجرتان
 ٣/٢٩٠  بأسأما طعام صنع لغريك فحرضته فال

 ١/٣٧٨ زور فكلها, وأما اخلمر فال ترشهبااجلَحلم أما 
ُأما لكم يف أسوة  َّ ٢/١٠١ 

 ٣/٣٤٦ طالب++أما حممد فشبيه عمنا أبي
 ٤/٢٠ ًيأخذ أحدكم منه شيئا بغري حق++أما والذي نفس حممد بيده ما

 ٣/٢١٧ مة إذا زنتَاأل
ٌأمة َّ  ١/٤٣٤ ت واهللا أعلمَخِسُ مُ

ُاحلمل  واملفظعُاألمر  ْ ر الذي ال ينقطع إظهار البدعاملضلعِ ُ والشَّ ُّ ٢/١٦٠ 
 ٤/٢٨٦ أمر لكم بيشء?

 ٤/٢٣٩ هيتدون هبداي++أمراء يكونون بعدي ال
 ٤/٤٣ آمرك أن تسلم

 ٤/٨٣ اهللا تبارك وتعاىل بحب أربعة++أمرين
 ١/٣٥٠ وقُمـامسحوا عىل اخلفني وال

 ١/٢٠٢  أسامةَامضوا بعث
 ٢/٣٨٠ بني البتيها++ة وإين حرمت ماّإن إبراهيم  حرم مك

 ٣/١١٥  إن إبراهيم  دعا ألهل مكة
 ٢/٧٧ اهللا  أن يصلح به ++إن ابني هذا سيد عسى

 ١/٢٣٧  يقتل بأرض يقال هلا كربالء−نياحلس: يعني−إن ابني هذا 
 ٤/١٦٦ إن أبى فارضب عنقه



 ٥١٧ بعرااملجلد ال  

 ٢/٤٩٩ إن أخا صداء هو الذي أذن ومن أذن فهو يقيم
 ٣/٣١٨ ل صالح أخاك رج إن

 ٢/٤٩٢ إن أخاكم قد مات فصلوا عليه
ُإن إخوانكم لقوا العدو َ ٣/٣٤٦ 

 ٢/٢٦٤ أيوب أن نكون أسفل البيت++ِأن ارفق بنا يا أبا
 ٢/٥٥٢ إن استطعت

ًإن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس يف الدنيا ً ٢/٢٧٣ 
 ٣/٥٠٧ اهللا يوم النحر++إن أعظم األيام عند

 ٣/٥٠٧ اهللا  يوم النحر++فضل األيام عندإن أ
 ٢/٣٣٩ اهللا ++إن األمر كان يف محري فنزعه

 ١/٣٧٩ أن اجلنة ال يدخلها إال مؤمن
 ٤/٨٨ إن اخلالفة بعدي ثالثون سنة

 ١/٤٠٧ إن الدين النصيحة
 ٢/٥٠٠ ّإن الذي يؤذن هو يقيم

 ١/٢٩١  إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة
 ٣/٥٠٠ ع قرن شيطانإن الشمس تطلع م

 ٣/١٥٦ إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه
 ٣/٢٩٧  حتل لي وال ألهلي بيتي++إن الصدقة ال
 ١/٣٢٣ حتل إن الظروف ال

 ٣/٨٥  إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء



  رابعاملجلد ال ٥١٨

 ٣/٢٥٨ إن اهللا تبارك وتعاىل رضب ما خيرج من ابن آدم مثال للدنيا
 ٣/٢٥٩ يكأنا خري رش: إن اهللا تبارك وتعاىل يقول

 ١/٤٧١ إن اهللا تعاىل قد أوقع أجره عىل قدر نيته
 ١/٤٩٣  وليس برقيتكم,شفاين إن اهللا 

 ١/٢٢١  إن اهللا  وضع شطر الصالة
 ٤/٣٤٥ اهللا يف ظل العرش ++إن املتحابني يف

 ٢٩٤ , ٤/٢٩٣  إن املستشار مؤمتن
 ٣/٨٥  إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء

 ٢/٢٣٥ ُحب رفقة فيها جرستص++إن املالئكة ال
 ٤/٤٣٦ إن املنافق ليصوم فيكذبه اهللا, ويصلي فيكذبه

 ١/٤٤١ إن النهبة ال تصلح
ْإن الولد مبخلة مجبنة َ َْ ١/٣٠٢, ١/١٩٩ 

 ٢/٢٨٩ ًإن أمة فقدت ورأيت خلقا رابني
 ١/٤٧٩ ن أسفل منهمَميراهم ُإن أهل الدرجات العىل 

 ٤/٣٤٤  س بيإن أهل بيتي هؤالء يرون أهنم أوىل النا
 ٣/٢٥٥ طلوع الشمس من مغرهبا: إن أول اآليات

 ٢/٤٢ ينتن من اإلنسان بطنه ++إن أول ما
 ٢/٣٦٣  نإن أوليائي يوم القيامة املتقو

 ٢/٣٩٥ ُيجاوز حالقيمهم ++ٌإن بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن ال
 ٤/٤٠٥  بن املغرية استأذنوين يف أن ينكحوا ابنتهم علي++إن بني هشام



 ٥١٩ بعرااملجلد ال  

 ٢/٣٨٧ أن تؤمن باهللا وحده وتؤمن باجلنة والنار 
 ٣/٤٩٨ أن تشفع لي هبا يوم القيامة

 ٣/٧٧ إن جربيل أجاز أن أقرأ القرآن عىل سبعة أحرف 
 ٤/٣٠٠ إن جربيل أمرين أن أقرئك هذه السورة

 ٣/٣٧٦ إن جزاء السلف احلمد والوفاء
 ٤/١٣١ ّاهللا من هذه األمة املوفون املطيبون++إن خيار عباد

 ٢٧٥ , ٤/٢٧٤ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
 ٢/٢٤٧ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

 ٢/٥٧٠ اهللا تعاىل مستوعب مهاجري أمتي ++إن ذلك إن شاء
 ٤/٣٠٩  إن رابك منه يشء فشبب بامرأتك

 ٤/٣٠٠ ُإن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا
 ٢/٥٦٩ ً سبعني ألفاإن ربي  وعدين أن يدخل اجلنة من أمتي

 ٤/٣٣١, ٣/٢١٥  إن زنت فاجلدوها
ًإن ساقي القوم آخرهم شربا ُ ٢/١٠٢ 

ّإن سركم أن تقبل صالتكم فقدموا خياركم ّ ِ  ٤/٤٦٤ 
 ٤/٧١ ّإن شئت أخرت ذلك, وإن شئت دعوت

 ٢/٣٤٠ إن شئت بعتنيه
 ٢/١٨٩ إن شئت فصم وإن شئت فأفطر

 ٣/٢٩٤ إن شئتم نمتم
 ٢/٤٣٨, ١/٤٨٩ ليلًإن شهداء أمتي إذا لق



  رابعاملجلد ال ٥٢٠

ّإن صيد وج عضاهه حرم حمرم هللا َ َ َ ِ ٢/٤٤٨ 
َّإن طالب العلم لتحفه املالئكة بأجنحتها  ُ َ َ ٣/٢٣٠ 

 ٣/٤٤٠ إن عذاب هذه األمة يف دنياها
 ٣/١٦٩  إن عرض هلام عرض فانحرمها
 ١/٤٨٧ إن عليك السالم حتية املوتى

 ٤/٧٤ إن يف الليل ساعة تفتح فيها أبواب السامء 
 ٢/٥١٧, ١/٣٢٣ م واحلياءِْلاحل لقني حيبهام اهللاُيك خإن ف

 ١/٢٣٣ إن فيهم أبا بكر وعمر وسريشدان الناس
 ٣/٣٤٦ ُإن قتل أو استشهد فأمريكم جعفر

 ٤/٢٢٥ إن قتلك فأبرش باجلنة
 ٥٣, ٣/٥٢  إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها

 ٢/٤٣٢ ًإن كان صادقا
َإن كان يف يشء شفاء ففي رشطة محج ْ  ٤/٤٣٢  مِ
 ٣/٥٠  إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها

ّإن كذبا علي ليس ككذب عىل أحد  ً ٢/٥٧٦ 
 ٢/٥٧٣ إن كنت أوجزت يف لقد طولت أو أعظمت

 ٤/٣١٣ إن لقيتم عارشا
 ٢/٢٦٩ ًإن لكل أمة أمينا وأمني هذه األمة

ُإن لكل دين خلقا وأن خلق هذا الدين احلياء ًُ ٢/٤٢٨ 
 ٤/٣٦٥  يسا تاجرا ذا مالإن له بمكة ابنا ك



 ٥٢١ بعرااملجلد ال  

 ٢/٣٢٠ كأوابد الوحش  إن هلذه اإلبل أوابد
 ١/١٩١ ُ العامرَبّإن من أرشاط الساعة, أن خير

 ٣/٢٧٧ إن من اقرتاب الساعة هالك العرب
 ٤٧٣, ١/٤٧٢ رية ما حيب اهللا َمن الغ إن

َإن من أمتي من يشفع ألكثر من ربيعة ومرض  ِ ٢/١١٩ 
ُ, وإن رأسه من حبكّإن من بعدكم الكذاب املضل ُ ٤/٢١٢ 

 ٢/٥٢٢ إن من ضئضئ هذا قوم يقرءون القرآن 
 ١/١٩٦ الكمَحِوا يف رُّلَ ص:واُادَأن ن

ْإن هذا احلي من األنصار محنة حبهم إيامن ِ  ٢/٥٤١ 
ِإن هذا الامل حلوة خضرة  َ ُ ٢/١٦٤ 

 ٤/٢٧٧  ينفع امليت شيئا وال يرضه++إن هذا ال
 ٤/٣٤٥  كام أنك قاعدإن هذا حلق كام أنك هاهنا, أو
 ٣/٤٩٧ إن هذا لراع أو غارب عن أهله

 ٤/٧٠ إن هذا لو مات مات وليس من الدين عىل يشء
 ٤/٢١٣  اهللا هبا عباده++ّإن هذه اآلية ختويف خيوف

 ٣/٤١٦ إن هذه الرؤيا حق إن شاء اهللا
 ٤/٤٢٨ يصلح فيها يشء من كالم الناس++إن هذه الصالة ال

 ٣/٢٩٤ هللا عز وجلا++إن هذه لضجعة يبغضها
 ٣/٣٧٢ عمر+اآلن يا

 ٢/٧٠ ّإن يك يف يشء مما تعاجلون شفاء ففي رشطة حجام 



  رابعاملجلد ال ٥٢٢

 ٣/٤٤٦ ًاهللا اختارين واختار لي أصحابا++إن
 ٢/١٣٢ بن زكريا ++اهللا تبارك وتعاىل أمر حييى++إن
 ٤/٣٥٧ اهللا تبارك وتعاىل أمرين أن أحب أربعة++إن
 ٢/٤٩٥ يف يومكم هذا ّاهللا تبارك وتعاىل تطول عليكم ++إن
 ٣/٢١١ اهللا تبارك وتعاىل مجيل حيب اجلامل ++إن
 ٢/٤٩٩  مل يرض يف الصدقات بحكم نبي تبارك وتعاىلاهللا ++إن
 ٤/١١٥ اهللا تعاىل فرض عليكم صيام شهر رمضان++إن
 ٤/٣٣٠ اهللا  أبى علي أن أقتل مؤمنا++إن
 ٤/٤٦٣  ًاهللا  إذا أحب عبدا محاه الدنيا++إن
 ٣/٤٩٥ اهللا  أمدين يوم بدر ويوم حنني بمالئكة++إن
 ٢/١٣٢ بن زكريا بخمس كلامت ++اهللا  أمر حييى++إن
 ٤/٤٧ اهللا  جعل احلق عىل لسان عمر ++إن
 ٢/٤١٤ اهللا  قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم ++إن
 ٢/٤٢٢ اهللا  يأمركم أن تعبدوه++إن
 ٣/٤٧٨ اهللا  ينهاكم عن ثالثة++إن
 ٣/٢٨٦ تأتوا النساء ++يستحي من احلق, ال++اهللا ال++إن
 ٤/١٦٣ يقيم صلبه++ينظر إىل رجل ال++اهللا ال++إن
ُاهللا يؤيد حسانا بروح القدس ++إن ُ ً ٢/١٩٦ 

 ٣/١٧٧ أنا ابن العواتك من سليم
ُإنا آل حممد ال  ٢/٤٣٤ حتل لنا الصدقة++ّ



 ٥٢٣ بعرااملجلد ال  

 ٣/٤٢٧ أنا امللك الديان
 ٤/٢٧٣ نأكل الصدقةإنا أهل بيت هنينا أن 

 ٤/٢٧٣ إنا أهل بيت هنينا عن الصدقة
ُإنا حرم, ال ُ  ٣/٢٥١ نأكل الصيد++ّ

 ٣/٢٥٩ ًأنا خري رشيك, فمن أرشك معي شيئا فهو لرشيكي
 ١/٤٨٦ ف عنكِشُك دعوتهوإذا أصابك رض  أنا رسول اهللا الذي

 ٢٤١, ٣/٢٤٠ أنا فرطكم عىل احلوض 
 ٣/١٩٤ إنا قد بايعناك فارجع

 ١/٣٩١  اهللاُرسول اهللا  بنُدحمم أنا
 ٢/٢٩ أنا حممد وأنا أمحد واملقفى واحلارش ونبي الرمحة

 ٤/٣٦٥ املطلب++بن عبد++بن عبداهللا++أنا حممد
 ٤/٢٨٧  ّأنا من أجلك ذبحناها

 ٢/٥٥٣ أنا وأصحابي
 ٤/٤٠٠ أنا وكافل اليتيم له أو لغريه يف اجلنة كهذه من هذه

 ٣/٣٦٨ َانبعث رجل عزيز منيع يف أهله
 ٣/١٣٤  ّأنت أبرهم وأصدقهم, وصدقت

 ٣/٣٣ سلمة?+أنت بذاك يا
 ٤/٥٣ أنت بمكانك, وأنت إىل خري

َّأنت سرق, اذهب به يا  ٣/١٧٠ أعرابي فبعه +ُ
 ٢/٥٣٠ بن وهيب++بن مالك++أنت سعد



  رابعاملجلد ال ٥٢٤

 ٢٤٢ , ٢/٢٤١ أنت سهل
 ٢/٤٣١ انتبذوا فيام بدا لكم ومن شاء أوكى وعاءه عىل إثم

 ٢/٦٧ أنتم بنو عبداهللا
 ٣/٤٣٣ أنتم حظي من األمم وأنا حظكم من النبيني

 ٢/٥٥٠ أنتام املكرمان
ّأنتام حواري كحواري عيسى  ٣/٢٧٢, ٢/٥٢٥ َبن مريم ++ّ

 ٣/١٩٥ انحر سمينها, وامحل عىل نجيبها
 ٣/١٦٨ انحره, وتغمس نعله يف
ْاألنصار َكريش وعيبتي َ ِ ١/٢٦٠ 

 ٢/٤١٠ انطلق إىل آل فالن فقل هلم 
 ٢/٤١١ ىل عائشة فقل هلا فلتدفع إليك انطلق إ

 ٣/٢٩٣ انطلقوا بنا
 ٤/٢٧ انظر امرأة هذا فادفعها إليه

ْأنهر الدم فكل ++انظر ما ُ َ َ ْ َ ٢/٣٨٤ 
 ٢/١٣٥ ٍّتقول فإن لكل حق حقيقة++انظر ما
ِّوجدت من متاعك قبل قسمة السهام فخذه++انظر ما ِ ٢/٦٧ 

 ٣/٩٢  نًانظروا إىل الامل, فإن كان خمرضما فهو لسلام
 ٢/٢٠٢ انظري أين أنت منه فإنام هو جنتك ونارك

 ٤/١١٢ إنك أمني يف أهل السامء أمني
 ٢/٣٣ إنك لست عىل دين أسلم يا جارود



 ٥٢٥ بعرااملجلد ال  

 ٣/٢٠٦ إنك من قبيل يقللن الكثري
 ٤٨٣ , ٣/٤٨٢ ابن حوالة?+أنكتبك يا

 ١/٣١٦  وأقمتم الصالة اهللا إنكم إن شهدتم أن ال إله إال
 ٢/١٠٠ ًاهللا غدا++كم وليلتكم فتأتون الامء إن شاءإنكم تسريون عشيت

 ٣/٧٩  ًإنكم ستجندون أجنادا
 ٢/٥٧ تضامون يف رؤيته++إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا ال

َإنكم ستلقون بعدي أثرة َ ١/٢٥٩ 
 ٣/٦٤ إنكن صواحبات يوسف

 ٢/٥٢٢ إنام أتألفهم
 ٤/١٥٦  إنام احلمى رائد املوت

 ١/٢٠٤ ِيئةِسَّبا يف النِّإنام الر
 ٢/٢٢٦ إنام الصدقة مخس وإال فعرش وإال فخمس عرشة

َّإنام الكرب من بطر احلق  َ َ َ ٤/٣١٨ 
 ٣/٤٤٤ إنام الامء من الامء

ٌإنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما َ  ٤/٤٠٤  آذاها++َْ
 ٤/٢١١ إنام مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو 

 ٣/٤٩  ًترشكوا باهللا شيئا++ال: إنام هي أربع
 ٤/١٥ فرتي الكذب للذين ال يؤمنونإنام ي

 ٢/٣٢٦ يعلمون++إنام يفعل ذلك الذين ال
 ٢/٣٤٢ إنه خري فرسان بني عامر



  رابعاملجلد ال ٥٢٦

 ٢/٣٩٤ إنه كان فيها أنفس سبعة أنايس
 ١/٣٨١ أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة

 ٣/١٥٩  إنه مل يكن نبي قبلي إال وقد حذر أمته الدجال
 ٢/٥٤٣  أعفه اهللاّإنه من استغنى أغناه اهللا ومن استعف

ِإنه من شهد أن ال  ٣/١٧  اهللا عليه النار++ّاهللا حرم++إله إال++َ
 ٢/٤٨٤ ّإنه يؤذن للصالة

 ٢/٧٤ ّإهنا ابنة أخي من الرضاعة 
 ٣/٣٧٠, ١/٣٨٠ إهنا أيام أكل ورشب

ِإهنا ساعة تفتح فيها أبواب السامء ُ ُ ٌ  ٣/٣٦٣ 
 ٣٩٥, ٤/٦١ إهنا ستكون فتن, كأهنا صيايص بقر

 ٣/٥٢١ اهللا ++حيبها++ا ضجعة الإهن
ّإهنا قد حرمت بعدك يا كيسان ُ ٤/٢٧٤ 
 ٤/٢٧٤ إهنا قد حرمت, وحرم ثمنها
 ١/٤٤٩ أهنا ال جتني نفس عىل أخرى

 ٣/٢٣١ َهجرة إهنا ال
 ٤/٤٥٩ إهنا ليست أيام صيام, إنام هي أيام أكل ورشب

 ٢/٥٥٧ إهنا من قدر اهللا
 ٢/١٧ ًأهناك أن تكون لعانا

 ٢/٣٢٠ ر ُفُّدم بام شئت إال السن والظر الاهن
 ٣/٢٢٦  فإنه أهنأ وأمرأ;اهنشوا اللحم هنًشا



 ٥٢٧ بعرااملجلد ال  

 ٤/١١٤ إهنم أهل بدر, وبعضهم أحق ببعض
 ١/٣٠٧ إهنم ملجبنة حمزنة

 ٢/٣٨٣ تصنع ++إين أستصغرك وال أدري ما
 ٣/٧٦ إين أمرت أن أقرأ القرآن عىل سبعة أحرف
 ٤/٣٦٢ ال فلورثتهإين أوىل بكل مؤمن من نفسه; فمن ترك ما

 ٤/٣٤١  إين قد عرفت بالءك يف الدين
 ٢/٢٠٠ أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت ++إين ال
 ٢/٤٥٦ ًآكل شيئا ذبح لغري اهللا++إين ال

 ٣/٢٧٦ إين ألرى طلحة قد حدث فيه املوت 
 ١/٢٣٩ إين ألشفع يوم القيامة ألكثر مما عىل وجه األرض

 ٣/٢٧٣ عند موته++يقولوها عبد++إين ألعلم كلمة ال
 ٢/١٠٣ إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطوهلا 

ُإين ليغان عىل قلبي فأستغفر اهللا يف يوم مائة مرة ُ ١/٢٦٤ 
 ٢/٥٢٣  إين حمدثكم حديثا فاحفظوه وعوه وحدثوا به

 ١/٣٧١ سأل عني ُإين مررت بقرب وهو ي
 ٤/٦٨  قرين الكبشإين نسيت أن آمرك أن ختمر
 ٢/٢٦٥ ُّ الشجرة الثوم إين وجدت فيه ريح هذه

 ٢/٥٣٦ بن معاذ++اهتز عرش الرمحن ملوت سعد
 ٤/٤٢٧ أهدية أم صدقة?
 ٢/٣١١ اهللا تبارك وتعاىل يف أرضه ++أهل الشام سوط



  رابعاملجلد ال ٥٢٨

 ٢/١٢٠ أو ثالثة
 ٢/٣٤٠ بمخرية أو هل لك أن تبيعه 

 ٢/٢٩٨ وأسلمتامأ
 ٣/٢٧٣ أوجب طلحة اجلنة

 ٤/٢٢٣ أوجعت ابني رمحك اهللا
 ٣١٣ , ٢/٣١٢  بمواله ًءاَرْويص امُ بأبيه أًءاَرْويص امُ أ

 ٣/١٧٥ أويص بك كل مسلم
 ٢/١٦ ًأوصيك أال تكون لعانا

 ٢/٥٨٨ أوصيك أن تستحي اهللا كام تستحي رجال صاحلًا من قومك
 ٤/٢٧٠ أوف نذرك

 ٤/٢٣ أولئك الذين هنيت عنهم
 ٣/١٧١ أولئك هلم األمن وهم مهتدون

 ٤/٣٣٣ خيثمة++أوىل لك أبا
 ٤/١٦ !إنام أهديته لي?أوليس 

 ٤/١٤٨ َأوما علمتم الذي أصاب صاحب بني إرسائيل
 ١/٢١١ اهللا أعظم كتاب ية يفآ يأ

 ٢/٤١٤ أي بلد هذا
ًأي رب إنك قادر أن تثيب املظلوم خريا من مظلمته ِّ ٤/١٠٤ 

 ٣/٢٠٧ أي يوم أحرم?
ِإياك وإياها فإهنا حرق النار ُ َ َ ٢/٣٣ 



 ٥٢٩ بعرااملجلد ال  

 ٤/٤٠٧ يوم القيامةإياكم والظلم; فإن الظلم ظلامت 
 ١/٤٣٦ ولُلُإياكم والغ

ُأيعجز أحدكم إذا عطس  ِ ْ َ ٣/٦١ 
 ١/٤٤٣ ٍأيام امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمني كاذبة

 ٤/٢٦٤ اهللا هبم اخلري أدخل عليهم اإلسالم++أيام أهل بيت من العرب أراد
 ١/١٨٧ ً كاذبا فاقتطعه بيمينهٍ رجلِ عىل مالَفَلَح ٍأيام رجل

 ٢/٣٨٣ نت له أرض فهو يزرعها أيام رجل كا
 ٣/٥٠١ شك فيه++إيامن ال

 ٤/٢٢٨ أين ابن فالن?
 ٤/١٦١ أين السائل?

 ٤٢٩, ٤/٥٣ أين اهللا?
 ٢/٦١ أين خامتك

 ١/٢٣٣ أين صاحب امليضأة
 ٢/٥٢٣ بن فالن++أين فالن

 ٢/٢٢٦ حذيم++أبا++أين يتيمك يا
 ٢/٥٨١ أينا أكرب أنا أو أنت

 ٢/٣٦٣ العواثر نة من بغاهمأهيا الناس إن قريًشا أهل أما
 ١/٢٥٤ أهيا الناس عدلت شهادة الزور إرشاًكا باهللا 

 ١/٢٤٩ بئس امليت ليهود
ّبؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية َ ُ ً ٢/١٠٤ 



  رابعاملجلد ال ٥٣٠

 ٢/٤٤٢ بأبي وأمي ها هنا 
 ٣/١١٠ يشيب أبدا++اهللا فيك فهو ال++بارك
 ٢/٢٢٦ اهللا فيك++بارك
 ٢/٦٦ اهللا لك فيها++بارك
 ٢/٤٦٥ اهللا لكام يف غابر ليلتكام++بارك

 ٤/٣٤٩  بالثناء احلسن, والثناء السيئ
 ٣/٤٢٧ باحلسنات والسيئات

َبخٍ بخٍ خلمس خصال ما  ٢/٢٦٠ أثقلهن يف امليزان++َ
 ٢٥٨, ٢/٢٥٧ أثقلهن يف امليزان++ خلمس ماخٍَ بخٍَب

 ٤/٣٤٢ بخ بخ
 ٤/١٧٠  بدأ اإلسالم غريبا, وسيعود غريبا

 ٣/٤٤٩ ن اإليامنالبذاذة م
 ١/٣١٦  اهللالرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول اهللا بسـم
 ٣/٢٣٦, ٢/٤٣٢ اهللا إىل هرقل++حيم من حممد رسولاهللا الرمحن الر++بسم
 ٤/٣١٧ بن عبداهللا++اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد++بسم

 ٢/٤٩٠ البيس ثيابك واحلقي بأهلك
َبرش املشائني يف الظلم إىل  ٢/٤٥٣  املساجد بنور ُّ

 ٣/٤٠١ اهللا++ًاهللا خلفا من عبد++البرشى لعبد
 ٢/٦١ بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر 

 ٢/٣٦٣ بل أخرج إليهم



 ٥٣١ بعرااملجلد ال  

 ٣/١١٢ اهللا++ عبدبل اسمك
 ٣/٤٩٨ بل أعفو عنك لعلك

 ١/٣٧٤ بل أنت بشري
 ١/٢٠٩ بل أنت زرعة لام تريده

 ٢/٣٥٤  وكن معنالزمناااهللا ذو البجادين ++بل أنت عبد
 ٢/٥٤٨ بل تقبلون الدية يف سفرنا هذا مخسون

 ٣/٤٦١ اهللا ذو البجادين++بل عبد
 ٢/١٤١ ّبل لنا خاصة

 ١/٤٢١ بل هو من أهل اجلنة
ُّبلوا أرحامكم, ولو بالسالم ُ ٣/١٣٨ 

َبىل, ولكن األمور حتدث, وهذا مما أحدث ِ ُ ٣/٤٧ 
 ٢/٥٤٨ جعناتأخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ومخسني إذا ر

 ٤/١٤٦  عليهمتغريوا وال وتأوبوهمّتألفوا الناس 
 ٤/١٠٥ اهللا إبليس++تبسمت من عدو

 ١/٣٦٤ ني يف اجلنةَتبيعها بع
َجتدوه صاحب معزاء معزبة ُْ َ ِ ٤/٣٧٢ 

ًتجند الناس أجنادا َّ  ٤/١٤  جند باليمن: ُ
 ١/٣٦٧  أعناق اإلبل ءيضُتى رْصُ ببٌخترج نار

 ١/٤١٨ كواا, استاًح قلّتدخلون علي
 ٢/٤٨٣ تدرون ماذا قال ربكم



  رابعاملجلد ال ٥٣٢

 ١/٢٥٨ تدري ما ذاك
ٍ ترانا نخفى عىل الناس هل ترى من أحد َ َ َ ٢/١٠٠ 

 ٢/٣٣٢ تسموا بأسامء األنبياء
 ١/٤١٧ تسوكوا

 ٢/١٥٤ تصدقوا فسيأيت عليكم زمان يميش الرجل بصدقته 
 ٤/٤٤٩ تطهر خري هلا

 ٣/١٨٨ شيبة+تعال يا
 ١/٢٣٣ َتعالوا فارشبوا

 ١/٢٣٢ وا فتوضئواَتعال
 ٥٧٣, ٢/١٦٦ ًترشك به شيئا وتقيم الصالة++اهللا ال++تعبد

ِتعلمون من الشهيد من أمتي َ ٢/٤٣٨ 
 ٤/١٥١ ّتعلموهن فوالذي نفيس بيده إهنن حلق

ّتغده َ َ ٢/٥١٩ 
ّتفتح اليمن فيأتى قوم يبسون ُ َ ٣/١١٣ 

ُتقتل عامرا الفئة  ٣٥٧, ٢/٢٨٧ ُ الباغيةً
 ٣/٣٣٦ والقرآنالتوراة : تقرأ الكتابني

 ٣/٢٠٩ تقع ركبتاه إىل األرض قبل يديه
ْتقلدها شلوة من جهنم ِّ ٣/٢٩٠ 

 ٤/٢٨٠ تقول العدل, وتعطي الفضل
 ٢/٢٩٦ خري من اليقظان  القائم فيهافتن تكون 



 ٥٣٣ بعرااملجلد ال  

 ١/٢٥٨ تلك املالئكة أذنت لصوتك
 ٣/٤٩٩ تلك صالة املالئكة من شاء صالها
 ٣/١٤ تلك غنيمة املسلمني غدا إن شاء اهللا

 ٤/٢٢١ متعددوا واخشوشنوا, وانتضلوا
 ٣/٤٧٢ متعددوا

 ٤/٦١ هتجمون عىل رجل يبايع الناس 
 ٤/٣٤٩ توشكوا أن تعرفوا خياركم من رشاركم

 ٢/٤٩٦ ابن أم لبيد +ثكلتك أمك يا
ْثالث من فعلهن فقد طعم طعم اإليامن َ َِ َ ٤/٤٢ 
 ٣/٢٥٤  ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن

 ٢/٥٥٣ ثم القرن الثاين
 ١/٣٩١ خرج سهمك ثم ممن

 ٣/٢٥٨ ثم يصري إىل ماذا?
 ١/٢٣٣ جئ بميضأتك

 ٢/٥٦٢ جاهد هبذا يف سبيل اهللا
ّجدوا يف السري فإن بينكم وبني املرشكني ماء ِ  ١/٢٣٢ 

 ٣/١٦٧  اهللا أحق بالوفاء والثناء++جذعة سمينة,
 ٢/٨٩ مجاعة املسلمني وإمامهم

 ٣/٥٠١ جهد املقل
 ٤/٢٤٥ جوف الليل اآلخر



  رابعاملجلد ال ٥٣٤

 ٢/٤٢٣ حافظوا عىل الوضوء
 ٣/٤١٠ ّحب األنصار التمر

 ٣/٢٧٥ ًحتى مكثت أنا وصاحبي بضعة عرش يوما
ٌحد الساحر رضبة بالسيف ِ ُّ َ ٢/٤٥ 

 ٤/٢٨٢ حدثني فصدقني, ووعدين فوىف لي
 ١/٣٤٢  وعبدّرُح

 ٢/٣٣١ هُ كثريَرَكْأس++ ماُ قليلٌحرام
 ٣/٣٣ ّحرر رقبة

ُحسن املَلكة نامء وس ٌْ َ ِ َ  ٢/٣٩١ ُوء اخللق شؤم ُ
 ٤/٣٠٦ احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 ٢/١٠٠ اهللا بام حفظت به نبيه ++ِحفظك
 ٤/٣٤١  اهللا من بني يديك++حفظك

ًتقتل ذرية وال عسيفا++ًاحلق خالدا فقل له ال ِ َ ٢/٤٣٠ 
 ٤/٣٤٥  ّحقت حمبتي عىل املتحابني يف

 ٢/٢٨٦  رؤياكقحق
 ٢/٥٥١ احلقي بأهلك

 ٣/٨٦  اهللا يف كتابه++َّحرم++أحل اهللا, واحلرام ما++ل مااحلال
 ٤/٢٤٨  حلوة الدنيا مرة اآلخرة

 ٣/٣١٩, ٢/٥٢٥ احلمد هللا الذي هيدي من الضاللة
 ٣/٢٦٥ احلمد هللا, أمحده وأستعينه



 ٥٣٥ بعرااملجلد ال  

ُاحلياء والعي شعبتان من اإليامن ُّ ِ  ٣/٢٥٣ 
 ١/٤١٦ اهللا َعبدُحيث كانت طاغيتهم, حتى ي

 ٢/٣٢٧ يطانالش من احليض
 ٢/٢٦٩ اهللا ++خالد سيف من سيوف

 ٢/٢٦٩ اهللا عز وجل++بن الوليد سيف من سيوف++خالد
 ٤/٤٠٣  خبأت هذا لك

َخدر الوجه من النبيذ تتساقط منه احلسنات َ ٣/١٩١ 
 ٣/٥٥  خذ من اإلبل كذا وكذا

 ٤/٤٢٤ خذه يا معاوية
 ٣/٣١١ خذوا القرآن من أربعة
ًخذوا للرأس ماء جديدا ً ٢/١٣ 

 ٤/١٣١ خذوه فاقضوه
 ٣/١٨٧ بني طلحة خالدة تالدة+خذوها يا

 ٤/٣٧٢ خرج صاحبها من النار
 ٢/٣١٠ َوقُلريم لو أقل اخلَُخ

 ٢/٩٥ خسف باملغرب وخسف باملرشق وخسف بحجاز العرب 
 ٣/١٦١ ًاخلالفة ثالثون سنة, ثم يكون ملكا

 ١/٢٠٦ نَسق احلَُلاخلُ
 ٢/٥٢ ّمخر فخذك

 ٤/٤٥٥  عىل العبادةاهللا++مخس صلوات كتبهن



  رابعاملجلد ال ٥٣٦

 ٢/٢٠٤ ُمخس من سنن املرسلني 
 ٢/٦١ مخسني منكم

َّخري الناس قرين الذي أنا فيهم ُ  ٦ ٢/٥ 
 ٤/٢٩١  خري دور األنصار بني النجار

 ٣/٣٦, ٢/٩٩ سلمة: قتادة, وخري رجالنا++أبو: خري فرساننا
 ٣/١٣٥  ُخري مال املرء مهرة مأمورة

 ١/٣٩٧ معةخري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجل
 ٤/٢٢٣ ً غالما −عليها السالم−ًخريا رأيت تلد فاطمة 

 ٢/٢٨٢ قومهعن  خريكم املدافع
 ٣/١٤ اخليل معقود يف نواصيها اخلري 

 ٤/٥٩ دخلت عليهام?
 ٣/٤٤٧ درهم ربا أشد من ثالثة وثالثني زنية يف الكعبة

 ٤/١٧ دع الرجل يأرب ماله
 ٢٦٣ , ٣/٢٦٢ دع داعي اللبن
 ٢/٣٥٤ ألواهنيدعه فإنه أحد ا

 ٤/١٣١ فإن لصاحب احلق مقا دعه يا عمر;
 ٣/٤٦١ .ّدعه; فإنه أحد األواهني

 ١/٤٧١  فإذا وجب فال تبكني باكية,دعهن
 ٢/٥٤٧ دعوا صفوان فإنه خبيث اللسان طيب القلب

 ٤/١١٤ دعوا لي أصحابي, فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم 



 ٥٣٧ بعرااملجلد ال  

, وبرشى عيسى ++دعوة أبي  ٣/٢٥٣ ُإبراهيم 
ّدليا أخاكام َ ٣/٤٦١ 

 ٢/٣٥٥ َّا إلي أخاكامَيِّلَد
 ١/٤٠٧ الدين النصيحة 

ِذاك الشيطان يقال له خنزب ْ ِ ٧٥, ٤/٧٤ 
 ٤/٤٣٠ ذاك يشء جيده أحدكم يف نفسه فال يصدنكم

 ٣/٢٢٥ رجع إىل بطحاء مكةاذهبت اهلجرة, 
 ٤/٣١٧ الذي يدخل عىل أهله الرجال

ُالذي يضربك عىل ْ  ٣/٢٢٣  هذهَ
ِذين خلوا من قبلهم حذو القذةال َّ َُ َ ٣/١٨٢ 

 ٤/٢٨٤  ًالرؤيا جزء من أربعني أو ستة وأربعني جزءا من النبوة
 ٤/٢٨٥ الرؤيا عىل رجل طائر

 ١/٤٥٩ ًكا يطري يف اجلنةَلَرأيت جعفر بن أبي طالب م
 ٤/١٥٠ رأيت ربي تعاىل, يعني يف أحسن صورة 

 ٤/٣٤١ رب أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
 ٣/٢٦٤ ربح البيع, ربح البيع

 ٣/٣٦٤ ربنا آتنا يف الدنيا حسنة
 ٤/٢٦٤ رجل يف شعب من الشعاب

ًرحم اهللا هاجر, أو أم إسامعيل, لو تركتها كانت عينا معينا ًِ َ ١/٢١٣ 
 ٤/٢٢٦ اهللا املحلقني واملقرصين++رحم



  رابعاملجلد ال ٥٣٨

 ٢/٣٨٧ رمحة هلم األشقياء 
 ٢/٣٠٨ رمحك اهللا رمحك اهللا

ِرد عىل هذا زربي ّ  ٢/٥٢١ ة أمه التي أخذهتا منهُ
ِرد عليهم وخذ صدقاتهم من حوايش أمواهلم ّ ُ ٤/٢٣٠ 

ّردوا الشيخ ُ ٣/٩٣ 
 ٢/٥٦٨ ّالرطب تأكلنه وهتدينه

 ٣/٤٤  رفع إىل السامء
 ٣/١٧٤ ركعت ركعتني?

 ٢/٢٦٨ رمتكم مكة بأفالذ كبدها
 ٣/٧٦ زدين

 ٢/٧٥ الزموا هذا الدعاء 
 ٢/٢٢٤ ساعة وساعة 

 ٤/٣٤٢  اهللا له++وهو يسري ملن يرسهسألت عن عظيم, 
 ٤/١٤١ وتعاىل سبحانه األعىل يالعل سبحان

 ١/٣٠٩ سبحان اهللا ذاكم اهللا 
 ٢/٢٥٧ سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 

 ١٥٣ , ٤/١٥٢ سبحان امللك القدوس
 ٣/٦٠ سبحان ربي األعىل
 ٣/٦٠ سبحان ربي العظيم

ًستجندون أجنادا جند  ٢/٢٥٣ ا بالشام ً



 ٥٣٩ بعرااملجلد ال  

 ١/٢٣٨ ء صامء بكامءكون فتنة عمياتس
 ٣/٣٩٠ ٌسعيد أدركته السعادة

 ٣/٣١٠ سل تعطه
 ٢/٢٨٩ سل عم شئت
 ٣/٢٦٦ سل عام بدا لك

 ٣/٢٣٦ سالم عىل من اتبع اهلدى 
 ٢/٣٠٨ اهللا++عبد++سالم عليكم أبا

 ١/٣٩١ سلمنا
 ٤/٣٠٥, ٢/٤١٧ اهللا ملن محده ++سمع

 ٤/١٤١ تًسمعت تسبيحا يف السموا
 ٢/٩٢ قالوا++سمعت ما

ِّسمه حممدا, وَكنه أبا عبد امللك ً ِّ َ ١/١٧٨ 
ّسموا باسمي, وال تكنوا بكنيتي َ ١/١٧٧ 

ًسمى هارون ابنيه شربا وشبريا  ُ ًَ ّ ٢/٧٧ 
 ٣/٨٧  احلسن واحلسني بأسامء ابني هارون: سميتهام يعني

 ٣/٤٣٨ ّالسنا والسنوت فيهام دواء من كل داء
َسنه سنه ََ َ ٢/٢٧٢ 

ُسوء اخلُلق شؤم ُ ٢/٣٩٢ 
 ٣/٤٧٠ سواي

 ٤/١٦٧ سيخرج ناس من أمتي يقتلون بجبل اخلليل



  رابعاملجلد ال ٥٤٠

 ١/٢٤٩ سيقولون أال دفع عن صاحبه
 ٢/٣٨٦ سيكون يف أمتي قوم يكفرون باهللا وبالقرآن 

 ٤/٤٢١  سيكون من بعدي أمراء يقولون فال يرد عليهم قوهلم
 ٣/١٨٩ ينرصون++شاهت الوجوه, حم ال

 ٢/٣٩٧ خرة من اجلنةالشجرة والص
 ٢/٣٩٦ الشجرة والعجوة من اجلنة

ّشدي عليك ثيابك, واحلقي بأهلك ُ ٤/٢٥٧ 
 ٣/٢٥٣ ُشعبتان من النفاق

 ٣/٤٩٦ الشعر يف األنف أمان من اجلُذام
 ٤/١٢ شهدت عىل هؤالء, فزملوهم يف ثياهبم

 ٢/٤٥٣ شوق احلبيب إىل حبيبه
 ١/٤٧٦ ناَكثر به طعامُ نٌيشء

ّصاع من بر أو   ٣/٣٩٨ قمح بني كل اثننيُ
 ٢/٤٩٩ صبه يف إناء ثم ائتني به

 ٢/٤٨٦ عياش++صدق أبو
 ١/٣١٣ صدق, هو عمك فأذين له

ُصدق, حيرم من الرضاع ما يحرم من النسب َّ ُْ َ َْ ُ ١/٣١٣ 
 ٣/٩٢ صدقة الرجل عىل قرابته صدقة وصلة

 ٣٦٩, ٢/١٧٢ جيني عليك وال جتني عليه++صدقت أما إن ابنك هذا ال
ّتحل لغني وال لذي مرة سوي++ الُالصدقة ِ َ َّ ِ َ ِ ّ ِ َ ٢/٢٣٩ 
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ْالصرم قد ذهب َّ ٢/٥٨١ 
ُصالة يف مسجد قباء كعمرة َ ُ ١/٢٦١ 

 ٢/٤٨٩ بني هاتني الصالتني++ّالصالة ما
 ٤/١٣٦  صالته نقر الغراب

ًصلها معي اليوم وغدا ّ ٢/٤٨٩ 
 ٤/٤٦٣ ّصلوا ركعتني يف بيوتكم
 ٣/٤٧٥ صلوا ركعتني ملن شاء

 ٢/٤٨٧ واجتهدوا يف الصالة ّصلوا علي 
 ٣/١٥٤ صلوا يف مراحات

 ٣/٤٧٥ صلوا قبل املغرب ركعتني
 ٣/٣٩٧ اهللا عىل أهل تلك املقربة++صىل

 ٢٧٩, ٤/٧  رمضان: صم شهر الصرب
 ٤/٣٧١ صم كل أربعاء ومخيس

 ٢/٩٦ صمتم أمس
 ٤/٣٥٩  صهرهتم الشمس, فيكونون يف العرق عىل قدر أعامهلم

 ٢/٤٦٣ ش خري من فئةطلحة يف اجلي++صوت أبي
 ١/٣٦٣ ة من النار َّنُالصوم ج

َضالة املؤمن حرق النار َ ٣/٤٦٤ 
 ٤/٢٨٤ ضحك ربنا  من قنوط عباده وقرب غريه

 ٤/١٠٥ ضحكت الشيطان 
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 ٢/٣٩٠ ضعاها بينكام ثم ادعواها
ّضمي إليك ثيابك ُ ٢/٤٩١ 

َضوال اإلبل حرق النار َ ٣/٤٦٥ 
 ٣/١٦٦ لصابرالطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم ا

 ٣/٢٢٧ الطاعون والغرق والنفساء والبطن شهادة
 ١/٢٤٤ َّطرأ علي حزب من القرآن 

ّطوبى ملن ذل يف نفسه وطاب كسبه وصلحت رسيرته ُ ٢/٤٣٦ 
 ٢/٣٠٨ شئت ++اهللا ما++عبد++ل أباّوَط

 ٣/٥٠١ طول القيام
 ١/٢٠٥ رتضاق من ال وضع اهللا  احلرج إ, اهللاَبادِع

ّرج كهجرة إليَالعبادة يف اهل ْ ٤/٣٧٨ 
 ٤/١٠١ العباس مني وأنا منه

 ٣/٢٢٢ ه له خري َّله ُكَعجبت ألمر املؤمن, إن أمر
 ١/٢٥٥ عدلت شهادة الزور إرشاًكا باهللا 

ِعرفها سنة, ثم أوثق وعاءها وصرارها ّ ٣/١٣٧ 
 ٢/٩٥ عرش بني يدي الساعة 

 ٢/٣٢٧ عافّب والنعاس والقيء والرؤاثالعطاس والت
 ٤/٢٨٧  ك فيها خري فستقبلعظها فإن ي

َّعالم يعجبن أحدكم مما يفعل? َ! ٣/٣٦٨ 
 ٣/١٥٥  علموا أبناءكم الصالة إذا بلغوا سبع سنني
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 ٣/١١٢ عىل كليهام
 ٣/٤٣٤ وهب?++أبا+َعىل من نزلت يا

ّعلي مني وأنا من علي ّ ٢/٢٤٠ 
 ٤/٨٤ ّعلي مني وأنا منه, وهو ولي كل مؤمن بعدي

 ٤/٣٥٧ وسلامنذر, واملقداد, ++علي, وأبو
ِعليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه فليستق ْ ِ َ ََ َ ٢/٢٥٤ 

 ٣/٤٨٢ اهللا قد تكفل لي بالشام++عليك بالشام; فإن
 ٤/١٤ اهللا من بالده++عليك بالشام; فإهنا صفوة

 ١/٢٣٦  عليك بالصالة; فإنه أفضل اجلهاد
 ٢/٣٤٣ عليك ببيت املقدس فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون

 ٣/٦١ أمكعليك وعىل 
 ٤/٣٩٦ عليكم هبذا وأصحابه, واتبعوا هذا وأصحابه

 ٢/٤٧٨ العمرى جائزة
َالعيلة ختافني عليهم, وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة ْ َ ٣/٣٤٧ 

ْغدوة يف سبيل  ٤/٤٣٢ اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها++َ
َ صباحا ثم حَنىْبُر عىل أِغ  ١/٢٠٣ قّرً

ٌغرة عبد ّ ٌأو أمة++ُ َ ٢١٢,  ٢/٢١١ 
 ٢/٥١ غط فخذك فإهنا عورة
 ٢/٥١ ّغطها فإن الفخذ عورة

 ٤/٦٢ قدمت وما أخرت++اهللا لك يا عثامن ما++غفر



  رابعاملجلد ال ٥٤٤

 ٤/٢٣٠ اهللا لك++غفر
 ٢٧٥, ٤/٢٧٤, ٢/١١٦ اهللا لكم++غفر
 ١/٤٧١ لبنا عليك يا أبا الربيعُغ

 ٤/٣٦٠  غلظ جلده أربعني باعا
 ١/١٧٥ َفأمتّوا بقية يومكم هذا

 ٤/٣٠٣  ماال فلريا عليك اهللا++فإذا أتاك
ًفإذا خشيت منه شيئا فاتفل ثالثا عن يمينك ً ٤/٧٤ 

 ٤/٢٨٦ فاذبح لنا مكاهنا شاة
 ٢/١٤٦ فاذهب فأعلمه

 ٤/١٢٥ فارضبوه بنعالكم
 ٤/٢٤ فأطعم أهلك من سمني مالك

ًفأطعم وسقا ْ َ ٣/٣٣ 
َفاعتزل تلك الفرق ُكلها  َّ َ َ ِ ْ ٢/٨٩ 

 ٤/١٧٣ أعطيته?++فأعطيتهم مثل ما
ّأعني عىل نفسك بكثرة السجودف ِ ٢/٤٠٨ 

 ٢/١١٠ فاغفر لنا وله
 ٩٦, ٢/١٥ فأفطروا
 ٤/٣١٣ فاقتلوه

 ٣/٢٢٥  قبل أن تأتيني بهفأ
 ٣/٤٩٧ اهللا  من هذه عىل أهلها++فالدنيا أهون عىل
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 ٢/٢١ فالزمها فإن اجلنة عند رجليها
 ٤/٤٣٣ فالزمها; فإن اجلنة حتت رجليها

ُا يتأذى منه ابن آدمّفإن املالئكة تتأذى مم ّ ٣/٢٠٣ 
 ٢/٢٣٣ فإن تفعل فقد مىض أجلها

 ٤/٢٤٧ فإن حرمتكم بينكم كحرمة يومكم هذا
 ٣/٢٠٧ فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

 ١/١٨٦ فإن ذلك حمض اإليامن
 ٢/٤٩٩ فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع

 ٢/٩٢ ًخترب بذلك أحدا++فإن هؤالء املنافقني فالن وفالن ال
 ٤/٢٥٥ اهللا  ++القرآن سبب طرفه بيدفإن هذا 

 ٢/٢٥٤ ّاهللا  قد تكفل لي بالشام وأهله++فإن
 ٢/٢٩٨ نستعني باملرشكني عىل املرشكني++فإنا ال

 ٣/٤٤١ فأنت مع من أحببت
 ٣/٣٤ ُفانطلق إىل صاحب صدقة بني زريق 

 ٤/٢٨١ ًفانظر بعريا من إبلك
 ٤/٣٤٤  فإنكم فضلتم هبا عىل سائر األمم

 ٢/١٥١ ّ جربيل  وقد رد عليك السالمفإنه
 ٤/٢٦٨ فأوف بنذرك حيث نذرت

 ٤/٢٦٩ فأوف بنذرك
 ٣/٢٠٧ فأي بلد أحرم?
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 ٣/٢٠٧ فأي شهر أحرم?
 ٤/٢٨١ فتطعم الطعام وتفيش السالم
ْفخذ له إثكاال فيه مائة شمراخ ِ ٢/٥٧٩ 

ّفخطوا وسطه بالسيف ُ ٣/٥١٨ 
 ٢/٥١٩ اهللا ورسوله بالعنرب++يصنع++ فخري ما

ّفدلني عىل رجل ُ ٢/٤٩٩ 
 ٢/٢٠٣ اهللا أحق++فدين
 ٢/٤٢٧, ١/١٩٧ ُبيننا وبني املرشكني العامئم عىل القالنس++ُفرق ما

ُّفصل ما بني احلالل واحلرام الدف ُّ ُ َْ  ١/١٧٠ 
 ٣/٣٣ فصم شهرين متتابعني

 ٣/٣٧٩ :اكتب: فقال
ْفقدمنا عىل إخواننا من األنصار  ِ ٣/٢٧٥ 

َفقه الرجل ُ َ ٣/٢٦٧ 
َت أن أعجله حتى يقيض حاجتهفكره ِ ُ ٣/١٨٥ 

 ٢/٢٠٢ فكيف أنت له
 ١/٢٩٤ ًفال إذا

 ٢/٣٩٦ يسقط++ْفال ترم وُكل ما
 ٢/٣٢٢ فال ترشبوه

ِفال تعتزله فوالذي نفس حممد بيده إنه لذريرة اجلنة َ ٢/٤٢٦ 
ِفال تفعلوا, ازرعوها, أو ازدرعوها, أو أمسكوا َ ٣/٢٩٨ 
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 ٢/٣٢٢ فال تقربوه
 ٢/١١١ تعلم++فال تقل إال ما
 ٤/٣٩٩ فال تنحروه

 ٤/٤٣٦ فلتخدمهم حتى يستغنوا
 ٤/٣٨٣ فلتعتمر يف رمضان; فإن عمرة يف رمضان كحجة

 ٣/٢٢٦ وهب++أبا+بل أن تأتيني به ياَن قِفلو كان م
 ٤/٣٠٣ اهللا تعاىل++فلري عليك أثر نعمة

 ٣/٦٤ فليصل بالناس
 ٢/٢٩٦  عام انجلتليجن فليرضهبا به حتى ت

 ٤/٢٥٤ ًخريا أو ليصمتفليقل أحدكم 
 ٤/١٤ فليلحق بيمنه

 ٣/٤٤٠ فام أعددت هلا?
 ٤/٢٦٦ فام يمنع أحد أولئك حني يتخلف

 ٢/٣٤٠ فام يمنعك من ذلك
 ٣/١٨٦ فام يمنعك?

 ١/٢٣٨  فليمدد عنقهىفمن أب
 ٣/٢٢٣ ?اآلخرينفمن أشقى 

 ٤/٢٧٩ َفمن أمرك أن تعذب نفسك
 ٤٢٩, ٤/٥٣ فمن أنا?

 ٣/١٥٦ اهللا ++قا عىلفمن فعل ذلك فامت, كان ح
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 ٣/٢٤٢ اً إذْمَعَفن
ّفهل لك من أم ُ ٢/٢١ 

 ٢/٤٧٨ فهال أخربمتوين هبا
ِفهال أذَكرتنيها? َ ْ ْ َ ٤/٤٠٩ 

 ٣/٣٧٦  َفهال جعلت هذا وحده
 ٣/٢٢٦ فهال قبل أن تأتيني به كنت تركته

 ٢/٤٢٩ أردت++فهو ما
 ٤/١٧٤ الفواتيح

 ١/٤٧٩ وعمر يف أفق السامء أبو بكر
 ٢/٥٨٤  خسف ومسخ وقذفيف أمتي

 ٤/١١٢ يف أهل األرض
ْيف كل ذود مخس سائمة صدقة َ ٤/٤٢٦ 

ّفيأيت قوم يبسون, فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ِ َ ٣/١١٤ 
 ٢/٩٤ اهللا ويكتب امللك++ فيقيض

 ٤/١٥٠ فيم خيتصم املأل األعىل
ِفيه مخس خالل فيه خلق آدم وفيه أهبط  ُ ٢/٥٣٩ 

 ١/٢٨٩ ِّقابلوا النعال
 ٣/٢٤٢ اهللا صاحب هذه الناقة++قاتل

 ١/٤٣٨ ّردُ إين إذا قضيت قضاء, فإنه ال ي,يا حممد: قال اهللا 
 ١/٣٦٣ ة من النار َّنُالصوم ج: قال ربكم
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 ٢/٨٣ َقال موسى من يدلني عىل قرب أخي يوسف 
 ٣/٣٨٦ كل عمل ابن آدم هو له إال الصوم: اهللا تعاىل++قال

 ٤/٢٣٤  ًسعني نفساقتل رجل من بني إرسائيل سبعة وت
ٍالقتل شهادة والنفساء يقتلها ولدها بجمع ْ ُ َ ُّ ٢/٤٢٥ 

ُقد أفلح من رزق لبا ِ ُ َ َ ٤/٢٣١ 
 ٢/٢٩٣ مَعَّر النُمُاهللا  بصالة هي خري لكم من ح++قد أمركم
َقد ترى ما َأقرب بيتي من املسجد++َ َ ْ ٥٠٤, ٣/٣٨٥ 

ِقد قضي فيك ويف امرأتك ُ ٣/٩ 
 ٤/١٥ قد يكون ذاك

 ٤١, ٣/٤٠ ًموا أكثركم قرآناِّقد
 ٤/١٥٧ اهللا التامات++قل أعوذ بكلامت

 ٢/٢٠٦ ّقل اللهم قني رش نفيس 
 ١١٧, ٣/١١٦ قل آمنت باهللا, ثم استقم

 ٢/٤٧١ قل حني تصبح لبيك اللهم لبيك 
 ٣/١٦٤ ماذا تبغي?: قل له
 ٣/٢١٣ اللهم إين أعوذ بك من رش نفيس وبرصي : قل
 ٤/٥٢ نك, وُكل مما يليكباسم اهللا, وُكل بيمي: قل
 ٣/١١٦ اهللا ثم استقم++ربي: قل

 ١/٤٤٢  خري من كثري ال تطيقه, شكرهىّؤدُقليل ي
 ٣/١٧٤ قم فاركعهام
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 ٣/٤٦٥ قولوا بقولكم, وال يستجرينكم الشيطان
 ٢/٨٨ قولوا هلم ونستعني باهللا  عليهم

 ٤/٣٦٩  اللهم اغفر لنا, وارمحنا: قولوا
 ٤/١٠٨ م وفيكماهللا عليك++بارك: قولوا

 ٤/١٦١ اهللا وهم آلبائهم عاصون++قوم قتلوا يف سبيل
 ٤/١٢٤ قوموا إليه,

 ١/٢٣٢ قوموا فاقضوا حاجتكم
 ٤/٤٠١ اهللا يف اجلنة معي كهاتني++ّكافل اليتيم له أو لغريه إذا اتقى

َْكبر َكبر ِّْ ِّ ٢/٢٦٢ 
 ٣/١٤٩ الكرب من بطر احلق

َالكرب من سفه احلق وغمص الناس ب َ ِ َ َّ ِ  ٤/٢٨٠ عينهَ
ًَكبرت خيانة أن حتدث أخاك حديثا  ً ُ ٣/١١٩ 

ّكتاب رهبم وسنة نبيهم ُ ٢/٥٢٦ 
ًَكذبت قد شهد بدرا واحلديبية َ ْ َ ٢/٢٣٨ 

 ٣/٤٢  كذبوا, بل اآلن جاء القتال
, أحبكم إليه أطوعكم له++كذلك أنتم عند  ٤/٣٠٢ اهللا 

 ٣/١٨٥ كل ذلك مل يكن, ولكن ابني ارحتلني
 ٣/٣٨٦   هو له إال الصوم هو ليكل عمل ابن آدم
 ٢/٣٣١ كل مسكر حرام

 ١/٢٩٩ كل مولود يولد عىل الفطرة 
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 ١/٣٥٨  ذاَثلِه مَتْلَحَن كِدَلَ وَّلُك
 ٤/٣٥٣ كالمها قتله

 ٤/٣٧٢ كلمة اإلخالص
 ٤/٣٧٢ كلمة احلق

 ٣/٢٨٢ كلمة عدل عند إمام جائر
 ٣/١٣٠ كلهم من قريش

َكم من عذق رداح ألبي الدحداح يف  َ ْ  ١/٢٣١ اجلنةَ
 ٢/٢٥٥ الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعني

 ٤/٣٣٣ خيثمة++كن أبا
 ١/٣٩٢ ٍرشبوا يف كل وعاءا ف,كنت هنيتكم عن األرشبة

 ٣/٤٣١, ٢/٤٨٧ كونوا عىل مشاعركم
 ٢/١٣٥ كيف أصبحت يا حارث

 ٢/٣٨ كيف أنت إذا أخرجوك من الشام
 ٤/٦٠ عبد اهللا?++كيف جتدين أبا

 ٤/٣٩٦ نة تكون يف أقطار األرضكيف تصنعون يف فت
 ٤/٢٣١ كيف قلت حني أتيتني?

 ٤/٣٥٩ كيف وجدت نفسك?
 ٤/٢٥٤ !كيف يدخل أحدكم اجلنة مع هذا?

 ٤/٣٦٢ كيلوا طعامكن يبارك لكم فيه
 ٤/٤٤٦ لئن بقيت ألقتلن ثالثني من قريش,
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ًأستبقي منهم أحدا أبدا++لئن قتلوه ال ً ٤/٤٤٦ 
 ٤/١٧  لئن كنت أوجزت يف املسألة

 ٢/٢٣٧ ال أبايعكم إن الناس هياجرون إليكم وال هتاجرون إليهم
 ٢/٣٣ أمحلك عليه++ال أجد ما
 ٣/٣٢ أمحلكم عليه++ال أجد ما

 ٢/٢٥٢ !ًال أرى فالنا
 ٤/١٧٣ ال أشهد عىل جور

 ٢/٢٨٩, ٤/١٤٥ كله وال أحرمهآال 
 ٤/١٤٤ ال آكله وال أهنى عنه

 ٢/٢٨٩ كلها وال أحرمهاآال 
 ٤/٢٨٣ ال بأس بذلك

 ٢/٢٣٢ هتزهزت رءوسكام ++ال تأيسا من الرزق ما
 ٣/٣٤٦ ال تبكوا عىل أخي بعد اليوم

 ٤/٤٦٥ ال جتلسوا عىل القبور
 ٤٦٥, ٤/٢٦٣ ال جتلسوا عىل القبور, وال تصلوا إليها

ًال حتدث هبا إال حبيبا أو لبيبا ً ٤/٢٨٤ 
 ١/٤٨٣ ًال حتقرن من اخلري واملعروف شيئا

 ٣/٩٤, ٤٨٧, ١/٤٨٥  ًيئاال حتقرن من املعروف ش
 ٤/٤٣ َال تذهب األيام والليالي حتى خيلق القرآن يف قلوب أقوام

 ٣/٢٤٢ من دينها  كةَسَال تزال هذه األمة يف م
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 ١/٤٨٦ ال تزهدن يف املعروف
 ١/٤٣٨ ًال تسأل الناس شيئا

 ٤/٢٥ ُال تسبقوين بالركوع والسجود
 ٤/١٦ اهللا ورسوله++ّال تسبه; فإنه حيب

 ٤/١٤٧ الرمحن++ً عزيزا, ولكن سمه عبدال تسمه
 ٣/٤٩١ ال تصوموا يوم السبت إال فريضة
ُال تصيب أحدا مصيبة, فيسرتجع ً ٣/٣٠٧ 

ْال ترضهبا حل َ ٢/١٦١ 
 ١/٢٧٥ ال ترضبوا إماء اهللا
ّال تضره الفتنة ُ ١/١٦٦ 

 ٣/١٠١ ال تعلامين به; فقد كان رشيكي يف اجلاهلية
 ١/٣٩٧ اجدعمل املطي إال إىل ثالثة مسُال ت

 ٢/١٢٧ ُال تغزى بعد هذا إىل يوم القيامة
 ٢/١٢٦ ُال تغزى مكة سوى اليوم

 ٢/٩ ال تغضب
 ٤/٧ يأخذ ضعيفها احلق من قوهيا ++ال تقدس أمة ال

ٍّال تقصها إال عىل ذي رأي أو واد َ ّ ٤/٢٨٥ 
 ١/٤٨٦ ى فإهنا حتية املوت;ال تقل عليك السالم

 ١/٣٠٣  ًال تقولن بلسانك إال معروفا
 ١/٣٠٧ ًال تقولن هذا, فإن فيهم قرة العني وأجرا إذا قبضوا
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 ٣/٢٤٣ال تقوم الساعة حتى خيسف بقبائل 
 ٤/٣٢٧  ال تكثر مهك

 ٣/٣٤٨ ال متثلوا بالبهائم
 ٣/٣٥٢ ّال متسك النار,

 ٢/٤٥٧ ال متسه
 ٣/٣٧٤, ١٩٠ , ١/١٨٩ اهلجرة ما قوتل الكفار ال تنقطع

 ٣/١٨٠  سكامهتزهزت رءو++ال تيأسا من الرزق ما
 ٤/١٣٣ ال جناح عىل الرجل إذا أراد أن يتزوج

 ٢٥٠, ٣/٢٤٩ ال محى إال هللا ولرسوله
 ٣/٤٠٣, ١/٢٨٧ ال حول وال قوة إال باهللا

 ٢/٤٩٨ ال خري يف اإلمارة لرجل مؤمن
 ٢/٤٩٩ ال خري يف اإلمارة ملؤمن
 ٢/١٧٧ ال خري يف اإلمرة ملسلم

 ٤/٧٣ ال خري يف دين ليس فيه ركوع
 ٤/٢٦٩ تأثم وال تؤثم++ لك فيها, الال خري

 ٢/١٦٥ ُال شؤم وقد يكون اليمن يف املرأة والفرس والدار
 ٢/٢٢٩ ال يشء يف اهلام والعني حق وأصدق الطري الفأل

 ٤/٨ ال صام من صام األبد
 ٢/١٧١ ال طبيب هلا إال اهللا

 ٢/٣٦٧ اهللا ++يبها إالبال ط



 ٥٥٥ بعرااملجلد ال  

َال عدوى, وال هامة َ ٣/١٠٧ 
 ١/٢٥٢ يف ثمن املجنال قطع إال 

 ٢/١١٨ ال نبايعكم الناس هياجرون
 ٣٩٩, ٤/١٦٤, ٢/١١٣ ال هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية

َال هلك عليكم  َ ُ ٢/١٠١ 
 ٣/١٠٦ ال وضوء إال من ريح أو سامع

 ٣٣٩, ٢/٣٣٨ ها إلينا ّاهللا  أرواحنا ثم رد++ال ولكن قبض
 ٢/٢٤٠ ّال يؤدي عني إال أنا أو علي

 ١/٣٠٩ ك من احلياء إال خريال يأتي
 ٣/٤٨٦ ال يبولن أحدكم مستقبل القبلة

 ٣/١٤١ ّال جيتمع بني متفرق, وال يفرق بني جمتمع 
 ٢/١١٨ ال حيب األنصار رجل حتى يلقى اهللا إال لقي اهللا وهو حيبه

 ١/٤٨٢  شتمكٌرؤْ امِال حيب املخيلة, وإن
 ٣٨٧ , ٤/٣٨٦ ال حيتكر إال خاطئ
 ٤/١٣٢ خذ عصا أخيه إال بطيب نفسهال حيل المرئ أن يأ

 ٤/١٢٦ ال حيل المرئ أن هيجر أخاه فوق ثالث
 ٢/٤٠٦ ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه

 ٣/٢١٠ ر اجلنةْبِال يدخل يشء من الك
 ٤/١٣٧ ال يذهب الليل والنهار حتى يوجد النعل 

 ٤/٤٤٨  هال يزال العبد يسأل وهو غني حتى خيلق وجه



  رابعاملجلد ال ٥٥٦

 ٤/٢٢٨ ال يزال ناس من أمتي منصورين
 ٤/٥٦ ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

 ٤/٣٣١  أحد فيدخل النار−يعني–اهللا ++إله إال++ال يشهد أن ال
ّال يفرق بني جمتمع وال  ٣/١٤٢ ّجيمع بني متفرق++ُ

ًال يقتل قريش صربا بعد هذا اليوم َ ٣/٣٨٩ 
ًال يقتلن قريش بعد هذا صبرا ْ َ ٣/١٠٩ 

ّيقدر يكن وما ترزق يأتك++ال يكثر مهك ما َ ُ ٢/٢٧٨ 
 ٤/٩٤ يقيم صلبه++اهللا إىل رجل ال++ال ينظر

 ٣/٩٣ ال ينفعه ذلك
 ١/٢٦١ ال, ازرعها أو امنحها أخاك
 ١/٣١١ ال, أنت مسلم, وهو كافر
 ٣/١٤٩ ال, إنام الكرب من بطر احلق

ّال, إنام يصب عىل بول الغالم ُ  ٤/٢٢٣ 
 ٤/٢٢٨ ال, بل لكلكم
 ٣/١٦٣ ال, بل لألبد

 ١/٣٥٦  بل لنا خاصة,ال
 ٣/٣٧٢ َّال, والذي نفيس بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك

 ٤/٣١٩ ال, ولكن البغي من سفه احلق, وغمص الناس
َال, ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام; فإنه مجفرة ْ َ ٤/٦٧ 

 ٣/١٤٤ ال, ولكن هي داء



 ٥٥٧ بعرااملجلد ال  

 ٣/٣١  ال; الوائدة واملوءودة يف النار
 ٣/٥٥ ال; إنام العشور عىل اليهود والنصارى

 ١/٤٨٦ ًن أحداّبُتس++ال
 ٣/٢٩٥ ترشبه وال تسقه أخاك++ال
ِتقرنوا++ال ْ َ ٢/٥٤٦ 
 ٤/٣٥٢  صالة الصبح حتى تطلع الشمس: صالة بعد صالتني++ال
 ٣/٤٢  اهللا ++يزال قوم من أمتي يقاتلون عىل أمر++ال
 ٣/٤٣  اهللا يزيغ قلوب أقوام++يزال++ال
 ٤/٩٦ يستحي من احلق++ال

ُألبعثن عليكم رج أصبركم عىل اجلوع والعطش َ ْ َ ٣/٣٥٩ 
 ٤/٣٤٥  التؤذي أمراة زوجها يف الدنيا إال قالت امرأته من احلور

 ٣/٢٧ ألن أصلي الصبح ثم أجلس يف جملس
َّن أقتل يف سبيل اهللا أحب إلي  ّ ُ ْ َ ١/١٨٢ 

 ٤/٣٠٩ قيحا أو صديدا خري منألن يمتلئ ما بني لبتك إىل عانتك 
 ١/١٦٩ لبيك وسعديك

 ٣/٤٧٠ لتدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أمتي
ّلتردن هذه األمة إىل احلوض واردات اخلمص َ ِ َ ٣/١٤١ 

 ٢/٣٣٦ ًنا مًالروم صلحا آ لتصاحلون
 ١/٣٨٣ ة, ولنعم األمري أمريهاينين القسطنطحلتفت
 ١/٣٦٣ سك الصائم أطيب عند اهللا من ريح املمَِف ُوفُلخلُ
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 ١/٤٢٤  بل تعيش بخري ,لست منهم
 ١/٤٢٤ ً بل تعيش محيدا ,لست منهم

َلعظمتم هذه هراوة يتيم ِ ٢/٢٢٦ 
 ٤/١٤٩ اهللا  أفضل من ملك سليامن++لعل لصاحبكم عند

 ٢/٣٤١ لعلك إن عشت ترى ذلك
 ١/٤٠٣ أزجركم عن هذا ملَن يفعل ذلك أوَلعن اهللا م

 ٢/٥٠٩ ً شديداًلقد احتظرت دون النار احتظارا
 ٣/١٢٢ لقد أسلمت

 ١/٢٧٥ ٍلقد أطاف بآل حممد  نساء كثري كلهن تشكو زوجها
 ٣/٤٩ ًلقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود
 ١/٢٢٣ لقد أوجبت فال عليك أال تعمل بعدها

 ٤/١٧٣ لك ابن غريه?
 ٣/١٣٧ لك أو ألخيك أو للذئب

 ٣/٢٧١ لك سهمك وأجرك
 ٤/٨٥ لك يف اجلنة أحسن منها

 ٤/٢٥٦ لكل أمة فتنة, وفتنة أمتي الامل
 ٣/٢٠١ لكل امرئ شيطان

ّلكل نبي حواري وأن حواري الزبري َ ٢/٤٤٧ 
 ٤/٨٣ لكل نبي ويص ووارث, وإن عليا وصيي ووارثي

 ٢/٥٦٧ بن خولة يرثى له++لكن البائس سعد
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 ٣/٣٣٨  لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام
 ٢/٣٥٣ !مل أنس ومل تقرص الصالة

 ١/٤٩٣ َّسلط عليُع, لو أردت ذلك مل ترُع مل ترُتمل 
َلم سألت عن الساعة? ِ ٣/٤٤٠ 

 ١/٤٢٢ ًل شهيداتً أما حتب أن تعيش محيدا, وتق,يا ثابت َِمل
 ٣/١٥٩  مل يكن نبي قبلي إال وقد حذر أمته الدجال

 ٣/١٣٠ ًلن يزال هذا الدين عزيزا منيعا 
ًلن يلج النار أحد شهد بدرا َِ َ ٌ ٢/٥٦٢ 

 ٣/١٣٦  أكرب, جبل حيبنا ونحبهاهللا
 ٢/٤٦٤ اهللا أكرب خربت خيرب ++اهللا أكرب

 ١/٤١٠ له حمياه ومماته
 ٢/٣٦٥ بسط علينا من بركاتك ومن رمحتك االلهم 

 ٣/١٧٢  اللهم اجعله يف شفاعتي
 ٤١٤, ٤/١٦٩ اللهم اجعله هاديا مهديا, واهده, واهد به

ًاللهم اخلف جعفرا يف ولده ْ ُ ْ ٣٤٦, ٣/٣٤٣ 
 ٢/٥٢١ لهم ارزقه العفو والعافيةال

 ٤/٩٩ اللهم اسرت العباس وولده من النار
 ٤/٢٤٥ ًاللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا

 ٢/٣٩٦ اللهم أشبع بطنه
 ٣/٢٠٧ اللهم اشهد
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 ٤/٣٧٣ ترجعوا بعدي كفارا ++اللهم اشهد, أال ال
 ٢/٤١٣ بن اخلطاب+ُاللهم أعز اإلسالم بأبي جهل أو بعمر

 ٢/١١٠ ائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا اللهم اغفر ألحي
 ٣/٢٦٩ بن ثعلبة++اللهم اغفر لضمرة

 ٢/٣٦٤ اللهم اغفر لألنصار ولذراري األنصار 
 ٤/٣٠٤ اللهم اغفر للمحلقني وللمقرصين

 ١/٤٥٤ اللهم اغفر للنجايش
 ٣/٤٩٢ اللهم اغفر هلم وارمحهم

 ٢/٢٠٦ أرسرت وما أعلنت ++اللهم اغفر لي ما
 ٤/٢٨  −ج سامهر–اللهم العن 
 ٢/٣٠٢ ة ّصيُكوان وعَال وذْعِاللهم العن ر

 ٢٧٧, ٣/٢٧٦, ٢/٢٠١ اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك
ًاللهم امأله علما وحلما ًِ ِ ٤/٤١٤ 
 ٢/٥٦٠ اللهم إين أحبه فأحبه

 ٢/٣٦٥ يلة واألمن يوم اخلوف َاللهم إين أسألك التقوى يوم الع
 ٤/١٥١ اللهم إين أسألك الطيبات

 ٢/٣٦٥ اللهم إين أسألك النعيم املقيم 
 ٢/٧٥ ُاللهم إين أسألك باسمك األعظم رضوانك األكرب

 ٤/٧١ اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبيك
 ٤/٤٠ ُأو أظلم أو أجهل ...اللهم إين أعوذ بك 
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 ٤/٣١٨  اللهم إين أعوذ بك من البؤس والتباؤس
 ٣/٢١٣  اللهم إين أعوذ بك من رش نفيس وبرصي

 ٣/٤٦١, ٣٥٦, ٢/٣٥٥ ا فارض عنه ًاللهم إين أمسيت عنه راضي
 ٣/٢٨٩ ًاهد دوسا اللهم

 ٢/٣٩٠ اللهم اهدها
 ٣/٢٣٨ اللهم بارك ألمتي يف بكورها

 ٣/٣٤١ اهللا يف بيعه يف صفقته++اللهم بارك لعبد
 ١/٣٩٥ اللهم بارك هلم فيام رزقتهم, واغفر هلم وارمحهم

 ٢/٣٦٥ قنانا مسلمني وأحلّاللهم توف
 ٢/٣٦٥ ب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا ّاللهم حب

 ٤/٢٤٥ اللهم حوالينا وال علينا
 ٤/٣٧٠ اللهم سلط عليه كلبك
 ٣/٤٦٧ أوىف++ّاللهم صل عىل آل أبي
 ٢/٣٦٥  منعتنا++ ماّأعطيتنا ومن رش++ ماّاللهم عائذ بك من رش

ِاللهم علم معاوية الكتاب, واحلساب, وقه العذاب ِ َ َ ّ ٤/٤١٢ 
ِاللهم علمه احلساب, والكتاب, وقه العذاب ِ ّ ٤/٤١٢, ٢/١٣٧ 

 ٣/٣٢٨ ّاللهم علمه احلكمة
ِاللهم علمه الكتاب, ومكن له يف البالد, وقه العذاب ِ ّ ّ ٤/٤١٣ 

ّاللهم فهمه يف الدين, وعلمه التأويل ّ ٣/٣٢٩ 
 ٢/٣٦٥ ّ احلقَاللهم قاتل كفرة أهل الكتاب إله
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 ٣/٢٦٨, ٢/٥٤٨ تغفر ملحلم++اللهم ال
 ٢/٣٦٤ اللهم لك احلمد كله

 ٢/٤١٧ اللهم لك احلمد ملء السموات واألرض 
 ٢/٤١٧  اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت

 ٢/٤١٧ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت 
 ٤/٣٥٥ اللهم لك صمت, وعىل رزقك أفطرت

ٌاللهم نعم وفيه دخن َ َ ٢/٨٩ 
 ٣/٢٦٧ اللهم نعم

 ٤/٥٣ , فأذهب عنهم الرجساللهم هؤالء أهل بيتي
 ٢/٤٧٢ َاللهم وما صليت من صالة فعىل من صليت 

 ٤/٢٨٨ اهللا تعاىل من ريح املسك++هلو أطيب عند
 ٤/٣٦٩ لو أدركت هذا ألسلم

 ٤/٣١٩, ١/٤٠٤ لو طعنت يف فخذها ألجزأك
 ٢/٤٨٩ لو فعلتم أصابكم عذاب

 ٤/٤٧ بن اخلطاب++لو كان بعدي نبي لكان عمر
 ١/٣٤٠ بال عناتاب ءلو كان عندنا يش

ًلو كنت مؤمرا أحدا من أمتي عن غري مشورة ً ِّ ٣/٣١٠ 
 ٢/٥٢٤ لو كنت متخذا خليال الختذتك خليال

 ٣/١٩٧ هو عليه لامت عىل غري ملة حممد ++لو مات هذا عىل ما
 ١/٤١٧ لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم أن يتسوكوا عند كل صالة
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 ٣/٥٠٩ أخذهتا++ين مالوال أهنا تعطى يف فقراء املهاجر
َليحملن شرار هذه األمة عىل سنن َ ِ ٣/١٨٢ 

َليرى عليك ذلك ُ ٤/٣٠٢ 
ًبكذاب من أصلح بني الناس فقال خرياليس  َ  ٣/١٨٣ 

ٌليس بنا رد عليك, ولكنا حرم ُ ُ ّ ٣/٢٤٩ 
 ٣/٢١١ ر ْبِليس ذلك بالك

 ٣/٢٨٥ ليس ذلك شفاء ولكنه داء
 ٣/٥٦  اليهود والنصارىليس عىل املسلمني عشور; إنام العشور عىل

 ٤/١٣٠ ليس عندنا اليوم فإن شئت تأخرت عنا حتى يأتينا يشء فنقضيك
 ٤/٢٤٦ ليس من الرب الصوم يف السفر
 ٢٤٧ , ٤/٢٤٦ ّليس من امرب امصيام يف سفر

َليس منا من حلق َ َ ٣/٤٠٦ 
 ٢/٣٧٧, ١/٣٦١  بالقرآنَّليس منا من مل يتغن

 ٣/١٥٥ ليسترت أحدكم يف صالته ولو بسهم
 ٣/٨٣ ُليكن بالغكم من الدنيا كزاد الراكب
 ٤/٣٦١ ليلة الضيف حق واجبة عىل كل مسلم

 ١/٢١١ املنذر  أباُمْلِالع َِكنْهَلي
 ٤/٢٨٥ ًتأكل إال طيبا++املؤمن مثل النخلة ال

 ٢/١٨ ًاملؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء
 ٤/١٢٨ ه فدعه عنكما أثنيت به عىل ربي فهاته, وما مدحتني ب
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 ٣/٣٧٩ ما أجد لك رخصة
ًما أحب عبدا هللا إال أكرم ّ ٣/٢٥٤ 

 ٤/٨٥ ما أحسنها ولك يف اجلنة أحسن منها
 ٤٥٥ , ١/٤٥٤ ما أدري أنا بفتح خيرب أفرح, أو بقدوم جعفر

 ٢/٤٢٨ ما أردت هبا
 ٣/٤٨٨ ما استعاذ أحد بمثل هاتني السورتني

 ٤/١٤٧ ما اسم ابنك?
 ٣/١١١, ٢٤٢ , ٢/٢٤١, ١/٢٠٩ ما اسمك?
 ٢/١٧٦ ما أصابه

ُما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء ُّ ّ ٢/٣٦ 
 ٢/٦١ ما أظننا إال قد أوجعناك وأغرمناك

 ٤/٣١ ما أمسى أحد ينتظر هذه الصالة من أهل األرض غريكم
 ٣/٢٢٢  حمارمهّن استحلَما آمن بالقرآن م

 ٢/٤١٦ ما أنا بفاعل إنام هذه الصدقات أوساخ الناس 
 ٤/١٦١ ا أنكر قلبك فدعهم

 ٢/٣٧٢  الشجرة ّ يكون شقٍ رجالُما بال
 ٢/٤٢٦ ما بالك اعتزلت الطريق

 ١/١٨٥ رانما تذُك
 ٢/١٠١ ما ترون الناس صنعوا
 ١/٢٣٣ ما ترون الناس فعلوا
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 ٣/٢٩٨ ما تصنعون بمحاقلكم?
 ١/٤٧١ ما تعدون الشهادة

 ٢/١٠٢ ما حالك
 ٣/١٧٠ صنعت?++ما محلك عىل ما

 ٣/٣٧٥ عىل هذا?ما محلك 
 ٢/٢٢٦ حذيم++أبا++ما رفعك إلينا يا

 ١/٢٧٨ ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى
 ٣/٤١٢ ما زالت املالئكة تظله حتى رفع

 ١/٤٢٤ ما شأن ثابت
 ٤/٣٥٧ ما شأنك يا مقداد?

 ٢/٢٢٤ حنظلة++ما شأنك يا
 ٤/٣٠٧ ما صىل عىل ميت ثالث صفوف إال وجبت

 ٣/٣٥٢ ما صنعت?
 ٢/٨٢ و قال كام قالت عجوز بني إرسائيلّما رض هذا ل

 ٤/١٤٠, ٣/٥٢٠ عمل بعد هذا++ما عىل عثامن ما
 ٤/٣٠١  تعزلوا++ما عليكم أن ال

 ٤/٢٦٦ ما فعل النفر احلمر الطوال القطاط?
 ٤/٢٦٦ ما فعل النفر السود?

 ٣/١٢٢ ما فعلت أمكام?
 ٢/١٠٨ ُما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
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 ٢/٤٣٠ ما كانت هذه تقاتل
 ٣/١٥٨ ما كنت منذ اليوم إال سفينة

 ٣/١٣٧ ما لك وله, معه سقاؤه وحذاؤه ووعاؤه
 ٣/١٨٦ شداد?+ما لك يا

 ١/٤١٧ اًحْلَ قّيما لكم تدخلون عل
 ٢/٣٤١ به املختارة  ما لي فيه من حاجة وإن أردت أن أقيضك

 ٤/٣٦٢ ما مأل ابن آدم وعاء رش من بطن
ْما من الناس من نفس مسلمة يق ِ ُبضها ربها تحب أن تعودَِ ُّ ١/١٨٢ 

 ٤/٣٢١ ما من رجل يأتيه ذو رمحه يسأله من فضل 
 ١/٤٨٠ صال أربعةِ إال خٌْوال هو هلإما من يشء 

 ٣/١٠٤, ٢/٢٨٤  يشء يصيب من زرع أحدكم من السبعما من
 ١/٢٨٦ احلمد هللا ربي : ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح

 ٣/٤٧٩ َتصيبه زمانة++ما من عبد
ًاهللا رعية ++يسرتعيه++ عبدما من ّ َ ٤/٣٧٦ 

 ٤/٣٠٧ ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثالث صفوف
 ٢/١٢٠ ما من مسلمني يموت هلام أربعة أوالد

 ١/٣٧٧ ًللمسلمني سلطانايلي  ٍالما من و
ًما من والي ولي من أمر املسلمني شيئا فلم حيط  َ ِ َ ِ ٤/٣٧٦ 

 ٢/٣٨٩ ما منعك أن تأتني إذ دعوتك
 ١/٣٨٧ تصلي معناما منعك أن 
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 ٢/٤٣٥ ما منعك أن تقول األنصاري وأنت منهم 
 ٣/٢٠١ ما منكم من أحد إال وله شيطان

َما نحل والد ولده نحال أفضل من أدب حسن َ ْ َُ َ ٢/٥٨٠ 
 ٢/٤٣٣ ما هذا أصدقة أم هدية
 ٢/٢٧٢ ما هذا اخلاتم يف يدك

 ٢/١٠١ ما هذا الذي هتمسون به دوين
 ٢/١٨٣ ٍأم معبد++ما هذه الشاة يا

 ٤/١٦٢ ما هذه أهدية أم صدقة?
 ٢/٥٢٦ ما ورثت األنبياء من قبلي

 ٣/٣٦٩ ما يضحك أحدكم مما يفعل?
ْما يقدر يف الرحم يكن ُ ّ ُ ٢/٥٦٩ 

 ٤/٤١٤ معاوية?++ما يليني منك يا
 ٢/٣٠٨ راد ذلك اجلملِفعل ش++ ما

 ٣/٩٣ مات مرشًكا?
 ٣/٤٠٢ ماذا تعطينه?
 ٤/٢٨٦ فالن?++ماذا ولدت يا

 ١/٤٧١ ق شهيد َرَن شهيد, والغاملبطو
 ٢/١٠٠ متى كان هذا مسريك منى

 ٤/٢٦٩ مثل من هي اليوم?
 ١/٤٦٩ ّمر بي ميكائيل ومعه ملك فضحك إلي
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ْمر قومك فليصوموا هذا اليوم ُ ١/٣١٩ 
 ١/٣١٩ ُمر من طعم منهم فليتم بقية يومه

ِّمرحبا باملحمرين واملصفرين ِّ ً ٢/١٩٩ 
 ٣/٢٣٠ ًمرحبا بطالب العلم

 ٤/١٠٦ ?يزيد كيف أصبحت++حبا بك أبامر
 ١/٣٧٤ اسمك, ما ًمرحبا بك

 ١/٣١٤ ُمرها تعتمر يف رمضان; فإهنا تعدل حجة
 ١/١٩٦ ْها فلتغتسلْرُم

 ٣/٦٤ بكر فليصل بالناس++مروا بال فليؤذن, ومروا أبا
 ٣/١٥٠  مري بنيك أن يقلموا أظافريهم

ّاملريض حتات خطاياه كام تتحات ورق الشجر ّ ١/٢٦٢ 
 ٢/٣٢٧ قرائها أاملستحاضة تدع الصالة أيام 

 ٢/٢٨٦ املسح للمسافر ثالثة أيام ولياليهن 
 ٣/١٣٤ املسلم أخو املسلم

ْمطرنا بنوءكذا وكذا فكافر بي َ ٢/٤٨٣ 
 ٢/٤٩٩ ٌمعك ماء

 ٤/٤٤٦ املكثر بسبعني
ًملقى حتى تقتلك يد خاطئة ُ ٢/٥٦٢ 

 ٣/١٧١  من ابتلي فصرب, وأعطي فشكر
  نظر إىل من خالط دمه دمي من أحب أن ي
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 ٤/٣٢٨, ٢/٥٤٢ أحب أن ينظر إىل من خالط دمي دمهمن 
 ٣/١٠٤  من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا

 ٣/١٠٣  اهللا++من أخاف أهل املدينة ظاملًا هلم, أخافه
 ٤/٣١٢, ١/٢١٥ من أدرك والديه أو أحدمها فدخل النار

 ٤/١٢١ َمن اسرتعى رعية مل حيطها بالنصيحة حرم
 ١/١٩٢  العامرُمن أرشاط الساعة إخراب

 ٣/٢٢٣ من أشقى األولني?
 ٣/٣٠٧ من أصابته مصيبة

ّمن أصبح منكم صائما فليتم علي صومه ِ ُ ً َ  ٢/٥١٣ 
 ٤/٣٩٩ َمن أصحاب هذا البعري?

ْمن أصيب بدم أو خبل فهو باخليار من إحدى ثالث َ ٤/٢٥٥ 
ٍمن اعتذر إىل أخيه بمعذرة فلم يقبلها  ِ ْ َ ٢/٢٠ 

 ٤/٣١٢ أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النارمن 
 ٣١٥, ١٣٥, ٤/٣٨ اهللا تعاىل ساعة ++من اغربت قدماه يف سبيل

 ٢/١٠٤ من اغتسل يف يوم اجلمعة كان يف طهارة إىل اجلمعة األخرى
ًمن اقتطع مال أخيه ظلما لقي  ٤/٣٧٩ اهللا وهو عليه غضبان++ُ

 ٣/١١٥ ًيغني عنه زرعا++ًمن اقتنى كلبا ال
 ٤/٢٢٣  أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدناَمن
 ١/٣٦٥ ن أكل من هذه البقلة فال يقربن مسجدناَم

 ٣/٢٠٢ َمن أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن املسجد
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ِمن أكل منكم من هذه البقلة فال يقربن املسجد َ ٣/٢٠٢ 
 ٣/٢١٠ ار ّفن انتسب إىل تسعة آباء ُكَم

ًمن أنظر معسرا أو   ٤/٢٣٦ اهللا++وضع له أظلهِ
 ٤/٢٣٩ َمن أنظر معرسا, أو يرس عنه

 ١/٢٠٤ أسامة بن زيد:  عليهُن أنعم اهللا عليه وأنعمتَم
 ٢/٣٠٩ اهللا  جعلت يف ميزانه++من أنفق نفقة يف سبيل
 ٢/٣١٠ مائة ضعف اهللا كتبت بسبع++من أنفق نفقة يف سبيل

 ٣/٥٠٢ من أهريق دمه وعقر جواده
 ٤/٢٨٨ من أين هذا?

 ٢/٥١١ ّمن بات فوق إجار
ًمن باع منكم دارا أو عقارا ً ٢/٥٨٣ 
 ٤/٣٥١ اهللا  يف عمره++من بر والديه طوبى له, وزاد

َمن ختطى احلُرمتني ْ ّ ٣/٥١٨ 
ّمن تسمى باسمي فال يكتني بكنيتي َ ٤/١٣٣ 

ل عليه أو إليه ُمن تعلق شيئا وكِّ ً ٣/٤٩٠ 
ّمن تقرب إىل ّاهللا شربا تقرب إليه ++َ  ٢/٥٠١ ًذراعاً

 ٣/٣٣ ًمن متر ستني مسكينا
 ٢/٢٧٦ من جاءه من أخيه معروف من غري إرشاف وال مسألة فليقبله 

 ٣/٥٠٢ من جاهد املرشكني
 ٢/١١٤ ّمن حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت
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 ١/٤٣١ سالم فهو كام قالسوى اإل ن حلف بملةَم
ًمن حلف عىل ملة غري اإلسالم كاذبا ٍ ١/٤٣٠ 

 ١/٣٢١ ًمن حلف عىل يمني فرأى غريها خريا منها 
 ١/٣٠٦ من حلف عىل يمني هو فيها فاجر ليقتطع هبا ما

 ٤/٣٥١ من محى مؤمنا من منافق
ّمن خر عن دابته فامت فقد وقع أجره عىل  ٣/٤٣٦ اهللا++َ

 ٣/٤٣٦ ًاهللا جماهدا,++َمن خرج يف سبيل
 ٤/١٧٣  اهللا++ إىل بيت من بيوت−يعني–من خرج من بيته 

 ٢/٣٤٠ من دروع بدر
ًمن رابط يوما يف سبيل اهللا ََ  ٣/١٨٠ 
 ٣/٢٧٩ من رآين يف املنام فقد رآين

ّمن رب هذا اجلمل? َ ٣/٣٤٥ 
 ٣/٢٩٥ َمن سائلي عن املسكر? 

 ٢/٤٩٩ ٌمن سأل الناس عن ظهر غنى فصداع
ًمن سأل الناس عن ظهر غنى َ ٢/٤٩٨ 

ٍمن سبق إىل ماء مل يسبقه إليه مسلم فهو  ١/٢٩٨  لهَ
 ٣/٤٨٧ َمن رسق فاقطعوا يده

ّمن رسه أن يقرأ القرآن غضا َ ٣/٣١٠ 
 ٣/١٥٠  من سفه احلق, وغمض

ّمن سلحك هذه القوس يا أبي? َ ٣/٢٨٩ 
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ّمن سمع سمع  ٢/٤٢ اهللا به ++ّ
 ٣/٥٠٧ من شاء اقتطع

ِّمن شاء فرع ومن شاء مل يفرع َُّ َ ٢/١١٦ 
 ١٩٩, ٣/١٩٨, ١/٢٤٨  َمن رشب اخلمر فاجلدوه

ِمن شهد أن ال  ٣/١٨  اهللا عليه النار++ّاهللا حرم++إله إال++َ
 ٣/٧١ اهللا ++ًمن صام يوما ابتغاء وجه

 ٢/٤١ َمن صىل الصبح
 ٢/٤٠ من صىل الغداة فهو يف ذمة اهللا 

 ١/٣٩٨ من صىل ثم جلس ينتظر الصالة, مل يزل يف صالة
 ٤/٣١١ من ضم يتيام بني مسلمني إىل طعامه

 ٤/٣٥٠ قطع طريقا فال جهاد لهمن ضيق منزال, أو 
ّمن ظلم من األرض شربا طوقه من سبع أرضني ُ ً َ َ ٢/٥٧٧ 

 ١/١٧٨ ًمن عاد مريضا ال يزال خيوض يف الرمحة 
 ٤/٣٥١  عمل عامل به++من علم علام فله أجر ما

ًمن عمل من هذا الامء شيئا أو طعاما فليقلبه ً ٣/١٥٥ 
 ٣/٣٧٦ َمن غشنا فليس منا

 ٢/٤٩٣ إله إال هو احلي القيوم++ الذي الاهللا++من قال أستغفر
 ٤/٥٠  من قال الكلمة التي راودت عمي عليها

ّمن قال اللهم صل عىل حممد وأنزله املقعد املقرب ّ ٢/٤٠٧ 
 ٢/٤٨٥ رشيك له ++اهللا وحده ال++إله إال++من قال حني يصبح ال
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 ٤/٣٧ ٍأصبح بي من نعمة ++اللهم ما: من قال حني يصبح
 ٢/٤٤٢ ّمل أقل تبوأ مقعده من النار++ماّمن قال علي 

 ٢/٤٢ من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 ١/٣٦٦ من قام بخطبة ال يلتمس هبا إال رياء وسمعة 

 ٤/٢٢ اهللا به++من قام مقام رياء رايا
ّمن قتل عصفورا عبثا عج ً ً ٣/١٩٥ 

َمن قرض بيت شعر بعد العشاء  َ ١٨٣, ٣/١٨٢ 
ّمن قطع سدرة صوب  ٣/٥٠٣ هللا  رأسه يف النارا++ِ

 ٤/١٤, ٣/٥٠٢ من قطع سدرة من غري زرع
 ٣/٢١٨  فإهنا أيام أكل ورشب;ًن كان صائما فليفطرَم

ِمن كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب  َ ٣/٣٤٠ 
َّمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأت ثيبا من السبي  ً ّ َ ٢/٤٠٥ 

 ٢/٤٠٥ ّ فال يركبن دابة من يفء املسلمنيمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر
 ٢/٤٠٥ ًمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يلبس ثوبا من يفء املسلمني 

 ٤/٢٥٤ َمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره
 ٤/٢٥٤, ٢/٢٨٤ َمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

ْمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ْ أخاه أو ليذرهاٌَ َ َ ِ ٣٩٢, ٢/٣٨٤ 
 ٣/٤٤٢ َمن كانت له غنم فليرس هبا عن املدينة

ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ بوجهه مقعده يف النار ّ ٣/٢٨٠, ٤٤٣, ٢/٢٧٦ 
َمن ُكسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى َّ َ َ ِ َ ٢/٢٠٩ 



  رابعاملجلد ال ٥٧٤

 ٤/٨٤ َمن كنت مواله فعلي مواله
 ١/١٩٧ من البن األرشف

 ٣/٤٥ ًيرشك به شيئا دخل اجلنة++اهللا ال++من لقي
ِلقين َم  ٢/٢٥٩ اهللا ++إله إال++اهللا يشهد أن ال++َ

 ٢/٣٢٢ من مل يصرب عنه فاقتلوه
 ٢/٢٦٦ ًيرشك باهللا شيئا دخل اجلنة++من مات ال

 ٣/٨٧ ًمن مات مرابطا يف سبيل اهللا 
 ٤/٣٤٧  اهللا تبارك وتعاىل حق++أن: من مات وهو موقن بثالث

 ٣/١٨, ٢/٣٧٢ اهللا دخل اجلنة++إله إال++د أن المن مات يشه
 ٤/٤٦٦ بن وائل أسلموا ++اهللا  إىل بكر++من حممد رسول
 ٣/١٧٨ بن مرارة ++َّاهللا  ملُجاعة++من حممد رسول

 ١/٢٤٨ من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم
 ٢/٦٧ من نحن

 ٣/٥٠١ اهللا عليه++حرم++من هجر ما
 ٢/١٧١ َمن هذا الذي معك

 ٢/٣٦٩  هذا معكنَم
 ٤/٢٩٦  جربيل: من هذا? قال

 ٢/٩٢ َمن هذان
 ٣/٩٠  ُمن وجد التمر فليفطر عليه

 ١/٣٧٧ ً للمسلمني سلطانا وقفيمن ول



 ٥٧٥ بعرااملجلد ال  

 ١/٤٣٨ تقبل له باجلنةأمن يتقبل لي بواحدة, و
 ١/٢٢٢ من حيرسنا الليلة

 ٢/٥١٥ من يشرتي مني هذا العبد
 ٢/٥٢٢ اهللا إذا عصيته++َمن يطع

 ٣٣٩, ٢/٣٣٧ الليلة من يكلؤنا
 ٢/١٢٩ منعت الزكاة وأردت قتل رسولي

 ٢/٢٨٩ ىَدمَنبئت أهنا ت
 ٤/٣٤٧ نجا من النار
 ٤/٣٨٥ الندم توبة

 ٣/٤٣٤ ُنزلت عىل أشد قريش لقريش حبا
ُنعل قريش ْ َ ٤/١٣٧ 

َنعم الرجل أسيد بن حضري ُ ١/٢٥٧ 
 ٤/٢٩٢  نعم الصالة عليهام, واالستغفار هلام

 ٣/١٢٩  نعم الفتى سمرة
 ٣/٤٣٤ بن هيشة++نعم أهل البيت بنو احلارث

َنعم دعاة خيرجون عىل أبواب جهنم من أجاهبم قذفوه فيها ُ ٢/٨٩ 
َنعم عبد ْ  ٢/٢٦٨ اهللا  ++َاهللا وأخو العشرية وسيف من سيوف++ِ

 ٤/٣٤٢ نعم عبداهللا
 ٢/٤٥٩ نعم فاستغفروا له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة

 ٣/١٦٥ بد حرىنعم لك يف كل ذات ك



  رابعاملجلد ال ٥٧٦

 ٣/٤٢٣ ّرأيت, علمها بال++نعم ما
 ٢/٨٢ شئت++نعم ما

 ٢/١٣٤ نعم وإن صام وصىل 
 ١/٢١٧ نعم ويومني 

 ٤/٣١٥ نعم, إذا توضأت أكلت, ولكن ال أقرأ إال وأنا طاهر
 ٣/٣٦٤ ًنعم, أمل تكن رشيكا لي مرة

 ٣/٢١١ نعم, تفعل اخلريات وترتك الرشات
 ٣/٣٣٧ إال حقاأقول يف ذلك ++نعم, فإين ال

 ٤/٢٨٤ ًنعم, لن نعدم من رب يضحك خريا
ًهنيت أن أميش عريانا ُ ٤/١٠٣ 

 ١/٣٩٣ ٍإال يف سقاء  هنيتكم عن النبيذ
 ١/٣٩٢ هنيتكم عن زيارتكم القبور فزوروها

ْهات وابدأ بمدحة ِ ١/٢٩٩ 
 ٢/٣٣٩ ًتكن لكعا++ك الاه

 ١/٤٨٧ تزر, فإن أبيت فأسفل من ذلكاهاهنا ف
َهبلت أوج ِ  ٢/١٥٢ نة واحدة هي إهنا جنانَ

 ٢/١٧٩ هجرة الرجل أخاه كسفك دمه
 ٤/١٣٠ هدايا العامل غلول

ًهذا ابني وارثا موروثا ً ٢/٤٥٠ 
 ٢/٤١٤ ّهذا املوقف وكل عرفة موقف
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 ١/٣٢٥ نتصف فيه العرب من العجماهذا أول يوم 
 ٤/٣٧ هذا رجل فاجر

 ٣/٣٧٢ هذا صغري
 ١/٣٠٥ هذا عبد اهللا ذو النجادين

 ٤/٨٥ ًيف اجلنة, وإن من شيعته قوما يلفظون اإلسالمهذا 
 ١/٢٩٧ هذا كتاب ألمحر بن معاوية وشعيل بن أمحر

 ٢/٢٩٠ سوى ذلك++هذا كفارة ذنبها وحترش عىل ما
 ٢/٢٩٥ جيني عليكم إال أقربكم ++وبنيه ال خاشْشَهذا للخ

 ٣/٣٧٦ اهللا لك يف مالك وولدك++هذا مالك, بارك
 ٤/٦٤ اهللا++رهذا من الشيطان, استغف
 ٤/٣٩٥ هذا وأصحابه عىل احلق

 ٤/٣٩٧ هذا وأصحابه يومئذ عىل اهلدى
 ٤/٦ هذا يوم عاشوراء فصوموه

 ٣/١٦٥ هذا يوم وفاء وبر, ادنه
 ٣/٣٦٧ السمع والبرص: هذان

 ٣/٤٥٥ هذه إدام هذه
 ١/٢٢٢ هل أحسستم فارسكم
 ٣/٢٨٨ ًهل أخربت هبا أحدا?

 ٣/٢١١ هل أسلمت?
 ٤/٢٨٦ هل أصبتم شيئا?



  رابعاملجلد ال ٥٧٨

 ١/٣٠٠ هل أنت إال أصبع دميت
 ٤/٢٦٨ هل هبا من يشء من أوثان اجلاهلية?

 ٢/١٨٣ هل هبا من لبن
 ٤/٢٦٨ هل هبا من وثن أو صنم?

 ٢/٣٣١ هل تسكرون منها
 ٣/٣٧٩ هل تسمع النداء?

 ٣/٩٩  اهللا اجلنة++هل تصري دندنتي ودندنة معاذ إال أن أسأل
 ١/٣٣٤ هل تعرف هذين الرجلني يا عباس

 ٢/١٥١ رأيت الذي كان معيهل 
 ٤/٥٩ ًهل رأيت زوجا أحسن منهام?

 ٢/١٧٥ هل علم أحد منكم أين صليت العرص
 ٢/٣٦٣ هل فيكم من غريكم

 ٢/١٢٥ هل كان بينكم وبني متيم يشء
 ٢/٤٢٧ هل لك أن تصارعني

 ٢/٣٤٠ هل لك أن تكون أول من يدخل يف هذا األمر
 ٢/٥١٩ ِّهل لك بينة عىل أنكم أسلمتم

 ٢/٤٢٧  يف الرصاع الثالثة ولك شاةهل لك
 ٤٣٤ , ٤/٤٣٣ هل لك من أم?

 ٤/٣٠٣ هل لك من مال?
 ١/٣٠٦ هل لك من ولد



 ٥٧٩ بعرااملجلد ال  

 ٣/٢٦٨ ًهل لكم أن تأخذوا منا اآلن مخسني بعريا
 ١/٢٣٢ ّهل لكم أن نعرس قلي ثم نلحق بالناس

 ١/٢٣٢ هل مع أحد منكم ماء
 ١/٢٢٣ هل نزلت الليلة

 ٢/٣٢٢ رِسكُهل ي
 ٣/١٤٨ هلم اقتص
 ٣/١٩٢ هلم الغداء
ِهلام فعالجا ُ. ٣/١٨٠ 

 ٤/٤١٢ ّهلموا إىل الغداء املبارك
 ٢/٣٦٥ هم أفاضلنا 

ْهم أهل مقربة عسقالن َ ٣/٣٩٧ 
 ٤/١٦٠ اهللا يف معصية آبائهم++هم قوم قتلوا يف سبيل

 ٣/٢٥٠ هم مع آبائهم
ْهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ِ ٢/٨٩ 

 ٤/٢٧ هن رش غالب ملن غلب
َالطهور ماؤه احلالل ميتتههو  ُ َّ ٤/٤١ 

 ١/٤٠١ أ وأمرأهو أهن
 ١/٤٠٨ هو أوىل الناس بمحياه ومماته

 ١/٤٥٤ اء بتولرهو روح اهللا وكلمته ألقاها إىل عذ
 ٢/٣٣١ هو هو أو القتل



  رابعاملجلد ال ٥٨٠

 ٢/١٧٨ علي++هي لك يا
 ٥٥٧, ٢/١٨٧ هي من قدر اهللا

 ٣/٣٠  الوائدة واملوءودة يف النار
 ٤/٣٢٠ ها ألجزأكوأبيك, لو طعنت يف فخذ

 ٢/١٢٠ واثنان
 ٢/٥٧٥ وأجرك

 ٢/٣٣٢ ب األسامء إىل اهللا عبداهللا وعبدالرمحنحوأ
 ٣/٤٧٢ واخشوشنوا وانتضلوا
 ٣/٤٧٠ وآدم بني الروح واجلسد

ّوإذا سبك رجل بام يعلم فيك فال تسبه  ّ َ ٣/٩٥ 
 ٣/٢٨٦ .وإذا فسا أحدكم فليتوضأ

 ٤/٣٦٢ واخلال وارث 
 ٢/٧٢ اهللا يف السامء السابعة ++كتوب عندوالذي نفيس بيده إنه مل

 ٣/٢١٦ والذي نفيس بيده ألقضني بينكام بكتاب اهللا 
 ٢/٢٢٤ تكونون عليه عندي ++والذي نفيس بيده لو تكونون عىل ما

 ٤/١٧٠ والذي نفيس بيده ليأرزن اإلسالم 
 ٣/٤٣٣ والذي نفيس بيده, لو أن موسى أصبح فيكم

 ١/٢١٣ والصمد الذي مل يلد ومل يولد
 ١/١٩٣ والقطران من أصحابي 
 ٣/٣٨١ اهللا++واهللا إنك خلري أرض



 ٥٨١ بعرااملجلد ال  

َواهللا للذي تركت أحب إلي من الذي جئت به َ ٤/٢٣٠ 
 ٤/١٠٨ أنا بقادر أن يشتعل أحدكم من هذه الشمس++واهللا ما

 ٣/١١٣  ٌواملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون
 ٣/٣١ ّوأمي مع أمكام

 ٣/٤٥ وإن زنا وإن رسق
 ١/١٨٧ ٍ أراكواَكسِوإن كان م

 ٣/١٩٢  وأنا أريد الصيام, ولكن مؤذننا هذا يف برصه سوء أو يشء
 ٢/١٣٤ اهللا تبارك وتعاىل هبن++وأنا آمركم بخمس كلامت أمرين

 ٣/٢٠١ اهللا أعانني عليه فأسلم++وأنا, ولكن
 ٣/٩٨  وإياك وإسبال اإلزار; فإهنا خميلة

 ٣/٩٦  حيب املخيلة++اهللا ال++وإياك واملخيلة; فإن
 ٣/٩٥  وإياك وسبل اإلزار; فإهنا من اخلُيالء

َوأيم اهللا, لو أهنا مل تكن ربيبتي يف حجري ما  ٣/٣٠٦ حلت لي++َ
 ٣/٤٣٦ وأين املجاهدون?

 ٢/٢٩٣ اء إىل طلوع الفجرشالوتر فيام بني صالة الع
 ٣/٣٣٨ وتقوم الليل?

 ٢/٤٢٣ وخري أعاملكم الصالة
 ٢/٤٩٦ َوذاك عند أوان ذهاب العلم

 ١/٢٢٨ وراءك يا بني
ًوستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا  ً ٣/٤٤ 



  رابعاملجلد ال ٥٨٢

ُوسعوا له وسع اهللا عليه ِّ ١/٣٠٥ 
 ٢/٣٧٢ ًوعدين ربي  أن يدخل اجلنة من أمتي سبعني ألفا 

 ٣/٤٢ ُوعقر دار املؤمنني بالشام
 ٣/٢٦٥ وعىل قومك

 ١/٣٧٣  من أين أقبلت ,وعليك
 ٢/٣٧ وعليك

 ٣/٤٩٥ ح القناوعليكم بالقيس العربية ورما
 ٣/٤٩٤ وعليكم بالقنا والقيس العربية

 ٢/٥٨٤ وعليكام ورمحة اهللا
 ٢/٣١٠ ر اإلزارَّص من الشعر وشمَقَنه ونظ وفعل أ

 ١/١٨٦ وقد أصابكم ذلك
 ٢/٣٤١ وكيف بلغك عن مصارعهم ببدر

 ٣/٢٠١ اهللا برمحته++وال أنا, إال أن يتغمدين
 ٤/١٠٠ ولك يا عم من اهللا حتى ترىض

 ٢/٤٠٨ كان بعال++ربيعة ما++ا ولك ي
 ٤/٣٥٨ فخر++ولكني أزوجك وال

 ٢/٣٠١  ومل يقرت عليهم فيسألوا
 ٣/٢٠١  اهللا أعانني عليه فأسلم++ولي, ولكن

 ٣/٢١٧ الوليدة إن زنت
 ٢/٥١٠ الوليمة أول يوم حق 



 ٥٨٣ بعرااملجلد ال  

 ٢/٤٩٩ وما بدا لك
 ٤/٢٧٩ أرى?++وما بلغ بك ما

 ٣/٢١ وما هي?
 ٢/١٢٥ ٍوما وافد عاد

 ٢/٤٦٧ طلحة وقد خرج جربيل ++أبا++عني ياوما يمن
ًومن ترك دينا أو ضياعا فإلي َ َ َ ْ َ ٤/٣٦٢ 

ّومن شاق شاق  ٢/٤٢ اهللا عليه يوم القيامة++ّ
 ٤/١٥١ ُومن فعل ذلك يعش بخري ويمت بخري

 ٣/٤٥١ ومن قبل صالة الفجر
 ٤/٣٥١ اهللا ++ومن قفا مسلام بيشء يريد شينه به حبسه

 ٢/٢٨٩ ومن يأكل الثعلب
 ٢/٢٨٩ من يأكل الضبعو

 ٤/٣٥٩ ومنهم من يأخذه إىل ركبتيه
 ٤/٣٧ وهذا رجل عابد

 ٣/٢٩٦ َوهل هو إال بضعة منك?
 ١/٣١٢ وهن رش غالب ملن غلب

 ٢/٢٨٩ !ويأكل الذئب أحد فيه خري
 ٢/٣١٠ ويح ابن أم

 ٣/٣٥٢ ويل للناس منك
 ١/٢٦٧ يا أبا بكر اغد معه وخذ له بحقه



  رابعاملجلد ال ٥٨٤

 ١/٣٩١ صلحنا وُد أمرَرَ ب,يا أبا بكر
 ٤/٤٠٢ املسور++يا أبا
 ٢/٥٤٥ ًبكر أعتق سعدا++يا أبا
 ٤/٤٦ حفص++يا أبا
 ٢/٤١٦ املطلب ابنتك++ّسفيان زوج عبد++يا أبا
 ٢/٣٠٧ راد مجلكِعل شف++اهللا ما++عبد++يا أبا
ّيزيد, إين أحبك حبني++يا أبا ُّ ٤/١٠٦ 

ّيا ابن آدم, أعطيتك ثالثا مل يكن لك يف ذلك حق ً ٤/١٠٥ 
 ٣/٣٠٩ ابن أم عبديا 

 ٣/٤٨٣ يا ابن حوالة كيف تصنع يف الفتن
 ٣/٤٨٨ يا ابن خبيب قل قل أعوذ برب الفلق

ِلي أرى قومك قد شنفوا++يا ابن عم ما َ ٢/٤٥٥ 
 ٢/٥٢٠ تريد بأسريك++يا أخا بني العنرب ما

 ٢/٤٩٨ يا أخا صداء إنك ملطاع يف قومك
 ٢/٤٩٩  لسقينايا أخا صداء لوال أن أستحي من ربي تبارك وتعاىل

 ١/٣٢٠ يا أسلع, قم فأرجل لي
 ١/٣١٠ يا أكثم, اغز مع غري قومك حيسن خلقك

 ١/٣١٠ يا أكثم, خري الرفقاء أربعة, وخري الطالئع أربعون
 ٢/٥٠٣ مناف إين لكم نذير ++يا آل عبد

 ٢/٨٣ يدخل علينا أحد++يا أم سلمة احفظي علينا الباب ال
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َيا أهل قباء ما هذا الثناء ا ُ  ١/١٨٣ لذي أثنى اهللا عليكمَ
 ٢/٤٢١ اهللا تعاىل يأمركم أن تعبدوه++يا أهيا الناس إن

 ٢/٢٥ اهللا نعم ++يا أهيا الناس إنكم قد أصبحتم عليكم من
 ٢/٢٠٨ يا أهيا الناس تصدقوا

 ١/٢٦٦ يا أهيا الناس توبوا إىل ربكم فواهللا إين ألتوب يف اليوم مائة مرة
 ٢/١٥٨  يا أهيا الناس سددوا وأبرشوا

 ٣/٢٨٤, ٢/٤٢٠ اهللا تفلحوا++إله إال++ال: يا أهيا الناس قولوا
 ٤/٣٧٣ يا أهيا الناس, أال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

 ٤/١٥٦  ٍاهللا مل خيلق وعاء إذا ملئ رشا من بطن++يا أهيا الناس, إن
ٍّإكثاركم يف حد من حدود++يا أهيا الناس, ما  ٤/٤٤٩ اهللا تعاىل ++َ

 ٤١١ , ٢/٤١٠ ريدة امجعوا لربيعة يف صداقه وزن نواة من ذهبيا ب
ّيا بالل إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم َّ ُ ٢/٤٩٧ 
 ٢/٣٤١ يا بالل خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة

ْيا بالل نور بالفجر قدر ما َيبرص القوم مواقع نبلهم++ّ ُ ٢/٣٨٦ 
 ٣٣٩ , ٢/٣٣٨  امليضأةّمُلَيا بالل ه
 ٣/٤٨٠ ّلقد شققت علي وأنا هاهنايا بني , 
َّيا بني َ ُ ٤/٤٤١ 

 ٣/٤٩٢ يا بني, اذكر اهللا, وكل بيمينك
 ٣/٤١٢ اهللا أحيا أباك++َيا جابر, أعلمت أن

 ٣/٩٧  ًحتقرن من املعروف شيئا++ال: بن سليم++يا جابر
 ٢/٣٢ يا جارود أسلم
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َيا جربيل, بم بلغ معاوية هذا? ِ ٤/٤٣٨ 
 ٢/١٣٥ يا حارث عرفت فالزم
 ٢/٢٣٤ حول وال قوة إال باهللا ++يا حازم أكثر من قول ال

 ٢/٢٢١ يا حرملة اجتنب املنكر وائت املعروف 
 ٢/١٦٥ يا حكيم إن هذا الامل حلوة خرضة 

 ٢/٢٧٥ يا خالد إنه ستكون أحداث واختالف وفرقة 
 ١/٢٢٧ يا ذا األذنني
 ٢/٣٤١  أال تسلم فتكون من أول هذا األمرشنيا ذا اجلو

 ٢/٣٤١  قريب وشن لعلك إن بقيت إىلاجليا ذا 
ِيا رب, هذا شهدت عىل من أنا بني ظهريه ْ َ ْ َ  ١/١٧٦ 

 ٢/٤١٠ يا ربيعة أال تزوج
 ٢/٤٠٤ يا رويفع لعلك احلياة بعدي

 ٢/٤٨٢ ًكنت صانعا++يا زيد أرأيت لو كان عيناك لام هبام ما
 ٢/٤٧٠ آمن هيود عىل كتابي++ّيا زيد تعلم لي كتاب هيود فإين واهللا ما

 ٣/١٠١ يا سائب, انظر األخالق 
ِتسبل; فإن++يا سفيان, ال ْ  ٣/١٢١ اهللا ++ُ

 ٢/٥٢٥ اهللا العلم األول ++يا سلامن أنت منا أهل البيت وقد آتاك
 ٣/٨٨ ُتبغضني فتفارق دينك++يا سلامن ال
 ٣/٩٢ يقول هؤالء?++يا سلامن ما

َاهللا سقمك, وغفر ذنبك++يا سلامن, شفى َ ٣/٨٢ 
 ٣/٣٦ مة أال تبايع?يا سل
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 ٣/٩٩ يا سليم, ماذا معك من القرآن?
 ١٩ , ١٨, ٣/١٦ بن البيضاء++يا سهيل

 ٣/١٨٨ يا شيب, قاتل الكفار
 ٣/١٨٩ يا شيبة, اكفني هذه

 ٣/٢٣٩  إن الرجل إن أسلم أحرز ماله وولده ,يا صخر
 ٣/٢٥٨ طعامك?++يا ضحاك ما

 ٣/٢٦٩ أترى ثوبيك هذين مدخلتك: يا ضمرة
 ٣/٢٩٧ حتل لي ++إن الصدقة ال: ذكوان+أو يا−ن يا طهام

 ٣/٢٩٤ يا عائشة, اسقينا
 ٣/٢٩٣ يا عائشة, أطعمينا

 ١/٢٠٥ إال أنزل ً داء− مل يضع أو− إن اهللا  مل ينزل ,يا عباد اهللا
 ٣/١٨٨ يا عباس ناولني من احلصباء

 ٣/١٨٨ آل املهاجرين +يا عباس, ارصخ يا
 ٣/٤٠٣ ك عىل كلمة من َكنز اجلنة?ّبن قيس, أال أدل++اهللا++يا عبد

 ٤/٦٥ يا عثامن, إن الرهبانية مل تكتب علينا
 ٤/٦٥  اهللا تعاىل مل يبعثني بالرهبانية++يا عثامن, إن

 ٤/١٠٢ اهللا العفو واملعافاة++يا عم رسول اهللا, سل
 ٢/٣٦٣ يا عمر امجع لي قومك

 ٤/٤٩ يا عمر, أكره أن يرشكني يف طهوري أحد
 ٢/٢٢٦  فيكُيا غالم  بورك

 ٢/٣٩٦ يا غالم ترمي النخل
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 ٤/٥٢ يا غالم, سم اهللا, وكل مما يليك
 ٤/٢١١ حتل إال إلحدى ثالث++يا قبيصة, إن املسألة ال

ّيا قرة ُ ٤/٢٣١ 
 ٢/٤٦٧ يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعني

 ٢/١٧٩ ًتكن فتانا ++يا معاذ ال
 ٤/٣٤٦ اهللا عىل العباد?++حق++يا معاذ هل تدري ما

 ٤/٣٤٣  تلقاين بعد عامك هذا++يا معاذ, إنك عسى أن ال
 ٤/٣٤١ يا معاذ, إين أحبك

 ٣/٩٩  ًتكن فتانا++يا معاذ, ال
 ٤/٤١٣ يا معاوية, خذ هذا السهم حتى تلقاين به يف اجلنة

 ٣٦٤, ٢/٣٦٢ بعثون يوم القيامةُجار يتإن ال جارتيا معرش ال
 ٤/٩٣  ُيم صلبهيق++صالة ملن ال++يا معرش املسلمني, ال

 ٤/٢٤٣ يا معرش املهاجرين, إنكم قد أصبحت تزيدون
ّيا معمر, غط فخذيك ُ  ١/١٧١ 

 ٣/٢٠٥ يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك
 ٤/٣٠٨, ٣/١٣٩ يا وزان, زن وأرجح

 ٢/٣٠٧ !جيلسك إليهن++اهللا ما++أبا عبد++يا
 ٢/٤٠٨ ًكان شيخا++بكر لك ما++أبا++يا
 ٣/٣٠٥ اهللا ثالثهام++ باثننيظنك++بكر, ما++أبا++يا
ّبنية خمري عليك نحرك وال ختايف عىل أبيك++يا َ  ٢/١٤٥ 
 ٢٢٢ , ٢/٢٢١ حرملة ائت املعروف واجتنب املنكر++يا
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ّربيعة مالك والصديق++يا ّ ٢/٤١١ 
 ٢/٥٢٥ عامر تقتلك الفئة الباغية++يا
ِمحمية أصدق عن هذين الغالمني مما عندك++يا ْ ِ ْ َ ٢/٤١٦ 
ِمحم++يا ْ  ٢/٤١٦ ية زوج الفضل ابنتكَ
 ٤/٤١٩ اهللا واعدل++ًمعاوية, إن وليت أمرا فاتق++يا
ًأهيا الناس إن كل ربا موضوع +يا ِ ٢/٢٥٠ 
 ٢/٥٠٣ صباحاه+يا

 ٢/٤٥٧ يأيت يوم القيامة أمة وحده
 ٣/٣٨  يأكل أحدكم حلم أخيه كام يأكل الفحل

 ٢/٤٥٧ يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبني عيسى 
 ٢/٥٨٥ اء بفقراء املسلمني يزفون كام يزف احلامم ُيج

ُحيرم من الرضاع ما يحرم من النسب َّ ُْ َ َْ ُ ١/٣١٣ 
 ٤/٢٤٣ حيرش الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي عىل تل

 ٤/٣٦٠ بني السقط إىل الشيخ الفاين يوم القيامة ++حيرش ما
 ٣/٤٢٧ اهللا العباد ++حيرش

 ٢/١٥٠  القرية فيشهد الصالة خيرج أحدكم يف غنيمته إىل حاشية
 ٢/١٦٥ اليد العليا خري من اليد السفىل

 ٤٥٠ , ١/٤٤٩  العليا, وابدأ بمن تعولييد املعط
 ٢/٩٣ َيدخل املَلك عىل النطفة بعدما تستقر يف الرحم بأربعني 

َيدخل من هذا الباب من خري ذي يمن  َ ٥٥, ٢/٥٤ 
 ٤/١٠ اهللا املحلقني واملقرصين++يرحم
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ُيرد ا ِ  ٣/١٣٧ لامء ويصدر الكأل حتى يلقى ربهَ
ِّيسرا وال تعسرا ِّ  ٣/٤٠٤ 

ْيصبح الناس مجدبني ُ  ٤/٤٣٩ 
ّيعتق يف عتقك ويرق يف رقك ِ ّ َ ُ َُ ٢/٥٧٩ 

َّيعظم للنار حتى يصري َ ُ ٤/٣٦٠ 
 ٤/٤٢ اهللا  معه حيث كان++يعلم أن

 ١/١٩٣ يقتل يف جبل اجلليل
َيقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه َ ّ ُ ٢/٣٨٦ 

 ٢/٣٨٧ ّيقولون اخلري من اهللا والّشر من إبليس 
 ٣/١٣٠, ١/٤٧٩ ًيكون بعدي اثنا عرش أمريا

 ٣/٣٠٣ يكون خلفي اثنا عرش خليفة
 ٤/٢١٤ يكون عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصالة
 ٢/٤٢٤ يكون يف آخر أمتي اخلسف والقذف واملسخ

 ٢/٤٧٨ اليمني مع الشاهد الواحد
 ٢/٣٩٣ يف أوالي السامء الدنيا اهللا تبارك وتعاىل ++ينزل
 ٤/٥٥  اهللا إىل العمل الصالح قبل موته++هيديه

ُيوشك البنيان أن يبلغ هذا املكان, ويوشك ُ ٣/١١٤ 
 ١/٣٦٨ مطية اإلبل ريَ تسري سٌ خترج نارْنَيوشك أ

 ١/٣٧٠  العجمَكْلُ مبالعر اليوم انتصفت

* * * 
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 فهرس الصحابة
 ١/٢٨٥ أبان املحاربي
 ١/٢٨٢ د بن العاصأبان بن سعي

 ١/٢٨٩ إبراهيم الطائفي
 ١/٢٩٠ إبراهيم بن أبي موسى األشعري
 ٢/٤٩١ زيد: ابن جارية األنصاري يقال اسمه

 ٣/٣٥٨ بن رئاب األموي++بن جحش++اهللا++عبد: أبو أمحد
 ٢/٤٤٨ اهللا ++بن حارثة الكلبي موىل رسول++زيد: أبو أسامة

 ٢/٥٢٩ اص الزهريوق++بن مالك, وهو أبو++أبو إسحاق سعد
 ٤/٢٢٦ ُقشري: أبو إرسائيل واسمه

 ٣/٥٢٢ بن سندر++اهللا++أبو األسود عبد
 ٢/٢٣٢ بن بعكك++أبو السنابل
 ٤/٢٢٤ بن الربيع++أبو العاص
 ٤/٢٨٢ بن الربيع++أبو العاص
 ٣/٣٢٣ املطلب++بن عبد++بن العباس++اهللا++عبد: أبو العباس

 ٣/٧ ن سعد الساعديب++حييى سهل++أبو: أبو العباس, وقد قيل
ّأبي بن كعب: أبو الطفيل:  ويقال−أبو املنذر  ُ ١/٢١٠ 
 ٤/٢٩٢ بن التيهان البدري++مالك: أبو اهليثم
 ٤/٢٣٥ بن عمرو البدري السلمي++كعب: أبو اليرس
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ُّصدي: أبو أمامة اسمه َ  ٣/٢٥٢ بن العجالن++ُ

 ١/٢٤٩ أسعد بن زرارة: أبو أمامة
 ١/٢٥١ نيفُأسعد بن سهل بن ح: أبو أمامة

 ٤/٣٦ أبو برزة األسلمي
 ٤/١٨٥ بن عبيد األنصاري++قيس: أبو بشري
 ٢/٢٠٧ مجيل: َحميل ويقال: أبو برصة
 ٤/١١ بن مالك اجليشاين++اهللا++عبد: أبو متيم
 ٢/٥٣٧ اهللا عليه++بن عبادة األنصاري رمحة++سعد: أبو ثابت

ُّأبو ثعلبة اخلَُشني ُجرثوم: جرهم, ويقال: ِ ُ ٢/٥٩ 
 ٤/١٨٧ بريةأبو ج

َأبو جري اهلجيمي  ٣/٩٤ بن سليم++بن جابر أو جابر++سليم: ُ
 ٣/٣٤٠ طالب++بن أبي++بن جعفر++اهللا++عبد: أبو جعفر

 ٣/٧٢ بن عمري األسلمي++سالمة: أبو حدرد يقال اسمه
 ٤/٥١ األسد++بن عبد++سلمة++بن أبي++عمر: أبو حفص
 ٤/٣٣٢ بن قيس++مالك: أبو خيثمة

 ٢/٣٥ بن جنادة الغفاري++برير:  جنادة, ويقالبن++جندب: أبو ذر
 ١/٢٨٦ أسلم موىل النبي : أبو رافع
 ٤/٢٨٣ بن املنتفق العقيلي++بن عامر++لقيط: أبو رزين

 ١/٤١٣ متيم بن أسيد بن عبد مناة: أبو رفاعة العدوي
ْأبو رمثة رفاعة  ٢/٣٦٥ بن يثربي++ِ

 ٤/٢٦٥ بن محاس++بن عبيد++بن احلصني++كلثوم: ُأبو رهم الغفاري
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 ٣/٢١٠ أبو رحيانة
 ٤/٢٣٢ أبو زمعة

 ٤/٣٤٩ أبو زهري الثقفي
 ٤/١٩٠ بن السكن++قيس: أبو زيد

ْبن أسيد الغفاري++حذيفة: َأبو سرحية ِ َ ٢/٩٢ 
 ٢/٥٤١ أبو سعيد اخلدري

 ٢/٣٨٨ بن املعىل األنصاري++رافع: أبو سعيد
 ٤/١٢٠ بن جندب++بن سمرة++الرمحن++عبد: أبو سعيد
 ٢/٤٦٨ حممد++أبو: خارجة, ويقال++أبو: د, ويقالأبو سعي

 ٣/٢٣٣ بن حرب++صخر: أبو سفيان
 ٤/٤٤٥ مغرية: املطلب, واسمه++بن عبد++بن احلارث++أبو سفيان
 ٣/٣٠٥ األسد املخزومي++بن عبد++اهللا++عبد: أبو سلمة

َأسري بن عمرو: أبو سليط البدري ُ ١/٢٦٣ 
 ٣/١٥٧ سربة: أبو سليط البدري

 ٤/٣٠٥ بن احلويرث++مالك: نأبو سليام
 ٣/١٠٢ بن سويد األنصاري++بن خالد++السائب: أبو سهلة
 ٤/١٣ أبو سيالن
 ٤/٢٥٣ بن عمرو اخلزاعي++كعب: أبو رشيح

 ٤/١٨٦ أبو رصمة قيس
 ٤/٣٠٧ بن عمري++مالك: أبو صفوان
 ٢/٥٤٦ سعد السلمي: أبو ضمرية
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 ٢/٤٦٠ بن سهل األنصاري++زيد: أبو طلحة
ّ بريدة بن احلُصيب األسلمي:أبو عبد اهللا َ ُ ُ َ ْ َ ُ ١/٣٨٩ 
ٌبسر الامزين: أبو عبد اهللا ْ ُ ١/٣٩٥ 
 ١/١٧٠ حممد بن عبد اهللا بن جحش بن رئاب األسدي: أبو عبد اهللا
 ٢/٤٨١ بن خالد اجلهني++زيد: الرمحن++أبو عبد
 ٣/٣٠٨ بن احلارث اهلذلي++بن مسعود++اهللا++عبد: الرمحن++أبو عبد
 ٢/٨٧ بن اليامن++حذيفة: يساهللا العب++أبو عبد
ّخباب: اهللا++أبو عبد  ٢/٣٠٢ ّبن األرت++َ
 ٢/٤٣٣ رشيد الفاريس, موىل بني معاوية: اهللا++أبو عبد
 ٣/٨٠ اهللا ++سلامن الفاريس, موىل رسول: اهللا++أبو عبد
 ٢/٥٣ اهللا البجلي++بن عبد++عمرو جرير++أبو: اهللا, ويقال++أبو عبد

 ٤/٤١٠ بن حرب++صخر: سفيان++بن أبي++أبو عبدالرمحن معاوية
ْأبو عبس احلارثي َ ٤/٣٧ 

ْأبو عبس ْبن جبر++الرمحن++عبد: َ  ٤/١٣٤ بن عمرو++َ
 ٤/١٧١ بن مل++الرمحن++عبد: أبو عثامن
 ٢/٢٠٨ حبحاب األنصاري: أبو عقيل
َحمزة: أبو عامرة  ٢/٧١ املطلب++بن عبد++َْ

 ١/٤٤٧ أبو عمرة األنصاري
 ٢/٥٦٥ بن إياس++دسع: أبو عمرو الشيباين

َأبو عياش الزرقي واسمه  ٢/٤٨٣ بن النعامن++زيد: ُّ
 ٤/٣٧٢ أبو غادية اجلهني
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 ٢/٩٨ بن ربعي++حارث: أبو قتادة

ْأبو قرصافة َجندرة: ِ ْ ْبن خيَشنة++َ َ ٢/٦٤ 
 ٣/٥١٠ بن مالك++اهللا++عبد: أبو كاهل

 ٤/٣٦٠ بن معدي كرب++املقدام: حييى++أبو كريمة, ويقال أبو
 ١/٣٥٩ َبشري بن عبد املنذر األنصاري: ابةُأبو لب

 ٢/٣٧٣ بن األوس++املنذر++بن عبد++رفاعة: أبو لبابة
 ٤/٣٢ بن عامر++بن كعب++بن زيد++بن سهل++اهللا++عبد: أبو ليىل

 ٤/٢٤٧ أبو مالك األشعري
َأبو مجيبة الباهلية  ٤/٦ بن احلارث++اهللا++عبد: ُ

َأوس بن معير بن لوذان: أبو حمذورة ْ ِ ١/٣١٧ 
 ٣/١٢٦ بن معني++سمرة: أبو حمذورة
 ١/٣٠٦ األشعث بن قيس الكندي: أبو حممد
ْجبير: أبو حممد َ ِبن مطعمِ++ُ ْ  ٢/٢٨ بن عدي++ُ
 ٢/٢٣٧ بلتعة++بن أبي++حاطب: أبو حممد
 ٤/١١٠ بن عوف++الرمحن++عبد: أبو حممد
 ٤/٢٦٢ بن حصني++ّكناز: أبو مرثد

 ٣/١٤٣ ن قيسب++سويد: أبو مرحب األنصاري, يقال اسمه
 ٤/٣٠٤ بن ربيعة السلولي++مالك: أبو مريم
 ٣/٤٠٣ بن قيس األشعري++اهللا++عبد: أبو موسى
 ٤/٣٣٤ بن مرارة++مالك: أبو هالة

 ٤/٢٢ أبو هند الداري



  رابعاملجلد ال ٥٩٦
 ٢/١٠٧ بن مالك الليثي++احلارث: أبو واقد

 ٣/٤٥٢ بن قينقاع++بن احلارث++بن سالم++اهللا++عبد: أبو يوسف
 ٣/٤٣١ بن ثابت األنصاري++اهللا++عبد: الربيع++أبو
 ٢/٢٦٢ بن زيد األنصاري++خالد: أيوب++أبو
 ٤/٣٤ خيثمة++بن أبي++سهل++أبو: خيثمة++أبو
 ٤/٢٠ بن أنيس++اهللا++عبد: فاطمة اسمه++أبو
 ٣/٤٢٥ بن أنيس اجلهني++اهللا++عبد: حييى++أبو

 ١/٣١٣ آبي اللحم
ّأبي بن عامرة األنصاري ُ ١/٢١٧ 

ّأبي بن مالك ُ ١/٢١٠ 
ّأبيض بن حمال املَأربي ِ ْ َّ َ ١/٢٩٣ 
 ١/٢٩٥ أمحر بن جزي السدويس

 ١/٢٩٦ أمحر بن معاوية
 ١/٣١٤ األمحري
 ١/٣٢٥ األخرم

 ١/٣٠٥ أدرع األسلمي
 ١/٣٢١ أذينة أبو عبد الرمحن

 ١/٢٩٢ أرقم اخلزاعي
 ١/٢٩١ أرقم بن أبي األرقم املخزومي

 ١/٣٢٤ أزهر بن عبد عوف, أبو عبد الرمحن بن أزهر
 ١/٣٠٤ أزهر بن قيس



 ٥٩٧ بعرااملجلد ال  
قري َأسامة بن أخدري الشَّ ْ َ ١/٢٠٩ 
 ١/٢٠١ أسامة بن زيد بن حارثة
 ١/٢٠٥ أسامة بن رشيك الثعلبي
 ١/٢٠٧ أسامة بن عمري اهلذلي
 ١/٢٦٢ ْأسد بن كرز القرسي

 ١/٣٢٠ األسلع
 ١/٣١٩ أسامء بن حارثة األسلمي

ٍأسمر بن مرضس ّ ُ ١/٢٩٦ 
 ١/٣٠٣ األسود بن أرصم

 ١/٣٠١ خلف بن عبد يغوث القريشاألسود بن 
 ١/٢٩٨ َاألسود بن سريع
 ١/٣٠٠ األسود ومل ينسب

َأسيد بن حضري بن سامك بن عتيك, يكنى أبا عتيك ُ ١/٢٥٦ 
ْأسيد بن ظهير َ ُ َ ُ ١/٢٦٠ 

َأسري, من أصحاب النبي ُ + ١/٣٠٩ 
 ١/٣٢٢ َاألشج العصري

 ٤/٣٣ القيس++أشج عبد
 ١/٣١٥ أعرابي

 ١/٣١١ أعشى بني مازن
َاألغر الغفاري ِ ُّ َ َ ١/٢٦٨ 
ُّاألغر املُزني ِ َ ُّ َ َ ١/٢٦٤ 



  رابعاملجلد ال ٥٩٨
 ١/٣١٢ أفلح بن أبي قعيس

َأفلحموىل رسول اهللا  ْ َ ١/٣٢٦ 
 ١/٣٠٨ األقرع بن حابس بن عقال

 ١/٣١٠ أكثم بن اجلون
 ١/٣٢٨ امرؤ القيس بن عابس

 ١/٢٧٨ أمية بن خالد
ّأمية بن مخشي اخلُزاعي, أبو عبيد اهللا ّ ِ ْ َ ١/٢٧٧ 

 ١/٢٢٤ هنيأنس اجل
َأنس بن أبي مرثد الغنوي َ ١/٢٢٢ 

 ١/٢٣٧ أنس بن احلارث
 ١/٢١٩ أنس بن النرض األنصاري

ُأنس بن مالك بن النرض بن ضمضم بن زيد بن حرام ابن جندب َ َ ١/٢٢٦ 
 ١/٢٢٠ أنس بن مالك
 ١/٢٣٦ أنس ومل ينسب

َأنسة موىل رسول اهللا  َ َ ١/٢٨٨ 
 ١/٢٣٩ ُأنيس األنصاري ومل ينسب

 ١/٢٣٨ س بن أبي مرثد األنصاريُأني
 ١/٢٤٠ أنيس

 ١/٢٨١ أهبان بن أوس
ْأهبان بن صيفي َ ١/٢٨٠ 

 ١/٢٤٢ أوس بن أبي أوس الثقفي



 ٥٩٩ بعرااملجلد ال  
 ١/٢٤٣ أوس بن حذيفة الطائفي

 ١/٢٤٥ َأوس بن خولي األنصاري
 ١/٢٤٧ رشحبيل بن أوس: أوس بن رشحبيل, ويقال

ْأوىف بن مولة َ ١/٣٢٧ 
 ١/٢٧٥ إياس بن عبد اهللا بن أبي ذباب

ّإياس بن عبد املزين ٍ ١/٢٦٩ 
 ١/٢٥٢ أيمن بن أم أيمن, وهو أيمن بن عبيد

 ١/٢٥٦ أيمن بن خريم األسدي
 ١/٣٩٩ ُبديل بن ورقاء اخلزاعي

 ١/٤٠٠ ُبديل
 ١/٣٣٦ الرباء بن عازب األنصاري

 ١/٣٢٩ براء بن مالك
ْبراء بن معرور ََ ُ َ ١/٣٣٣ 

ِبرز, أبو أبي العَشراء الدارمي ُ ٌَ ْ ١/٤٠٣ 
 ١/٣٨٥ ْسر بن أبي أرطاةُب

ْبسر بن جحاش القريش ُ ١/٣٨٨ 
ْبسر بن حمجن الدؤلي ُ ١/٣٨٦ 

 ١/٣٧٨ ِبْشر الثقفي
 ١/٣٨٣ الغنوي: برش اخلثعمي, ويقال
 ١/٣٧٦ برش بن عاصم الثقفي

 ١/٣٨٤ برش بن معاوية بن ثور بن البكاء العامري



  رابعاملجلد ال ٦٠٠
َبن سحيم الغفاري+ ِبْشر ُ ١/٣٧٩ 

ْبشري األسلمي ٌ ِ َ ١/٣٦٤ 
 ١/٣٧٣ ِشري احلارثيَب

 ١/٣٧١ َبشري املُعاوي
َبشري بن زيد الضبعي ُّ َ َ ١/٣٧٠ 

 ١/٣٥٨ َبشري بن سعد, أبو النعامن األنصاري
َبشري بن عرفطة بن اخلَْشخاش اجلُهني ُُ ْ َ ١/٣٧٤ 

ِبشري بن عقربة اجلهني َ ١/٣٦٥ 
ٍبشري بن فديك ْ َ ُ ِ َ ١/٣٧٢ 

ّبشري بن معبد بن اخلَصاصية السدويس ِ َ ْ ََ ُ ُ ِ ١/٣٦٢ 
ٌبشري, ويقال ِ ٌبْشر, ويقال: َ َّبسر السلمي: ِ ْ ُ ١/٣٦٧ 

ْبصرة بن أبي بصرة الغفاري َْ َ ١/٣٩٦ 
 ١/٣٥٥ بالل بن احلارث أبو عبد الرمحن املزين
 ١/٣٤٠ بالل بن رباح, موىل أبي بكر الصديق

َبنة اجلُهني َّ َ ١/٤٠٢ 
 ١/٤٠١ هبز ومل ينسب

ُّالبهزي, بلغني أن اسمه ِ ْ  ٢/٤٩٣ لسلمي البهزيبن كعب ا++زيد: َ
ِالتلب بن ثعلبة بن زيد بن عبد اهللا بن عمرو َّ ١/٤١٩ 

ُتمام بن عباس بن عبد املطلب َّ َ ١/٤١٧ 
ُتميم بن أوس, أبو رقية الداري ِ َ ١/٤٠٦ 
 ١/٤١٦ متيم بن غيالن بن سلمة الثقفي



 ٦٠١ بعرااملجلد ال  
 ١/٤١٥ ٌمتيم, أبو عباد بن متيم الامزين
 ١/٤٣١ ثابت بن احلارث األنصاري

 ١/٤٢٩ الضحاك بن خليفة األنصاريثابت بن 
 ١/٤٥٢ ثابت بن خالد بن عمرو

ْثابت بن رفيع َ ُ ١/٤٣٦ 
ْثابت بن زيد, أبو زيد َ ١/٤٣٤ 

 ١/٤٢٧ ثابت بن صامت األنصاري
 ١/٤٢١ َّشماس+ ثابت بن قيس بن
 ١/٤٥١ ثابت بن هزال

 ١/٤٣٢ ثابت بن يزيد األنصاري, وهو ثابت بن يزيد بن وديعة
 ١/٤٤٣ ثعلبة احلارثي

ْثعلبة بن أبي صعير َ ُ ١/٤٤٦ 
 ١/٤٤٤ ثعلبة بن أبي مالك القرظي

 ١/٤٤٠ ثعلبة بن احلكم
 ١/٤٤٢ ثعلبة بن حاطب

َثعلبة بن زهدم احلنظلي ْ َ ١/٤٤٩ 
 ١/٤٣٧ ثوبان, موىل رسول اهللا 
 ١/٤٧٤ جابر بن أسامة اجلهني

ُجابر بن سليم, أو سليم بن جابر اهلجيمي ُ ١/٤٨١ 
 ١/٤٧٧ ائيجابر بن سمرة السو

 ١/٤٧٦ جابر بن طارق األمحيس أبو حكيم بن جابر



  رابعاملجلد ال ٦٠٢
 ١/٤٦٨ جابر بن عبد اهللا بن رئاب السلمي

 ١/٤٦٣ جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري
 ١/٤٧٠ جابر بن عتيك األنصاري املعاوي

 ١/٤٨٠ ُجابر بن عمري
 ٢/٣٢ إنه ابن املنذر: اجلارود ويقال

 ٢/٣٠ بن املعىل++ُاجلَارود
ِجارية  ٢/١٢ بن ظفر++َ
 ٢/٨ ُبن قدامة++َجارية

 ٢/٢١ جامهة السلمي
ّجبار بن صخر َ ١/٤٩٠ 
 ١/٤٨٨ جرب بن عتيك

 ١/٤٩٢ جبلة بن األزرق
 ١/٤٩١ جبلة بن حارثة
ٌجدار ومل ينسب َ ِ ٢/٢٥ 
ُاجلَراح, ويقال  ٢/٦٢ َّاجلراح األشجعي++أبو: َّ

ُجرموز اهلجيمي ْ ُ ٢/١٦ 
َجرهد ْ  ٢/٥٠ بن رزاح األسلمي++َ

 ١/٤٩٣ جعدة اجلَُشمي
ْجعدة  ٢/٥ وهيب املخزومي++ُبن هبرية ابن أبي++َ

 ١/٤٥٣ جعفر بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم
ْجعيل األشجعي َ ُ ٢/٦٥ 



 ٦٠٣ بعرااملجلد ال  
َجفينة ْ َ ُ ٢/٦٧ 

ِجميل, ويقال ْجميل: َ َ ُ ٢/٦٩ 
َجنادة بن أبي أمية األزدي َ ُ ٢/١٤ 

 ٢/٣٩ بن سفيان البجلي++اهللا++بن عبد++جندب
 ٢/٤٤ بن كعب++بجند

ْبن مكيث++جندب ِ  ٢/٤٦ بن طحيل++بن يربوع++بن جراد++َ
ُجهجاه َ ْ  ٢/١٨ بن سعيد الغفاري++َ

ٌجهم البلوي ْ َ ٢/٦٦ 
 ٢/٢٠ ُجودان
ُجون ْ  ٢/٢٣ بن قتادة التميمي++َ

 ٢/٢٢٨ حابس التميمي
 ٢/٢٢٩ حابس الطائي

 ٢/١٣١ احلارث األشعري
 ٢/١٤٦ حارث ومل ينسب

ْبن أقيش++حارث َ ٢/١١٩ 
 ٢/١٤٤ بن احلارث الغامدي++احلارث
 ٢/١١٤ بن أوس++اهللا++بن عبد++حارث: بن أوس, ويقال++حارث
 ٢/١٣٩ بن بدل++حارث
 ٢/١٤١ ٍبن بالل املزين++حارث
 ٢/١٢١ بن حاطب++حارث
ْبن حزمة األنصاري++احلارث ُ ٢/١٤٩ 



  رابعاملجلد ال ٦٠٤
 ٢/١٢٣ بن حسان البكري++حارث
 ٢/١١٨ ٍبن زياد الساعدي األنصاري++حارث
 ٢/١٣٧ بن زياد++ثحار

 ٢/١٨٧ بن سعد++احلارث
 ٢/١٢٨ ِبن ضرار اخلزاعي++حارث
 ٢/١٤٣ اهللا اجلهني++بن عبد++حارث
 ٢/١٤٥ ربيعة++بن أبي++اهللا++بن عبد++حارث
 ٢/١٣٨ بن عمرو األنصاري++حارث
 ٢/١١٥ الباهلي: بن عمرو السهمي, ويقال++حارث
َّبن غزية++حارث ِ َ ٢/١١٣ 
 ٢/١٣٠ وينُبن غطيف السك++احلارث
 ٢/١٣٦ بن عمرية األسدي++بن قيس++حارث
 ٢/١٣٥ بن مالك األنصاري++حارث
 ٢/١٢٦ بن الربصاء++بن مالك++حارث
 ٢/١٤٧ بن مسلم التميمي++احلارث
 ٢/١١٠ املطلب اهلاشمي ++بن عبد++بن احلارث++بن نوفل++حارث
 ٢/١١١ عبد الرمحن املخزومي++بن املغرية أبو++بن هشام++حارث
 ٢/١٥٠ بن النعامن البدري++حارثة
 ٢/١٥٢ بن رساقة++حارثة
 ٢/١٥٣ بن وهب اخلزاعي++حارثة
 ٢/٢٣٣ بن حرملة األسلمي++حازم



 ٦٠٥ بعرااملجلد ال  
 ٢/٢٢٧ حبان األنصاري

 ٢/٢٣١ حبة وسواء ابنا خالد
ْحبيش  ٢/٢٣٨ بن جنادة++ُ

 ٢/١٦٩ حبيب الفهري
 ٢/١٧٠ ِرمثة التيمي++بن حيان أبو++حبيب
 ٢/١٧٨ بن عاصم++بن زيد++حبيب
 ٢/١٧٤ مجعة الكناين++بن سباع أبو++حبيب
ْبن فويك++حبيب َ ُ ٢/١٧٦ 
 ٢/١٦٨ بن مسلمة الفهري++حبيب
 ٢/١٨٢ بن خالد اخلزاعي++حبيش

 ٢/٢١٣ حجاج الباهلي
 ٢/٢١٧ حجاج النرصي

 ٢/٢١٢ بن عامر الثاملي++حجاج
ط السلمي++حجاج  ٢/٢١٤ ِبن ع
 ٢/٢٠٩ بن غزية األنصاري الامزين++بن عمرو++حجاج
 ٢/٢١١ بن مالك األسلمي++حجاج
 ٢/١٧٧ بن عنبس++حجر

 ٢/١٧٩ حدرد األسلمي
 ٢/٩٥ حذيفة األزدي

َحذيم ْ  ٢/٢٤٨ بن حنيفة++ِ
َحذيم ْ  ٢/٢٤٦ بن عمرو++ِ



  رابعاملجلد ال ٦٠٦
 ٢/٢٢٠ بن إياس++حرملة
 ٢/٢١٩ اهللا العنربي++بن عبد++حرملة
 ٢/٢١٨ بن عمرو األسلمي++حرملة

َسلمى++ُحريث أبو ْ ُ ٢/٢٥٦ 
 ٢/٢٥٤ بن عثامن املخزومي++اهللا++بن عبد++حريث

 ٢/٢٢٧ حريز أو حرير
 ٢/١٧٩ كعب++بن أبي++حزم
ُحزم ْ ٍبن عبد++َ ْ َ ٢/٢٤٢ 
ْحزن  ٢/٢٤٠ وهب++بن أبي++َ

 ٢/١٩٥ حسان بن ثابت بن املنذر األنصاري
 ٢/١٩٩ جابر السلمي++بن أبي++حسان
 ٢/٧٦ طالب ++بن أبي++بن علي++حسن
 ٢/٨٠ طالب ++بن أبي++بن علي++حسني
 ٢/١٨١ حرشج

 ٢/٢٠٤ حصني اخلطمي
 ٢/٢٠٥ بن أوس النهشلي++حصني
 ٢/٢٠٧ بن مرة++بن نمر++بن زهري++بن شداد++بن شبيب++حصني
 ٢/٢٠٦ بن حصني اخلزاعي++عمران++بن عبيد أبو++حصني
 ٢/٢٠٣ بن عوف اخلثعمي++حصني
 ٢/٢٠٢ بن حمصن األنصاري++حصني
َبن وحوح األنصاري++حصني ْ َ ٢/٢٠٠ 



 ٦٠٧ بعرااملجلد ال  
 ٢/١٦٢ م األنصاريحك
 ٢/١٦١ بن احلارث السلمي++حكم
 ٢/١٦٣ بن الرشيد++احلكم
َبن حزن الكلفي++حكم ُ ٢/١٥٧ 
 ٢/١٦٣ بن العاص++بن سعيد++احلكم
 ٢/١٥٨ بن سفيان++حكم
 ٢/١٥٥ بن عمرو األقرع الغفاري++حكم
 ٢/١٦٠ بن عمري الثاملي++احلكم
 ٢/١٦٣ بن خويلد األسدي++بن حزام++حكيم
 ٢/١٦٥ عاويةبن م++حكيم
 ٢/١٨٨ بن عمرو األسلمي++محزة
ُحمل َ  ٢/٢٤٣ بن النابغة اهلذلي++بن مالك++َ
 ٢/٢٢٧ عامر++بن أبي++حنظلة
 ٢/٢٢٢ بن الربيع الكاتب++حنظلة
َبن حذيم++حنظلة ْ  ٢/٢٢٤ بن حنيفة++ِ
 ٢/٢٢٦ بن صيفي++حنظلة

 ٢/٢٥٠ حوشب صاحب النبي 
 ٢/٢٣٤ العزى++بن عبد++حوط أو حويط

 ٢/٢٣٦ بن حوط األنصاري++بن يزيد أو يزيد++حوط
َحويصة ِّ َ  ٢/٢٦٠ بن مسعود احلارثي++ُ
 ٢/٢٣٥ العزى++بن عبد++حويطب



  رابعاملجلد ال ٦٠٨
 ٢/١٨٠ حيان األنصاري

ّبن بح++حيان ُ ٢/١٧٧ 
 ٢/٢٩١ بن النعامن األنصاري++خارجة
 ٢/٢٩٠ بن جبلة++خارجة
 ٢/٢٩٢ بن حذافة العدوي++خارجة
 ٢/٢٧٦ نافع اخلزاعي++خالد أبو

 ٢/٢٧٨ َجبل الثقفي++بن أبي++دخال
 ٢/٢٧٩ بن احلَواري++خالد
 ٢/٢٦٧ بن املغرية املخزومي++بن الوليد++خالد
 ٢/٢٧٢ بن حزام++بن حكيم++خالد
 ٢/٢٧٧ بن رافع++خالد
 ٢/٢٧٠ بن العاص++بن سعيد++خالد
 ٢/٢٨٠ بن حرملة++اهللا++بن عبد++خالد
 ٢/٢٧٥ بن عدي اجلهني++خالد
ُبن عرفطة, ح++خالد ْ  ٢/٢٧٣ ليف بني زهرةُ
 ٢/٢٨١ بن مغيث++خالد
 ٢/٢٨١ بن جارية++بن يزيد++خالد
 ٢/٢٩٦ بن إساف األنصاري++ُخبيب
 ٢/٢٩٧ بن عدي++خبيب

 ٢/٣١١ سالمة السالمي++خداش أبو
 ٢/٣٠٠ اخلدع األنصاري



 ٦٠٩ بعرااملجلد ال  
 ٢/٣١٨ بن خديج++رافع++َخديج أبو

َخرشة  ٢/٢٩٥ بن احلارث++َ
َخريم  ٢/٣١٧ بن أوس++ُ
 ٢/٣٠٨ حييى++اتك األسدي أبوبن ف++ُخريم
ّبن ثابت اخلَطمي++خزيمة ِ ْ ٢/٢٨٤ 
ّبن جزي++خزيمة ِ َ ٢/٢٨٧ 
 ٢/٢٨٩ بن معمر األنصاري++خزيمة

 ٢/٢٩٣ بن جناب العنربي++َخْشخاش
َخفاف ْبن إيامء++ُ  ٢/٣٠١ َبن رحضة الغفاري++ِ
 ٢/٢٨٣ بن سويد++بن السائب++خالد
 ٢/٣٠٥ بن جبري++ّخوات
 ٢/٢٨٢ رشيح اخلزاعي++بن عمرو أبو++خويلد
َدحية ْ  ٢/٣٢٤ بن خليفة الكلبي++ِ
َدغفل ْ  ٢/٣٢٧ بن حنظلة++َ
 ٢/٣٢٢ بن سعيد املزين++ُدَكني

َديلم اجليشاين ْ َ ٢/٣٢٩ 
َديلم احلمريي ْ َ ٢/٣٢٠ 

 ٢/٣٢٥ دينار األنصاري
ْذؤيب َ َبن ذؤيب++قبيصة++بن حبيب, أبو++ُ ُ ٢/٣٣٣ 

 ٢/٣٤٢ ذو األصابع اخلزاعي
 ٢/٣٥٢ ِذو البجادين



  رابعاملجلد ال ٦١٠
 ٢/٣٣٩ ذو اجلوشن الضبابي

 ٢/٣٤٩ ذو الزوائد
 ٢/٣٥١ عمرو++ذو الشاملني بن عبد

 ٢/٣٥٥ ذو الشهادتني
ّذو الغرة ُ ٢/٣٤٤ 

 ٢/٣٤٦ ِذو اللحية الكالبي
 ٢/٣٤٧ ذو اليدين
َذو قرنات َ ٢/٣٥٠ 
َذو مخمر ْ ِ ٢/٣٣٥ 

 ٢/٤٣٧ بن حبيش++راشد
 ٢/٤٠١ رافع موىل سعد

ِبن خديج األنصاري++رافع َ ٢/٣٧٧ 
 ٢/٣٩١ ُّبن رفاعة الزرقي++رافع
 ٢/٣٨٩ ِبن سنان++رافع
 ٢/٣٩٧ َبن عمرو الطائي++رافع
 ٢/٣٩٤ َبن عمرو الغفاري++رافع
 ٢/٣٩٥ َبن عمرو املزين++رافع
 ٢/٣٩٣ بن رافع++رفاعة++بن العجالن, أبو++بن مالك++رافع
ِبن مكيث++رافع َ ٢/٣٩٠ 
َرباح  ٢/٤٢٩ بن ربيع++َ

 ٢/٤٢٤ نسبمل ي –ربيع األنصاري 



 ٦١١ بعرااملجلد ال  
 ٢/٤٢٤ بن زياد اخلزاعي++ربيع

 ٢/٤٢٢ بن الغاز++ربيعة اجلُريش جد هشام
 ٢/٤١١ ربيعة السعدي

 ٢/٤١٣ ربيعة
 ٢/٤١٤ املطلب++بن عبد++بن احلارث++ربيعة
 ٢/٤٢٢٣ بن نوفل++بن احلارث++ربيعة
 ٢/٤١٢ بن خلف القريش++بن أمية++ربيعة
 ٢/٤١١ بن عامر++ربيعة
َبن عباد الد++ربيعة  ٢/٤١٩ يليِ
 ٢/٤٠٦ الغفاري: بن كعب األسلمي, ويقال++ربيعة

ْحولي: رجل يقال له َ ٢/٢٥٢ 
ْرزين ِ  ٢/٤٣١ بن أنس++َ

ِالرسيم ُّ ٢/٤٣٠ 
ِعمرية++بن مالك أبو++ُرشيد َ ٢/٤٣٢ 

ُّرعية السحيمي َ ْ ِ ٢/٤٣٦ 
 ٢/٣٦٩ رفاعة اجلهني

 ٢/٣٥٧ بن العجالن البدري الزرقي++بن مالك++بن رافع++رفاعة
 ٢/٣٧٠ َبن عرابة اجلهني++رفاعة
 ٢/٤٢٥ يزيد اهلاشمي++بن عبد++ُركانة

 ٢/٤٣٤ َركب املرصي
 ٢/٤٣٦ عوسجة++رماح أبو



  رابعاملجلد ال ٦١٢
 ٢/٤٣٥ ُرومان
 ٢/٤٠٢ بن ثابت األنصاري++ُرويفع
 ٢/٥١٥ بن الوازع العبدي++الزارع
َمجزأة األسلمي++بن األسود, أبو++زاهر ْ َ ٢/٥١١ 
 ٢/٥١٣ بن حرام++زاهر

 ٢/٥١٧  العنربيبن ثعلبة++الزبيب
ْزبير َ  ٢/٤٣٨ َّبن العوام ++ُ
 ٢/٥٢٨ َّبن الزبري القرظي++الرمحن++بن عبد++ُّالزبري
 ٢/٥١٠ اهللا الشنوي++بن عبد++زهري
 ٢/٥٠٩ بن عثامن الثقفي++زهري
 ٢/٥٠٨ بن علقمة++زهري
 ٢/٥٠٢ بن عمرو++زهري

 ٢/٥٠٠ زياد الغفاري
 ٢/٤٩٦ ُّبن احلارث الصدائي++زياد
 ٢/٤٩٩ ن عياض األشعريب++زياد
 ٢/٤٩٥ بن لبيد البيايض++زياد
 ٢/٥٠١ بن نعيم احلرضمي++زياد

 ٢/٤٩٤ اهللا++زيد أبو عبد
 ٢/٥٢٠ زيد اخليل الطائي
, أبو++زيد موىل رسول  ٢/٤٩٢ بن زيد++يسار++اهللا 

 ٢/٥٢٢ أوىف++بن أبي++زيد



 ٦١٣ بعرااملجلد ال  
 ٢/٤٧٩ عمرو األنصاري++بن أرقم أبو++زيد
 ٢/٤٥٩ يلبن نف++بن اخلطاب++زيد
 ٢/٤٨٨ بن جارية األنصاري++زيد
 ٢/٤٨٦ بن خارجة األنصاري++زيد
َبن سعنة++زيد ْ َ ٢/٥٢٦ 
 ٢/٥٢٧ اهللا++بن عبد++زيد
 ٢/٤٥٣ بن نفيل العدوي++َبن عمرو++زيد
 ٢/٤٨٩ بن كعب األنصاري++زيد
ْبن مربع األنصاري++زيد َ ْ ِ ٢/٤٨٥ 

 ٣/١٠٥ السائب اجلهني
 ٣/١١١ السائب الغفاري

 ٣/١٠٦ بن خباب++السائب
 ٣/١٠٤ بن سويد املدين++السائب
 ٣/١٠١ بن عبد اهللا++السائب
 ٣/١٠٧ بن يزيد الكندي++السائب

 ٣/٥٩ حذيفة++سامل, موىل أبي
 ٦٧بن حرملة العدوي++سامل
 ٣/٦١ بن عبيد األشجعي++سامل
 ٣/٦٨ بن وابصة++سامل
 ٣/١٧٦ بن ثابت++سباع
 ٣/١٥٦ فاكه++بن أبي++سربة



  رابعاملجلد ال ٦١٤
 ٣/١٥٣ اجلهنيبن معبد ++سربة

َسخبرة, أبو ْ  ٣/١٧٠ عبد اهللا++َ
َّبن مجاعة++ِسراج ُ ٣/١٧٧ 
 ٣/١٦٣ بن جعشم++بن مالك++رساقة
 ٣/١٦٩ ُسرق

 ٥٧٣سعد الظفري
ِسعد العرجي ْ َ ٢/٥٤٨ 

 ٢/٥٧٠ سعد موىل أمحس
 ٢/٥٦١ بلتعة++بن أبي++سعد موىل حاطب
 ٢/٥٤٤ اهللا ++سعد موىل رسول
 ٢/٥٦٦ سعد ومل ينسب

 ٢/٥٧١ خارجة++سعد, أبو
 ٢/٥٥٥ خزامة++بن أبي++سعد
 ٢/٥٥٣ ذباب الدويس++بن أبي++سعد
 ٢/٥٧١ بن األخرم++سعد
 ٢/٥٥٤ بن األطول اجلهني++سعد
 ٢/٥٥١ بن املنذر األنصاري++سعد
 ٢/٥٥٢ بن سعد++بالل: بن متيم أبو++سعد
ْبن حبتة++سعد َ ٢/٥٦٤ 
 ٢/٥٦٦ بن خولة++سعد
 ٢/٥٦٩ بن خيثمة++سعد



 ٦١٥ بعرااملجلد ال  
 ٢/٥٦٠  األشهليبن زيد++سعد
 ٢/٥٥٩ بن زيد األنصاري++سعد
 ٢/٥٤٩ بن زيد++سعد
 ٢/٥٥٧ بن عائذ القرظ++سعد
 ٢/٥٦٢ زيد القارئ األنصاري++بن عبيد أبو++سعد
 ٢/٥٦٨ سعيد الزرقي++بن عامرة, أبو++سعد
 ٢/٥٧٣ بن حميصة++سعد
 ٢/٥٦٧ بن مسعود++سعد
 ٢/٥٣٤ بن معاذ األشهلي++سعد
 ٢/٥٧٢ بن معاذ++سعد
ْسع  ٣/١٧٨ ر الدئليَ

 ٢/٥٨٦ سعيد والد كندير
 ٢/٥٨٣ راشد++بن أبي++سعيد
 ٢/٥٧٨ بن العاص األموي++سعيد
 ٢/٥٨١ بن حريث++سعيد
 ٢/٥٧٤ بن نفيل++بن عمرو++بن زيد++سعيد
 ٢/٥٧٧ بن عبادة األنصاري++بن سعد++سعيد
 ٢/٥٨٤ بن حذيم اجلمحي++بن عامر++سعيد
َبن ُكلفة++سعيد َ ٢/٥٨٣ 
 ٢/٥٨٧ يد األزديبن يز++سعيد
 ٣/١١٣ زهري الشنوي++بن أبي++سفيان



  رابعاملجلد ال ٦١٦
 ٣/١١٩ بن أسيد احلرضمي++سفيان
 ٣/١١٧ بن سفيان++بن احلكم أو احلكم++سفيان
 ٣/١٢١ بن سهل الثقفي++سفيان
 ٣/١١٦ اهللا الثقفي++بن عبد++سفيان
 ٣/١١٨ بن ربيعة الثقفي++بن عطية++سفيان
 ٣/١٢١ بن قيس الثقفي++سفيان
 ٣/١٢٠ بن أبان التغلبي++سبن قي++سفيان
 ٣/١٢٠ بن وهب اخلوالين++سفيان

 ٣/١٥٧ سفينة, موىل أم سلمة
 ٣/٧٠ بن قيرص++سالمة
 ٣/٩٠ بن عامر الضبي++سلامن

ِسلمة, أبو عمرو َبن سلمة++َ ِ َ ٣/٣٩ 
 ٣/٥٧ عبد احلميد++سلمة, أبو

ّبن املُحبق اهلذلي++سلمة َ ٣/٥٠ 
 ٣/٣٨ بن أمية++سلمة
 ٣/٥٥ لبيبن سالمة الثع++سلمة
 ٣/٤٦ بن وقش األنصاري++بن سالمة++سلمة
 ٣/٣٢ بن صخر البيايض++سلمة
 ٣/٣٥ بن األكوع األسلمي++بن عمرو++سلمة
 ٣/٤٨ بن قيس األشجعي++سلمة
 ٣/٤٤ بن نعيم++سلمة



 ٦١٧ بعرااملجلد ال  
 ٣/٤١ بن نفيل الكندي الرتاغمي++سلمة
 ٣/٢٩ بن يزيد اجلعفي++سلمة
 ٣/١٧٤ بن عمرو الغطفاين++ُسليك

 ٣/١٧٢ ألشجعيَّالسليل ا
 ٣/٩٨  مديني−ُسليم السلمي 
 ٣/٧٨ سليامن مل ينسبه

َبن صرد++سليامن ُ ٣/٧٥ 
 ٣/١٣٠ بن سمرة++جابر++بن جنادة, أبو++سمرة
ُسمرة  ٣/١٢٣ ُبن جندب الفزاري++َ
 ٣/١٢٩ بن فاتك++سمرة

َالسميط البجلي ُّ ٣/١٨٠ 
 ٣/١٦٧ سنان++بن أبي++سنان
 ٣/١٦٨ بن سلمة++سنان
 ٣/١٦٧ ّبن املحبق++بن سلمة++سنان
 ٣/١٦٦ بن سنة األسلمي++سنان

َسندر, يكنى ْ  ٣/١٧٥ األسود++أبا: َ
َسنني أبو  ٣/١٧٣ مجيلة++ُ

َسنني الظفري َّ َ ُ ٣/١٧٣ 
 ٣/٢٧ سهل األنصاري

 ٣/١١ حثمة++بن أبي++سهل
 ٣/١٦ بن البيضاء++سهل



  رابعاملجلد ال ٦١٨
 ٣/١٣ بن احلنظلية األنصاري++سهل
 ٣/١٥ بن حارثة األنصاري++سهل
 ٣/٥ ثابت البدري++أبا: يف, يكنىبن حن++سهل
 ٣/٢١ بن رافع األنصاري++سهل
 ٣/٢٦ بن صخر الليثي++سهل
 ٣/٢٥ جندل++أبي++بن عمرو القريش, أبو++ُسهيل
 ٣/١٧٩ بن خالد++سواء
 ٣/١٥١ بن قارب األزدي++سواد
 ٣/١٥٠ بن الربيع اجلرمي++سوادة
 ٣/١٤٨ بن عمرو األنصاري++سوادة

 ٣/١٣٦ سويد األنصاري
 ٣/١٣٧ عقبة++ اجلهني, أبوسويد
 ٣/١٣٢ بن املقرن املزين++سويد
 ٣/١٣١ بن النعامن األنصاري++سويد
 ٣/١٤١ بن جبلة++سويد
 ٣/١٣٤ بن حنظلة++سويد
 ٣/١٤٣ بن طارق اجلعفي++سويد
 ٣/١٣٨ بن عامر األنصاري++سويد
َبن غفلة++سويد  ٣/١٤١ أمية++بن عوسجة, أبو++َ
 ٣/١٣٩ صفوان++بن قيس, أبو++سويد
 ٣/١٣٥ بن هبرية++سويد



 ٦١٩ بعرااملجلد ال  
 ٣/١٧٦ َسيابة  السلمي
 ٣/١٧١ سيف الكندي

ْشبل  ٣/٢١٥ ابن خليد: ابن خالد ويقال: َبن معبد ويقال++ِ
 ٣/٢١٧ بن وهب األسدي++شجاع
 ٣/١٨٦ بن أسيد السلمي++شداد
 ٣/١٨٤ بن اهلاد++شداد
 ٣/١٨١ بن ثابت++بن ثابت ابن أخي حسان++بن أوس++شداد
 ٣/١٨٥ نصاريبن رشحبيل األ++شداد

 ٣/١٩٩ عبد الرمحن بن رشحبيل++رشحبيل أبو
 ٣/٢٠٠ رشحبيل
 ٣/٢٠٠ رشحبيل
 ٣/١٩٩ بن السمط++رشحبيل
 ٣/١٩٨ بن أوس الكندي++رشحبيل
 ٣/١٩٦ بن حسنة++رشحبيل
 ٣/٢١٤ بن عامر++رشيح
 ٣/١٩٣ بن سويد الثقفي++الرشيد
 ٣/٢٠٧ بن أنس++رشيط
ِشريق َ ٣/٢١٨ 
 ٣/٢٠٢ بن حنبل++رشيك
 ٣/٢٠١ بن طارق احلنظلي++رشيك

 ٣/٢١١ طويل++شطب املمدود, أبو



  رابعاملجلد ال ٦٢٠
 ٣/٢١٤ بن عمرو++شعيب

ْشقران موىل رسول  ٣/٢٠٣ اهللا ++ُ
َشكل  ٣/٢١٣ بن محيد العبيس الكويف++َ
 ٣/٢١٨ بن عثامن املخزومي++شامس
 ٣/٢٠٩ شنتم

 ٣/٢٠٥ ْشهاب اجلَرمي
 ٣/٢٠٦ شهاب
 ٣/٢٠٦ شهاب
 ٣/٢٠٥ بن مالك++شهاب

 ٣/١٩٢ بن عباد++هبرية حييى++بيشيبان, جد أ
 ٣/١٩١ شيبة األشجعي

 ٣/١٨٧ طلحة العبدري++بن أبي++بن عثامن++شيبة
ْشــييم ُ ٣/٢٠٨ 
ٌصؤاب ُ ٣/٢٤٨ 
َصحار  ٣/٢٤٣ بن عباس العبدي++ُ
ّبن العيلة األحمسي++صخر ِ َ ْ ْ َ ٣/٢٣٩ 
 ٣/٢٣٧ بن وداعة الغامدي++صخر

ْالصرم اسمه  ٢/٥٨٠ بن يربوع املخزومي++سعيد: ّ
ُالصرم ْ ّ ٣/٢٥٥ 
ُالصعب  ٣/٢٤٩ ّبن جثامة الليثي++ّ
 ٣/٢٤٦ بن ناجية++صعصعة



 ٦٢١ بعرااملجلد ال  
 ٣/٢٣١ بن صفوان++الرمحن++صفوان القريش, أبو عبد
 ٣/٢٣١ صفوان, أو ابن صفوان

 ٣/٢٣٢ بن البيضاء البدري++صفوان
 ٣/٢٢٧ بن املعطل++صفوان
 ٣/٢٢٤ بن أمية اجلمحي++صفوان
َّبن عسال املُرادي++صفوان َ ٣/٢٢٩ 
 ٣/٢٢٨ بن خمرمة++صفوان
 ٣/٢٤٧ بن احلارث الغفاري++صلة

 ٣/٢٤٠ َبن األعرس األمحيس++ُّالصنابح
 ٣/٢٤٢ ُّالصنابحي
 ٣/٢١٩ حييى++بن سنان, أبو++صهيب
ِجبرية++بن أبي++الضحاك َ ٣/٢٥٩ 
 ٣/٢٦١ بن حارثة++الضحاك
 ٣/٢٥٧ بن سفيان الكالبي++الضحاك
 ٣/٢٦١ عمرو البدري++بن عبد++الضحاك

 ٣/٢٥٩ بن قيس الفهري++ّحاكالض
 ٣/٢٦٢ بن األزور األسدي++رضار

َضماد األزدي ِ ٣/٢٦٤ 
 ٣/٢٦٦ بن ثعلبة السعدي++ِضامم
 ٣/٢٦٩ بن ثعلبة++ضمرة
ُضمرة  ٣/٢٧٠ بن كعب البدري++َ



  رابعاملجلد ال ٦٢٢
َضميرة ْ َ  ٣/٢٦٧ بن سعد الضمري++ُ
 ٣/٢٧٩ بن األشيم األشجعي++طارق
 ٣/٢٨٥ بن سويد احلرضمي++طارق
 ٣/٢٨١ األمحيسبن شهاب ++طارق
 ٣/٢٨٣ اهللا املحاربي++بن عبد++طارق
 ٣/٢٨٢ بن علقمة++طارق

ُطحيلة الدئلي َ ْ َ ُ ٣/٢٩٢ 
َطخفة الغفاري ِ ٣/٢٩٣ 

 ٣/٢٩١ بن املطلب++بن احلارث++الطفيل
 ٣/٢٩٠ بن النعامن++الطفيل
 ٣/٢٨٧ بن سخربة++الطفيل
 ٣/٢٨٩ بن عمرو الدويس++الطفيل
 ٣/٢٩١ بن مالك++الطفيل

ّرصي, أبو أبيطلحة الن َ ُ ٣/٢٧٤ 
 ٣/٢٧٨ بن طلحة++طلحة, والد عقيل

 ٣/٢٧٦ بن الرباء++طلحة
 ٣/٢٧١ حممد التيمي ++بن عبيد اهللا, أبو++طلحة
 ٣/٢٧٧ بن مالك++طلحة
 ٣/٢٩٤ بن عمرو++بن قيس++بن املنذر++بن علي++طلق
 ٣/٢٨٦ بن طلق++بن طلق, أو علي++بن يزيد, أو يزيد++طلق

 ٣/٢٩٧ اهللا ++طهامن, موىل رسول



 ٦٢٣ بعرااملجلد ال  
ْظهير  ٣/٢٩٨ بن رافع++َ

 ٤/٩٨ اهللا ++املطلب عم رسول++بن عبد++العباس
 ٤/١٠٥ بن قيس احلجري++عباس
 ٤/١٠٣ بن مرداس++العباس

 ٤/١٦٠ عبد الرمحن املزين, ومل ينسب
 ٤/١٦٥ عبد الرمحن بن الربيع الظفري

 ٤/١٥٢ بن أبزى اخلزاعي++عبد الرمحن
 ٤/١٧٣ أمية++بن أبي++عبد الرمحن
 ٤/١١٧ بن عثامن الصديق++اهللا++عبد: بكر++بن أبي++عبد الرمحن
 ٤/١٤٦ خيثمة++سربة النخعي, أبو++بن أبي++عبد الرمحن
 ٤/١٤٨ عقيل++بن أبي++عبد الرمحن
 ٤/١٦٩ عمرية++بن أبي++عبد الرمحن
َقراد++بن أبي++عبد الرمحن ُ ٤/١٥٩ 
 ٤/١٢٤ بن احلارث++عوف بن عبد++بن عبد++بن أزهر++عبد الرمحن
 ٤/١٢٦ يغوث++بن عبد++بن األسود++عبد الرمحن
 ٤/١٢٧ بن هشام++بن احلارث++عبد الرمحن
 ٤/١٥٦ بن املرقع++عبد الرمحن
 ٤/١٦٦ بن برش األنصاري++عبد الرمحن
 ٤/١٤٧ بن حسنة اجلهني++عبد الرمحن
 ٤/١٣٩ بن خباب++عبد الرمحن
 ٤/١٦٥ بن خبيب اجلهني++عبد الرمحن



  رابعاملجلد ال ٦٢٤
َبن خنبش++محنعبد الر ْ َ ٤/١٥٧ 

 ٤/١٧٠ بن سنة++عبد الرمحن
 ٤/١٧٥ بن سهل++عبد الرمحن
 ٤/١٣٥ بن شبل األنصاري++عبد الرمحن
 ٤/١٦٤ بن صفوان القريش++عبد الرمحن
 ٤/١٤٥ بن عائذ الثاملي++عبد الرمحن
 ٤/١٥٠ بن عائش احلرضمي++عبد الرمحن
 ٤/١٧٥ بن عبد++عبد الرمحن
 ٤/١٦٨ بن ساعدة++ عويمبن++بن عتبة++عبد الرمحن
 ٤/١٢٣ بن عثامن التيمي++عبد الرمحن
 ٤/١٦٧ بن عديس البلوي++عبد الرمحن
 ٤/١٦٢ بن علقمة الثقفي++عبد الرمحن
 ٤/١٦٣ بن علي++عبد الرمحن
 ٤/١٢٩ محيد الساعدي++بن سعد, أبو++بن عمرو++عبد الرمحن
 ٤/١٧٤ بن غنم األشعري++عبد الرمحن
 ٤/١٥٤ لسلميبن قتادة ا++عبد الرمحن
ْبن قرط++عبد الرمحن ُ ٤/١٤١ 
 ٤/١٥٨ بن مسعود اخلزاعي++عبد الرمحن
 ٤/١٥٥ بن معاذ التيمي++عبد الرمحن
 ٤/١٦١ بن معاوية++عبد الرمحن
 ٤/١٤٤ بن معقل السلمي++عبد الرمحن



 ٦٢٥ بعرااملجلد ال  
 ٤/١٢٨ بن هشام++عبد الرمحن
 ٤/١٧٤ بن يربوع++عبد الرمحن
 ++٤/١٣٨ بن جارية++بن يزيد++عبد الرمحن
 ٤/١٤٣ بن يعمر الديلي++عبد الرمحن

 ٣/٣٧٨ عمرو بن أم مكتوم: عبد اهللا, ويقال
ْعبد اهللا, يلقب  ٤/١٥ ًمحارا: َ

 ٣/٤٧٠ اجلدعاء العبدي++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٤٨٠ احلمساء++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٣٦٥ بن خمزوم++اهللا++بن عبد++بن املغرية++أمية++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٤٦٦ أوىف األسلمي++بيبن أ++عبد اهللا
 ٣/٣٨٣ بكر الصديق++بن أبي++عبد اهللا
 ٤/٣٦ حذيفة++بن أبي++جهم++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٤٤٣ حبيبة األشهلي++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٤٧١ حدرد األسلمي++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٣٧٥ ربيعة املخزومي++بن أبي++عبد اهللا
 ٤/٧ املطلب++بن عبد++بن احلارث++سفيان++بن أبي++عبد اهللا
 ٤/١٣ شديدة++بن أبي++عبد اهللا
 ٤/١٢ صعرية++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٤١٠ بن سهل++طلحة زيد++بن أبي++عبد اهللا
 ٤/٥ مسقبة الباهلي++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٥١٨ مطرف++بن أبي++عبد اهللا



  رابعاملجلد ال ٦٢٦
 ٤/٣٤ بن عدي++بن إساف++بن هنيك++معقل++بن أبي++عبد اهللا
 ٣/٤٠٩ بن أسعد++عبد اهللا

 ٣/٤٨٤ بن أقرم اخلزاعي++بد اهللاع
 ٣/٣٦٠ بن األرقم++عبد اهللا
 ٤/١٤ بن األسقع++عبد اهللا
 ٣/٤٨١ بن األسود السدويس++عبد اهللا
ْبن األعور األعشى احلرمازي الامزين++عبد اهللا ِ ٤/٢٦ 
 ٣/٤٠٨ رضار++بن أبي++بن احلارث++عبد اهللا
 ٣/٤٨٥ بن جزء الزبيدي++بن احلارث++عبد اهللا
 ٣/٣٩٠ املطلب++بن عبد++بن احلارث++عبد اهللا
 ٤/٣٥ بن سهم++بن عدي++بن قيس++بن احلارث++عبد اهللا
 ٣/٣٨٦ بن نوفل اهلاشمي++بن احلارث++عبد اهللا
 ٤/٣٤ بن هيشة++بن احلارث++عبد اهللا
 ٣/٣٥٠ بن العوام بن خويلد++بن الزبري++عبد اهللا
 ٣/٢٥٧ املطلب++بن عبد++بن الزبري++عبد اهللا
 ٣/٣٦٣ السائب++بن أبي++بن السائب++عبد اهللا
 ٣/٤٦٤ +بن كعب++بن عوف++بن الشخري++عبد اهللا
ّبن اللتبية األزدي++عبد اهللا َ ُ ٤/١٩ 
 ٤/٣١ بن املستورد األسدي, مرضي++عبد اهللا
 ٣/٣٨٢ بن املسيب املخزومي++عبد اهللا
ْنهم++بن عبد++بن املغفل++عبد اهللا  ٣/٤٦١ بن إسحاق++بن عفيف++ُ



 ٦٢٧ بعرااملجلد ال  
 ٤/١٧ بن املنتفق اليشكري++عبد اهللا
 ٣/٤٥٩ بن بلدمة++بن النعامن++عبد اهللا
ْبن اهلاد العتواري++عبد اهللا ُ ٤/٣٩ 
ْبن اهلبيب++عبد اهللا َ ُ ٤/٣٣ 
 ٣/٤٣٧ بن أم حرام++عبد اهللا
 ٣/٤٨٧ بن بدر اجلهني++عبد اهللا
 ٣/٥٠٥ بن بدر اجلهني++عبد اهللا
 ٤/٦ بعجة++بن بدر, أبو++عبد اهللا
 ٣/٤٩٤ بن برس احلميص++عبد اهللا
ْبن بسر الامزين السلمي++عبد اهللا ُ ٣/٤٩٠ 
 ٣/٤٣٢ بن هيشة ابن احلارث++بن قيس++بن ثابت++عبد اهللا
 ٣/٤٤٩ أمامة++بن ثعلبة, أبو++عبد اهللا
 ٣/٤٥٧ بن أرصم++بن خزيمة++بن ثعلبة++عبد اهللا
 ٣/٣٩٨ ُبن صعري العدوي++بن ثعلبة++عبد اهللا
 القيس٣/٤٦٨ ++بدي من عبدبن جابر الع++عبد اهللا
 ٣/٤٩٩ بن جبري األنصاري++عبد اهللا
 ٣/٤٩٨ بن جبري اخلزاعي++عبد اهللا
 ٣/٤٥٨ بن النعامن++بن جبري++عبد اهللا
 ٤/١٥ بن جراد العقيلي++عبد اهللا
 ٣/٤١٠ بن أنس++بن جزي++عبد اهللا
 ٤/٤٣ بن حاجب الفزاري++عبد اهللا



  رابعاملجلد ال ٦٢٨
 ٣/٤٣٤ يبن النعامن األنصار++بن حارثة++عبد اهللا
ْبن حبيش اخلثعمي++عبد اهللا ُ ٣/٥٠١ 
 ٣/٣٧٠ بن سهم++بن سعد++بن عدي++بن قيس++بن حذافة++عبد اهللا
 ٣/٤٥٩ بن خنساء++بن صخر++بن وقش++بن أوس++ِبن حق++عبد اهللا
 ٣/٤٥٧ بن محري++عبد اهللا
 ٣/٣٦٦ بن خمزوم++بن عمرو++بن عبيد++بن حنطب++عبد اهللا
َعامر الغسيل++بيبن أ++بن حنظلة++عبد اهللا َ ٣/٤٤٦ 
 ٣/٤٨٢ بن حوالة األزدي++عبد اهللا
 ٣/٤٨٨ بن خبيب اجلهني++عبد اهللا
 ٣/٤٩٩ بن ذر++عبد اهللا
 ٤/٣٤ بن ظفر++بن اهليثم++بن حرام++بن سويد++بن رافع++عبد اهللا
 ٣/٤٩٧ ُبن ربيعة السلمي++عبد اهللا
 ٣/٤١٢ بن امرئ القيس++بن رواحة++عبد اهللا
َمعةَبن ز++عبد اهللا  ٣/٣٦٧ بن أسد++بن املطلب++بن األسود++ْ
 ٣/٤١٥ بن زيد بن احلارث++ربه++بن عبد++بن ثعلبة++بن زيد++عبد اهللا
 ٣/٤٢٤ بن عاصم الامزين++بن زيد++عبد اهللا
 ٣/٤٢٢ بن مازن++بن عمرو++بن زيد++عبد اهللا
 ٣/٣٨٩ عبد الرمحن++بن سابط اجلمحي, أبو++عبد اهللا
 ٣/٤٤٢ بن ساعدة++عبد اهللا
 ٣/٤٧٩ بن سربة اهلمداين++عبد اهللا
 ٣/٤٧٨ بن سربة++عبد اهللا



 ٦٢٩ بعرااملجلد ال  
 ٣/٣٩٢ بن رساقة العدوي++عبد اهللا
ِبن سرجس املزين++عبد اهللا ْ َ ٣/٤٧٣ 
 ٣/٥٠٤ بن سعد األموي++عبد اهللا
 ٣/٣٨٥ بن سعد القريش++عبد اهللا
 ٣/٤٣٥ بن سعد++عبد اهللا
ْسرح العامري++بن أبي++بن سعد++عبد اهللا َ ٣/٣٩١ 
 ٤/١٨ رسح++بن أبي++بن سعد++عبد اهللا
 ٣/٥٠٤ بن األطول++بن سعد++عبد اهللا
 ٣/٤٢٩ بن السلم بن مالك++بن غنم++بن خيثمة++بن سعد++عبد اهللا
 شمس٣/٣٩٥ ++بن عبد++بن أمية++بن العاص++بن سعيد++عبد اهللا
 ٤/٨ بن سفيان++عبد اهللا
 ٣/٤٥٨ بن احلارث++بن مالك++بن سلمة++عبد اهللا

 ٣/٤٥٦ بن اخلزرج++بن رافع++بن سهل++اهللاعبد 
 ٣/٣٩٤ بن عمرو++بن سهيل++عبد اهللا
 ٣/٤٥١ بن سويد احلارثي++عبد اهللا
 ٤/٢٨ بن شبل األنصاري++عبد اهللا
 ٣/٣٩٠ بن زهرة++بن احلارث++اهللا++بن شهاب بن عبد++عبد اهللا
 ٤/٣٣ بن وبرة++بن صيفي++عبد اهللا
 ٣/٤٥٦ بن طارق++عبد اهللا
 ٣/٥٢١ بن طهفة الغفاري++عبد اهللا
 ٤/٢٩ بن عامر, مل ينسب++عبد اهللا



  رابعاملجلد ال ٦٣٠
 ٣/٤٠٠ بن ربيعة البدري++بن عامر++عبد اهللا
 ٣/٤٥٠ الرمحن األشهلي++بن عبد++عبد اهللا
ْعبد اهللا  ٤/٣٠ روحية++الرمحن اخلثعمي, أبو++بن عبد++َ
 ٤/٣٦ القاري++بن عبد++عبد اهللا
 ٣/٤٤٨ ولابن سل++بن أبي++اهللا++بن عبد++عبد اهللا
 ٣/٤٥٩ بن احلارث++مالك++بن أبي++اهللا++بن عبد++عبد اهللا
 ٣/٥٠٩ بن هالل++بن عبد++عبد اهللا
 ٣/٤٥٧ بن سنان++بن النعامن++مناف++بن عبد++عبد اهللا
 ٣/٤٥٩ بن عدي++بن عبيد++عبد اهللا
 ٣/٤٥٦ بن عبيس++عبد اهللا
 ٣/٤٤٤ ِبن عتبان األنصاري++عبد اهللا
 ٤/٢٩ بن عتبة++عبد اهللا
 ٤/٢١ بن مسعود++بن عتبة++عبد اهللا
 ٣/٤٣٦ بن كعب++بن األسود ابن مري++بن قيس++بن عتيك++عبد اهللا
 ٤/٣٣ بن عثامن++عبد اهللا
 ٣/٣٠٠ بكر الصديق ++بن عثامن, أبو++عبد اهللا
 ٤/٢٣ بن عدي األنصاري++عبد اهللا
 ٣/٣٨٠ بن احلمراء الزهري++بن عدي++عبد اهللا
 ٣/٤٥٦ بن عرفطة++عبد اهللا
 ٣/٤٨٩ معبد++بن عكيم اجلهني, أبو++عبد اهللا
 ٣/٣١٤ عبد الرمحن ++بن اخلطاب, أبو++بن عمر++عبد اهللا



 ٦٣١ بعرااملجلد ال  
 ٣/٤٧٤ بن عمرو املزين++عبد اهللا
 ٣/٣٣٤ بن هاشم++بن وائل++بن العاص++بن عمرو++عبد اهللا
 ٤/٢٤ بن بلبل أو لويم++بن عمرو++عبد اهللا
 ٣/٤١١ بن حرام++بن عمرو++عبد اهللا
 ٤/٣٦ بن شداد++بن خلف++بن عمرو++عبد اهللا
 ٣/٣٧٣ بن السعدي++بن وقدان++بن عمرو++عبد اهللا
 ٤/٣٥ بن وهب++بن عمرو++عبد اهللا
 ٣/٤٤١ بن عمري اخلطمي++عبد اهللا
 ٣/٤٥٨ بن عمري++عبد اهللا
 ٣/٤٤٥ ُبن عويم++عبد اهللا
 ٣/٣٧٧ ربيعة++بن أبي++بن عياش++عبد اهللا
 ٤/٣٧ مبن غنا++عبد اهللا
 ٤/١٠ بن قارب++عبد اهللا
 ٣/٥٠٦ ُبن قرط++عبد اهللا
 ٣/٤٠٧ بن قيس األسلمي++عبد اهللا
 ٣/٥١٩ بن قيس خباب السلمي++عبد اهللا
 ٣/٤٥٧ بن خلدة++بن قيس++عبد اهللا
 ٣/٤٥٧ بن حرام++بن صخر++بن قيس++عبد اهللا
 ٤/٣٥ أنس++بن أبي++بن رصمة++بن قيس++عبد اهللا
 ٤/٩ مناف++بن عبد++بن املطلب++ خمرمةبن++بن قيس++عبد اهللا
 ٤/٢٨ بن كعب الامزين األنصاري البدري++عبد اهللا



  رابعاملجلد ال ٦٣٢
 ٣/٤٥٧ بن مبذول++بن عمرو++بن كعب++عبد اهللا
 ٤/٣٠ بن مالك األنصاري السلمي++بن كعب++عبد اهللا
 ٣/٣٩٦ بن مالك ابن بحينة األزدي++عبد اهللا
 ٣/٥١٢ بن مالك األويس++عبد اهللا
 ٣/٥١٤ مالك الغافقيبن ++عبد اهللا
 ٣/٣٩٤ العزى++بن عبد++بن خمرمة++عبد اهللا
 ٣/٥٠٨ بن خممر++عبد اهللا
َبن مربع++عبد اهللا  ٣/٤٣٠ بن عمرو بن زيد بن جشم++بن قيظي++ِ
 ٤/٢٥ بن مسعدة++عبد اهللا
 ٣/٣٨٨ بن األسود++بن مطيع++عبد اهللا
 ٣/٣٩٣ بن مظعون++عبد اهللا
 ٤/٤٢ بن معاوية++عبد اهللا
ِّبن معرض الباهلي++عبد اهللا ُ ٣/٤٩٦ 
 ٤/٨ ّبن معية++عبد اهللا
 ٤/٣٣ بن نعيم األشجعي++عبد اهللا
 ٣/٤٠٨ بن النحام++بن نعيم++عبد اهللا
 ٣/٣٧١ بن هشام++عبد اهللا
 ٣/٥٠٨ بن هالل الثقفي++عبد اهللا
 ٤/٢٥ هند البيايض األنصاري++بن هند, أبو++عبد اهللا
 ٣/٤٥٩ بن سنان++حناسبن ++بن النعامن++بن هيشة++عبد اهللا
 ٣/٤٣٩ بن يزيد اخلطمي األنصاري++عبد اهللا



 ٦٣٣ بعرااملجلد ال  
 ٤/٤٣ بن يسار املزين++عبد اهللا
 ٤/٤٠ اهللا املدجلي++عبد
 ٣/٤٧٦ بن سنان++اهللا++بن عبد++علقمة: اهللا املزين, أبو++عبد
 +٤/٤٤ بن نبيشة++علقمة++اهللا املزين, أبو++عبد
ُاهللا اليربوعي++عبد ْ َ ٤/١٠ 
 ٤/٣٥ بوعياهللا الري++عبد
 ٣/٤٠٩ اهللا اليشكري++عبد
 ٣/٤٦٠ اهللا ذو البجادين املزين++عبد
 ٣/٥٠٠ اهللا الصنابحي++عبد++أبو: اهللا ويقال++عبد
 ٤/٣٥ ضمرة++اهللا, أبو++عبد
 ٣/٣٩٥ بن إسحاق++اهللا++عبد
 ٤/٣٢ بن وهب األسلمي++اهللا++عبد

 ٣/٤٥٦ بن قيس++بن ربيع++عبداهللا
 ٤/٧٢ فيالعاص الثق++بن أبي++عثامن
 ٤/٧٦ األرقم++بن أبي++بن األرقم++عثامن
 ٤/٧٠ بن حنيف األنصاري++عثامن
 ٤/٦٨ بن طلحة احلجبي++عثامن
 ٤/٥٧ بن عفان++عثامن
 ٤/٦٤ بن مجح++بن حذافة++بن حبيب++بن مظعون++عثامن

 ٣/٢٠٠ العفيف الكندي
 ٤/١٠٦ طالب اهلاشمي++بن أبي++عقيل



  رابعاملجلد ال ٦٣٤
 ٤/٧٧ طالب++بن أبي++علي
 ٤/٩٦ كم السلميبن احل++علي
 ٤/٩٣ بن شيبان++علي
 ٤/٩٥ بن طلق++علي

ِعمر اجلُمعي َ ٤/٥٥ 
 ٤/٥٣ بن احلكم السلمي++ُعمر
 ٤/٤٥ بن اخلطاب ++عمر
 ٤/٥٦ ُبن عمري++ُعمر
َبن مالك الروايس++عمرو ُ ٤/٣٢٩ 

 ٤/٢٢٦ قارب الثقفي
 ٤/٢٢٣ بكر الصديق ++القاسم موىل أبي

ْبن أشيم++َقباث َ ٤/٢١٩ 
 ٤/٢١٢ اهلاللي: إنه البجلي, ويقال:  يقالقبيصة
 ٤/٢١٠ بن خمارق اهلاللي++قبيصة
 ٤/٢١٣ ّبن وقاص الليثي++قبيصة

 ٤/٢٠٨ بن قتادة++هشام++قتادة أبو
ْجون++بن األعور, أبو++قتادة  +٤/٢٠٧ بن قتادة التميمي++َ
 ٤/٢٠٤ بن النعامن++قتادة
 ٤/٢٠٧ بن أوىف++قتادة
 ٤/٢٠٦ بن ملحان القييس++قتادة
َقثم  ٤/٢٢٢ املطلب++بن العباس عبد++ُ



 ٦٣٥ بعرااملجلد ال  
 ٤/٢١٧ بن عامر الكالبي++بن عبداهللا++ُقدامة
 ٤/٢١٧ بن مظعون++قدامة
 ٤/٢٢٧ بن قرة++معاوية++بن إياس املزين, أبو++قرة
ُبن دعموص النمريي++قرة ْ ُ ٤/٢٢٩ 
َبن هبرية العامري++قرة َ ُ ٤/٢٣٠ 

 ٤/٢٠٩ بن كعب األنصاري++قرظة
 ٤/٢١٦ دريبن عامر الب++قطبة
 ٤/٢١٦ بن إساف++بن قتادة السدويس ابن جرير++قطبة
 ٤/٢١٥ بن مالك++قطبة
 ٤/٢٢١ حدرد++بن أبي++َقعقاع
 ٤/٢٢١ بن معبد++القعقاع
َقهيد  ٤/٢٢٤ بن مطرف الغفاري ++ُ

 ٤/١٩٨ غنيم++قيس أبو
 ٤/٢٠١ قيس التميمي
 ٤/١٩٦ قيس اجلذامي

 ٤/٢٠١ صعصعة++بن أبي++قيس
 ٤/١٨٢ رزة الغفاريغ++بن أبي++قيس
 ٤/١٩٥ بن احلارث++قيس
 ٤/١٩٨ بن احلارث++قيس
 ٤/٢٠٠ بن احلصني++قيس
 ٤/٢٠٣ بن اخلشخاش++قيس



  رابعاملجلد ال ٦٣٦
 ٤/١٨٣ بن السائب املخزومي++قيس
 ٤/١٨٤ بن النعامن++قيس
 ٤/١٩١ بن خارجة++قيس
 ٤/١٨٩ بن رافع++قيس
َبن سلع األنصاري++قيس َ ٤/١٩٩ 
 ٤/١٩٤ بن طخفة++قيس
 ٤/١٩٢ كاهل++أبوبن عائذ, ++قيس
 ٤/١٧٩ بن عاصم املنقري++قيس
 ٤/٢٠٠ بن عبداهللا األسدي++قيس
 ٤/١٩٤ بن عمرو++قيس
 ٤/١٨٩ بن قهد++قيس
 ٤/١٩١ بن خمرمة++قيس
 ٤/٢٢٥ +بن قيس++قيظي
 ٤/٢٧١ كثري
 ٤/٢٧١ املطلب++بن عبد++بن العباس++كثري

ُْكدير الضبي َ ٤/٢٨٠ 
 ٤/٢٦٩ السائب األنصاري++بن أبي++كردم
 ٤/٢٦٨ ميمونة بنت كردم++بن سفيان, أبو++دمكر

 ٤/٢٧٠ كردمة
 ٤/٢٦٤ كرز
 ٤/٢٦٣ بن علقمة اخلزاعي++كرز



 ٦٣٧ بعرااملجلد ال  
 ٤/٢٨٠ بن أبرهة اليحصبي أو األصبحي++كريب
 ٤/٢٧٤ بن احلارث++كريم
 ٤/٢٥٨ بن ثعلبة++كعب
 ٤/٢٥٩ بن جبار++كعب
 ٤/٢٥٨ بن زيد++كعب
 ٤/٢٥٩ بن زيد++كعب
 ٤/٢٤٦ بن عاصم األشعري++كعب

ْبن عجرة األنصاري++عبك ُ ٤/٢٣٧ 
 ٤/٢٦١ بن عدي++كعب
 ٤/٢٦٠ بن عمرو++كعب
 ٤/٢٥٦ بن عياض++كعب
 ٤/٢٤٠ عبداهللا++بن مالك السلمي األنصاري أبو++كعب
 ٤/٢٤٤ بن مرة السلمي ثم البهزي++كعب
 ٤/٢٧٥ بن حنبل++بن عبداهللا++كلدة

ُْكليب اجلهني َ ٤/٢٧٧ 
ّبن حرم++كليب َ ٤/٢٧٨ 
 ٤/٢٧٦ اجلرميبن شهاب ++كليب

 ٤/٢٧٩ كهمس اهلاللي
 ٤/٢٧٣ كيسان

 ٤/٢٧٢ بن أسيد++عبدالرمحن موىل خالد++كيسان, أبو
 ٤/٢٧٤ نافع++كيسان, أبو



  رابعاملجلد ال ٦٣٨
ّلبي َ َبن لبا++ُ َ ٤/٢٨٩ 

 ٤/٢٨٧ اللجالج
 ٤/٢٨٦ بن صربة++لقيط

 ٤/٣٢١ مالك القشريي
 ٤/٣٣٦ بن دارم++بن عوف++مالك ونعامن ابنا خلف

 ٤/٣١١ مالك++مالك, أو أبو
 ٤/٣١٦ بن أمحر++مالك
ِبن أحيمر++مالك ْ َ ُ ٤/٣١٧ 
 ٤/٣٣٢ بن اخلشخاش العنربي++مالك
ْبن الدخَشم++مالك َّ ٤/٣٣٠ 
 ٤/٣٣٦ بن احلدثان النرصي++بن أوس++مالك
 ٤/٣٣٧ بن حجر++بن عبداهللا++بن أوس++مالك
 ٤/٣٣٦ بن عبداألعلم++بن عمرو++بن عبيد++بن أوس++مالك
ْأسيد++أبوبن ربيعة البدري, ++مالك َ ُ ٤/٢٩٠ 
 ٤/٣٢٨ بن سنان األنصاري اخلدري++مالك
 ٤/٢٩٤ بن صعصعة األنصاري++مالك
 ٤/٣٣١ بن عبداهللا األوييس++مالك
 ٤/٣١٥ بن عبداهللا اخلثعمي++مالك
 ٤/٣١٤ بن عبداهللا اخلزاعي++مالك
 ٤/٣٢٧ بن عبداهللا املعافري++مالك
 ٤/٣١٤ موسى الغافقي++بن عبداهللا, أبو++مالك



 ٦٣٩ بعرااملجلد ال  
 ٤/٣١٣ بن عتاهية++مالك
 ٤/٣٢٩ بن عقبة++مالك
 ٤/٣١٢ بن عمرو القشريي++مالك
 ٤/٣٣٥ بن عمرو++مالك
َحبة البدري++بن عمرو, أبو++مالك َّ َ ٤/٢٩٩ 
 ٤/٣١٠ بن عمري احلنفي++مالك
 ٤/٣٠٩ بن عمري الشاعر++مالك
 .٤/٣٣٥ بن قدامة++مالك
 ٤/٣١٩ العرشاء++أبي++ِبن قهطم, أبو++مالك
 ٤/٣٠٠ رصمة الامزين++ أبوبن قيس,++مالك
 ٤/٣١٨ بن مرارة الرهاوي++مالك
 ٤/٣٣٦ بن مسعود++مالك
 ٤/٣٠١ األحوص++أبي++بن نضلة, أبو++مالك
 ٤/٣٣٥ بن نميلة++مالك
َبن هبيرة++مالك ْ َ  ٤/٣٠٦ بن احلارث++بن مسلم++بن خالد++ُ
 ٤/٣٢١ بن يسار السكوين++مالك

 ١/١٩٥ حممد بن أبي بكر الصديق
 ١/١٩٣ ُ حذيفةبن عتبةحممد بن أبي

ْحممد بن أبي عبس بن جرب َ ١/١٩٧ 
 ١/١٨١ َحممد بن أبي عمرية

 ١/١٩٨ حممد بن أسلم بن بجرة



  رابعاملجلد ال ٦٤٠
ّحممد بن السعدي ْ َّ ١/١٩١ 

ّحممد بن أنس بن فضالة األنصاري َ َ َ ١/١٧٦ 
 ١/١٨٠ حممد بن بشري األنصاري

ٍحممد بن ثابت بن قيس بن شماس َّ َ ١/١٨٤ 
ِحممد بن حاطب بن احل ّارث اجلُمحيِ ِ َ ١/١٦٧ 

 ١/١٩١ حممد بن حبيب
 ١/١٩٨ حممد بن حزم
 ١/١٩٤ ُحممد بن خثيم

ّحممد بن ركانة بن يزيد الـمطلبي َّ ُ َ َ ُ ١/١٩٦ 
ّحممد بن صيفي األنصاري ِّْ َ ١/١٧٤ 

 ١/١٧٩ ّحممد بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي
م  ١/١٨٣ َحممد بن عبد اهللا بن س

 ١/١٨٧ حممد بن عدي
 ١/١٧٧ رو بن حزمحممد بن عم

ّحممد بن فضالة الظفري َ َّ َ َ ١/١٧٥ 
 ١/١٨٦ حممد بن كعب بن مالك

 ١/١٦٤ حممد بن مسلمة أبو عبد الرمحن األنصاري
 ١/١٨٥ حممد ومل ينسب

 ١/١٧٢ صفوان بن حممد: حممدبن صفوان األنصاري, ويقال
 ٤/٤٦١ بن الربيع األنصاري++حممود
 ٤/٤٦٢ بن لبيد األنصاري++حممود



 ٦٤١ بعرااملجلد ال  
 ٤/٤٦٠ بن مسلمة األنصاري++حممود
 ٤/٤٠٢ املسور++بن نوفل الزهري, أبو++خمرمة
 ٤/٣٩٨ ّبن مرة العامري++يعىل++ّمرة أبو

 ٤/٤٠٠ مرة الفهري
ّمرة  ٤/٣٩٥ بن كعب البهزي++ُ
َمرثد ْ  ٤/٤٦٤ مرثد الغنوي++بن أبي++َ
 ٤/٤٦٧ بن ربيعة العبدي++مرثد
 ٤/٤٦٦ بن ظبيان البكري++مرثد

 ٤/٤٤٨  القريشبن األسود++مسعود
 ٤/٤٥٨ بن احلكم الزرقي++مسعود
 ٤/٤٥٤ بن أوس++مسعود
 ٤/٤٥٠ بن ربيعة الزهري++مسعود
  ٤/٤٥٥ حممد األنصاري++بن زيد, أبو++مسعود
 ٤/٤٥٢ بن سعد احلارثي++مسعود
 ٤/٤٥٣ بن سعد الزرقي++مسعود
 ٤/٤٤٧ بن عمرو القاري++مسعود
َبن هنيدة++مسعود ْ َ ُ ٤/٤٥١ 
 ٤/٤٥٣ بن يزيد++مسعود

 ٤/٣٦٨ مسلم اخلزاعي املصطلقي
 ٤/٣٧١ مسلم القريش

 ٤/٣٦٧ رائطة++مسلم جد ابن أبزى أبو



  رابعاملجلد ال ٦٤٢
 ٤/٣٧٠ مسلم, والد عوسجة

 ٤/٣٦٧ بن احلارث التميمي++مسلم
 ٤/٣٦٩ بن السائب++مسلم
 ٤/٣٧١ بن رياح++مسلم
 ٤/٣٦٩ عقرب++بن عمرو, أبو++مسلم
َّمسور َ  ٤/٤٠٩ بن زيد الاملكي++ُ
 ٤/٤٠٣ بن نوفل++رمةبن خم++املسور
ْبن صبيرة السهمي++وداعة++بن أبي++املطلب َ ُ ٤/٣٦٤ 

 ٤/٣٥٤ حليمة القارئ++معاذ, أبو
 ٤/٣٥٣ معاذ, رجل من التيم

 ٤/٣٥٤ بن سواد++بن احلارث++معاذ
 ٤/٣٥٤ بن غنم++بن مالك++بن سواد++بن احلارث++معاذ
 ٤/٣٥٠ بن أنس اجلهني++معاذ
 ٤/٣٣٩ بن عمرو السلمي++بن جبل++معاذ
 ٤/٣٥٥ بن زهرة++معاذ
 ٤/٣٥٢ بن عفراء األنصاري++معاذ
 ٤/٣٤٨ بن حرام++بن زيد++بن اجلموح++بن عمرو++معاذ
 ٤/٣٥٤ بن عامر++بن خالد++بن ميرس++بن ماعص++معاذ

 ٤/٤٣٩ معاوية الليثي
 ٤/٤٣٦ معاوية اهلذلي

 ٤/٤٢٨ بن احلكم السلمي++معاوية



 ٦٤٣ بعرااملجلد ال  
 ٤/٤٣٣ بن جامهة السلمي++معاوية
ِبن حديج التجيبي++يةمعاو َ ٤/٤٣١ 

 ٤/٤٣٦ بن حيدة القشريي++معاوية
 ٤/٤٣٥ بن مقرن املزين++بن سويد++معاوية
 ٤/٤٣٧ بن عبداهللا++معاوية
 ٤/٤٣٧ بن معاوية املزين++معاوية
 ٤/٣٨٣ بن اهليثم++معقل
 ٤/٣٨٠ سنان ++بن سنان األشجعي, أبو++معقل
ِّبن مقرن, أبو++معقل  ٤/٣٨٤ عمرة املزين++ُ

ِعقلَم َبن يسار, أبو++ْ  ٤/٣٧٤ علي++َ
 ٤/٣٩٤ بن احلارث++معمر
 ٤/٣٩٣ بن حزم النجاري++معمر
 ٤/٣٨٦ بن نضلة العدوي++بن نافع++بن عبداهللا++معمر
 ٤/٤٤٠ عبداهللا++بن شعبة الثقفي, أبو++املغرية
 ٤/٣٥٥ بن األسود++بن عمرو++املقداد

 ٤/٢٠٢ قيس: نابغة بني جعدة, واسمه
* * * 



  رابعاملجلد ال ٦٤٤

 وضوعاتفهرس ا
  ٥..................................................................مسقبة الباهلي++بن أبي++عبد اهللا  −٧٨٢
  ٦...........................................................................بعجة++بن بدر, أبو++عبد اهللا  −٧٨٣
َأبو مجيبة الباهلية  −٧٨٤   ٦................................................بن احلارث++اهللا++عبد: ُ
  ٧...........................املطلب++بن عبد++بن احلارث++سفيان++بن أبي++عبد اهللا  −٧٨٥
  ٨...........................................................................................بن سفيان++عبد اهللا  −٧٨٦
  ٨..............................................................................................ّبن معية++عبد اهللا  −٧٨٧
  ٩.......................مناف++بن عبد++بن املطلب++بن خمرمة++بن قيس++عبد اهللا  −٧٨٨
  ١٠........................................................................................بن قارب++عبد اهللا  −٧٨٩

ُاهللا اليربوعي++عبد  −٧٩٠ ْ َ.......................................................................................١٠  

  ١١...................................................بن مالك اجليشاين++اهللا++عبد: أبو متيم  −٧٩١

  ١٢..............................................................................صعرية++بن أبي++عبد اهللا  −٧٩٢

  ١٣......................................................................................................أبو سيالن  −٧٩٣

  ١٣..............................................................................شديدة++بن أبي++عبد اهللا  −٧٩٤

  ١٤.....................................................................................بن األسقع++عبد اهللا  −٧٩٥

  ١٥........................................................................بن جراد العقيلي++عبد اهللا  −٧٩٦

ْعبد اهللا, يلقب  −٧٩٧   ١٥................................................................................ًمحارا: َ



 ٦٤٥ بعرااملجلد ال  

  ١٧..................................................................بن املنتفق اليشكري++عبد اهللا  −٧٩٨

  ١٨...............................................................رسح++بن أبي++بن سعد++عبد اهللا  −٧٩٩

ّبن اللتبية األزدي++عبد اهللا  −٨٠٠ َ ُ.......................................................................١٩  

  ٢٠.....................................................بن أنيس++اهللا++عبد: فاطمة اسمه++أبو  −٨٠١

  ٢١....................................................................بن مسعود++بن عتبة++عبد اهللا  −٨٠٢

  ٢٢............................................................................................أبو هند الداري  −٨٠٣

  ٢٣...................................................................بن عدي األنصاري++عبد اهللا  −٨٠٤

  ٢٤.......................................................بن بلبل أو لويم++بن عمرو++عبد اهللا  −٨٠٥

  ٢٥......................................................................................بن مسعدة++عبد اهللا  −٨٠٦

  ٢٥.................................هند البيايض األنصاري++بن هند, أبو++عبد اهللا  −٨٠٧

ْألعشى احلرمازي الامزينبن األعور ا++عبد اهللا  −٨٠٨ ِ..................................٢٦  

  ٢٨....................................................................بن شبل األنصاري++عبد اهللا  −٨٠٩

  ٢٨.....................................بن كعب الامزين األنصاري البدري++عبد اهللا  −٨١٠

  ٢٩...........................................................................................بن عتبة++عبد اهللا  −٨١١

  ٢٩......................................................................بن عامر, مل ينسب++عبد اهللا  −٨١٢

ْعبد اهللا  −٨١٣   ٣٠....................................روحية++الرمحن اخلثعمي, أبو++بن عبد++َ

  ٣٠..............................بن مالك األنصاري السلمي++بن كعب++عبد اهللا  −٨١٤

  ٣١...............................................د األسدي, مرضيبن املستور++عبد اهللا  −٨١٥



  رابعاملجلد ال ٦٤٦

  ٣٢..................بن عامر++بن كعب++بن زيد++بن سهل++اهللا++عبد: أبو ليىل  −٨١٦

  ٣٢.....................................................................بن وهب األسلمي++اهللا++عبد  −٨١٧

  ٣٣.....................................................................بن وبرة++بن صيفي++عبد اهللا  −٨١٨

  ٣٣.........................................................................................بن عثامن++عبد اهللا  −٨١٩

  ٣٣.........................................................................................القيس++أشج عبد  −٨٢٠

  ٣٣.....................................................................بن نعيم األشجعي++عبد اهللا  −٨٢١

ْبن اهلبيب++عبد اهللا  −٨٢٢ َ ُ......................................................................................٣٣  

  ٣٤................بن ظفر++بن اهليثم++بن حرام++بن سويد++بن رافع++اهللاعبد   −٨٢٣

  ٣٤.....................بن عدي++بن إساف++بن هنيك++معقل++بن أبي++عبد اهللا  −٨٢٤

  ٣٤...................................................خيثمة++بن أبي++سهل++أبو: خيثمة++أبو  −٨٢٥

  ٣٤.................................................................بن هيشة++بن احلارث++عبد اهللا  −٨٢٦

  ٣٥.............................بن سهم++بن عدي++بن قيس++بن احلارث++عبد اهللا  −٨٢٧

  ٣٥............................................أنس++بن أبي++بن رصمة++بن قيس++عبد اهللا  −٨٢٨

  ٣٥.....................................................................بن وهب++بن عمرو++عبد اهللا  −٨٢٩

  ٣٥.....................................................................................ضمرة++اهللا, أبو++عبد  −٨٣٠

  ٣٥........................................................................................اهللا الريبوعي++عبد  −٨٣١

  ٣٦........................................................................................أبو برزة األسلمي  −٨٣٢

  ٣٦...................................................حذيفة++بن أبي++جهم++بن أبي++عبد اهللا  −٨٣٣



 ٦٤٧ بعرااملجلد ال  

  ٣٦.................................................بن شداد++بن خلف++بن عمرو++عبد اهللا  −٨٣٤

  ٣٦............................................................................القاري++بن عبد++عبد اهللا  −٨٣٥

  ٣٧...........................................................................................بن غنام++عبد اهللا  −٨٣٦

ْأبو عبس احلارثي  −٨٣٧ َ........................................................................................٣٧  

ْبن اهلاد العتواري++عبد اهللا  −٨٣٨ ُ.......................................................................٣٩  

  ٤٠............................................................................................اهللا املدجلي++عبد  −٨٣٩

  ٤٢......................................................................................بن معاوية++عبد اهللا  −٨٤٠

  ٤٣...............................................................................بن يسار املزين++عبد اهللا  −٨٤١

  ٤٣...................................................................بن حاجب الفزاري++بد اهللاع  −٨٤٢

  ٤٤....................................................+بن نبيشة++علقمة++اهللا املزين, أبو++عبد  −٨٤٣

  ٤٥.............................................................................بن اخلطاب ++عمر  −٨٤٤

  ٥١................................األسد++بن عبد++سلمة++بن أبي++عمر: أبو حفص  −٨٤٥

  ٥٣.............................................................................بن احلكم السلمي++ُعمر  −٨٤٦

ِعمر اجلُمعي  −٨٤٧ َ..................................................................................................٥٥  

  ٥٦................................................................................................ُبن عمري++ُعمر  −٨٤٨

ه   ٥٧.....................................................................عثمان: من روى عن الن  ا

  ٥٧.............................................................................................بن عفان++نعثام  −٨٤٩

  ٦٤..............................بن مجح++بن حذافة++بن حبيب++بن مظعون++عثامن  −٨٥٠



  رابعاملجلد ال ٦٤٨

  ٦٨...........................................................................بن طلحة احلجبي++عثامن  −٨٥١

  ٧٠....................................................................بن حنيف األنصاري++عثامن  −٨٥٢

  ٧٢.................................................................العاص الثقفي++بن أبي++نعثام  −٨٥٣

  ٧٦............................................................األرقم++بن أبي++بن األرقم++عثامن  −٨٥٤

  ٧٧.................................................................................................من روى عن الن 

  ٧٧.....................................................................................طالب++بن أبي++علي  −٨٥٥

زء السابع عشر من   ٩١.................................................»معجم الصحابة« كتاب ا

  ٩٣.............................................................................................بن شيبان++علي  −٨٥٦

  ٩٥.................................................................................................بن طلق++علي  −٨٥٧

  ٩٦.............................................................................بن احلكم السلمي++علي  −٨٥٨

ه العباس   ٩٨.....................................................................من روى عن الن  ا

  ٩٨......................................اهللا ++املطلب عم رسول++بن عبد++العباس  −٨٥٩

  ١٠٣..................................................................................بن مرداس++العباس  −٨٦٠

  ١٠٥.......................................................................بن قيس احلجري++عباس  −٨٦١

  ١٠٦.............................................................طالب اهلاشمي++بن أبي++عقيل  −٨٦٢

ه عبد نصار++باب من روى عن الن  ا ن من قريش وا   ١١٠.......الر

  ١١٠.........................................................بن عوف++الرمحن++عبد: أبو حممد  −٨٦٣

  ١١٧.................بن عثامن الصديق++اهللا++عبد: بكر++بن أبي++عبد الرمحن  −٨٦٤



 ٦٤٩ بعرااملجلد ال  

  ١٢٠................................بن جندب++بن سمرة++الرمحن++عبد: أبو سعيد  −٨٦٥

  ١٢٣...............................................................بن عثامن التيمي++عبد الرمحن  −٨٦٦

  ١٢٤...........بن احلارث++عوف بن عبد++بن عبد++بن أزهر++عبد الرمحن  −٨٦٧

  ١٢٦............................................يغوث++بن عبد++بن األسود++عبد الرمحن  −٨٦٨

  ١٢٧.......................................................بن هشام++بن احلارث++عبد الرمحن  −٨٦٩

  ١٢٨..............................................................................بن هشام++عبد الرمحن  −٨٧٠

  ١٢٩...................عديمحيد السا++بن سعد, أبو++بن عمرو++عبد الرمحن  −٨٧١

ْأبو عبس  −٨٧٢ ْبن جبر++الرمحن++عبد: َ   ١٣٤.......................................بن عمرو++َ

  ١٣٥.........................................................بن شبل األنصاري++عبد الرمحن  −٨٧٣

  ١٣٨..........................................................++بن جارية++بن يزيد++عبد الرمحن  −٨٧٤

  ١٣٩............................................................................بن خباب++عبد الرمحن  −٨٧٥

ْبن قرط++عبد الرمحن  −٨٧٦ ُ................................................................................١٤١  

  ١٤٣................................................................بن يعمر الديلي++عبد الرمحن  −٨٧٧

  ١٤٤............................................................بن معقل السلمي++عبد الرمحن  −٨٧٨

  ١٤٥.................................................................بن عائذ الثاملي++عبد الرمحن  −٨٧٩

  ١٤٦.............................خيثمة++سربة النخعي, أبو++بن أبي++عبد الرمحن  −٨٨٠

  ١٤٧.............................................................بن حسنة اجلهني++عبد الرمحن  −٨٨١

  ١٤٨.....................................................................عقيل++بن أبي++عبد الرمحن  −٨٨٢



  رابعاملجلد ال ٦٥٠

  ١٥٠........................................................بن عائش احلرضمي++عبد الرمحن  −٨٨٣

  ١٥٢.............................................................بن أبزى اخلزاعي++عبد الرمحن  −٨٨٤

  ١٥٤..............................................................بن قتادة السلمي++عبد الرمحن  −٨٨٥

  ١٥٥.................................................................بن معاذ التيمي++عبد الرمحن  −٨٨٦

  ١٥٦..............................................................................بن املرقع++عبد الرمحن  −٨٨٧

َبن خنبش++عبد الرمحن  −٨٨٨ ْ َ...........................................................................١٥٧  

  ١٥٨.........................................................بن مسعود اخلزاعي++عبد الرمحن  −٨٨٩

َقراد++بن أبي++عبد الرمحن  −٨٩٠ ُ........................................................................١٥٩  

  ١٦٠...............................................................عبد الرمحن املزين, ومل ينسب  −٨٩١

  ١٦١...........................................................................بن معاوية++عبد الرمحن  −٨٩٢

  ١٦٢.............................................................بن علقمة الثقفي++عبد الرمحن  −٨٩٣

  ١٦٣................................................................................بن علي++عبد الرمحن  −٨٩٤

  ١٦٤..........................................................بن صفوان القريش++عبد الرمحن  −٨٩٥

  ١٦٥............................................................بن خبيب اجلهني++عبد الرمحن  −٨٩٦

  ١٦٥...........................................................عبد الرمحن بن الربيع الظفري  −٨٩٧

  ١٦٦...........................................................نصاريبن برش األ++عبد الرمحن  −٨٩٨

  ١٦٧............................................................بن عديس البلوي++عبد الرمحن  −٨٩٩

 ١٦٨.......................................بن ساعدة++بن عويم++بن عتبة++عبد الرمحن  −٩٠٠



 ٦٥١ بعرااملجلد ال  

  ١٦٩.....................................................................عمرية++بن أبي++عبد الرمحن  −٩٠١

  ١٧٠.................................................................................بن سنة++بد الرمحنع  −٩٠٢

  ١٧١.............................................................بن مل++الرمحن++عبد: أبو عثامن  −٩٠٣

  ١٧٣........................................................................أمية++بن أبي++عبد الرمحن  −٩٠٤

  ١٧٤............................................................بن غنم األشعري++عبد الرمحن  −٩٠٥

  ١٧٤.............................................................................بن يربوع++عبد الرمحن  −٩٠٦

  ١٧٥.................................................................................بن عبد++عبد الرمحن  −٩٠٧

  ١٧٥..............................................................................بن سهل++عبد الرمحن  −٩٠٨

ادي والعشرون من كتاب  زء ا عجم«ا   ١٧٧.....................................................»ا

  ١٧٩........................................................................ عاصم املنقريبن++قيس  −٩٠٩

  ١٨٢.................................................................غرزة الغفاري++بن أبي++قيس  −٩١٠

  ١٨٣..................................................................بن السائب املخزومي++قيس  −٩١١

  ١٨٤........................................................................................بن النعامن++قيس  −٩١٢

  ١٨٥..................................................يد األنصاريبن عب++قيس: أبو بشري  −٩١٣

  ١٨٦.........................................................................................أبو رصمة قيس  −٩١٤

  ١٨٧.....................................................................................................أبو جبرية  −٩١٥

  ١٨٩..............................................................................................بن قهد++قيس  −٩١٦



  رابعاملجلد ال ٦٥٢

  ١٨٩.............................................................................................بن رافع++قيس  −٩١٧

  ١٩٠......................................................................بن السكن++قيس: بو زيدأ  −٩١٨

  ١٩١...........................................................................................بن خمرمة++قيس  −٩١٩

  ١٩١.......................................................................................بن خارجة++قيس  −٩٢٠

  ١٩٢.......................................................................كاهل++بن عائذ, أبو++قيس  −٩٢١

  ١٩٤.........................................................................................بن طخفة++قيس  −٩٢٢

  ١٩٤..........................................................................................بن عمرو++قيس  −٩٢٣

  ١٩٥.......................................................................................بن احلارث++قيس  −٩٢٤

  ١٩٦............................................................................................قيس اجلذامي  −٩٢٥

  ١٩٧...........................................................................................غنيم++قيس أبو  −٩٢٦

  ١٩٨.......................................................................................بن احلارث++قيس  −٩٢٧

َبن سلع األنصاري++قيس  −٩٢٨ َ.......................................................................١٩٩  

  ٢٠٠......................................................................بن عبداهللا األسدي++قيس  −٩٢٩

  ٢٠٠......................................................................................بن احلصني++قيس  −٩٣٠

  ٢٠١...........................................................................صعصعة++بن أبي++قيس  −٩٣١

  ٢٠١............................................................................................قيس التميمي  −٩٣٢

  ٢٠٢..........................................................قيس: نابغة بني جعدة, واسمه  −٩٣٣

  ٢٠٣................................................................................بن اخلشخاش++قيس  −٩٣٤



 ٦٥٣ بعرااملجلد ال  

ه قتادة   ٢٠٤............................................................باب من روى عن الن  ا

  ٢٠٤........................................................................................بن النعامن++تادةق  −٩٣٥

  ٢٠٦.........................................................................بن ملحان القييس++قتادة  −٩٣٦

ْجون++بن األعور, أبو++قتادة  −٩٣٧   ٢٠٧..............................+بن قتادة التميمي++َ

  ٢٠٧..............................................................................................بن أوىف++قتادة  −٩٣٨

  ٢٠٨.........................................................................بن قتادة++هشام++قتادة أبو  −٩٣٩

  ٢٠٩....................................................................بن كعب األنصاري++قرظة  −٩٤٠

  ٢١٠.......................................................................بن خمارق اهلاللي++قبيصة  −٩٤١

  ٢١٢......................................اهلاللي: إنه البجلي, ويقال: قبيصة يقال  −٩٤٢

  ٢١٣.......................................................................ّبن وقاص الليثي++قبيصة  −٩٤٣

ه قMبة   ٢١٥............................................................................................................من ا

  ٢١٥...........................................................................................بن مالك++قطبة  −٩٤٤

  ٢١٦............................................................................بن عامر البدري++قطبة  −٩٤٥

  ٢١٦...............................بن إساف++يس ابن جريربن قتادة السدو++قطبة  −٩٤٦

  ٢١٧......................................................................................بن مظعون++قدامة  −٩٤٧

  ٢١٧....................................................بن عامر الكالبي++بن عبداهللا++ُقدامة  −٩٤٨

ْبن أشيم++َقباث  −٩٤٩ َ..........................................................................................٢١٩  



  رابعاملجلد ال ٦٥٤

  ٢٢١...............................................................................حدرد++ أبيبن++َقعقاع  −٩٥٠

  ٢٢١......................................................................................بن معبد++القعقاع  −٩٥١

َقثم  −٩٥٢   ٢٢٢................................................................املطلب++بن العباس عبد++ُ

  ٢٢٣...............................................بكر الصديق ++القاسم موىل أبي  −٩٥٣

  ٢٢٤..............................................................................بن الربيع++أبو العاص  −٩٥٤

َقهيد  −٩٥٥   ٢٢٤.........................................................بن مطرف الغفاري ++ُ

  ٢٢٥..........................................................................................+بن قيس++قيظي  −٩٥٦

  ٢٢٦....................................................................ُقشري: أبو إرسائيل واسمه  −٩٥٧

  ٢٢٦.............................................................................................قارب الثقفي  −٩٥٨

  ٢٢٧............................................بن قرة++معاوية++بن إياس املزين, أبو++قرة  −٩٥٩

ُبن دعموص النمريي++قرة  −٩٦٠ ْ ُ.....................................................................٢٢٩  

َبن هبرية العامري++قرة  −٩٦١ َ ُ............................................................................٢٣٠  

  ٢٣٢.......................................................................................................أبو زمعة  −٩٦٢

ه كاف ن ابتداء ا   ٢٣٥............باب الكاف تسمية من روى عن الن  

  ٢٣٥..................................بن عمرو البدري السلمي++كعب: أبو اليرس  −٩٦٣

ْبن عجرة األنصاري++كعب  −٩٦٤ ُ...................................................................٢٣٧  

  ٢٤٠............................عبداهللا++بن مالك السلمي األنصاري أبو++كعب  −٩٦٥



 ٦٥٥ بعرااملجلد ال  

  ٢٤٤......................................................بن مرة السلمي ثم البهزي++كعب  −٩٦٦

  ٢٤٦...................................................................بن عاصم األشعري++كعب  −٩٦٧

  ٢٤٧.................................................................................أبو مالك األشعري  −٩٦٨

زء الثاني والعشرون من  عجم«ا   ٢٥١......................................................»كتاب ا

  ٢٥٣.................................................بن عمرو اخلزاعي++كعب: أبو رشيح  −٩٦٩

  ٢٥٦.......................................................................................بن عياض++كعب  −٩٧٠

  ٢٥٧..............................................................................................بن زيد++كعب  −٩٧١

  ٢٥٨..........................................................................................بن ثعلبة++كعب  −٩٧٢

  ٢٥٩..............................................................................................بن زيد++كعب  −٩٧٣

  ٢٥٩...........................................................................................بن جبار++كعب  −٩٧٤

  ٢٦٠...........................................................................................عمروبن ++كعب  −٩٧٥

  ٢٦١..........................................................................................بن عدي++كعب  −٩٧٦

  ٢٦٢.....................................................................بن حصني++ّكناز: أبو مرثد  −٩٧٧

  ٢٦٣.........................................................................بن علقمة اخلزاعي++كرز  −٩٧٨

  ٢٦٤................................................................................................................كرز  −٩٧٩

  ٢٦٥........بن محاس++بن عبيد++بن احلصني++كلثوم: ُأبو رهم الغفاري  −٩٨٠

ه كردم   ٢٦٨..............................................................................................................من ا

  ٢٦٨.........................................ميمونة بنت كردم++بن سفيان, أبو++كردم  −٩٨١



  رابعاملجلد ال ٦٥٦

  ٢٦٩........................................................السائب األنصاري++بن أبي++كردم  −٩٨٢

  ٢٧٠............................................................................................................كردمة  −٩٨٣

  ٢٧١................................................................................................................كثري  −٩٨٤

  ٢٧١........................................................املطلب++بن عبد++بن العباس++كثري  −٩٨٥

  ٢٧٢.................................بن أسيد++عبدالرمحن موىل خالد++كيسان, أبو  −٩٨٦

  ٢٧٣...........................................................................................................كيسان  −٩٨٧

  ٢٧٤.......................................................................................نافع++كيسان, أبو  −٩٨٨

  ٢٧٤.......................................................................................بن احلارث++كريم  −٩٨٩

  ٢٧٥.....................................................................بن حنبل++بن عبداهللا++كلدة  −٩٩٠

  ٢٧٦......................................................................بن شهاب اجلرمي++كليب  −٩٩١

ُْكليب اجلهني  −٩٩٢ َ............................................................................................٢٧٧  

ّبن حرم++كليب  −٩٩٣ َ...........................................................................................٢٧٨  

  ٢٧٩..........................................................................................كهمس اهلاللي  −٩٩٤

  ٢٨٠........................................بن أبرهة اليحصبي أو األصبحي++كريب  −٩٩٥

ُْكدير الضبي  −٩٩٦ َ...............................................................................................٢٨٠  

ممن روى عن الن  اب ه    ٢٨٢.............................................................تداء ا

  ٢٨٢..............................................................................بن الربيع++أبو العاص  −٩٩٧

  ٢٨٣...............................بن املنتفق العقيلي++بن عامر++لقيط: أبو رزين  −٩٩٨



 ٦٥٧ بعرااملجلد ال  

  ٢٨٦...........................................................................................بن صربة++لقيط  −٩٩٩

  ٢٨٧...................................................................................................جاللجال  −١٠٠٠

ّلبي  −١٠٠١ َ َبن لبا++ُ َ................................................................................................٢٨٩  

ه مالك ه ميم باب من ا   ٢٩٠....................من روى عن الن  ابتداء ا

ْأسيد++بن ربيعة البدري, أبو++مالك  −١٠٠٢ َ ُ................................................٢٩٠  

  ٢٩٢............................................بن التيهان البدري++مالك: أبو اهليثم  −١٠٠٣

  ٢٩٤.........................................................بن صعصعة األنصاري++مالك  −١٠٠٤

َحبة البدري++بن عمرو, أبو++مالك  −١٠٠٥ َّ َ..................................................٢٩٩  

  ٣٠٠..................................................رصمة الامزين++بن قيس, أبو++مالك  −١٠٠٦

  ٣٠١...............................................األحوص++أبي++بن نضلة, أبو++مالك  −١٠٠٧

  ٣٠٤...............................................بن ربيعة السلولي++مالك: أبو مريم  −١٠٠٨

  ٣٠٥......................................................بن احلويرث++مالك: أبو سليامن  −١٠٠٩

َبن هبيرة++مالك  −١٠١٠ ْ َ   ٣٠٦........................بن احلارث++بن مسلم++بن خالد++ُ

  ٣٠٧.............................................................بن عمري++مالك: أبو صفوان  −١٠١١

  ٣٠٩.......................................................................بن عمري الشاعر++مالك  −١٠١٢

  ٣١٠.......................................................................بن عمري احلنفي++مالك  −١٠١٣

  ٣١١..............................................................................مالك++مالك, أو أبو  −١٠١٤



  رابعاملجلد ال ٦٥٨

  ٣١٢..................................................................بن عمرو القشريي++مالك  −١٠١٥

  ٣١٣...................................................................................بن عتاهية++مالك  −١٠١٦

  ٣١٤.................................................................بن عبداهللا اخلزاعي++مالك  −١٠١٧

  ٣١٤..........................................موسى الغافقي++بن عبداهللا, أبو++مالك  −١٠١٨

  ٣١٥.................................................................بن عبداهللا اخلثعمي++مالك  −١٠١٩

  ٣١٦.........................................................................................بن أمحر++مالك  −١٠٢٠

ِبن أحيمر++مالك  −١٠٢١ ْ َ ُ....................................................................................٣١٧  

  ٣١٨...................................................................بن مرارة الرهاوي++لكما  −١٠٢٢

  ٣١٩..................................................العرشاء++أبي++ِبن قهطم, أبو++مالك  −١٠٢٣

  ٣٢١.....................................................................بن يسار السكوين++مالك  −١٠٢٤

  ٣٢١......................................................................................مالك القشريي  −١٠٢٥

زء الثالث عجم« والعشرون من ا   ٣٢٥......................................................»كتاب ا

  ٣٢٧.................................................................بن عبداهللا املعافري++مالك  −١٠٢٦

  ٣٢٨...............................................بن سنان األنصاري اخلدري++مالك  −١٠٢٧

َبن مالك الروايس++عمرو  −١٠٢٨ ُ...................................................................٣٢٩  

  ٣٢٩.......................................................................................بن عقبة++مالك  −١٠٢٩

ْبن الدخَشم++مالك  −١٠٣٠ َّ................................................................................٣٣٠  



 ٦٥٩ بعرااملجلد ال  

  ٣٣١.................................................................بن عبداهللا األوييس++مالك  −١٠٣١

  ٣٣٢..........................................................بن اخلشخاش العنربي++مالك  −١٠٣٢

  ٣٣٢...............................................................بن قيس++مالك: بو خيثمةأ  −١٠٣٣

  ٣٣٤...................................................................بن مرارة++مالك: أبو هالة  −١٠٣٤

ن  يرو عنه حديثا ه مالك من أهل بدر    ٣٣٥..................................ن ا

  ٣٣٥.....................................................................................بن عمرو++مالك  −١٠٣٥

  ٣٣٥.....................................................................................بن قدامة++مالك  −١٠٣٦

  ٣٣٥......................................................................................بن نميلة++مالك  −١٠٣٧

  ٣٣٦...................................................................................بن مسعود++مالك  −١٠٣٨

  ٣٣٦.................................بن دارم++بن عوف++مالك ونعامن ابنا خلف  −١٠٣٩

  ٣٣٦..................بن عبداألعلم++بن عمرو++بن عبيد++بن أوس++مالك  −١٠٤٠

  ٣٣٦.............................................بن احلدثان النرصي++بن أوس++مالك  −١٠٤١

  ٣٣٧..............................................بن حجر++بن عبداهللا++بن أوس++مالك  −١٠٤٢

ه معاذ   ٣٣٩...............................................................ن روى عن الن  من ا

  ٣٣٩....................................................بن عمرو السلمي++بن جبل++معاذ  −١٠٤٣

  ٣٤٨.............................بن حرام++بن زيد++بن اجلموح++بن عمرو++معاذ  −١٠٤٤

  ٣٤٩.....................................................................................أبو زهري الثقفي  −١٠٤٥



  رابعاملجلد ال ٦٦٠

  ٣٥٠..........................................................................اجلهنيبن أنس ++معاذ  −١٠٤٦

  ٣٥٢.................................................................بن عفراء األنصاري++معاذ  −١٠٤٧

  ٣٥٣..........................................................................معاذ, رجل من التيم  −١٠٤٨

  ٣٥٤....................................................................حليمة القارئ++معاذ, أبو  −١٠٤٩

  ٣٥٤.............................بن عامر++بن خالد++بن ميرس++بن ماعص++معاذ  −١٠٥٠

  ٣٥٤.............................بن غنم++بن مالك++بن سواد++بن احلارث++معاذ  −١٠٥١

  ٣٥٤.................................................................بن سواد++بن احلارث++معاذ  −١٠٥٢

  ٣٥٥.........................................................................................بن زهرة++معاذ  −١٠٥٣

  ٣٥٥.............................................................بن األسود++بن عمرو++املقداد  −١٠٥٤

  ٣٦٠..............بن معدي كرب++املقدام: حييى++أبو كريمة, ويقال أبو  −١٠٥٥

Mلب ه ا   ٣٦٤...........................................................باب من روى عن الن  ا

ْ صبيرة السهميبن++وداعة++بن أبي++املطلب  −١٠٥٦ َ ُ..................................٣٦٤  

ه مسلم   ٣٦٧..............................................................باب من روى عن الن  ا

  ٣٦٧.........................................................رائطة++مسلم جد ابن أبزى أبو  −١٠٥٧

  ٣٦٧...............................................................بن احلارث التميمي++مسلم  −١٠٥٨

  ٣٦٨.................................................................مسلم اخلزاعي املصطلقي  −١٠٥٩

  ٣٦٩.................................................................................بن السائب++مسلم  −١٠٦٠



 ٦٦١ بعرااملجلد ال  

  ٣٦٩.............................................................عقرب++بن عمرو, أبو++مسلم  −١٠٦١

  ٣٧٠...........................................................................مسلم, والد عوسجة  −١٠٦٢

  ٣٧١.........................................................................................مسلم القريش  −١٠٦٣

  ٣٧١.......................................................................................بن رياح++مسلم  −١٠٦٤

  ٣٧٢..................................................................................أبو غادية اجلهني  −١٠٦٥

ه معقل ِمن روى عن الن  من ا ْ َ َ................................................................٣٧٤  

ِمعقل  −١٠٦٦ ْ َبن يسار, أبو++َ   ٣٧٤...................................................................علي++َ

  ٣٨٠.........................................سنان ++بن سنان األشجعي, أبو++معقل  −١٠٦٧

  ٣٨٣.....................................................................................بن اهليثم++معقل  −١٠٦٨

ِّبن مقرن, أبو++معقل  −١٠٦٩   ٣٨٤.....................................................عمرة املزين++ُ

  ٣٨٦..............................بن نضلة العدوي++ن نافعب++بن عبداهللا++معمر  −١٠٧٠

زء الرابع والعشرون من  عجم«ا   ٣٩١.......................................................»كتاب ا

  ٣٩٣.....................................................................بن حزم النجاري++معمر  −١٠٧١

  ٣٩٤..................................................................................بن احلارث++معمر  −١٠٧٢

ّمر  −١٠٧٣   ٣٩٥..........................................................................بن كعب البهزي++ةُ

  ٣٩٨...........................................................ّبن مرة العامري++يعىل++ّمرة أبو  −١٠٧٤

  ٤٠٠.............................................................................................مرة الفهري  −١٠٧٥



  رابعاملجلد ال ٦٦٢

  ٤٠٢...............................................املسور++بن نوفل الزهري, أبو++خمرمة  −١٠٧٦

  ٤٠٣..................................................................بن نوفل++بن خمرمة++املسور  −١٠٧٧

َّمسور  −١٠٧٨ َ   ٤٠٩.........................................................................بن زيد الاملكي++ُ

ه معاوية   ٤١٠.............................................................َمن روى عن الن  من ا

  ٤١٠.......بن حرب++صخر: سفيان++بن أبي++أبو عبدالرمحن معاوية  −١٠٧٩

  ٤٢٦................................................................بن حيدة القشريي++معاوية  −١٠٨٠

  ٤٢٨.................................................................بن احلكم السلمي++معاوية  −١٠٨١

ِبن حديج التجيبي++معاوية  −١٠٨٢ َ...............................................................٤٣١  

  ٤٣٣.................................................................بن جامهة السلمي++معاوية  −١٠٨٣

  ٤٣٥.....................................................بن مقرن املزين++بن سويد++معاوية  −١٠٨٤

  ٤٣٦........................................................................................معاوية اهلذلي  −١٠٨٥

  ٤٣٧.................................................................................بن عبداهللا++معاوية  −١٠٨٦

  ٤٣٧.....................................................................بن معاوية املزين++معاوية  −١٠٨٧

  ٤٣٩.........................................................................................معاوية الليثي  −١٠٨٨

ة ه مغ   ٤٤٠....................................................................................................باب من ا

  ٤٤٠..............................................عبداهللا++بن شعبة الثقفي, أبو++املغرية  −١٠٨٩

  ٤٤٥.........مغرية: هاملطلب, واسم++بن عبد++بن احلارث++أبو سفيان  −١٠٩٠



 ٦٦٣ بعرااملجلد ال  

ه مسعود++من روى عن رسول ن ا   ٤٤٧....................................................اهللا  

  ٤٤٧...................................................................بن عمرو القاري++مسعود  −١٠٩١

  ٤٤٨...............................................................بن األسود القريش++مسعود  −١٠٩٢

  ٤٥٠.................................................................بن ربيعة الزهري++مسعود  −١٠٩٣

َبن هنيدة++مسعود  −١٠٩٤ ْ َ ُ..................................................................................٤٥١  

  ٤٥٢...................................................................بن سعد احلارثي++مسعود  −١٠٩٥

  ٤٥٣....................................................................بن سعد الزرقي++مسعود  −١٠٩٦

  ٤٥٣.....................................................................................بن يزيد++مسعود  −١٠٩٧

  ٤٥٤...................................................................................بن أوس++مسعود  −١٠٩٨

  ٤٥٥...........................................حممد األنصاري ++بن زيد, أبو++مسعود  −١٠٩٩

  ٤٥٨..................................................................بن احلكم الزرقي++مسعود  −١١٠٠

مود ه    ٤٦٠..................................................................................................باب من ا

  ٤٦٠.............................................................بن مسلمة األنصاري++حممود  −١١٠١

  ٤٦١..............................................................بن الربيع األنصاري++حممود  −١١٠٢

  ٤٦٢..................................................................بن لبيد األنصاري++حممود  −١١٠٣

ه مرثد++من روى عن رسول َاهللا  من ا ْ َ........................................................٤٦٤  

َمرثد  −١١٠٤ ْ   ٤٦٤...............................................................مرثد الغنوي++بن أبي++َ



  رابعاملجلد ال ٦٦٤

  ٤٦٦.....................................................................بن ظبيان البكري++مرثد  −١١٠٥

  ٤٦٧......................................................................بن ربيعة العبدي++مرثد  −١١٠٦

َثبت بأهم املصادر واملراجع ا   ٤٧٠.............................ملعتمد عليها يف التحقيقَ

  ٤٩٣............................................................................................................فهرس اآليات

  ٥٠٣......................................................................................................فهرس األحاديث

  ٥٩١.........................................................................................................فهرس الصحابة

  ٦٤٤..................................................................................................فهرس املوضوعات

* * * 
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