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•ا-الآُذاءئ

٠
الأوذامئ

ونسومم:ونسيم اسمه 

الدمنقي،امي، الشالأوزاعي، يحمد، بن عمرو بن الرحمن همد 
المشهولأالحافظ الفقيه العلم، الإمام 

مائلمن الرب من بملون والأوزلع؛ الأوزيع، إلى به نوالأوزاعي؛ 
.حاليا ارة العمباب — الفراديس باب قرب بدمشق قرية نرلوا شتى، 
•يهم لسكنا٥ إلهم الاوراعى الإمام ونسهب إلهم، المحلة فنست 

أبيبن يحنى عم ابن وهو نياني، جمثري، عربي، والأوزاعي؛ 
لحأ.القياتير عمرو 

كانمنهم، يكن ولم الأوزاعي، عثرو بن الرحمن )همد الخاري؛ قال، 
حئتر(رى.من والأوزح فيهم، نزل 

منهو )ليس ون: يهولأصحابنا سمممن، حارحة: بن الهيثم ال وق
فريةنزل كان إنما لخا، القناني غغرو أبي بن يحيى عم ابن هو الأوولع، 

/٢١)المزاديس(رأ؛.باب، من حرجت إذا بدمتق )قرية الهيثم: قال الأوزلع(• 

\'.U/Tالأوط التاريخ ، n-،/oالكسر التاريخ )١( 
الحال.على )لتا( ونصب النسب، لازق أي لتا(؛ عمه رابن ومعنى ه'آ/؛ها« عساكر ابن تاريخ )٢( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء الّعودين 

بنالرحمن عبد عمرو )أبو ر)الكنى((: كتاب في الحاكم أحمد أبو وقال 
الئ—ياني،غئرو أبي بن يحيى عم ابن المحاني، الأوزاعي يحمد بن عمرو 

بابمن خرجث إذا بدمشق قرية الأوزلع إن قيل؛ وقد جمتر، من والأوزلع 
الشامبحديث علامة وكان — عمير بن أحمد على القول هدا وعرصت الفراديس، 

٠.القبائل(ر أوزلع من لأنه أوزاعي، قيل؛ إنما وقال؛ يرصه، فلم - أهلها اب وأن

شتى(•نائل من والأوزيع جمري، )الأوزاعي ربيعة؛ بن صئرة وقال، 
فيوذكره حبممة، أبي بن بكر أبا رسمعت زئر؛ بن سليمان أبو وقال 

إلىالقول هدا تنب ولم همدان. من تهلن الأوزلع قال؛ ))التاريخ((، كتاب 
موصععلى وقع اسم لأنه أصح، صمرة وقول بصحيح، هو وليس أحد، 

منبقايا الإسلام صدر في سكنه بالأوزلع، يعرف دمشق بزبض مشهور 
شتى(•نائل 

إذاالقوم على الشيء ورعت تقول: الفرق، رالأوزلع؛ الأضمعي: وقال 
له(.واحد لا جمع اسم وهدا عليهم، فرقته 

الاسم(.هن.ا يجمعهم العرب، من بعلون روالأوزلع الرياشي؛ وقال 
ربيعة(.بن صمرة قاله لما تصديئ روهازا رئر: بن نليمان أبو قال 

معهمهجرثه كانت لأنه الأوزاعي سمي، رإنما الوليد؛ بن، العباس وقال 
ا.تيبان(ر بني، من، 'محاني وهو إليهم، محيا 

هوعمير؛ بن وأحمل . TY(/\yالكمال تهذيب مختصره هّآ/مأها، عساكر ابن تاريخ )١( 
النبلاءأعلام سير انظر: الشام. محدث الحائل الإمام حوضا، ابن 

والكلام ٠٣١٣-  nY/Wالكمال تهذيب مختصره ، ١٥٥. \ oi/TQاكر عابن تاريخ )٢( 
كفاية.ذكرناه وفيما طويل، هذا في 



٧ا •ا-الآذذاءئ 

كنيته.

الناس.بها وخامحليه الجميع، بها كناه عمرو، أبا يكنى 

•صث^ه 

الأوزاعئعلى )رأيت، ال،: قخالد، بن محندقة حدثنا مشهر: أبو قال 
نراقة(زا؛.ابن أيام في سوداء، قلنئوة 

قوىوكان الأوزاعي )رأيت الئلمي؛ الرحمن عبد بن محمد وقال 
بالجناء(رآا.يخضب، وكان نمرة، به اللحية، حفيم، الربعة، 

شيئأ(رم.لها يرخي فلا بمشم، الأوزاعئ )رأيت مزيد؛ بن الوليد وقال 

وثمائلم:سيرته 

منحماعة عهود وثهل. والعبامئة، الأموية الدولتين الأوزاعى عاهبمر 
أيامؤإقاد الأمويين عرش زوال وعابس العباس، وبني أمية بني خلفاء 

الدولتينرس في وغ وما تقليامتا، ص الحكم اعثور ما وعايش العباسيين، 
مواقفث،ذلك في له وكان وحمض، ورفع وجرر، ومد ، وحروب، فتن من 

بالحق.وقوله ومناصحته وثباته المسلم العالم جلالة عن تنبئ 

والحضاريالعلمي بالازدهار الأوزاعي عاشها التي الحقبة وامتازمت، 
وأكابرالصحابة، ار صغبعض س العلماء بكثرة ذلك وتمثل المدني، 

سرائت،بن الأعلى عبد بن ءثمان هو مرائة: وابن . ٧٢٤، ٢٦٣ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
منظورلابن ء-اكر ابن مختمر انفلر: الملك. عبئ بن يزيد بن الوليد أيام في دمثق أمتر كان 

.T\o/Uمخمره هم/ااها، اكر عابن ظريح )٢( 
\.ry/Uالملأء أعلام مر )٣( 



٨
الهجريالثاني القرن في المقهاء ال4حدامن ف

والمحدثينالمسرين من جماعة ونيؤغ التابعين، أتاع وأشمة التابعين 
ازدهارْع التعريب، وحركة التدوين، وانتشار والكقاب،، والأدباء والفقهاء 
المصر.ذاك يميز مما ذللث، وغير والإدارة، الممران 

صديقتولاه ئم حجرها، في وربته أمه ينعته يتيما، الأوزاعي نشأ 
بعث،في حؤج ثم للديوان، وصمص كفالته، وأحشن عليه يحدب لأبيه، 

أبيبن يحيى الحافظ الإمام الجليل بشيخه هناك فالقي الثماقة، إلى 
ومحهعليه، فحرص الفتى، بهيا إعجابه يكتم أن يملكا لم الذي كثير، 

٤١٠٠باليصره اللحاق على وحصه علمه، من  البصريالحز من  ١١
ستربن•وابن 

وتطلمثؤبالميادة، نفشه وتعلمثؤ الملم، إلى الشاب، همة واتجهت، 
بينفجمع الأوفر، بالنصسي، ذللث، من فأحد الأمور، معالي إلى روحه 

بآنيصلي رآْ مى شبهه ويد بالحق، والمول، والزهد والويع والملم الميادة 
كأنهربه يدي بين وهف، ؤإذا المزين، عبد بن عمر صلاة يه تشصلاته 
والدعاء،الدكر على يمل محلاته من الفرنخ وبعد ؤع، الخشمن أعمى 

فيويجتهد المعاد، يقر في معهم فيفيض وتلامدته باحوانه اجتمع ولريما 
ويكثرالمحمل، في يضهلجع لا كان الحج ؤلريق في وهو إنه حتى المبادة 

والمج.القرآن وتلاوة النوافل من 

والحلم،والتواضع والكرم، الخاء كله: ذلالث، إلى الأوزاعي وجمع 
الخيرؤإرادة اللم، وحللأب لتلأميد.ْ والتواضع لهم، واللين بالناس والرأفة 

عنه.المحؤج ليرقع ذمي يشأن الأمراء أحد إلى كشب، إنه حتى أحد، لكل 
والجرأةوالشاء، بالصفاء راء والأماء الخلفْع يرته حموتميزمحث، 





الهجرىالثاني القرن مى الفقهاء المحدمن ف ١ ٠
 Y ٠-سسسسء____ِِ_ِ -.ّ. ّ .. . ........ ه---—

أمرء:بداية 

مولدكان ول: ينأبى، رس—معت مزيد: بن الوليد بن العباس قال 
أبيرأت فما بيروت، إلى أمه نقلته نم ومشؤ0 بتغلتك، الأوزاعي 

بحانم،نيقول: فكان منه، تعجنه الدنيا، فى رآه مما شيء من يتعجب، 
إلىبلد من تنمله امرأة حجر في فقيرأ يتيما الأوزاعي؛ لكن تشاءأ ما تقعد 
عجزتبني، يا يقول؛ ئم رأيته• حبشا بلعته بأن فيه حخملث، حرى وقد بلد، 

قئللكمة منه سمحست، ما ه، نففى أذبه وأولادها ها أنفتودين، أن الملوك 
يقهقه،حتى خبماحكا رأيته ولا عنه، إثباتها إلى مستمعها احتاج إلا فاصله 

فىأقول الثغاد ذكر فى أخد إذا كان ولقد باكيا، إلا شيء إلى يلشت، ولا 
فيه(ص.ذنم، ثرى ولا يبك؟؛ لم قلتؤ المجلس في أترى نفي: 

قالوا:ثيوحهم عن مزيد بن الوليد بن عباس سمعت، المنوي: وقال 
بنافمؤ الصبيان، مع ألعن، فدهبته صغير، وأنا أبي )مات الأوزاعي: قال 

وست،رأوْ، حين الصبيان قفز قال: — حليلأ الحرب، من شيخا وذكر — فلأن 
قدهن،أباك. الله يرحم أحي، ابن فقال: فاحبرئه، أنستؤ؟ من ابن فقال: أنا، 
عليناوصرب، الديوان، في فألحقني بالعت،، حتى معه فكنتا بيته، إلى بي 

حرجنافلما الجامع، مسجد ولحلنا اليمامة قدمت، فلما القمامة، إلى بعثا 
يقول:نمط، متجا كثير أبي بن يحيى رأيت، أصحابنا: من رحل ر قال 

عنهوكتجق ته فجالقال: ابؤ، الثهدا من أهنأ البعث، هدا في رأيتؤ ما 
لكه(رأا.فاحترق عشر، ثلاثة أو كتابا، عشر أربحة 

الأخيرالجزء والتعديل الجرح تقدمة وفي إا/ها'ا، مختصره ، ١٠٨- \ BW/Toساكر عابن تاريخ )١( 
٠٢١٧ص منه، 

\,oaIToعساكر ابن تاريخ والتاريخ المعرفة )٢( 
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ورقتهوخشيته، عبادته 

)رأيتال: قلم، مبن الوليد حدننا صالح: بن صفوان قال ** 
عنويخبرنا مى، التهللع حتى اش يذكر مملاه فى يثيهت الاوراعى 

بعض،إلى بعضهم قام الثمي طلعت فإذا هديهم، كان ذلك أن الشنق: 
دسه(را؛.فى والتممه اه، ذئر فى فافاصوا 
أحدأنكلم لا الأوزاعي )كان الضنعاني: سد بن اللك عبد قال 

٢.أحابه(ر أحد كلمه فإن اش، يدكن حتى الفجر صلاة بعد 
)منيقول: عثمان، بن عبيدة سمعت، مزيد: بن الوليد بن العباس وقال 

قائمارأيته إذا كنت، العبادة، أنر من عليه يرى بما اكتفى الأوزاعي إلى نظر 
؛•روح(ل فيه ليس جد إلى تنفلر كأنما يصلي 

)رأيناقال: المنير، بن بثر حدئنا الجوهري: معيد بن إبراهيم وقال 
الخشوع(ر؛ا.من أعمى كأنه الأوزاعي 

الأوزاعيرئي )ما يقول: مشهر، أبا سمعتا حالي: بن إسحاق قال ** 
كماأحيانا، يتبسم كان ؤإنما نواحيه، تبدو حتى صاحكا ولا قئل، باكيا 
وبكاء(ص.وقرآنا صلاة الليل يحيي وكان الحدبثارْا، في روي 

الملأء\اا\\.مترأعلام  Molroعاكرابن تاريخ )١( 
محمدبن وعبد . TOUوة،/الصفصفة ه'ا/ا-بما، ام عابن تاريخ \-اس ة الحلي)٢( 

اكهذسا.رحال من وص دمشق، حننعاء إلى ونسبته الأوزاعى، أصحاب من 
.٢١٨ص والتعول، الجرح تقدمة )٣( 
،٢٥٧الصفوة؛/وصفة \اس الحلية في وص ، ٣٢٦/١٤مختصرْ ماكر ابن ^ )٤( 

الوليد-بن بشر طريق من 
منهأرى حتى صاحكأ قظ منتجؤعا . النيئ رأيث )ما نالت: ها عائشة السيدة روته ما يريد )٥( 

وغيرهما.، ٨٩٩حديث وملم: ، ٦٠٩٢، ٤٨٢٨حديثر البخاري؛ أحرجه يتبشم(. كان إنما لهواته، 
أ\اسمختصره عاكر ابن تاريخ )٦( 



الهجرىالثاني القرن فى الفقهاء انميدثؤن لمي ١٢

الأوزاعي،امرأة على )دخلت قالت؛ أمي، حدثتني عفان: بن عمير قال 
يكونأن أخاف أخنى، يا فقلت: مبلولأ، عليه يصلى الذي الحصير فرأيت 
الشيخ(راا.دمؤغ ذلك وقالت: فبكت الحصير، على باد الصبئ 

النميري،حماد بن إسحاق حدثني مزيد: بن الوليد بن العباس وقال 
صلاةبعد عليها ردخلق قالت: الأوزاعى، أهل تداخل وكانت، أمه، عن 

غفلتأراك أملثؤ، وك1تك جويرية! قالت،: بلد، المجد في ؤإذا الصبح، 
فكررت،عني، فشغلت الشيح، مجد في باد حتى الصبيان بحص عن 

يوم(ر"ى.كل تبح ئكدا قالت: طيها كررت فلما المسألة، طيها 
يحيىفقال صلائه، فأعجبنه يصلى، قائم وهو كثير أبى بن يحيى ئيحه ورآه 
الفتى(امهذا س العزيز عبد بن بعمر صلاة أشة قظ مصليا رأيت، رما لجلسائه: 

ماللث،،بن أنس ا طيهأثنى قد ز العزيعبد بن عمر وصلاة قلت،: 
•ه النبي بصلاة وشبهها 

يقول:لم منبن الوليد كان المودن: ح صالبن صفوان ال ق ٠٠
الأوناءتي(ر"•س الماد؛ في اجتهادا أكم يأبق )•ا 

الأوزاعذرلكن قال؛ أبي، أحرني مزيد، بن الوليد بن الماس وقال 
إلاممل زوال طيه أتى ما طيه، موي بأحد يمع لم شي؛ طى العبادة من 

يصلي(رْ/قائم فيه وهو 

مخمرْ_ T0عاكر ابن تأريخ )١( 
.١٩٧- 0س\ اكر عابن تاريخ ، ٢١٨ص واكُديل، الجرح تقدمة )٢( 

\.o^/yoاكر عابن تاريخ ، ١٨٦ص والتعديل، المح تقدمة ( ١٢)
ه'؟/ْآا.عساكر ابن تاريخ )٤( 
xnlMمختصرْ  i\u/roاكر عابن -اريخ ره( 



١٣إ•ا-الآذذاءف 

)لقيتهيقول: علقمة، بن عقبة ممعى مزيد: بن الوليد بن العباس وقال 
المسجد،باب على الجمعة إلى رائحا الجمعة يوم _ الأوزاعي مني ي— 
صلائهالإمام خروج قل عليه فاحصسق فاتبعئه، لحل ثم عليه، لمت ق

٢.ر كله( حننا ونجوده وركوعص قيامه كان ركعة، وثلاثين أربعا 
فرانا،له فمرذنا أبي، على الأوزاعي رنزل سلام: بن لمه توقال 

بئعال_،(رآا.مبطن هو فإذا حميه، ونزعط حاله، على فأصبح 
يقول:ربيعه، ين صمرة مهت، مالرملي: أ،سماعة بن محمد وقال 

المحملعلى مضهلجعأ رأيته فما ومئة، ين حمسة الأوزاعي مع حججنا 
الش،(رم.إلى امتني الموم علبه فإذا بملي، كان ممل، نهار ولا يل لش 

حجاحا(ر؛ا.وكان الأوزاعي، مع رحججتخ ؛-!؛: So-بن عون وقال 

أحلاقه:كريم ص أخرى وأشياء باتحق، وتهساكه وسخاوه، وتواضعه حلمه 

الثوريومفيال الأوزاعي )رأيت أسامة: بن حماد أسامة أبو قال ** 
لاحترت،ة، للأمالرحلين أحد احتر لي؛ قيل فلو بالثست،، يهلوفان 

الرحاون(رْ؛.أحلم؛ كان لأنه الأوزاعي، 
رأترما يقول: اش، عبد بن صدقة معت، سمئلم؛: بن الوليد وقال 

الأوزاعي(^؛.من حمل فيما أحمل ولا أكمل ولا أحلم؛ أحدأ 
.٢١٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
ساكرهم/هها.ابن تاريخ )٢( 
العديلأن-فتهما يحمل العير على شمان والمحمل. هّا/ها*ا. عساكر ابن تاريخ )٣( 
بطوله•سيأتي حبر من عساكرْم/ها'اومو'دف ابن تاريخ )٤( 
,WifToعساكر ابن تاريخ ، ٢٠٦والتعديل المح تقدمة )٥( 
.٣٦٠^/مختصره هماكر ابن -اريخ )٦( 



الهجريالثاني القرن مي النئهاء المعدثؤن م ١ ٤

بنلمحمد )قلت العشرين: أبى بن حبيب بن الحميد عبد وقال 
مناه دين فى أقمة لقيت يديه، بين ومقامالث، اه أنشدك ثابور: بن شعيب 

منه؟فأحلم قلت: لا. قال: ه؟ منفاورء قلت: لا• اللهم قال؛ الأوزاعى؟ 
لأ(تا.قال: 

منتواصحا أشد كان أحدأ رأيت رما المراري: حاق إمأبو قال ** 
لبياك(رى.فيقول: لتناديه، الرحل كان ؤإن منه، بالماس آم ولا الأوزاعي، 
عنده،من انصرافنا وقث الأوزاعي رثئعنا من—الم: بن الوليد وقال 

الشيح،أيها له: فملنا ثلاثة، أو فزشخين معنا مشى حتى تشييعنا في فابعد 
أنعلمت لو واسكتوا، امشوا فقال: المس، كتر على المشي عليلث، يصعب 

وشئغئهم،محهم لمثيث منكم؛ أفضل أو بهم، اه ياهي قوما أو قة طه 
الاس(رم.أفضل ولكنكم 

أنهشعيب بن محمد عن المتروني، النميري حماد بن إسحاق وروى 
مجالسهآحر كان إف ممل، الأوزاعي مثل إلى حلت ولا رأت رما قال؛ 

وكانتاه، عبد أبا يا النميري: فقال ممل. أحد في أره لم وذلك، لكأولها، 
كانأنه يرى وهو إلا له حليس فارقه ولا قال: هي؟ وما قال؛ حله، فم فيه 

كان(ر؛؛.كيلك، صدقت،، قال: عنده، المجلي أهل أحقي 

إلىرصثبت، ربيعة: بن صنرة قال الزملي؛ المحاس ابن عمير أبو وقال 
فأتانامنزله، إلى معه فذهبت، حزكني، قام فلما بمكة، الأوزاعي جانب، 

.١٨٥ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
أا/،آ'ُآ.مختصره ، ١٧٣-  ١٧٢/٣٥عساكر ابن تاريخ )٢( 
مثرأ. ٥٥٤٤أو أميال، بثلاثة يقدر والفرسخ: . ١٩١/٣٥عساكر ابن تاريخ ( ٣١

عساكرابن تاريخ مختصر )٤( 



١٥% •ا-الآنداءئ 
ه-—--—ب————-ِبب'--""--ء 

أبايا قلق: الثمي؟ غاب لي: قال حرجنا فلما لوق، مفول عليه بئريد 
المهارارالبياض بقية قال: الشفق؟ شيء أي غدو، 

أتىالسائب، أبي بن نليمان بى الوليد )رأيت مشلم: بن الوليد وقال 
إليه،ئهص الوليد رآْ فلما حكيم، بن عون منزل قي عليه منلما الأوزاعي 

له(ام.إحلالا يفعل، ألا عله هزآ الأوزاعئ مأيت 
الرحلكان ؤإن الماس، أمحي من الأوزاعي ركان هران؛ أبو قال  ٠٠

فيدءوه(ر"آا.الهلعام فثعالج الأوزاعي، فينقلب، بالشيء، ليعرض 
إلى)صار يهولون: أصحابنا، سمعت مزيد: بن الوليد بن العباس وقال 
أميةبمي من - لهنان المن يعني - دينار ألف سعين من أكثر الأوزاعي 

وماعقنايه، من بقية دنانير، بعه مإلا ا حلفما مات فلما العباس، وبني 
مسيلفي كلها أحرحها هو فإذا رثفرنا العباس: قال دار(. ولا أرص له كان 
والفقراء(ر؛ا.اه 

يذكران،علقمة بن وعقبة أبى ّمعنا مزيد: بن الوليد بن العباس وقال 
الأوزاءي(رْا.من سمعه إذا الحق إلى رجوعا أّرغ أحل.أ رأينا رما قالا؛ 

نمزحكنا سعيد، أبا )يا الأوزاعئ؛ لي قال قال؛ أعنز بن موص عن  ٠٠
التبئم(رآا.ينعنا أرى ما بنا، يقتدي صرنا إذ قاما ونضحلث،، 

.٢١٧-  ٢١٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
.٤٤٦ص الدمئقي، زرعت أبي تاريخ )٢( 
مختمرْ_ roام مهابن ض )■٢( 
■٣ا٢٧/١٤.خمرْ  MMXOام عابن تاريخ )٤( 
٠١٧٧-  ٥١٧٦/٢■اكر عابن تاييح  X'l .y-rص واكُل.يل، الجرح تماومة ره( 
ه٧/٤.٢الصفوة صفة  X'MTOماكر ابن تاريخ  i\iT\/الحلمة )٦( 



١٦  M الهجريالثاني المرن في الفتهاء المحدتؤن

نقلىالأوزاعي كب في م )من شابور؛ بن شعيب بن محمد وقال 
منه(را؛.سكوتا أطول ممل دجلا' رأيت وما كلام، صاحب كان أنه 

بنإبراهيم ست البتروني؛ مريد بن الوليد بن الماس ال ق ٠٠
منأقل أو - احل السيريد يمشى من الأوزاعي )أنل يقول؛أيوب، 

الكزك،وهي فيها نشأ التي القرية في له بلخ فنزل — دمشق يريد الساحل 
يدهالأوزاعي ومل يديه، بين المائدة وصع فلما اءه، غثالرجل فقدم 

وقتفي أتيتنا فانك واغازرنا غمرو، أبا يا ثن الرحل: فال منه، ليتناول 
طعامه،من ياكل أن أله يالرجل عليه وأقبل كمه، في يدْ فرد صيق، 
وتبعهغدأ، أصبح فلما وبالت،، المائدة، رفع الرجل على طال فلما فأبى، 

بعدكأفدمحت، ما واه صنعت؟ ما على حمللث، ما غمرو، أبا يا فقال: الرجل 
لأصسن،كنث ما قال: عليه أكثر فلما تحرف، الذي المال إلا هو وما مالأ، 

صائما.الكلة تاك وكان ءندْ. اه نعمه ثفرمحث أو عليه، طعاما 
يفهلر(رآا.فلم يعني محمد: أبو قال 

)نزلقال: ان، عفبن الغفار عبد حدنني د: الوليبن العباس وقال 
فقالفحدموه، به محزمموا الذمة، أهل من بيت باهل ٢ بالقاع١ الأوزاعي 

لهفكتّ_، الحراج، من ألزم ما إليه فشكا قال: حاجه؟ ألك منهم؛ لرجل 
الحراج.على جعفر لأبي غلاما وكان الأزرق، ابن وهو الحراج عامل إلى 

فقضاهافذكرها، حاجتلثح؟ فقال: عينيه على وضعه إليه، دفحث فلما قال: 
صاحثروكان هدية، له أهد ويحلث،! فقالت،: لامرأته، ذكر ، انصرففلما له. 

.٢١٧ص والتعديل، الجرح تقدمت )١( 
حاتم.أبي ابن هو محمل؛ وأبو ؟ •١٢ص والمملا>ل، الجرح تقدمة )٢( 
ءلاو_،النصراني أن ذلك ويذيد )بالقاع(، الصواب: ولعل والتعديل، ادمح تقدمة في هكذا )٣( 

ودمس•وجمص بملتك بتن واسعة أرض والبقاع؛ بغنبك• والي إلى يكتب أن الأورام من 



١٧ا•ا-الآذذاءئ 

ر1ْفلما الأوزاعى، إلى به وأقبل شهدأ، نحاس من له محممما فملأ نحل، 
فأخبرهحراحه، عن وسأله بقبحه، فأمر قال: حاجه؟ ألك قال: الأوزاعي 

فىعلئ عئرت قد قال: فتجدها؟ قال: دنانير، ثمانية عليه بقى قد أنه 
اذهبفقال: الدنانير، إليه وأحرج منزله، الأوزاص فيحل قال: هدم، أيامي 
شيءوأي عمرو، أبا يا قال: يئممك، فحد قال: فأبى، عنك، تؤديها حتى 
منا،ومحتلث منك مالنا شئث إ0 أعلم، أث قال: ^، bcjمن ذاك إنما ذاك؟ 
وأحدالدنانير، المحراني فأخي ال: قءاJنا، زذذت كما علك زذذنا ؤإلأ 

القئقم(ص.الأوزاعي 
ضجبوكان — ار نشبن موسى معن، معلقمة: بن عمثة قال  ٠٠

عنللغز أئمى ولا أبصر أحدأ رأيت، )ما يقول: — سنة عثرة أرح مكحولأ 
الأوزاعي(^•ْن الئنة أو الإسلام 

منللمسسلمين أنمح أحد مكال أعلم رما غجلأن؛ بن محمد وقال 
•اهماءي(ر" 

ورباطه:جهاده 

أبي،سمعت، قال: الوليد، بن العباس حدثنا سليمان: بن خيئمة قال 
فلقبفيها، أرابثل بيروت إلى رحشت، يقول؛ الأوزاعى، معت، سيقول: 
فيأتت، لي: فقالت، العمارْ؟ أين سوداء، يا لها: فقالت، المقابر، عند سوداء 

يديلث،(.فبين الحراب أرديت، ؤإن العمارة، 

اُ/ّآةا،الحلية في أبونعيم مختصرة: الحكاية وأسند ، ٢١١—  ٢١٠ص والتعديل، المح تقدمة )١( 
.١٩٩- \<\ A/roطريقه: من عساكر وابن 

.٥١v٨/٣'عساكر ابن تاريخ ، ٢٠٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
مختصره، wMroعساكر ابن تاريخ )٣( 



الهجريالثاني القرن ،ني النتها، اسو1من لمي ١٨

إلىارت وأث— هده فهي العمارة أردث إن رفقالت: ة: روايدفي 
فعزمت— البلد إلى ارت وأث- فامامك الحراب تريد كنت ؤإف — القبور 
بها(ص.الإقامة عر 

امرأةأحي ابن حدثني مزيد: بن الوليد بن الماس وقال 
بيتيريد ام الثالمؤمنين أمير جعفر أبو قدم )لما قال: الأوزاعي، 
دمشقجعفر أبو نزل فلما بدمشق، يلقاه الأوزاعي إر كتب المقدس، 
ابنهوأتى جعفر أبي إتياف قترك دمشق، إلى الأوزاعي وقدم اسبناه، 
بالحديثوحديه له، ولغا إليه، أشني بما وهنأه عليه، لم فالمهدي، 

مدائنلكم ويفتح أجنادأ ت—تجندون )إنكم : ه اش ول رمعن 
سحصن في ئمته يحسس أن محاستهللغ ذللئ، أدرك فمن وحصون، 

أنورحويتإ بعضها، فى ئمى حست، وقد فليسن((، الحصون تللث، 
أدريولت ألقاه، المؤمنين أمير إلئ كش_، وقد فيها، أجلى يدركني 

سحلفا لقائلئ، فى رأيت، ولكنى لقيئه، إف منه التخلض يكون كيف، 
قال:نعم، قال؛ ذللئ،؟ وثزى ال: قإدنه، س حلفا إذنلثج وقمح، لقائه، 

بجائزة(لأ؛.له فأمر 

بمحلةالمزاديس باب حارج دمشق يكن )كان عساكر: ابن قال 
بها(رم'ا•مايت، أن إر مرابهلآ فسكنها بيروت إر تحول نم ، ١^١٤

•مرابهلا(ر؛ا ببيروت مات أنه ، حلاف)لا كثير: ابن وقال 

•ا/هاا.والنهايت اواواي؛ن ؛ا/آآُا، مختصره ,( y'X/xoعاكر ابن تاريخ )١( 
تتمة.وللخر ، ٢١٤والتعديل الجرح تقدمة )٢( 
MXlXoص ابن تاريخ )٣( 
والنهايةالداية )٤( 



١٩إ•ا-الآوذاءف 

ورسائلهاتخاقاءوالأمراء، س ومواققه وميبتم، وصلابته جرأته 

ثهم:ونماتجه إثيهم، 

بناش همد ْع 
مدمأبو حدثني القتراني: العمر بن افه عبد بن محمد بكر أبو قال 

بناش عبد سمعت يقول: العمر، بن أحمد سمعت قال ،، مزقير بن هائم 
اهرصي عمرو أبا يا الأوزاعي: عمرو لأبي )قلت يقول؛ —ائب، السأبي 

زمان،الناس على ررياتي اه رسول حديث تفسير عن أخبرني عنلثإ، 
لمإن الأوزاعي؛ قال هو؟ متى الجمر(( على كالقابفى بدينه فيه المتمشلئ 

اهعبد لأبي فقلت عيد: مأبو قال هو. متى أدري فلا هذا زمانا كن 
وماهذا زمائنا الأوزاعي؛ قول عن أحبزني اه، همد أبا يا الغمر؛ بن أحمد 
بهنزلث التي المحته جاءت لما قال: الأتار. به جاءت كما منه أشل بحده 

قال:إليه، فامخص الأوزاعى، إلى بعث - حماة على بن اض عبد نزل ما ل- 
فييتكلم ئوو يزل، فلم الأوزاعي،؛ قال الجئصي، يزيد بن فور على فنزل 
ساكتوالأوزاعي - الفجر طلع أن إلى الأخره العشاء صلاة بحد من ر المن. 

صلىئم الصبح، لصلاة فتوضأ قام الفجر، انفجر فلما _ بحرف أجابه ما 
علىفدخلق ال: قللاوزاعي. قاذف الأذن، فدخل حماة، فأتى ورك،، 

وحولهالأرض، بها ينكت حيرزانة يدْ وفي ريره، حمعلى وهو الد همد 
يديه،بين والئطع يفا والالح\أيل.، والحمد المصلته، بالوف، المودة 

أئعدأوزاعي، يا قال: ثم إلي رأسه رفع نم الأرض، في فنكت، فسلمق،، 

والممحورالسماح عم عاس، بن اه عد بن علي بن اض عبد هو )١( 
توضح، yV'/Wالملأء أعلام سر اطر: تصحيف. وهو )مزيل.(، عساكر: ابن مختمر في )٢( 

\.rhاسه 



الهجرىالثاني القرن في الفتهاء الععوثؤن 

أنهه الله رسول عن جاءت فقلت: رباطأ؟ — سزنا م أو — هذا مقامنا 
ومنورسوله، الله إلى محهجزته ورسوله، اه إلى هجرثه كانث )رمى قال: 

إليه((.هاجر ما إلى فهجرئه يصيثها، دنيا أو يتزوجها، لامرأة هجرئه كانث 
حولهمى وجعل الأول، النكمش من أثد هو نئ بالحتزرانة ينكت قال: 

بنيدماء في تقول ما أوزاعي، يا فقال: رأسه، رفع ئم أيديهم، على يعصون 
إلائنالم امرئ S؛ يجد ر)لأ أنه: m اننه رسول ص الأئار جاءت قلت: أمتة؟ 

بالنفس((,والنمس الإسلام، عن والمرتد إحصان، بحد الزاني ثلاث: بإحدى 
فقال:رأسه، رفع ثم مليا، وأءلرذ، ذللث،، من أمل هو نكتا بالحئزراتة فنكن، 

فهيحراما لهم كائت، إف فقالت،: أمية؟ بني أموال في تقول ما أوزاعي، يا 
■A_Lp ،فنكت،قال: بحقها. إلا للث، الد أحلها فما حلالا لهم كانت ؤإن حرام، ؛

فقال:رأسه رفع ثم ملتا، وأمحلرق اJث،، ذامن د أشهو نكتا بالحتززانة 
كانوقد الأمير، اض أصلح فقلت،: اء، القفأوليلث، أن هممت، أوزاعي، يا 

فإنعارفتن، بحمي وكانوا بيتك، أهل من مضى ومن تلمك إلى انقءلاعي 
فقلت،:الأذن؟ تريد كأنلث، قال: فليفعل، آباؤ٥ ابتدأه ما يمتتم أن الأمير رأى 

للث،,فداك قال: لهم، ومتري بهم، قيامي إلى حاجة بهم لحرما ورائي إن 
إلىوصلت، حين أعلم فلم قال: وانصرفت،، دابتي فركت فخرجت،، قال: 

الأميرإن فقال: في، للرجل بدا قلح،: قال: البريد، على وعثمان إلا بيروت 
دينار(,بمئتي للثط تجثإ وقد جائزتلث،، عن عمل 

تبرحرفلم -: الحميد عبد يعني - رين المثأبي ابن قال أحمد: قال 
وصعثم راء، والفقوالأرامل الأيتام في فزقها حتى ه مكانالأوزاعي 

المدر(لازفي يزيد بن ثور من تمع ما ود قمح، اأرّ-ائل 

.١٢٣ما/آآا- البلاء أعلام سر ، ٣٣٣- مخصرْ ، ٢١١- عساكرابن تاريخ )١( 



٢١إ•ا-الآؤثاءق 

بنعقة حلتد أبو حدثنا عسى: بن الرحمن عبد بن ئاليمان وقال 
علي،بن اش عبد إلئ )بعث ال: قالأوزاعي، ا حدثنارئ، القحماد 

والماسعليه، فدحلّق عليه، فقدمت قال: علي، تد واشذك فاعقمني 
قال:الني مثم فأدناني، قال: الكافركوبات، أيديهم في قيام ممامحتان 

اشأؤئلح فقلمث: فيه؟ نحن وما هذا محزحتا في تقول ما الرحمن، عبد يا 
قال:لتحبزني، ال: قمودة، ^؛،١١، بن داود وبين بيني كان قد الأمير، 

حدثنيله: فقلت لالمودت،، لّئ فاستبلأضدهنه، واه قالت،: ثم فتفتكرت(، 
وقاص،بن علقمة عن إبراهيم، بن محمد عن الأنصاري، معيل بن يحيى 
ؤإنمابالنثة، الأءمالا ١١اه رسول قال يقول: الخهلاب بن عمر سمع 

اهإلى فهجريه وله، ورماه إلى ه هجرتكانت، فمن نوى، ما لامرئ 
فهجرثهيتزوجها، امرأة أو تحيها، دنيا إلى هجريه كانث ومي ورموله، 

قال:ثم الأرض، ه بينكت قضين( وبيده ال: قإليهء• هاجر ما إلى 
أمرعلي موزي ال؛ قالبج-،؟ هذا أهل قئل في تقول ما الرحمن، عبد يا 

الأمير،النه أصلح فقلت،: لأصدقنه، واه فقلت،: للموت، الئ وامتثعفليم، 
حدثنيفقلّث: لئحديني، هنه، فقال: قال: مودة، داود وبين بيني كان قد 

قالقالت،: ه عامعن خير، البن ، مهلرفعن مروان، بن محمد 
رجلأو لدينه، التارلث ثلاُث،: في إلا المسلم قتل يجل ر)لأ : ه اه رسول 

ثمهونأ، أئزق ثم قال: إحصان({. بعد رثى رحل أو بها، محتقتز ما ممل 
أمزعلي فورد ؟ . اه ول رممن لنا وصيه الخلافة، عن أح-زني قال: 

كانالأمير، اه أصلح فقلت،: لأصدقئه، فقلت،: للموت، لت، واستثعفليم، 
تزكما ه، الني من وصيه كانت، لو قلت،: ثم مودة، داود وبين بيتي 

التهدب.رجال من ومو وضْ، الأوزاعي عنه روى علي، بن الد أحوعبد ص )١( 



الهجريالتائي  ۵٠٣١'مي ااْقهاء المعدس م  ٢٢

فيتقول ما فقال: سكته، ٌكت ثم قال: نتقدمه, أحدأ طالب أبي بن علي 
فلت؛ثم الموت، إلى فاستبس_لث قال: لما؟ هي أ-حلالآ أمية، بني أموال 

مودة،داود وبين بيني كان د قالأمير، اه أصلح فقالت،: لأصدقنه، واطه 
كانت،ؤإف حرام، •ءلائ، فهي حلالا، لهم كانت، إن قالت،: كنيJي، قال: 

فأحرحث(ص.بي، أمر ثم أخزم. عليلث، فهي خراما، عليهم 
المزاس،صم، عئوفا، جثارأ، ملكا علي بن افه عبد كان ئد قلته: 

وصفكما عليه، يدخل لمن يديه بين والخوف، الرم، وزيع حلقا، وأبال 
وبضدعهللموت، يتسل العفليم الإمام هذا فان هذا وْع ذللث،، الأوزاعي 

كجماعةلا مخادعة أو تزلف أو مداهنة أو مواربة دونما ويقوله الحق، بم 
لهنون ويحقالباطل، للحاكم يزينون الذين وء، العلماء س كثيرة 

باطلا،الحؤ يقلبون بل وجتروت، وعشق، ظلم من به يتقحم ما 
إذمكنوا فهلا ونحقا، لهم قممدأ نبيه، وحديث، الله بآيات ويتلاعبون 

الحق.قول عن جئتوا 

المنصور:حعفر أبي ُع 
عمربن محمد الأسوار أبو حيننا الحوطى: نجدة بن الوهامح، عبد قال 

فقدبعد، أما الأوزاعي؛ إلى المؤمنين أمير حعفر أبو )كتب، نال؛ التنوحي، 
فأظلعهعنقه، في قبللث، لرعثته الق جعل ما عنقالثج في المؤمنين أمير جعل 

للث،.وبدا أحببث وبما لهم، المصلحة فيه رأيث بما إليه واكقنإ طالعهم، 

معالأدزاعي وحم • ١٢٠- الملأ■، أعلام سر ، ٢١٢- اكر عسابن ;اريخ )١( 
الحلية، ٢١٤-  ٢١١ص والتعديل، الجرح تقدمة انظر: ىيرْا روايات له علي بن اض عبد 

صمان.أي ر'سماءلان(: قوله والنهاية ة البداي، ١٤٥١/مالحديث علمام في الإرشاد 
عليه*نفسي وعنمت، للموت(: رامتبالتح المقرعة. وهي الكافركوب، جمع )الكافركوبات(: 



٢٣% •ا-الأنذاءئ 

المؤمنين،أمير كتاب بلغني فمد بعد، أما الأوزاعي؛ إليه فكشس، قال 
أنوتامرني عنقه، في لرعيه ض جعل ما عنقي في جعل قد أنه بملمني 

وتداأحبت وبما لهم، الصالحة فيه رأيت بما إليه وأكتنإ طلعهم، أظلعه 
يومالنة تنفعك وئواصغ وطاعته، اش بتقوى المؤمنين أميز يا فعليك لي. 

منقرابتك أن م واغلالحق، ر بغيالأرض في المتكتربن نقنع 
وجوبا،إلا طاعته ولا ععلما، إلا عليك اش حئ تزيد لن اه. ول رم

واللأم(ص.إنكارأ، إلا منه ذلك خالفت، فبما الإياس ولا 
بنالحواري حدثنا أيوب، بن يحيى حدثنا الأبار; على بن أحمد قال 

أنأراد ا فلمجعفر، أبي على الأوزاعي )يحل ال: قالحواري، أبي 
أبوقال الأوزاعي، حرج فلما فأجابه• الشواد، لبس من امتحفى ، ، ينصرف
أنييعلم ولا المواد، لئس من تعفى اسلم فامأله الحمه للربثع؛ جعفر 

المؤمنينأمير استعفيت رأيتلثط عمرو، أبا يا فقال: الرسع، فلجمه أمرثك. 
ممل،محرم فيه يحرم لم أحي،، بن يا قال؛ بالشواد؟ باس فما المواد، من 
/بلتسه؟إ(أ أصنع فما قئل، عروس فيه ثرين ولم قتل، ميت فيه يكس ولا 

إبراهيمحرج رلخا قال؛ الثعلى، معيد أبو حدثنا جناية: بن تلم وقال 
فأبواعليهما، يعينوه أن الثغور أهل أراد المنصور، جعفر أبى على ومحمد 

ملل،وكان أسرى، لين المن الألوف الروم مللث، يد في قوي دللث،، 
أبيإلى الأوزاعي فكعبر ر• جعفأبو ويأبى بهم، يفادي أن يحب الروم 
كتابا:ححفر 

•أمنعم آغننه طلغهم: وآْللغه . XTT/\iىخمو0 هم/ماآ، عاكر ابن تاريخ )١( 
المصورحاجب يونس، ابن عو والريع . m/Uالشلأء اعلأم سر _ roعساكر ابن -اريخ )٢( 

وزيرْ•نم 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء انميريؤن لمي ٢٤

بالقطفيها لتكوJi الأمة هذه أمز ترعاك اس تعالى اه فإف بعد، أما 
أنتعالى اه وأسألا متثتها، والرأفة الجناح حمض في . وبنيه قائما، 

سائحةفإن رحمتها، ويررفه الأمة، هذه دهماء المؤمنين أمير على يتكن 
العواتقواستترالهم لمن، المحريم وموطثهم اول، عام علسث ركن الم 

عنهاه عما وما العباد، بدنوب ذلك وكان والحصون، المعاقل من والدراري 
والحصون،المعاقل من والذرارى العواتق تنزلت، اسالعباد فملنود_؛ أكثر، 

وأقدامهن،عن كاشفات مدافعا، عنهم ولا ناصرأ، لهم تلمون لا 
قليئقعنه، ؤإعراصهم حلمه، إلى الله ينفلر وحيعثا ومسئع بمرأى ذللئ، فكان 

محجةمن ولتحرغ سبيلا، اش من بهم بالمقاداة ولنتثغر١؛ المؤمنين، أميز الله 
'ّهزأسق يثئلون لا ثم وما ؤ لنبته: ال قتعالى الله إن فتعالى؛ الله 

هسه هتددل ولأ حيلا ستظتعوث لا ؤوآوق\0 ه ؤألبء 
ذمهولا موقوف، فيء يومئذ لهم ما المؤمنين أمير يا والله خا'ارآا• ، ٧٠؛ ٠١٠^]١١

ررإئيقال؛ أته . اه رسول عن بلغني وقد أموالهم، خاصة إلا حراجا تودي 
ممسأن ه مخاففيها، فاتجوو الصلاة، في حلمي الصبي بكاء مغ لأس

يمتهنونهم،عدوهم، أيدي في المؤمنين ر أمييا بتخليتهم فكيمإ ، أمهء، 
واه،اه،، راعي وأنت، بنكاح؟• إلا نحن نس—تحله لا ما منهم ويتكئ——فون 

٠؛؛^ئج؛رألإ؛نع،ت قوصع يوم منلثؤ، ومستوف فوقلث، تعالى 
ماوقمحي يهأ آكن_ا -مدل مذ خً همثاث هكات ؤلن قبما مس ئللم 

بالمداء(ر؛؛.أمر كتابه إليه وصل فلما [؛ ٤٧]الأنصاء: حنس؛ااهه 

أثبته.ما الصواب ولعل )ولبح(، الإمحلأم: تاييح وفي )ولمع(، الحلين؛ في )١( 
التاء.سورة ْن ودو  ٧٥الأيتين بين مزج وفيه الإسلام، وتاريخ الحلية في جاء هكذا )٢( 
فقلع.أنس حديث من ، ٣٧٦حديث والترمذي؛ ، ٤٧٠حديث ومحمالم: ، ٧٠٩حديث البخاري: أحرجه )٣( 
•٤٩٣ص الإسلام، تاريخ ، ١٣٦-  ٦٢٥١٦الحلية )٤( 





الهجرىالثاني القرن مي النتهاء المحييؤن ٠  ٢٦

المسن.الحق هو اش إن هق، اه 5ره فقد الحي كره من المؤمنين، أمير يا 

ولومحمحين لكم، أمتكم وب قللثن الذي إن المؤمنين، أمير يا 
موامحيأرحيما، رووفا بهم كان فقد ه، اف رمول( من لقرانتكم أمورهم 

وأنبالحق، فيهم له يقوم أن لحقيؤآ الناس؛ وعند يده ذات في بنفسه لهم 
دونهمعليه ئعلق لم اترأ، ّولعوراتهم قائما، فيهم له بالمنهل يكون 

ونبشيعندهم، بالنعمة نبتهج الحجاب، دونهم عليه ثمم ولم الأبواب، 
•موء من أصابهم بما 

عامةعن نفسك خاصة من شاغل شغل فى كنث قد المؤمنين، أمير يا 
وكافرهم،ومسلمهم وأسودهم، أحمرهم تملماكهم، أصحث الذين الناس 

وراءفئام١١؛ منهم اتبعالث، إذا باك فكيف العدل، من نصستؤ عليك له فكل 
أذحلتها— بلئة يثكو أو؛ — تكوة يشكو وهو إلا أحد منهم ليس فئام، 

إإليه؟ نمتها ظلأمة أو عليه، 

»كانت،قال: زويمُآا بن عروة عن مكحول، حدنني المؤمنين، أمير يا 
فاتاهالنافقين، بها ونزيع بها، تالث ئنرطبة ؛ ٣١٠٠جر؛^. اهه رمول بيد 

أمتلئ،،قرول بها كرت التي الجريدْ ءذْ ما محمد، يا فقال؛ ءلق؛ؤن جبريل 
ورت_مكأبشازهمر؛ا، شمق بمن فكيف إ((. رعبا؟ قلوبهم بها وملأت 

إمنه؟ الخوف وغئنهم بلادهم، عن وأجلاهم ديارهم، وحزب دماءهم، 

بنحبستا عن جارية، بن زياد عن مكحول، حدثني المؤمنين، أمير يا 

الاس.من الجماعة القتام: )١( 
كثيرا.يرسل تقه، التابعين، صغار من )٢( 
رطبة.طويلة سعفة الجريدة: )٣( 
أنشار.الجمع: وجمع بشر، رجمنها؛ الجلد، ظاهر هي البشرة؛ )٤( 



٢٧^ •ا-الآنذاءئ 

حدشهاحدشة في ه ثممن القصاص إلى دعا . اش رمول ررأن مئاومةرُ 
يبعثكلم اش إن د، محميا فقال: غم جبريل فأتاه يتعمده، لم أعرابيا 

فقالمني، اقتص فقال: الأعرابئ، ه الن__تي فدعا متكبرأ، ولا ارأ حب
ولوأبدأ، ذلك، لأفعل كنت ا وموأمي، أنت بأبي، ١^٧^٧، قل الأعرابي،؛ 

بخير{{.له اه فدعا نمى، على أتيث 

ربلثج،من الأمجايز لها وحد ك،، لنفالئج مترص المؤمنين، أمير يا 
اهرسول فيها يقول الي، والأرصن، مواُت، العرضها جنة في وارعب 
فيها((.وما الدنيا من حيز الجنة من أحدكم ئوس ))لماب، 

وكيلك،إليك،، يمز لم قبلك، لمن بقي، لو الملك إن المؤمنين، أمير يا 
لغيرك.يبل لم كما ، iUيبقى لا 

جدكر٢ا:عن الأية هذه تأويل في جاءك ما تدري المزمنين، أمير يا 
[؟٤٩االك،_ف: ه ل>صثها إلا َق\ره وإلا صغيرة يعاير لا أككتلم، هتدا ؤمال( 
الأيديعملثه ا بمفكف، الضحلف. والكبرة: م، التشالمغيرة: ^ل: 

وأمحئ4الأكن؟!

تخلهماتت، لو قال: الخهلابج بن عمر أن بلغنى المؤمنين، أمير يا 
غدلكؤحرم بمن فكيف عنها، أسأل أن لخت ضيعة، الفرات، ماؤلئ على 

وهوءفى4ٍللأه؟إ

يتداؤردؤ جدك: عن الأية هذه تأويل في جاء ما تدري المؤمنين أمير يا 
قال؛[؟ ٢٦رص؛ ه خ ه ؤاآمح؛ءتد،هأ-ءبيراألنا؛تد،آ-لؤ حلمة •جعلننلى إئا

ه.سر صحابي )١( 
هءاس بن الد همد يعم،؛ )٢( 



الهبمريالثاني الترن هى النتها، المومن لمي ٢٨

هوى،أحدهما مى للث، فكان يديالث،، بين الخصمان قعد إذا داود، ا ي
فأمحوكصاحبه، على هيملجأاُ له، الص يكون أنر نمسك في ئثمنص فلا 
حعلثإنما إني داود، ا يكرامة. ولا خاليفتي، تكون لا نم نبوتي، من 

بالسامة،ورفقهم بالرعاية، لعلمهم الإبل، كرعاء رعاء همادى إلى رسلي 
والماء.الكلأ على الهزيل وتدلوا الكير، لميثزوا 

السموامتعلى عرصى لو عظم، بامر بلهث قد إيلك المومشن، امر يا 
منه.وأشفقى تحملنه، أن لأبين والجبال، والأرصى 

أبيبن الرحمن همد عن جابرص، بن يزيد حدثني المؤمنين، أمير يا 
علىالأنصار من رجلا تعمل اسالخهلاد_، بن عمر أن الأنصاري: عمرة 

عماللثإ؟إلى الخروج من منعك ما له: فقال مقيما، أيام بحد فرآه الصدقة، 
عمر:قال لا، قال: اش؟! بيل سفي المجاهد أحر مثل للث، أن علمت أما 

شيئايلى وال من ررما قال: ه اه رسول أن بلغتي لأنه قال: ذللثح؟ وكيف، 
علىفيوقف، عنقه إلى مغلولة يده القيامة، يوم به أتي إلا الناس، أمور من 

عنمنه عضو كل تزيل انتفاصة ر الجذلل؛، به فينتفض المار، في حسر 
مسيئاكان ؤإن بإحسانه، نجا محنا كان فان قيحاصب،؛ يعاد، نم موضعه، 

عمر:له فقال حريقاه. سبحين المار فى به فهوى ر، الجذللث، به انخرق 
فقالا:عمر، إليهما فارسل وتلمان، ذر أبي مجن قال: هدا؟ معث سممن 
فيها؟بما يتولاها من واعمراه! عمر: فقال .. ض رسول من سممعتاْ نعم، 
بالأرخى.حده وألصق أئمه، انف تاوت،رما من ذر: أبو فقال 

دبموذ•يظفر أي؛ )١( 
تحريفو)مزيد( جاض{، ص مزيد بن )يزيد الالحلة«: في ووقع جابر، بن يزيد بن يزيد م )٢( 

ربن(•تحريف د)ءن( ريزيد(، 
وقطعه.جدعه أى: أئمه: اه رتذ1، )٣( 



٢٩ؤ •ا-الآذذاء4 

وانتحببكى ثم وجهه، على فوصعه المنيل، جعفر أبو فأحد قال: 
أبكاني•حتى 

هاش وئ رمالعباش جدك ال صقد الؤمنين، أمير يا قلت،؛ نم 
النيئ،عم يا عباس، )ريا النيئ له فقال الطائف، أو مكة على إمارة 
منهوشفقة لعمه، منه نصحه يحصيها((، لا إمارة من حيز شجيها نمس 
ؤوأدذرعشهيك،إليه؛ أوحي إذا يئا؛ ثاه من عته يعني لا ه وأنعليه، 

المئ،عثة صفيه يا النبي، عم عباش )ريا فقال: [، ٢١٤\\ذش»و\*.■ ه ألأمؤزكي 
عملي،لي ميئأ، اف، من عنكم أعني لمسق إني محمل، بنت، فامحلمه ويا 

عملكم((.ولكم 

العقل،حصيفن، إلا الناس أمز يقيم لا لقيغ؛ الخطاب بن عمر قال وقد 
تاحدهولا حؤةأأأُ، على يحنق ولا عورة، على منه يقلع لا الغثدةر١ا، أرين، 

لائم.

وعماله،دمتهر'آا ظلف فأمير أمراء؛ أربعه الملطان ؛ ٥٠علي وقال 
ظلمهوأمير بالرحمة. بامهلة عليه اه يل. الق، سبيل في كالمجاهد فن.للئ، 
وأميرالله. يرحم أن إلا هلاك، ثقا على فهو لضعفه، عماله وأرح نفته 

•Mاه رسول قال الذي ؛ المحطغة١٤فدلك نفته، وأزئع عماله ظلف، 
وعماله،نفته أرع وأمير وحده. الهاللق، فهو الحظمه((، الرعاء ثر ١١

جميعا.فهلكوا 

واكدبير.الرأي هاً بها اثراد والأمية: العاتل. الأرب: السل. الغغكم الحميف: )١( 
رءئت4.على يحقد لا أي: )٢( 
بها•يجمل لا وعما مراما عن منعها أي؛ )٣( 
السوء.لوالي مثلا صربه والإحئدار، والإيراد الشوق في الإبل برعاية العنيف هو )٤( 



الهجرىالثاني القرن غي الفقهاء المحديؤن 

فنال:m المث أتى ص ذ أن المرسن' أب يا بمي يند 
يومإلى لسم النار على فوصعت النار، يمناقيح الق أمر حين 
بها،أمر اه إن فقال: المار، لي صت حرين، يا .؛ ١^ فقال 

حتىعام ألف ا عليهأوقد نم زلت،، احم—حتى عام غا ألعليها فأوقد 
مظلمةوداء مفهي ودُت،، امحتى عام ألف عليها أوقد نم ^،، اصفؤ 

سابمن ثوبا أن لو بالحمح،، بعثك والدي جمرها• ولا لهثها يضيء لا 
شرابهامن  ٢١٧أن،؛ولو جميعا، لماتوا الأرض لأهل ظهر المار أهل 

السلس—لةمن ذراعا أن ولو ذاقه، من لقتل حميعا الأرض مياه في ءتسئ، 
ولوا، امتقلت،أ وما لدابث الأرض حيال على وصع الد.ق ذكرها التي 

ريحهثنن من الأرض أهل لادتا منها أحرج ثم المار لحل رجلا أن 
أتبكيفقال: لبكائه، حبريل وبكى .، الّثي فبكى وعهلمه• حلقه وتشويه 

أكونأفلا قال: إ ناحر؟ وما ذئثلئ، من تقدم ما للث، اش عمر وقد محمد، يا 
علىاش أمين الأمين الروح وأنت جبريل، يا بكيث ولم ثكورأ، عبدآ 

فهووماروت، هارولتا ه بابئلي ما بمثل أبتلى أن أحاف، قال؛ ا وحيه؟ 
فلمماكره. أَمتت، قد فأكون ربي عند منزلتي على اتكالي من منعني الذي 
قداه إن محمد، ويا جبريل يا أن الماء: من ئودي حتى يبكيان، يزالا 

فيعدبكما.تعصياه أن أمنكما 

كنتإن اللهم قال: الخهلااّ_ا بن عمر أن المؤمنين، أمير يا بلغني وقد 
قريبمن الحق مال من على يدي بين الخصمان قعد إذا أبالي أني تعلم 

عين.ظزفة نمهلني فلا بعيد؛ أو 

العظيمة.الدلو الدنوب: )١( 

ارضت.وما أى: )٢( 



٣١ا •ا-الآُذامح 

عندالكرم أكرم يإن بحمه، ه القيام الشدة أشد إن المؤمنين، أمير يا 
طلبهومن وأعزه، اه رقعه اه  ipliajالعز طو_ا من ؤإنه وى، لتقاض 

ووصعه.اف أذله اش بمعصية 

عيك.واللام نصيحتي، وهذه 

أين؟لي،؛ فقال نهضت، نم 
اه.شاء إن المزمنين أمير ؤإذن الق بإذن والوطن اللي إلى مملت،؛ 

وافهبقتولها، وملتها الخ،، نصيحتلك، وشسكرت للئ،، أذنق قد قال،: 
ونعمحسي وص أتوكل، وعليه أستعن، وبه عليه، والمعي للخير الوفؤا 

غيزالقول، المقبول فإنلث، بمثلها، إياي مطالعتلث، من ثحلني فلا الوكيل• 
الصيحة.في المتهم 

اطه.شاء إن أقعد قاو1إ: 

فلمخروجه، على به يمتعين بمال له قامر مصعب،؛ بن محمد قال 
أعراضمن بغزض نصيحتي لأبي—غ كنت وما عناة، في أنا وقال بمله، 
كلها.الدنيا 

رده(أاا.في عليه يجن• فلم مذهبه، المنصور وعرف، 

أميواثساحل:مع 

علىوتنا م)لما الصقرين: أبي بن حثسب، بن الحميد عثل. قال 
اطهرحمالث، فقال: رأمه، عند الساحل والي قام قبره، تراب الأوزاعي 

العمد؛ ٣٣٨-  rniMْخمرْء ؛ ٢١٨-  x\r/T0اكرء محسابن -اريح ؛ ١٤•. الحلة: )١( 
AUITالفريد: 



الهجريالثاني القرن في القتهاء انميمن ء  ٢٢

ظلمفمن ولأني، الذي ْن نقته أشد لك كنت كد قواه غمرو، أبا 
ئسئر(را؛.بعدك 

لمين،المعلى بالعطف مشحونة كثيرة رمحائل الأوزاعي للأمام هلت،؛ 
أدبقي غاية وهي وكبارهم، صغارهم على والإشفاق بهم، والرأفة 

وعدموالصلابة بالجرأة وشم والأمراء، والولاة الخاكاء ْع المناصحة 
اكامةوالموولية اض، يدي بين وانيضف االمصير اكذكير مع المداهنة، 

الأمة.أمر في أوفزمحل الرعية، حى فى قهقر لمن الحساب، محي 
كتابهتقدمة في نهقإك، حاتم أبي ابن الإمام ذللئ، من محلرفا اق موقد 

والتعديل((رأ؛.ءالجرح العغليم 

الأوزاعي:عقيدة 

بنمحمد أخرني الحاكم، اه عبد أبو أحبرنا الثئهقي: بكر أبو قال( ** 
كثيربن محمد ا أحبرنم، الهيثبن إبراهيم ا أخرنالجوهري، علي 

إفنقول،؛ متوافرون( والتابعون( )فنا يقول،: الأوزاعى، مممت، المصيصى، 
ا.صماته(١ من الئنة به وريث( بما ولومي عزشه، فوق تعالى اش 

أحاديثعن الأوزاعي عمرو ا أبالإمام لم منبن الوليد ومال، 
حاءت(ر؛؛.كما رأَ>وئ فقال،: الضفات، 

0؟1'ماكر عابن تاريخ ، Y'Uص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
.٢٠٢-  ١٨٧ص الجرح تقدمة انظر؛ )٢( 
تدكرة\.< ryالعلو مختصر ، ١٢١-  ٧٠١٧البلاء أعلام سر ، ٤٠٨ص والصفات، الأسماء )٣( 

صحيح.إسناد هذا هنا: الذهبي وقال ، ١٨٢- ا/اما الحفاظ 
\\.A/yالعلم بيان جامع وانظر؛ ، ١٣٨العلو مختصر )٤( 



٣٢ؤ •ا-الآنذاعئ 

قولهعن الأوزاعئ )سئل قال: المقشر، التغني إسحاق أبو وروى 
كماغزشه على هو فقال: [، ٠٤]الأعراف: ه التعن يمل آس-تحئ تعالى: 

•ومنه(لا؛ وصف 

الئئة،على نفنك راصتز الأوزاعى: قال الفزاريء إسحاق أبو وقال 
وانلكعنه، ئوا عما ومح، قالوا، بما وين وم، القومم، حيث وقت 
إلاالإيمان يستقم ولا وسعهم. ما يتعلق فإنه الصالح، سلفك سبين 

والعملوالقول الإيمان يستقيم ولا بالعمل، إلا القون يستقيم ولا بالقول، 
الإيمانبين يمرقون لا سلفنا من مصي من وكان للشنة. موافقه بالنية إلا 

حامعاسم الإيمان ؤإنما العمل. من والإيمان الإيمان، من العمز والعمل، 
وعرفبلسانه آمن ثمن العمل، ويصدقه اسمها، الأديان هذه يجمع كما 

ومنلها، انفصام لا التي الوثقى الحروه فتلك بعماله: ذلك ق وصل. بقلته 
فيوكان منه، يقبل لم بعمله؛ يصدقه ولم بملثه يحرف، ولم بلم—انه قال 

الخاٌ-رينالآ؛•من الأحرة 

الأوزاعى،سمع-ت، قال: أبى، حدثنا مزيد: بن الوليل، بن العباس وقال 
ؤإنالزجال وآراء ؤإياك الناس، رمص-لئ، ؤإن ملف، قس بآثار رعليك يقول: 

١٢٣١مستقيم(محلريق على وأنث ينجلي الأمر قاف بالقول، لك رحرئوه 
الورخ(ا'ا.شك إلا دئ رجل ايدغ رط الأوزاص: نال ٠. 

الحكيم.التنزيل من سورة غير في والأية ■ ١٣٨ص العلو، مختمر )١( 
A 0/؛الحالية في انء، ءالايمفي للأوزاعي طويلا فولا وان> . ١٤٤-  ١٤٣/٦الحلين )٢(  . Yo،ْآ

الفزاري.إسحاق أبي ترحمة 
.١٣٨ص العلو، مختصر  iU'/Uالملأء أعلام سير 0؟/"ى عاكر ابن -اريخ )٣( 
\.ro/Uالبلاء أعلام سر )٤( 



الهجريالثاني القرن في النتهاء العدس م  ٣٤

أيمن لأوليائه: إبليش )قال قال: الأوزاعي عن المارك، ابن وروى 
قتلمن تأتونهم فهل قال؛ شيء، كد من فقالوا؛ آدم؟ ض تاتون شي؛ 

ثسئافيهم لأبس قال: بالتوحيد، محرز شيء ذاك هئهات، فقالوا: الاستغفار؟ 
الأهواء(را؛.فيهم فتق قال: منه. اش نستغفرون لا 

ليقال قال: الئيانئ غئرو أبي بن يحيى عن ربيعة، بن صخرة وروى 
الماور(رأ/مى: الرأي؛ هذا في وخيارنا محاذنا خالك ززغة، أبا را الأوزاعي: 
بنإسماعيل علما رقيم قال: الأوزاعي عن عمران، بن الهيثم وروى 

لعلمكلي: ال فقالأوزاعي؛ قال روان، منمى مرابْلآ بت—روت اش هميد 
دلرتا(ر"ا؛.يعني: الحميد؛ عبد أبا يا لا قلت: منهم؟! 
الرسائلفكتب بالمدر، ينادي الحمصي يزيد بن ثور سمع أنه مر وقد 

عليه.الرد في 

بنام هثقصرب وعلبه، الحجة عليه وأقام المدري، غيلأف وناظر 
هدال؛ا.غيلان رأس الخلم، عبد 

ثهم:وحبه وآثاراتصحابة باثئة د4،سكه 
يقول:عيينة، بن سفيان سمعت، الئادكونى: داود بن سليمان قال  ٠٠

ترفعلا لم للئوري: الأوزاعي فقال بمنى، والثوري الأوزاعي )اجتمع 
.٣٠٨حديث الدارمي؛ مس )١( 
ص.أبي بن يحص كية زرعة وأبو . ٣٩١- واكاريخ المرنة )٢( 
نثوخمن المهام، أبي ابن م الد هميد بن سماهمل محل ، ٢٠٤ص الدمشقي، زرعت أبي تاريخ )٣( 

الأدزاعي-
حجةقوة وفيه طريف، والخبر ، ٢٤٦— *آ/أةآ عساكر ابن مختصر في: غيلان ترجمة انظر )٤( 

•الأوزاض 



٣٥إ•ا-الأئذامح 

زيادرا،،أبي بن يزيد حدثنا الثوري؛ فقال ورفعه؟ الركؤع حمض في يديك 
،. المئ عن أبيه، عن سالم، عن الزهري، عن لك أروي الأوزاعي: فقال 

وحديثهالحديثا، صعيث رجل يريد: - زياد؟؛ أبي بن بيزيد وتعارصني 
كأنكالأوزاعى؛ فقال الثوري. فيان موجه فاحمن قال: - ليئنة مخالث 
يلتعنالمقام إلى بنا ئم الأوزاعي؛ فقال نعم، الثوري؛ قال قلت، ما كرهث 

وقال:احتد، قد الأوزاعي رأى لما الثوري فنيتم قال: الحق. على أينا 
المقدم(ُأ؛.أست 

عنبلعك )إذا يقول: الأوزاعي، معن م،: افمتبن عامر وقال 
.٢٣١اه(عن مبلغا كان فانه بغيره، تمول أن فإياك حديث،، . اظه رسول 

حيثماالئنة مع رندوز يقول؛ الأوزاعي، سمعت الوليد؛ بن بقية وقال 
دارت(ل؛ا.

علىمسك راصتز قال: الأوزاعي عن ؛، المرارير إسحاق أبو وروى 
واتلك،كثوا، عما وأ5ما قالوا، فيما ومحل القوم، وقم، حيث وقفن، الئئة، 
نشعهم(لأا.ما ئنعل؛ج فانه الصالح، >تلفاك، سبيل 

افتتحإذا كان ه اض رسول أن البراءث عن ليلى، أبى بن الرحمن عبد )عن الحديث؛ وتتمة )١( 
.٧٥٠، ٧٤٩حديث داود: أبر أحرجه يعود(. لا نم ه، أذنيمن قريب إلى يديه رم الصلاة 

يزيد.لضعف صعق والحديث 

الشاذكوني.فيه ضعيف، والخر مختصره ، W./UOعاكر ابن ^ )٢( 
.٤٩١الإسلام ترخ الحفاظ تدكرة )٣( 
عاكرابن تاريخ ، ٨٨ص عدي، لابن الكامل مقدمة )٤( 
تصحيف.رالفراوي( عساكر: ابن تاريخ في )٥( 
فيسقناه وقد منه، بأؤلول الحلية في وهو ، T^A/\iمختصره ، T**/Uoعسا5ر ابن تاريخ )٦( 

.٣٣الصفحة 



الهجريالثاني القرن غي القتهاء الععوثؤن ٍ  ٣٦

حاءما العلم بقثة، )يا الأوزاعي: ر قال الولد: بن بقثة قال  ٠٠
فليسه محمد أصحاب عن يجئ لم وما ، . محمد أصحاب عن 

بخير،إلا . نبئك محمد أصحاب من أحدأ ئدكز لا بقية، يا بعلم• 
إنماأنه فاعلم غيره، في يقغ أحدأ مبممث مؤإذا أمتلثا، من أحدأ ولا 

منه(لإا.حير أنا يقول: 

حبيجتمغ )لا قال؛ الأوزاعي عن مريد، بن والولد بمة، وروى 
مومزآص•قلب في إلا وعثماف علي 

انقصام؛س حوقاه 

فألحوافأبى، القضاء الأوزاعي يولوا أن أمية بني حلفاء بعض حاول 
فأرادوهالعباس بنو وحاء فأعفي. امتعمى ثم واحدأ، مجلسا فجلس عليه 
فتركوه.إليهم، واعتذر عليهم فأبى القضاء، على 

ولىالولد بن يزيد رأف العزيز؛ عد بن سعيد عن ننهر، أبي عن 
هجلىمحمد، بن الحارث وت مبعد الأوزاعى غمرو بن الرحمن عبد 

فاعفي(لما.امتعمى نم واحدأ، مجلسا 
بيديأحذ مكحولأ رأن يذكر: أبى سمعت السائب: أبى بن عبيد وفال 

لوالقضاء، على مالك أبي ابن أحزض ما فقال: الثاني، الأمطوان في وأنا 
فقدمنال: عنقي، صرب لاحتزمئ، عنقي؛ صزب وبين القضاء بين حيرت 

قولله فذكرت محال: القضاء، ليولى إليه تعث ومحي الأوزاعي، علينا 

.r-\/roعساكر ابن تارخ ، n/Yالعالم بجان جامع )١( 
.nA/\iمختصر، ماكر ابن تاريخ )٢( 
.WVUالملأء أعلام ص ، Y'V/T"القضاة احبار )٣( 



٠٣٧ ■ا-الآنداعئ 

كنتإف لي: فقال قال: ة، العافيرزق وقد ذلك، بعد لقيثه ئم مكحول، 
ده(راا.أجمع كان لما أجمع قد أنه ففلننتر قال: رأيي، لي 'تدذ ممن 

فاعتذرالقضاء، الأوزاعي يولي أن أراد علي بن الله عبد أن آنفا مز وقد 
فأجيب•واستعفى ذللث،، عن الأوزاعي 

الأوزاعي)أرادوا عشة؛ بن عمة قال الرحمن: عبد بن نليمان قال 
الناستكرهون كانوا هم لعقبة: فقيق قال: فتركوه. وأبى، فامتنع للقضاء، 

فيكان إنه هئهايت،، فقال: الأوزاءي؟أ يكرهوا لم فكيف يريدون، ما على 
ذلك(رآ؛.من هدرأ أعفلم أنمهم 

وأمواله:وحكغه ونمائحه، و4وامذ،ه وترسله، لنماحته 

منسمعت، )ما قال: أبى، أحبرنى مريد؛ بن الوليد بن العباس قال  ٠٠
إثابجا(".إلى سغها احتاج إلا ه ئلمة الأ/زاءي 
كلامسمعت، رما يقول: أبي، سمحت مريد؛ بن الوليد بن العباس وقال 

الفلركررت، كلما فانلث، الأوزاعئ؛ كلام غيز خلت، كررته ؤإذا إلا متكئم 
حلأوة(ر؛ا.زاد فيه 

صنعتهوكانت، فصيحا، الأوزاعي ركان الدمشقي: رزعة أبو وقال 
تؤثر(رْ؛.هزتائله والترئل، الكتابة 

مماس أبي وابن • ٧٢٤الدمشقي زرعة أبي تاريخ م وبنحوْ هم/ه*آ، عساكر ابن تاريخ )١( 
التهذيب.رجال من دمشق، قاصي الفقيه مالك، أبى بن الرحمن عبد بن يزيد 

ST-hiمختمرْ ، ٢٠٦- ْمآ/ْ<آ هماكر ابن تاريخ )٢( 
.wwlroام عابن تاؤيخ )٣( 
٠١٨٥ص والتعاويل، الجرح تميمة )٤( 
xsr/wالكمال تهدب ه'آ/هها، عام ابن تاريخ )٥( 



٣٨  M منJjالهجريالثاني المرن غي النتهاء اس

قال:المصور كاتب افه عبيد أبي عن مزاحم، أبي بن منصور وروى 
منها،يتعجب محب - ظه - الأوزاعي من الخصور على ترد )كانث 
يديبين وئوصع دفاتر، في تنخ فكاط الإجابة، عن  ٠١١ئابهؤبمجر 

-مجالي بن لئالمان فقال لألفاظها. امتحانا فيها القز فيكثر الخصور، 
ئجيبأن ينبغي -؛ صنعته في تقدما وأشدهم عنده، كتابه أحفلى من وكان 

ذلك،أحسس ما المؤمنين أمير يا واه فقال: تاما، جوابا كتمه عن الأوزاعي 
حميعمن أحدأ أظى لا ال^كتب في نظما له ؤإف أحسس، ما عاليه أرد ؤإنما 

ممنيعرمحها لا من على بألفاظه أمتعيى وأنا عنه، إجابته على تقدو الناس 
نكاتبمفيالآفاق(رى.

وبيانهالعالي، وكلامه ة، البالغالة رسمن هلزف الترجمة ثنايا وفي 
المامحي.

ونصالحم:مواعظه مى 

الأوزاعيكتب عنتةا"أا: أبي بن حميد بن اّلثذ عبد بن يحيى قال 
ارينأنه واعلم جانب، كث من بك أحينل قد فانه بعد، )أما له: أخ إلى 

أحريكون وأن يديه، بين والمقام اه فاحدر ة، وليليوم كل في ٢ بلقار 
واللأم(رْ؛.به، عهدك 

الأوزاعي،عن زياد، بن الهمل عن الليث، كاتب صالح أبو وروى 

الكتاب.هاوا في اكئر، وما تصحيف، وهو كتابة(، )ولعجز : ٤٨٨ص الإسلام، تاؤيخ في )١( 
.wahالنلأء أيلام سير ؛\/؛n، مختمر، ، U'/rاكر؛<يابن تاييح )٢( 
تصحيف.رئتين(، اكموة: صفة في )٣( 
تصحيف،.بلث،(، )يثار اكر؛ عابن مختمر في )٤( 
.tooالصفوة؛/صفة مخممرْ ، ٢٠٨. Y-V/T:،•اكر يابن تاريخ الحلية )>،( 



٣٩ ا

أصبحتمالتي النعم بهذْ ئمووا الناس، )أيها موعظته: في فقال وعظ أنه 
٦،االه»زة: ه عز كلئ آلنردد؛ْآفي أش يآر ؤ من الهرب على فيها 
بعدخلاف مرحلون، فيها وأنتم قليل، ا فيهالتواء داو في فإنكم ٧[، 

أطولكانوا فهم وزهرتها، أنمها الدنيا من استقبلوا الدين القرون 
وحابواالجبال، فجددوا آثارأ، وأعقم اما، أجوأمد أعمارأ، منكم 

كالعماد،وأحال شديد، ببطش مؤيدين البلاد، في ونمبوا الصخور، 
وأخوتأثارهم، وعمث م، مدنهظوت أن والليالي الأيام لثت فما 

لهمئشمغ ولا أحد، من منهم لجس فما ذكرهم، وأنستا منازلهم، 
قومولصثاع غافلين، يوم ولميقات آمنين، الأمل بلهو كانوا وكرأره، 
هل،اش عقوبة من بياتا باحتهم نرل الذي علمتم قد إنكم مم نادمين• 
آثارفي ننفلرون الماقون وأصح جابمين، ديارهم في منهم كثير فاصح 

ألموابمحامث ,قآ ؤي؛آتاته ة، خاويومت_اكى نعمة، وزوال نئمة 
أحلفي بحدهم من وأصبحئم يخشى. لمن وعبرة [، ٣٧]الداريات: ه أ'لألبم 

فلمرخاوة، وذمسإ عفوه، ولى قد زمان في مقبوضة، ودنيا منقوص، 
عتر،وعقوبات غتر، وأهاويد كدر، وؤتبابة ر، ثحمه إلا منه يبى 

البرفي الفساد ظهر بهم حلف، ورذالة زلازل، وتتابع فتن، ائ وأنث
الأجل،طول وغنم الأمل، حدغه لمن أشباها تكونوا فلا والبحر، 

وانتهى،ئدزْ، وغى ممن ؤإياكم يجعلنا أن الله ألت نبالأماني، ونير 
٢.لنمنه(ر فمهد مثواه، وعمل 

تعالى:قوله من اقتباس وم بالشديد، ليس الصوت هو وقيل: الخفي، الصوت الركز: )١( 
.٩٨الأية: مريم، سورة ه، ركع لهم أود—ح م ثذ يمم بجس 

مراعفدوانظر . ١١٨-\\■ vlyالملأ، أعلام ص ، rrMMمختصره ، ٢٠٩'؟■-Mroعساكر ابن تاريخ )٢( 
.٢١٩-  ٢١٨ص والعديل، الجرح تقدمة ، ٣٩٢-  ٣٩١٨والتاريخ المعرفة في: أخرى ونماثح 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المعديؤن 

وحكمه:قواله أس 

الموتذم أئن )من قال: الأوزاعئ عن ثلقة، أبي بن عنرو روى 
كلأذه(راا.قد غطه من منطقه أن غلم ومن النير، 5فاْ 

الأوواعي،سمعت قال؛ أبي، أخرني مزيد؛ بن الوليد بن الماس وقال 
العمل(لأا.ومنعهم الجدل، عليهم فتح شرأ بقوم اه أراد رإذا يقول؛ 

مسمعتايقول؛ أبى، ممعتا مزني: بن الوليد بن العباس ال وق
يقونالمنافي وإ0 كثيرأ، ونعمن قليلا يقول المزمن رإف يقول: الأوزاعي، 

همأدسدملأ(ا'/

الئامحيري،محمد بن مروان رممعتا الحواري؛ أبى بن أحمد قال 
يوموقوف عليه الته هون الايل، قيام أهل_ال رمن الأوزاعي؛ قال يقول؛ 

منإلا أخده الأوزاعي أ->ثنار؛ا )ما مروان: لي قال أحمد: قال القيامة(, 
محونذإلأؤ ؛ئ ءمبلأ0 بلا ننبمث ك/ س ؤث،ىآيلي الأية؛ هدْ 

ها(رْا.، ٢٦لالإنانً ه ميلا رئآ ورآ؛هتا ويروق ألثاحة 
بالرحل)لوم يقول: الأوزاعي، سمعت الخمافج: لم مبن ■عطاء وقال 

ذانق(ر٦؛.بكب الصلاة وقت يفوئه نمس ودناءة 

الأوزاعي،سمحث قال: أبى، أحبرنى مزيد: بن الوليد بن الماس وقال 

rr-/nمخمرْ ، Y-Uعساكرابن  iMThالحنة ، ٢١٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
.TIAlMمختمرْ آ-آ، - fAlToاكر عابن )٢( 

.TT'/Mمختصره .( y^/Toعساكر ابن تاريخ آ/آ؛ا، الحلة )٣( 
،,تمحيفأحب،(، )ما عساكر: ابن تاريخ ني )٤( 
.٢٥٨-  ٢٥٧/٤الصفوة صفوة ، ٣٢٦/١٤مختصره همآ/هها، عساكر ابن تاريخ )٥( 
ST\/Uمختصره ، Y.A/Y'oعساكر ابن تاريخ )٦( 



٤١ؤ •ا-الآنناء، 

يومانمد على معروصه وهي إلا الدنيا اعات ممن ساعه )ليس يقول؛ 
تعالىاف يدكر لم اعة سبه تمر ولا ماعه، وماعه فيوما، يوما القيامة، 

اعة،ّمع محاعه به مر إذا فكيف رات، حعليها نمنه تمطان إلا فيها 
ليلة؟إ(ره.مع وليله يوم، مع ويوم 

منهاوجرء ضمت، منها عه تأجزاة، عشرة رالعافيه الأوزاعى؛ وقال 
انس(رى.من الهرب 

نال؛الأوزاض عن عيد، مبن منثلم عن ئ—ليمان، بن زافر وروى 
مندرهم كب أو مؤنس، أخ من أعز شيء الزمان آخر في يكون رلأ 

•بها(رمآا يعمل ئنة أو جل، 

وبشاتر؛روى 

كنثرما قال: فنسلم، بن الوليد حدثنا موسى: بن الحكم قال  ٠٠
المنام،في . الد رسول رأيت حتى الأوزاعي، من السماع على أحرض 

،. اه رسول فإذا فدخلت، — غار محبه أو — غار في هاهنا إنه لي: فقيل 
قالالخم؟ أحمل عمن اش، رسول يا فقلت: جنبه، إلى جالس والأوزاعي 

إلس،دأدار رث«_ 
قال؛، S^-X^مسلم بن الوليد سمهت، ّسمحلمة: أبي، بن عمرو وقال 

جلبإلمح، جالمى شيخ ؤإذا عليه، لمث فالمنام، في ه الني ررأيث 
شلM والمي، يحدق، ه المي على أقل قد الشيخ ؤإذا ، m الني، 

^٥٦. ٢٥٥،/الحلية)١( 

.YOUالصفوة،/صمة )٢( 

بنحوْ.أحر وجه من  ٢٥٨الصفوة،/صفة وفي ،ا/هآّا، مختصرْ هُآ/آ>أ، عساكر ابن توخ )٣( 
مخصرْ، ١٩٢ْمآ/ابما.عساكر ابن -اريح )،( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء لمي ٤٢

ثماللام، علي فرد ه، النبي على فلمت حديثه، مع ن الشيخ على 
الديالشيخ من إليه: جلث ٧^٠^، فقلتا جلسائه، بعض إلى حلست، 

قلت،:هذا؟ تعري، وما قال: حديثه؟ يسمع وهو ه الّبي، علته أقل قد 
منمنزلة لدو ه إنقلت،: عمرو، بن الرحمن عبد دا هال: قلا، 

الأوزاعيأنا فإذا التفاته، مني حائثؤ ثم أحن. قال: .، اش رسول 
.٢١١.(الني مملى في قائم 

النومفي )رأيث قال؛ باكر، بن بشر حدئنا الأعلى؛ همد بن يوض وقال 
بنماللث، أز ولم الثوري، وسقياف الأوزاعي فرأيت، الجنة، يحلن، أئي 

ماللئ،،زؤع ماللث،؟! وأين ماللث،؟أ وأيى قالوا: ماللق؟ فأين فقلت،: أنس، 
د1نئوته(رأ؛.سقهلتث، حتى ماللئج، رفع مالك،، وأين يقول: زال فما قال: 

لمى،الشالرحمن عبد بن محمد حيلتي الولد: ين العباسي ومحال 

إنيبني، )يا أبى؛ لى قال قال؛ الأوزاعى، الرحمن عد بن محمد حدئنى 
أنلث،موثقا تعهليني حتى أفعل ولا به، رك أمبحديث أحدثلقؤ أل، أريد 

كأنيرأيت، إني قال: أبت، يا أفعن فقلت،: قال: حيا، كشق ما به ئحدثؤ لا 
عنراد قد الثاب، مصزاعى أحد ؤإذا الجنة، أبوابا من بابا على واقما 

زده،يعالجون — ه — وعمر بكر أبو ومعه ه اه ول برمؤإذا موصعه، 
قالالثالثة في كان فلما محزان، تركوه، ثم أعادوه ثم فزاد، ئزكوه، ثم محزدوه 

معهمفأمسكت، محنا((؟! ئمسلأ، ألا الرحمن، عبد ر)يا ه: اش ول رملي 
وست،(.ردوه حتى 

.٣٢٥- m/\iمختمرْ  iW/Toعساكر ابن تاريخ ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
مختصرهه'آ/هآأ، اكر عابن تاريخ ني: منه وبأحصر ، ٢٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 

t /َ.ti ء \،>/.،،،  حلأبكر(، أبي بن )بثر وفيه؛ 



•ا-الآنذاءق

مماذلك )ونرى الوليد: بن العباس قال آخره: وفى بنحوه، رواية وفى 
كانبمتعنالئنة(رآ*.

كاف)رأيت قال: الأوزاعي، حدثنا التنس—ي: شنمة ابي بن عمرو قال 
عبدىأنث لي: فقال العزة، رب، يدي بين وأوقفاني بي، عزجا ملمكئن 

أيبعزتلث، فقلت،: المنكر؟ عن وينهى بالمعروف يامز الذي الرحمن عبد 
مكاني(.إلى رداني حتى بي فهنظطا قال: أعلب. أنت رب 

رب،يا رفملق: آخرها: وفي ذللثه، بنحو آخر وحه من الحكاية وزويت، 
الشنة(ص.وعر فقال: الإسلام، على أمثني 

علمه:

والحجازالشام أهل من وسمع العلم، طلب، في الأوزاعي زحل 
أبىبن كعطاء العلم، وأوعية الحدسث، أئمة عن وأخذ والصرة، والكوفة 

لجدكشر، أبي بن ويحنى والزهري وقتادة ئعيج، بن وعئرو رباح 
معكثيرأ، حديئا ووعى غريرأ، علما فحهثل الطالت،، في وئمإ واجتهد، 
حتىروى، لما والإتقان حمل، لما والضبهل والأداء، الأخذ في اكحري 
أصحمن وحديثه ناد، الإّعليهم بدور الذين الحمافل من القاد عده 

الشاميين.أسانيد وأصح الأسانيل.، 

منعدد في قيم كلام وله وتعديلا، جرحا الرجال في الأوزاعي وتكلم 
أقوالهالباب هذا في الأئمة من صنف من وثقل الحدت، علوم أنولع 

بها.واحتجوا وحففلوها 

٠٣٢٥٨٤مخممرْ؛ ، ١٩٤همآ/مآها- عاكر ابن تاريخ ، ٢٠٩_  ٢٠٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
الصفوة؛/A؛،iصفة ، rro/\iمختصره ، ١٩٣. ماكرابن تاريخ الحلية )٢( 



٤٤  m الهجرىالثاني الترن في الغتهآء

نقهاءمن افعي الشرعده ار، والأنالحديث قمة ذلك إلى وجئغ 
ذكروافقد حدأ، كثيرة الفقهية وأهواله وآراوه هذا، في ريب ولا المحدثين، 

الماصبه عمل متقز مدهب له وكان مسألة، ألم، ثمانين في أحاب، أنه 
فيمدونه أهواله ويمت، ليي، ثم تة، ممثني فرابه والأندلس الشام في 

الكبيرة.الفقه كش_ف 

التدوبن،في الشثمح، محل دله الزمن، من مئة الإقاء منصب لتولى 
وحلصوالفقه، الئنن في الكشب، وصنف، بالشام، الملم دون من أول، فهو 

طؤةعليه وتكاقز فيه، ماركا حلييا علما وثثر ويفمههم، يحدثهم للناس 
وحديثهعلمه أصحابه وجمع كثير، حلق عنه وحمل الرواية، وأئمة اللم 

بعدهم.لن وملوه ودونوه 

الكبارعليه وأثنى الأمة، وفقهاء الإسلام أئمة كبار أحد الأوزاعي وغدا 
أبيمع ويعد الإتدمي، الفقه أروا الذين رؤوس الص وهو هذا، في 

عنهم،اف رصي ة، الحلبهذه في وس كه ومالومعمر واكوري ة حنيف
الجزاء.حير الإسلام عن وجزاهم 

اييلم:طلبه 

أمحه؛عن سويد، بن أيوب بن محمد حدثني جرير؛ بن الحس قال  ٠٠
مجدها،لحل إليها وصل فلما التمامة، إلى بغث في حرج الأوزاعي رأل 

فجعلمه، فريا كثير أبي بن يحيى وكان إليها، بملي ارية سفاستقل 
بصلاةالفتى هذا صلاة أشبة ما وقال،: فآعجبته، صلاته، إلى ينفلر يحيى 

فنخإذا حتى فانتفلر يحيى، حلساء من رحل فقام قال؛ المرين- عبد بن عمر 
حلسحتى الأوزاعي فجاء يحيى، ال قبما أحرم صلاته، من الأوزاعي 



٤٥% -الآذذاءئ •ا

الأوزاعيمحرك كلام، ا سهموجرى حابه، وعن بلده عن ماله إليه، 
يحيى:له فقال منه، مع ونعنه، يكتب مدة يحيى عند وأقام الديوان، 
العصريالحي ئدرك أن لعلك البصرة، إلى ادر ئبأن لك ينبغي 
مالت،قد الحس فوحد إليهما، فاطلى عنهما. محأحد محيرين، بن' ومحمد 

بابهأتى أنه الأوزاعي: فأخرنا حي، سترين وابن بشهرين، لحوله قل 
أيضاوهو نتكلم، لا ام قيونحن فنعوذه ندخل فكنا ال؛ قمريض، وهو 

له:فقلنا إليه، يوصلنا كان الذي الرجل إلينا فخمج أياما، فلعقنا يتكلم، لا 
اينه.إلا إله لا يقول: وهو بحنكه، لمهاثه لري قد تركته قال: الشيخ؟ حبر ما 

ا.الثقن(ر به وكان ذللث،، يومه من وماُت، 

وكبتكئتر، أبك، بل يحيى )فجالسث قال؛ الأوزاعى عن رواية وفى 
كله(لى.فاحترق - عثر ئلاثة أو - كتابا عشر أربعة عنه 

أبي،بن يحيى من سمع فلدللث، بالتمامة، مكتبه )وكان محععد: ابن قال 
ا.اليمامة(ر أهل مشايخ من وغيره كثير 

وابنالخن إلى )رحلت قال: الأوزاعي عن كثير، بن محمل وروى 
مريضا،سيرين بث محمد ووحدت مالت،، قد الخن فوحدمحت، محيرين، 
•مارت،(ر؛ا محم أياما فمآكعث، نعوده، عليه مدخلنا 

والتعديلالجرح تقدمة في مختصرأ وحاء ، ٣١٦-  T\o/\iمختصرْ هم/هها، اكر عابن تاريخ )١( 
البطن•داء هو والبطن؛  ٠١٨٦

.ص؛AOبتمامه مت )٢( 

٠٥١٦رقم الد: عبد برواية أحمد حمالل وانظر:  iiAA/Wمعد ابن طقات )٣( 
أحرك،رواية وانظر 'لأ• رقم الحديث،: طلب، لي ة الرحل، ٨٩ص عدي، لابن الكامل مقل.مة )؛( 

٠٧٢٣-  ٧٢٢، ٢٦٤.  ٢٦٣ص الدمثقي، ندية أبي -اريح غي 





iVؤؤ•ا-الآوداعئ 

ابنهأن ه؛؛ عائشة عن عروة، \->بوتي قال: منه؟ استعادت ه الّبي أزواج 
منك،نهِ أعوذ قالت: منها، وذنا ه، اش رمول على أذخلت لئا ١^^ 

بأهلك(((رانالمحمي بعظيم، عدت ))لقد لها؛ فقال 
سأل)أئه - الأوزاعي يعني عمرو- أبو أَحيرذي منلم: بن الوليد وقال 

قال؛المدينة، إلى الهجرة قبل بمكة . اش رسول صلاة عن الزهري 
أوده رسوله على الصلاة هث اش فنص قالت: عائشة عن عروة، أحبرنى 

صلاهوأقرت أ، أربعالحصر محي أتمت ثم ركعتين، زئعتين محزصها ما 
امضةالأولى(رى.عر الشقر 

قلقيت)حججت، قال؛ الأو3اءي عن ربيعة، بن صمرْ روى 
قال:لا، قلت،: قال: الخكم؟ لقبت هو لي: فقال بمش، لبابة أبي بن غئدة 

حشنبرجل فإذا فلقيته، قال؛ منه، أفقه لابثيها بين فما فالقة، قاذهن، 
الئمّىممنع(.

ء

قالحرقا• ما ال؛ فقالمغراض، صني عن ألته )فسرواية: فى زاد 
نحزق،(رص•لم وما حزق، ما ناكل ونحن الأوزاعي؛ 

وابن، ٢٠٥٠حديت ماجه: وابن آ"/*هأ، والنسائي  ٥٢٥٤حل،يث ه/ا"هّآ الفتح البخاري؛ أحرجه )١( 
,٤٢٦٦حديث حيان: 

حديث ٤٦٤/١الفتح الخاري؛ الأوزاعي؛ طريق عثر ومن اللفظ بهذا المائي أحرجه )٢( 
الزهري؛شيخه سألها أحرى أسئلة وانفلر  ٠١١٩٨حديث داود: وأبو ، ٦٨٥حديث ومسالم: ، ٣٥٠
.١١٨٠، ٩١٩، ٩١٨حديث الدارمى: منن 

الدمشقيزرعة أبي تاريخ آ/ةهتما، والتاريح المعرفة ، ٥٠٢٤رقم اش: عبد برواية أحمد علل )٣( 
يقال:)مقنع(: قوله الفقيه. الحافظ عتيبة ابن هو والحكم: . ١٦٠/٣٥همساكر ابن تاريخ ، ٢٩٦

بميبؤإنما نصل، ولا ريش بلا سهم والمغراض: رصأ. أي وغيره العلم في مقنع فلأن 
الفتح؛في وشرحه الأصول جامع في؛ الحديث روايات وانظر حده. دون بعزصه 
والصيد.الذبائح كتاب أول و/وهه، 



الهجرىالثاني المرن في الفقهاء المحارامن لإ ٤٨

اتهحاوث:

عن؛ردى 

بنؤإسحاق الض، زيد بن امة وأسامئ، الث،ريف بن إبراهم 
بنوأسد المهاجر، أبي بن اش عبيد بن ؤإمماعيل غلحة، أبي بن اض عبد 
يزيدبن والحارث تعد، بن وبلال سان، بن وبزل الحثعمى، الرحمن عبد 

عنانبن وحمص قئ، الدمثموحضن عطئة، بن ان وحثالحصزمى، 

بنوربيعة الرحمن، همد أبي بن وربيعة همية، بن والحكم اليمامي، 
الأعمش،مهران بن ليمان ونالمحاربى، حبيب بن ليمان وسيزيد، 

عامربن اه وعبد ا، عمارر أبى داد وشالدمشقي، موسى بن وسليمان 
بنم القامبن الرحمن وعبد عمير، بن هميد بن الله وهمد الأمسلمي، 

أبيبن وعئدة جزيج، بن العزيز همد بن المللئ، وهمد بكر، أبي بن محمد 
منلمأبي بن وعتلهاء ضهبما، بن وعطاء اح، ربأبي بن وعطاء لتابة، 

بنوعمرو المدكي، معد بن وعمرو مزقي، بن وعلممة اني، الحزات
أنس،بن وعيلأن هانئ، بن وعمير الئقوني، متس بن وعمرو مببإ، 

بنإبراهمم بن ومحمد حيويل، بن الرحمن همد بنِ ومرة دعامة، بن وقتادة 
بنومحمد ين، المحين علي بن محمل جعفر وأبي التئمي، الحارث 

بنوالمهليج، الزبيدي، الوليد بن ومحمد الزهري، شهاُسخ بن لم مس
بنونهيك عمر، ابن مولى ونافع الشامي، ومئحول •حنهلب،، بن اه عبد 

معيدبن ويحيى النمطي، هشام بن والوليد رثاب، بن وهارون يريم، 
كثير،أبى بن ويحيى الئيخانى، عمرو أبى بن ويحيى الأنصاري، 

عمار(،وأبي رشداد، الواني وفي عمار(، بن داد رث ؛ ٤٨٤ص الإصلأم، تاريخ ني ( ١١
حطأ.وكلاهما 



٤٩% •ا-الآنناءئ 

بماروأبي القمحي، كثتر وأبي المجلي، هشام بن الوليد بن ويميس 
كير•وحلق المرئي، 

عنه:وحدث 

أبيبن ويحيى الرهري، شهاب، بن منلم بن ومحمد دعامة، بن قتادة 
شيوخه.من وهزلأ-ء تحر، 

بناه همد بن ؤإسماهمل المراري، محمد بن إبراهيم إسحاق وأبو 
المحي'اض عيبن أنس صفرة وأبو عياش، بن ؤإسماهمل تماعة، 

بنورقدة غهلية، بن والحارث الوليد، بن وبقية التنيسي، بكر بن وبشر 
التصري،حبيب بن وسفيان العزيز، عبد بن عيل ومالعشانئ، محصاعة 

بنوثمة البيروتي، هاشم بن ونهل ئثوم، بن وشلمة الثوري، وسفيان 
بنوصمرة محلي، بن والصحاك الدمثقئ، إمحاق بن وشعيب الحجاج، 

بنالحميد وعبد المبارك، بن اش وعبد القارئ، تحر بن الله وعبد ربيعة، 
بنالرزاق وهمد الزناد، أبي بن الرحنن وهمد العشرين، أبي بن نيا 
بنالله وعبيد الحولأني، الحجاج بن القدوس عبد المغيرة وأبو همام، 
بنوعمر بشر، بن وعمارة البيروتي، عنممة ين وعشة الغبمي، موسى 

يوش،بن وعيي الئثيي، سلمة أبي بن وعمرو الئلمي، الواحد عبد 
الحلبي،ماهمل إيبن ومبشر أنس، ين وماللئ، محليمان، بن ومحد.يك 
بنومحمد مابور، بن معستا بن ومحمد الحولأنئ، حرب بن ومحمد 

يوسف،بن ومحمد انئ، المزيتمصعب بن ومحمد انمتنممي، تحر 
الحراني'بكير بن وبمكين الحراني، د يزيبن ومحلي المريابي، 

بنومومكا الجغفي، يونس بن والممصل الموصلي، عمران بن والقناقى 
مريل-بن والوليد الجراح، بن ووكع زياد، بن والهمل الجزري، أعنز 



الهجرىالثاني المرن غي الفقهاء ال٠ملذون ؤ

الخفنرمي،حمزة بن ويحيى قئ، الدمثلم شن بن والوليد النتروتي، 
سواهم.وأمم \]ض1<و\نيإ الشمط بن ويزيد القطان، سعيد بن ويحيى 

كلها,الئئة كتب فى وحديثه 

شيوحه؛بعض هي حديثه درحة 

حالهما الأوزاعي، عن يحيى )مالط الدارمي: معيد بن عثمان قال ** 
أتنييونس فقال: يونس؟ من يقع أين له: قلت ثقه. فقال: الزهري؟ في 
الزهري(لأا.عن الأوزاعي روى ما أقد ما ثقة، والأوزاعئ الزهري، عن 

روىمذ أئث مذ أسمغ؛ وأنا معين، بن يحيى )نئل الجنيد؛ ابن وقال 
نميونس، ثم عقيد، ثم معمر، ثم أنس، بن مالك ال؛ فقالزهري؟ عن 

ثقات(.هؤلاء وكل عيينة، بن فيان وسوالزبيدي، والأوزاعي، عيب، ش—
بأس،به ليس سفيان فقال: الأوزاعي؟ أو منيان أثبن،: )أيهما ليحيى: قلت، 

ءيينة(رأا.بن سفيان من يعني: منه؛ أئست، والزبيدي محنه، أثستط والأوزاعي 
عيينة،بن سقياف الزهري؛ في الناس )أثبت المدبمي؛ بن ^؛، ال، ق~ 
والأوزاعيه، كتابمن ويونس ومعمر، مالكا، ثم تغد، بن وزياد 

الحديث،(^.ئقارب 

هشاممثن كثير أبي بن يحيى في أحد )ليس معين: بن يحيى قال ** 
هؤلأء(ر؛ا.بعد المبارك بن وعلئ والأوزاعي، 

.٢٣، ٢٢ترجمة الدارمي؛ تاريخ )١( 
.١٨١ M^/Toعساكر ابن وتاريخ ، ٥٤٥وانظر: ، ١٥٧، ١٥٦رقم الجند: ابن موالان )٢( 
عساكرابن bريخ أ/خما، والتاريخ المعرفة )٣( 
آ/حاآُ.الدوري تاريخ )٤( 



٥١ا •ا-الآذذاءئ 

معترس قال؛ محمد، بن أحمد حدثني اجي: الئزكريا وقال -
إلىنرجع هشام فقال: كثير، أبي بن يحيى أصحاب وذكر حنل، بن أحمد 

غيرهما(ص.وذكر حافظ. والأوزاعي كتاب، 
بنيحيى أصحاب أنسئ مى المدسي: بن علي )سألث حاتم: أبو قال و- 

وحينالأوزاعي، نم قال؛ من؟ نم قلت؛ الدتئوائي• هشام قال؛ كثير؟ أبي 
المبارك(لآ؛.بن علي ذكر وأرام الصواف. وحجاج المعلم، 

أبيبن يحيى أصحاب عن داود أبا رمالذ الآجزيث عيد أبو قال و- 
والأوزاعي(ُُالدسئوائي، هشام فقال: يحيى؟ عن أعلاهم مى اعني كثير، 

د4لاا:وأثبتهم أصحابم 

همل،فقال: الأوزاعي، أصحاب عن داود أبا ألث )مالآجري: قال 
لأبي،قيل زياد• بن يفل يممئ-م أحد ليس يقول؛ حنل بن أحمد معت س

شمامه،ابن الأوزاعي؛ أصحاب، قال؛ ثم لا• قال؛ الأوزاعي؟ في بقية داود؛ 
فيعيس، ثبن محمد له: قيل الواحد، عبد بن وعمر مزيل-، بن والوليل- 

قال:المصيصئ؟ أعني كثير، فابن داود؛ لأبي قلت، ست،• قال؛ الأوزاعي؟ 
وأبوالمارك ابن قال: المارك؟ فابن داود: لأبي قيل بقتة• يوف كثير ابن 

يكهم(أْ؛•من العرباء قمح، المراري إسحاق 

هيكذا:صبطه المحقق ولكن ه'؟/هيا، عساكر ابن تاريخ ، ٨٨ص عدي، لابن الكامل مقدمة )١( 
حهلآأوهو حافظ(، الأوزاعير كتاب إلى نرجع هشام؛ )فقال 

٠٦١- ٩/'٦ والتعديل الجرح )٢( 
.١٠٤٣رقم الأحرى: سزالأت )٣( 
٠٧٦صن تاريخه، انظر: الأوزاعيء. أصحاب ءسمية كتاب الدمشقي زرعة أبي للحافظ )٤( 
٠١٥٩٨رنم ١لآحري: موالان )٥( 



QY  الهجريالثاني المرن في الفقهاء انمعدمؤن م

أصحايس؛أيد مى قلت: منهر، أبا لت رمأ الدمشقي: وزعة أبو ال ق- 
بعدْ(ص.قال: شغاعة؟ قائ قلت: زياد. بن الهمل ئل: الأوزاعي؟ 

بالأوزاعياس المأعالم ركان الكاظري؛ د محمبن مروان ال وق
زياد(رى.بن همل أولهم أنص، عشرة ومتياة وحديثه وبمجلمه 

بنيزيد يقدم منهر أبو ركان قال: يحتم، حدلما حاتم: أبو قال و- 
الأوزاعي(ر'آا.أصحاب من يوسف بن ويزيد التمهل 

كتسثرإذا محمد: بن مروان لي قال الحواري: أبي بن أحمد قال و- 
فادك(أ؛ا.من فالي فما منلم؛ بن الوليد عن الأوزاعي حديث 

ناي:سماعيمى فئ واتقول إرساثه، 

شيئا(رْا.سيرين ابن من الأوزاعي يسمع رلم جثان؛ ابن محال  ٠٠
ولممرضه، في سيرين ابن على ذحل رالأوزاعث الدازممي: وقال 

٠٢منه(ر يمع 

الأوزاعيسمع وقد نافع، من الأوزاعي نمع رلم معين؛ ابن ئال  ٠٠
سءءلاء(ص.

٠٢٨٩ص والتعديل، الجرح تقدمة ، ٣٨٣ص زرعة، أبي تاريخ )١( 
واكاويله/م.الجرح )٢( 
٠٢٨٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
•١٧٨داكعديل المح ني دثمْ ، ٣٨٤ص الدمنمي، زرعة أبي تاريخ )٤( 
ATlWالثمات )ه( 

.٢٧٤التحصيل جامع أ/؛ا"، الدارأنملني منن )٦( 
أ/ةهكالدوري تاريخ )٧( 



٠٥٢ ■ا-الآثذاعئ 

شيء.نافع عن للأوزاعي عندنا يصح )لا الدْشمي؛ ورعة أبو وقال 
الأوزاعي،أحبرنا قال؛ شماعة، ابن حدثني يقول: مشهر، أبا سمعت، وقد 
نافع(راا.عن رحل، حيلي قال: 

منالأوزاعي راسماغ وصححوا ذللث،، الأئمة من حماعه رد وقد قالتا: 
بمجزدتكتفي لا وهو نافع، عن ))صحيحه(( في البخاري له وأحرج نافع، 

وعطاء،ونافعا، الزهري، )سمع ترحمته: في الكلأباذي وقال المعاضره، 
كثير(رآا•أبي، بن ويحتمح، طلحة، أبي بن اش عبد بن ؤإسحات 

المبارك،ابن رعن بإسناده: قاء(( الأسش)ركناب، في البخاري حرج أ_ 
رألعائثة: عن محمد، بن القاسم عن نافع، عن عمر، بن اه عبيد عن 
تابعهالبخاري: قال ثم نافعا((. ررضثبا قال: المهلر رأى إذا كان . اه ون رم 

نفع(رم.عن وعميد الأوزاعئ ورواه الله، عتيد عن يحيى بن القاسم 
بنالوليد طريق، من والليلة«ر؛ا اليوم »عمل في النائي وأحرجه 

عائشة.عن محمد، بن القاسم عن نافع، حدثني قال: الأوزاعي عن مئالم، 
الوليدتصريح ه وفيا، ر الكبرى(( نن )رالفي البيهقي أحرجه وكلوا 
نافع•ْ>، والأوزاعي، الأوزاعتم،، من، بالسماع 

الأوزاعي،رحيلنا قال؛ العشرين أبي ابن طريق من ماجه ابن وأحرجه 
أحبر0(را"؛.القاسم أن نافغ، أحبرني 

.٧٢٣ص زرعة، أبي تاريخ )١( 
ا/*ه؛البخاري صحيح رجال )٢( 
٠١٠٣٢حديث  Aly\0الفتح )٣( 

صوامكابالأو3ايء (، ١٠٦٨٨)حوت 
.٣٦٧٣الكبرى المنن )٠( 

٠٣٨٩٠حديث ماجه: ابن سنن )٦( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء اسدتؤن م  ٥٤

واسطة:نافع وبين بينه فذكروا الأوزاعي عن جماعه الحديث هذا روى وقد 
عنالأوزاعي عن آحر؛ ورواه نافع، عن رجل عن الأوزاعي عن بعضهم فرواه 

نافعرُعن الزهري عن الأوزاعي عن ثالث؛ ورواه نافع، عن الربدي 
عنهأخذه يكون حيث نافع، من الأوزاعي ماع '٠في يهلعن لا وهذا 
معروف.كثير هذا ونفلائر واسطة، دون ومن بواسطة، 

س_ماععن البيهقي أورده —ا م استعراض بعد التركاني ابن قال 
الهلريقصح ولو معين، ابن كلام صغم، نفلهر )وبهذا نافع؛ من الأوزاعي 

يحملبل منه، الأوزاعي سميع عدم ذللث، من يلزم لا الواسطة؛ فيه الذي 
.٢٢١عنه(رحل من نم منه، سمعه أنه على 

التعاليق«رما.وءتغليق )رالفتح(( في الحاففل ذللث، ونصر 

وتحويه:ؤإتقاته حقتله 

شمع(.لغا يشق رالأوزاعي علي؛ بن عمرو قال 
يحفغلالأوزاعى كان لأبى؛ رفلت مزني؛ بن الوليد بن الماس وقال 

الأوزاءي؟!(ر؛ابط لا كان شيء وأي أئلث،! _ قالء القرآن؟ 
للفزيابي؛رقلت، قال؛ عتبة، بن الوليد حدثني الدمثمي: ررعة أبو وقال 

نعم(أْاؤقال: يحففل؟ الأوزاعي كان 

تغدقاس^هوآ.)١( 

XUITالكرى المن بهاض القي الجيم )٢( 
.٣٩٦- r<\ihاسق تغلق )بم-ا(، الحديث شرح آ/بماه، الفتح )٣( 
ص؛•أ.والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
.٧٢٤، ٢٦٦ص زرعة، أبي تاريخ رْ( 



٥٥إ•ا-الآوواءف 
بم-س-'-"••ح 

أوالخن عمرو، أبا يا للأوزاعي: )قلث تلمة: أبي بن عمرو وقال 
نافع؟عن رحل أو فنافع، قلت: الخن. عن رحل قال: الخن؟ عن رحل 
بنِعمرو عن رجل أو فعيب، بن نمئرو قلت؛ نافع• عن رجل قال؛ 

شعيب(رأا.بن عمرو قال: شعيب؟ 

عنحديثه في وقوله بواسطة، والخن ^١^ عن أحد أنه يعني قلت؛ 
سابقا.بينا كما مباشرة، وبعضه بواسطة بعضه أن محمول نافع 

أكزفقال: منيب اله ومالأوزاعي، رسمعت، عمران: بن الهيثم قال 
فهوهك، الله كتاب، صدقه ما فيه ثمثل فقال: نملة؟ ه المي عن حاءنا ما 

قافقال: به، حاؤوا الثقات إف منيب: له قال منه. فليس حالمه وما منه، 
الثقات؟إ(رى.غير عن خطوْ الثقات كان 

الأسانيد:أصح من وحديثه الإسناد، عاليهم يدور من أحد الأوزاعي 
الزهري،ستة: على ندور الإستاد فإذا )نظرت المديني: بن علي قال 
الهنداني،حاق إسوأبو كثير، أبي بن ويحيى وقتادة، دينار، بن وعنرو 

بنالرحمن عبد إلى الشام أهل من الستة هؤلاء علم صار ثم والأعمش، 
الأوزاعي(رم.عمرو 

الشاميين:انيد أسرأثبت، العالماء: من عدد وتابعه م الخاكقال 
•ه(ر؛* الصحابة عن عقلية، بن حشان عن الأوزاعى، 

.٧٢٣، ٢٦٦ِ ٢٦٠ص 3رءة، أبي )١( 
.٢٧١ص زرعة، أبي تاريخ )٢( 
رواياتوله • ٢٠٦- أ/ْ'أ العلم سان جامع في منه وباثلول ، ١٨٧ص والعاويل، الجرح تقدمة )٣( 

٠المذكورين ثة الالأئمة ترجمة في بعضها ذكرنا أحرى 
الراويتدريب ا/بمهأ، الملاح ابن عالي الحافغل. خت ، ٥٦ص يث،، الحلّ علوم معرفة )٤( 



الهجريالثاني الترن في الفقهاء المعدتؤن ٠  ٥٦

حجته:وقوة علمه، وسعة حديثه، كثرة 

نحوالأوزاعي حديث أن الحفاظ بعض )ذكر الذهبي: الإمام قال *٠ 
الثامسنفي وهو فالوف* والموقوف المرمثل أما ني، الميعني الألف، 

للمدسن،مالك، ونفلير uكوذيين، الثوري ونظيؤ للتمانين، منمر ثخلير 
؛•للمريين(ر 'نلمة بن حماد ونفلير للممريين، اللسن، ونظير 

)لقديقول: مشهر، أبا مسسمعت، مريد؛ بن الوليد بن العباس قال 
بنإسماعيل عن كتبت حتى الأوزاعي، م علجنع على حزصت 

يكنلم عالما عنده فوحدمحت، أباك لقيت حتى كتابا، عشر تلاثه شماعق 
القوم(لآ؛.عند 

))محنته((في الكتاني أفاد كما حوض١ر٣ا، ابى الأوزاعي حدين، جمع وقد 
الثمناهليأ؛ا.يحيى بن محمد بن علي القاسم لأبي ترجمته عند 

أنس،بن ماللث، منزل إلى يوما )حئت، القاسم: بن الرحمن عبد قال  ٠٠
منحارجين الأوزاعي عمرو بن الرحمن وهمد الثورتم( ممان فوجدت 

الأوزاعىاعة السسلقست، اه، عبد أبا له: فقالت، ماللث، إلى فدحالت، عنده، 
فىخين الراسفمن أحدهما أما لى: فقال عندك، س خارجين والثوري 

الأوزاءي(رْ؛.غئرو بن الرحمن همد يريد؛ العلم، 

).rY/Uالنلأء سراملأم )١( 
ه/ها.وانمديل الجرح )٢( 
سةتوفي جرحنا، بن مرمى بن يوش بن غمير بن أحمد ام الشمحديثا الحافغل الإمام )٣( 

•(٠٣٢.)-

٣٠٩ص زبرا لابن م العلماءووفاته مولد ءتاريح مع معلمؤع العزيز ب- نتن )٤( 
.UY/YAالنلأء أعلام سر في ترجمته وانظر ءونا'ت، 

.A/Y("Y؛مختمرْ ، YYA/Y؛،"اكر عابن تاريخ )٠( 



٥٧إ•ا-الآوناءؤ 

عندياجتمع قال: أنس بن مالك )عن الققان: سعيد بن يحيى وروى 
علما؟أكثر وحدثه فائهم فقلت: حنيفة، وأبو الثوري نيان ومالأوزاعي 
نأدبمءمالأدنسم(''دكلٌ 

كانرما قال: مهدي، بن الرحمن عبد أحبرني سلام؛ بن القاسم قال 
الأوزاعي،(رى•ْن بالشنة أعلم أحد بالشام 

الثنة(ر"ا؛.في إماما الأوزاعي ركان أيضا؛ مهدي ابن وقال 
معرحرحت قال؛ حكيم، بن عون ا حدثننجيح: بن العئاس قال  ٠٠

مالكاوبلغ جد، المالأوزاعي أتى المدينة، أتينا فلما حاجا، الأوزاعي 
فلمالعلم، يتذاكران الغلهر صلاة بعد من فجلسا عليه، مسلما فأتاه مقدمه، 

صلاةحضرت م نفيه، عليه الأوزاعي علب إلا أبوابه من ا بابيدكرا 
الأوزاعيعليه يغلب، ذللثج كن المذاكرة، وعاودا جلسا ثم فصلميا، الحصر، 

والمدبر،المكانب، باب فى ناغره من، الاصفئر1تط فلما يتذاكران، فيما 
فيه(.أنس بن ماللث، فخاjقهر٤؛ 

وكانالأوزاعي مع رحججت حكيم؛ بن عون ال قرواية؛ وفي 
كيفالأصحابه: قلتا المعرب، صلميا رفلما احرها: وفى حجاجا...( 

سمته؛إلا صاحبكم في ياكن لم لو فقالوا: صاحبكم؟ مع صاحبنا رأيتم 
بففاله(صؤلأزرنا 

مختمرْ/_ Toعاكر ابن تاريخ )١( 
.١٨٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
.٢٠٣ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
)فخالفه(.رواية: في )٤( 
مخثصر0هّا/بماُا، اكر عابن تاريخ ، ١٨٥_  ١٨٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 



OA الهجرى١^^( القرن مي الفقهاء المعدثؤن لإ

الحديث:علوم في وآرايم أقواله من 

العلمهذا )كان يقول: الأوزاعي، سمعت لم: مبن الوليد ال ق— 
فيصار فلما ويتذاكرونه، يتلاقونه الزجال؛ أفواه من كان إذ شريفا ا ستار 

أهله(.غير إلى وصار نونه، ذهب المحب 

العلمهذا زال رما قال: الأوزاص عن المارك، ابن عن رواية: وفي 
—فيه دخل أو — فحمله الصحف، في وقع حتى الرحال، يتلقاْ عزيزأ 

أهاله(رأآ؛.غيؤ 

فيها:أقول الخاولة، في للاوزاعي رقلت؛ تالمة: أبي بن غمرو ال ق— 
قال:لا. قال: أخبزنا؟ أقولت: فقلت،: فقن• حدئئلث، كنث إف قال: حدثنا؟ 

غمرو(ل'آا.أبي وعن غمرو، أبو قال قن: قال: أقون؟ فكيف، قلت،: 
المناولة:يعني - الأمانة محب في الأوزاعي قال مسلم: بن الوليد ال ق— 

به(ر؛؛ايتحدن، ولا به، ريعمل 

فيه،ئقر بعدما كتابي، الأوزاعي إلي رذي الواحد: عبد بن عمر ال ق— 
عني(؟اروه فقال: 

كابأ...(>ًا.روس وش 

تصحف.وهر )سئا(، العالم: وتقييد العلم بيان جامع في )١( 
،٨٩ص عوى، لابن الكامل ، ٣٦٤الدمشقي زرعة أبي تاريخ ، ٤٦٧حدث الدارمي: سن )٢( 

.١٨٣-  ١٨٢ص الملاح، لابن الحلاي.ثا ءلوم ، ٦٤العالم تقييد ، ٨١/١العلم بيان جامع 
آ/خاآ.العالم بيان جامع آ'ْا رقم الفاصل: المط.رن، ، ٧٢٣، ٢٦٤ص الدمنمي، زرعة أبي تاريخ )٣( 
،١٨٧/٣٥عساكر ابن ظريخ ٣•؛،، رنم الفاصل: يث، المحي ، ٢٦٤ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )٤( 

الدوريتاريخ في وبنحوْ 
.٤٨٨رنم وانفر: ؛•م، رقم الفاصل: ث المحل. ، ٧٢٣، ٢٦٤ص الدمنئي، زرعة أبي تاريخ )٥( 



٥٩ا•ا-الآثذاءق 

للأوزاعي؛)قلق قال؛ أبي، حدتني مريد؛ بن الوليد بن الماس قال -
وحدكلك أحزت ما فقال: فيهما؟ أقول ما لي، أحزئه وما عاليالثإ، قرأقه ما 

وما)رحثزنا((، فيه: فقلن فيهم أنت لجماعو ه أجزنوما ))->^_((، فيه: فقلن 
فيهمأنت جماعة في علئ قرئ وما ررأحتزنيء، فقئ وخدك علئ قرأث 

قرأئهوما )أحدثني((، فيه: فقلن وحدك عليلث، قرأئه وما أرأحبزنا((، فيه: فقل 
)رحدسا(((راا.فيه فقل فيهم أتت جماعة على 

مثلبمارض ولا يكب الذي رمثد ال؛ قالأوزاعي عن بمة، وى ر- 
تستنجي(رآ/ولا الحلأء يدخل الذي 

العلمأذم، رما ول: يقالأوزاعي، ممعت علقمة: بن عمبة ال ق— 
الإساد(ص.ذهاج، 

بإصلاحباس )لا يقول: الأوزاعي، 'مت منالم: بن الوليد ال ق— 
الحدي>نا(ر؛ا.في والتصحيف واللحن الخطأ 

فإفالحدين،، )أعربوا يقول: الأوزاعي، م—معت، مئالم: الوليد وقال 

الرجلعمرو، أبا يا فقيل؛ الأوزاعي رنئل الئنيسي؛ بمكر بن بشر وقال 
إفنعم، قال: غربثته؟ على أيقيمه لحن، فيه . الشي عن الحديث، يسمغ 

بم,ي(™.رمواههلأبمم!لأ 
.٠٠١رنم منه: وبأحصر ، ٤٨٩رقم الفاصل! المحدث )١( 
٠١٩١ص الصلاح، لابن الحديث علوم وانفر؛ العلم بيان جاٌع )٢( 
.٣١٧ص الدمئقي، زرعة أبي تاريخ )٣( 
العلمبيان جامع ، ٦٦٣رقم الفاصل: المحدث ، ٧٢٢، ٢٦٠ص قي، الدمثزرعة أبي تاريخ )٤( 

•٦٨.١•١، ٦٧رقم الراوي: لأ-محلأيى الجامع ا/إآ، 
العلمبيان جامع ، ٦٦٣رقم الفاصل: المحدث ، ٧٢٢، ٢٦٥ص الدسقي، زرعة أبي تاريخ )٥( 
.٣٢٣/١٤،مخصر١٩ْ/•٣٥ص ابن -اريخ )٦( 



الثانيالقرن في الثقهاء المحديؤن 

فيهم:وكلامه الأحبار الأثارورواة بتاهة علمه 

وترصىبه تثق عمن دينك )حد الأوزاعى؛ قال ربيعة؛ بن صمرة قال 
ده(ص.

عنحدث إذا كان رأته الأوزاعي: عن القاري، تميم بن أيوب، وروى 
-حاوث(رى.ما على مامونأ وكان قال: اه عبيد بن إسماعيل 
أهلأصيب )ما يقول: الأوزاعير، ممعن لم: منبن الوليد وقال 
يزيدوبأبي الغيري، حدار بن بإبراهيم مصيسهم من باءعفلم دمشق 

الصنعاني(.المقدام بن ويالمئعم العووير"'أا، 
منوصف إذ رصيهم، الأوزاعن بأن بال )محقي حاتم: أبي ابن قال 
ذكرنا(ر؛؛.U أمرهم 

قال:_؟ عن عهلتة بن ان حثللأوزاعي؛ )قلت، نزار: بن حالي قال 
من؟ا(رْا.عن له: نقول كا حتان مثل لي: فقال 

أهلأرصي وهو ماتا؛ يوم رباح أبي بن عتناء )مات، الأوزاعي؛ وقال 
الاس(لأ/محي الأرض 

•٩٢٨والنعيل الجرح تقدمة )١( 
٠٢٠٥ص \، aY'/yوالتعديل الجرح )٢( 
صحابينهدا فاحش، وتصحيف حطآ وعو الخوي(، مرئي )وبأبي أ/اا': والتعديل الجرح في )٣( 

الجرحانظر: الصواب، وهو ؛•X، ص الجرح، تقدمة من من أئيته »وما التهذيب، رحال من 
.A\/A»ااكنى« الكبير والتاريخ آ/آهأ، والتعديل 

؛•آ.ص نقدت، ، ٢٣٧آ/>آت والتعديل الجرح )٤( 
.٨٨ص عدى، لابن الكامل مقدمة ره( 
.٧٢١ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ ني وبنحو، ا/أ'لأ، التاريخ المحرفة )٦( 



٦١و •ا-الآنذاءي 

عليه،ذحل قظ لملك هاب، ثّابن أدهن )ما الأوزاعى: ال ون
منه(لاا.أقمة التابعين من أحدأ هشام حلاقه أدركث ولا 

غظاءعن حدئنا للأوزاعي: )قالت، الواحد: عبد بن عمر وقال 
فقالالحر، يوم كثر وأنه العزيز، عيد بن عمر حلم، صلى أنه الحراماني 
هدا(لآ،.أعرف، وما لقة، عطاء إف الأوزاعي؛ 
الوليدبى محمد يفصل الأوزاعي )س—محت، من—لم: بن الوليد وقال 
الزهري(رم.من سمع من جميع على الزبيدي 

أينأينة، أهل من أتت، لي: فقال الأوزاعكي )مألني نزار: بن حالي وقال 
ءليه(ا؛ا.وخشي -؟! الاض يزيد بن يونس يعني - يزيد أبي عن أنث 

اثقشه:

فقال:الأوزاعي عن ئل وشيقول، أبي ممس حاتم؛ أبي ابن قال 
ا.ضمع(ر لما مثبع فقيه )الأوزاعي 

فيهم،لفثنله الشام، لأهل الفقه قئوى )إليه الدمشقتي: نزعة أبو وقال 
روابمه(لأا•وكثرة 

تئلما )أول قال: اللحمي زنين أبي عن شلمة، أبي بن رجاء وروى 

.٤١٠ص الدمشقي، ررعة أبي تاريخ ، ٦٣٩٨والتاريخ المعرفة )١( 
.٠٣٥٩  ١٠٥٨ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )٢( 
• ٢٠٥ص والتعديل، الجرح تقدمة ، ٢٣٦١رقم اض: عبد برواية أحمد علل )٣( 
.٢٠٦ص تقدمته، بم/خأأ، والتعديل الجرح رة( 
■١٨٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 
هم/ههدصاكر اين تاريخ )٦( 



الهجريااداذي ١!^^( في ارفتهاء الععدئؤن م  ٦٢

وعسرينحمسى ابن يومئذ وهو ومثه، عشرة ثلاث محسة الفقه عن الأوراعى 
•ا رآئلذج(ر توفي أن إلى عمره، بقيه ذلك بعد يفتي يرل لم ثم منة، 

فيالأوزاعي اب )أجقال،؛ زياد، بن محمل حدثني منهر؛ أبو ونال، 
نحوها(لآ؛.أو مسألة، ألف بعين ّ

ألفبمن في الأوزاعي رأفتي قال زياد بن الهمل عن رواية وفي 
الذيأن أي - حبر فيه محيي ليس فقال: ألة معن يومأ ونئل مسألة، 
_(رم.أخبار محيي كان كلها أفتيئها 

جابر،بن يزيد بن يزيد إلى جلسوا صكحول، توهي رلئا مشهر: أبو قال( 
موسى،بن سليمان إلى جلوا مكوثه راوا فلما السكويتؤ، ًترأز وكان 

ونيفلما الحاريث،، بن العلاء إلى وا جالموسى بن سليمان توفى فلما 
حندصلع لقد قال؛ الأعمى، هيس قالوا: الجند؟ فقيه من قال: نراقة ابن 

فكانبيروت،، من فائدمه الأوزاعى، إلى قتعث، قال: الأعمى، قيس فقيهها 
-(١٤؛.مشق بد يعنى - بها بمنى 

ثمانينعن الأوزاعث )أجاب، الخليلئ: يغلى أبو الحافظ الإمام وقال 
حففإه(رْا.من الفقه من مسألة ألم، 

عساكرابن تاريخ ، ٧٢١، ٢٦٢ص الدمشقي، زرعة أبي تاؤيخ ، ٤٠٩—  ٤٠٨؟/والتاريخ المعرفة )١( 
.١٦٢ْ"ا/اآا_ 

الجرحتقدمة ، ٧٢١، ٢٦١"ص ة، زرعأبي تاريخ آ/ا/•؛، ، ١٤٤- \ lT\/والتاريخ السرقة )٢( 
.٥١٦٢/٢■عساكر ابن تاريخ ، ١٨٤والتعديل 

.UAlMمختصرْ ، ١٦٢/٢ه'عساكر ابن تاريخ )"١( 
.١٨٧ص والتعديل، الجرح تقدمة ، ١٠٨١"الدمشقي زرعة أبي تاريخ أ/"آهّآ، والتاريخ المعرفة )٤( 
الخديثهعلماء معرفة في الإرث.،اد )٥( 



٦٣ؤ •ا-الآنثاجئ 

وانتشاره:•يهبه 

وجلا'رأيت )ما يقول: الشافعي، سمعت سليمان: بن الربح قال  ٠٠
الأوزاعى(أآلمن بحديثه فقهه أنته 

فقال:أنس، بن ماللئج عن حنبل بن أحمد رنتل الحزبئ: إبراهيم قال 
صعيم،،حدين، فقال: الأوزاعي، عن وسئل صعيمإ. ورأي صحيح حدينا 
صحيح.ورأي صحيح، حدينا فقال: الشافعي، عن وسئل صعيم،. ورأي 
حديثذ(.ولا رأي لا فقال: عزآحر، ونئل 

بحصبه يريد صعيم،{{، ينا حل )١ الأوزاعي في رقوله البيهقي؛ قال 
قدلكنه ه، نمفي تقه والأوزاعي الرواية، في صعيقت أئه لا به، يحتج ما 

يحتجنم حاله، على ا يقفلم عشاه من بحدينا مس_او1ه بعض في يحتج 
ئيي(™.بتن وذلك راساطح، اوساسل 

اليهقي•قول بمثل ااذهبيُم وأجاب 
قرنين،رهاء وفاته بعد تمز استقؤ، مطهء_، للاوزاعى وكان  ٠٠
وفلسطين،والأردن، ولبنان، سورية الشام: بلاد في واسعا انتشارا وايتشر 
وانتشربه، القائلونى هنن نم والأندلس، المغربج بلاد في به الناس وعمل 
والشافعي.مالالثا ^A_، مكانه 

ينفردحننه كثيرة ائل مروله ير((: )رالفي ترحمته في الن.هي قال 
مشهور،تقل مهن، مل، له وكان الكبار، الكشس، في موجودة وهي بها، 

قني(.ثم الأندلس، وفقهاء مدة، الشام فقهاء به عمل 

عساكره"ا/ص.ابن تاريخ )١( 
مختمر،/_ Toاكر عابن تاريخ )٢( 
النلأءأعلام سر )٣( 



الهجريالثاني الضن في الفقهاء الّحاوثون ر٦٤

إلىبالأندلس ةذ\جو\ الأوزاعي مذهب كان )ولقد وتاريخه((: في وقال 
اللتئي•يحيى بن مالك مذهب واثتهر تناقص ثم ومئتين، العشرين حدود 
الأربعينحدود إلى بدمشق مشهورأ أيضا الأوزاعي( مدهن، وكان 

دمشق،يجامع حالمة له حدنم ابن الحس أبو القاصي وكان وئلاثمئة، 
•الأوزاعي(لاا لمذهب فيها ينتصر 

روقبلالتغدادي: منصور أبو تاذ الأسقال الشئكؤر: الدين تاج وقال 
والخهiابةبها القضاء يلي يكن لم دمشق، في الشافعي مذهب ظهور 

الأدناءتيا"•الإم رأي ءر أدرامي، إلا دالإْاْة 
مذهبهعلى اللأي من حولها وما دمشق أهد بقي روقد كثير؛ ابن وقال 

ا.نة(ر ّوعشرين مئتين من نحوأ 

قوله:وتاريخه(( في القرطي المللث، مد أبي عن حجر ابن ونقل 
بنالحكم زمن إلى الأوزاص رأي ءر بالأندلس دور تالنما ركاض، 
(((ر٤ا.٢٠٦ألسة المتوفى هشام 

مفتيالعلامة، ام )الإمحدلم: ابن ترحمة في الذهبي وقال 
بنأحمد الخسن أبو القاصى الأوراعئة، اء الفقهوبقثة دمثق، 
الدمسقىالأسدى حذلم ين الله عيد ين داود ين اُوبا بن لمان ٌ

الآوزاءف(رً؛■

.٤٩٨الإسلام تاريخ لأاس الشلأء أيلام سير )١( 
.٣٢٦ص الكبرى، الشانمة طقات مقدمة )٢( 
.٢٣٠-  ٢٣٤ص الحتث، الباعث •ا/ه\ا، والنهاة الداة )٣( 
حطآ.(، ٢٠٦)منة الحكم وفاة وفيه أ/آلآ، التهذيب نهن-يب )٤( 
اليلأء0\ا1\0.أعلام سير ره( 



٦٥إ•ا-الآذواءف 

بن)أحمد رازي؛ الجعفر بن اش عبد بن محمد الحسن أبو وقال 
فيهايدرس دمشق، حامع في حلقة له كانت من آخر حدلم، بن سليمان 
—(.٥٣٤٧)سنة حدلم ابن ووفاة الأوزاعي(ره• مدهت 

؛رثتاس^)٢٢فقههوسؤاvت ْس طرف، 

سمعت،الم، مشبن الوليد حدثنا الرحمن؛ عبد بن سليمان قال ٠* 
فليسالقاطف، يد حنت أو الحاصد، يل أحطات رما يقول؛ الأوزاعى، 

الئبيل(رم؛.وابن للمارة هو إنما مبيلر، عليه ١^^٤ لصاحب، 

أنللإمام يشغي )لا يقول؛ الأوزاعي، سمعت مزيد: بن الوليد وقال 
خاثهم(ل؛ا.فقد فعل قاف الدعام، من بشيء نهنه يحص 

مثاهفنةعند الصلاة باب، - ، الخوفصلاة ))كتاب، فى البخاري وقال 
ولمالفتح، تهشأ كان إن الأوزاعي؛ ال روق؛ العدو(( ولقاع الحصون 

علىيئدروا لم فإن لنفسه، امرئ كث إيماء صلوا الصلاة، على يقدروا 
ركعتين،فثصلوا يأمنوا أو القتاإا ينكشم، حتى الصلاة أحروا الإيماء 

ويوحروهاالتكير، يجزيهم لا وسجدتض ركعه صلوا قدروا لم فا0 
يامنوا(رْ؛.حتى 

ووفيأت ٢٩١زبر(( لابن ووفياتهم العلماء مولد تاريخ مع )رمطبؤع الكتاني العزيز عبد قني )١( 
٥٣٤٧.))-

الفقهأبواب في ألة م( ١٢٢)فيه أوردت الأوزاءيا<، >لالإمام كتابي في مطولا فملأ كتبت، )٢( 
^٢٦- ٢٧•ص الملر: المختلفة. 

لأساو؛لأء أعلام سم )■٣( 
لأساو؛لأء أعلام مير )٤( 
ATihالفتح ره( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء انميويؤن لمي ٦٦

ماهياسجدة ترك إمام عن الأوزاعي )شئل مزيد؛ بن الوليد قال  ٠٠
وهمجده ممنهم ان إنكرُر جل يقال: الناس؟ وتمزق قام حتى 

متفزقون(راا.

ثلثومبن سالمة معت سالح^Jتي: بن الربيع ة ئوبأبو ال وق
أجابفما اله، متسعين الأوزاعي إلى حنيفة أبو )كتب يقول: الشامي، 

بصألتين(رألإلا منها 

تكرهونكانوا فقال: الجصاء، عن الأوزاعي رسألت الرزاق: عبد وقال 
سل(رى.له شيء كزٌر ء جما 

وهىامرأته نغشى رجل رقى الأوزاعى: عن إسحاق، بن فعيب وعن 
دونار(ر؛ا.بحس ويتصدق اش، يستغفر قال: تغتل؟ ولم القهر رأت أو حائص، 
لممن إسهام عن الأوزاعي عمرو أبا رمالق مسلم: بن الوليد قال  ٠٠

الطائفتينإلى ئزى ألا ينهمون، لا فقال: المدد؟ من والقتال الفتح يشهد 
ئغنمولا إحداهما فتغنم مختلفين، دريين أو واحل ذرب من ندحلان 

عنماالأحرى، ا إحداهمسرق فلا للأحرى، قوء ؤإحداهما الأحرى، 
٢.فيهم(ر الأمر مضى بدللث، أحدهما، عنم أو جميعا 

وسألتهالأوزاعي، عن مسلم، بن الوليد حدثنا عثمان: بن عمرو وقال 
أبيبى ءهلاء رحدثنا فقال: وله؟ ورمالله إلى الهجرة فضيلة انقaلاع عن 

AWlVالبلاء أعلام سير )١( 
.٤٩٢ص الإسلام، تاريخ )٢( 
,٨٤٤٧حديث الرزاق؛ عبد مصنف )٣( 

.١١١٦حديث الدارمي؛ مس )٤( 
تتمة.وللحديث ، ٤٨١٥، ٤٨١٤حديث  ١٤٤— حيان ابن صحيح )٥( 



٦٧إ•ا-الآذذاءق 

فألهاعائشة، على ذحلنا حتى عمير، بن وعبيد أنا انهللقث قال؛ رباح، 
بعدقالت: أو — الفتح د بعهجرة لا فقالت: الهجرة، عن عمير بن عبيد 
وقديمثنوا، أئ من ورسوله اه إلى بدينهم تفرول الماس كان إنما — اليوم 

رثه(ره.غني العيد شاء نمث الإسلام، اه أفشى 

اممي،:تضيقه 

وصنم،جريج، ابى ال5شن، صنف من )أولت الرزاق؛ عيد ال ق** 
محه(رم.كثير أبي بن يحيى على قدم حين الأوزاعي 
كشبا، راحترقيمول: لم، مبن الولد سممت، علمؤار: بن ام هويال 
أبايا قال: بننخها، رحل فاتاة محنداقا، عشر ثلاثة الؤجمة، زمن الأوزاعي 

حتىمنها لشيء غرض فما بيدك، ؤإصلاحلث، كتابلث(، نسخه هد0 غمرو، 
الدنيا(رم.فارق 

ائل((ر؛/و))الم))القنن{( هما: كتابين للأوزاعي النديم ابن ذكر  ٠٠
والغنائم،ال والقتالجهاد أحكام في ))الشتر((، كتاب أيضا وله 

البغي،وأهل والمرتدين، د، العهوأهل الحرب، أهل مع والمعاملة 
ذلك،.ونحو 

.٤٨٦٧حديث ))/بم«آ حبان ابن صحيح )١( 
لأحلاقالجامع ، ٨٨ص عدى، لابن الكامل مقدمة ، ١٨٤ص تميمته، ، ٢٦٦/٥والتعديل الجرح )٢١( 

.٨٩٥، ٨٩٢رقم الفاصل! يث، المحي في الأمصار(( في صف، من وأواتل وانثلر ، ١٩١٩رقم اراوي؛ 
 )X( محوالاين،في وبنحوه مختصره ، ١٨٩/٣٥اكر عابن تاريخ ، ٧٨٧^،شاهين: ابن ثقات

سةالشام أصابت، عفليمة زلزلة والرجفة: الحسساب. صحيفة والقند.اق:  ١١٥٩٤رنم الأجرك،؛ 
حلى.فيها وهلاثه )•؟ام(، 

ء ١٠١٨ص الفهرمته، )٤( 



الهجريالثاني القرن فى الفقهاء المليين لإ ٦٨

أبيالإمام ر)سثر على فيه وزد اب الكتهذا الأوزاعئ صنف وقد 
علىررالرد كتاب فصنف يوسف أبو القاصي الإمام صاحبه فقام حنيفة((، 

نمحنيفة أبي قول تضنن كتاب في كله ذلك قبع وقد الأوزاعي((، سير 
يوسف.أبي ورد الأوزاعي قول 

يراهبما عليه ورد ررالأم((، العظيم كتابه في ذلك فضمن الشافعي وحاء 
للدليل^؛.موافقا 

وذكرالأوزاعي، رمائل من كثيرأ شيئا وغيرْ حاتم أبي ابن لنا وحفظ 
والتعديل((.الجرح ررتقدمة في إليه انتهى ما 

اسم:نشره 

علماالناس في وبث والتحديث،، والمنيا للفقه الأوزاعي الإمام تصدر 
الإسلامأمصسار س كثير حلق عته وحمل العلم، محللأب عليه وتكاقر كثيرا، 

بعضعنه طث بل الجهابدة، س \ aj\hعشه وأحد البلدان، وعلماء 
تغرضونوأحرى إليه، يستمعون فتارة علمه، حصيل في وتفننوا أشياحه، 

وكانبروابتها• لهم وبأدن إياها يناولهم ئم محهم في ينظر وحينا عليه، 
علىتلاميذه ويحث الأداء، فى وبنحئى الحديث، على الجائزة يقيل لا 

شتلؤإذا والإتقان، الضبط على ويحصهم الحديث، قبل القرآن تعلم 
الأّماع.وأمتع القلوب وملأ تكلم ؤإذا أجاب، 
به،يوحد لا ما )ئعلم يقول: الأوزاعي، سمعتا الوليد؛ بن بقية قال  ٠٠

به(ر'آُ.يوحذ ما تتعلم كما 
بيروت.دار ، ٣٦٩- rrMUالقاهرة، الشم،، فة  ٣٣٦-  T-r/Uالأم )١( 
جلاء.١٠العرب، نان وتجلى. انجلى وند وأظهره، كنفه عني: وجلى وجلاه، الأمن، جلا يقال: )٢( 
.٤٠٤رنم الفاصل: ين، المحو ، ٧٢٢، ٢٦٣ص الل.من.قي، زرعة أبى تاريخ )٣( 



٦٩% •ا-الآلناجئ 

معيعمرو، أبا يا فقال: شامحئ،، فجاء الأوزاعي، عند )كنا بقية؛ وقال 
جازفلما هال: ويعدها، يحدثه الأوزاعي فجعل ال: قحديئا، ثلاثون 

الحالي.ث،(را؛.تعلم أن ئل الصدق تعلم أجي،، بى يا له؛ قال الثلاثين، 
خدي،فينا فرأى الأوزاعذ، نا حالتإذا ركنا غنلم: بن الوليد وقال 

اقرأ:قال؛ م، نعقال؛ فإ0 القرآن؟ فرأت غلام، يا قال؛ 
أنتبل القرآن تحلم اذهن، قال: لا، ال: قؤإن [، ١١: fUJi]ه أولشي 

اكلم(ص.مملاو،

حتىالأوزاعي على ينين لا الأمر ركان لم؛ مبن الوليد قال  ٠٠
القاإب(لم.وملأ خثى تكلم فإذا يتكلم، 

فقيلحدمث، إذا كان )أنه الأوراعي؛ عن إسماعيل، بن صمام روى 
مىعن لثمى حملته إنما حملته، لك، ليس قال: محته؟ معمن له؛ 

به(ر؛لأثق 
إسحاقأبي عند )كئا الغاز: بن هشام بن الوهاب عبد بن محمد قال 
قال:عخبا، حة كان رحل ذاك إف فقال: الأوزاعي، فيكر يوما، الفزاري 

عنيأل قال: حاق؟ إمأبا يا غجثه كان وما المجالس: أهل بحص فقال 
التكلفح،أكره وأنا شيء، فيه عندي ما فيقول: الأثر، فيه عندنا الشيء 

الأثزيحدو فلا الجوابر، عليه يردد حتى الس_ائل، بلجاجة يبتلى ولعله 
إسحاق،أبا يا بالوحي شبيه هدا المجلس: أهل بحفي فقال عندنا، الذي 

٨٦١وقر اراوي! لأخلاق الجاعع )١( 
,WWlToعساكر ابن تاريخ ، ٨١رنم ازاوي؛ لأخلاق الجامع )٢( 
.WWlToصاكر ابن تاريخ ، ٧٢٥ِ  ٧٢٤، ٦٢٣ص الدمشمي، زرصة أبي -اريح )٣( 
اكرْم/أ\اا.ءابن -اريخ )٤( 



الهجرىالثاني القرن هتي المتهاء المحدتؤن 

هوكما الجواب يرد واه كان تعجب؟! هدا من وهال: ذلك،، فاغفتسه قال: 
مقدما(لآ؛.منه يؤخر ولا موحرأ، منه يقدم ولا الأثر، في عندنا 

بالأوزاعي- ه - أدهم بن إبراهيم )مر تغد؛ بن وثدين قال  ٠٠
وحولكمعلم وكأئك الناس، عهدت هدا على فقال: الناس، ه وحول

فقامقال: عنهم• لعجز هريرة أبي على الحلقة هذه أن لو والق الصبيان، 
الأوزاصوسكااظس(>'ا.

أصحاب،هدية للأوزاعي رآهدوا ^٤: ٣٥١١بن عسى بن محمد وقال 
هديتكممالئ، ئتم ثإن بالخيار، أنتم لهم؛ قال اجتمعوا فلما الحديث،، 

هديتكم(لورددث حييتكم شئتم ؤإو أحدئكم، ولم 
مكةمن مرحوم أبو رهدم قال: الأوزاعي صاحب مالم بن معيد وعن 

ولممنالث، ملت ئث، ثإن له: فقال عزائم،، له فأهدى الأوزاعي، على 
٠وامحمع(ر هديتلث، هصم ثشت، ؤإن حرفا، مّي نخع 

أويحثه وكان المزيل، يكر ه رأنالأوزاعي؛ عن هزان، أبو وروى 
غمرو،أبا يا منه إليلث، أبعث، أنا ة: صقوريأهل من رجل فقال به، يتداوى 

ائن،بموبعثإ بصزة، منه إليه فبعث، قال: بري. كثير، ا عندنينبتا فإنه 
فيفصزها فلوما، نمنه وأحد فثاعه، السوق، إلى بالحردل الأوزاعى فبعثا 

صنعت،ما على يحملني لم إنه إليه؛ وكتس، ائل، المفي وأجابه رقعته، 
لها(رْ؛.الثمن كهيئة يكون أن فخمتا اثل، ممعه كانمتج ولكي تكرهه، شيء 

مخمرْ iWr/roعام ابن تاريخ ، ١٨٤ص واكدل، الجرح تميمة )١( 
.Trr/\iمختمرْ /_ roعام ابن تاريخ )٢( 
.m/roصام ابن تاريخ ، ٨٤١رنم الراوي: لأخلاق الجامع )٣( 
^n/Uالشلأء سراعلأم )٤( 
؛المهلين،من الماصرة نقاء في قرية وصنورية: مختصره ، ١٩٨/٢ْ'ام عابن تاريخ )٥( 

ك؛الومحتراتا.سعة تحو بعد على الناصرة، غربا شمال، 



٧١إ•ا-الآئذاءئ 

يقول;شلمة، أبي بى عمرو سمعت المصري: مرزوق بن نضر قال  ٠٠
قال؛حديثأ، ثلاثين إلا منالث، مع أملم أيام أربعة مند للأوزاعي؛ )قلت 

إلىاه عبد بن جابر مار لقد إ أيام؟ أربعة في حديثا ثلاثين تمث وش
واحد،حديث عن عامر ين عقبة سأل حتى وركبها، راحلة واشترى مضر، 

أيام(ُاا.أربعة في حديثا ثلاثين تستقث وأنت المدينة، إلى وانصرف، 
بنمحمل عن زحمة، بن سعيد حدثنى العزاء: أحمد بن اش عبد وقال 

فإذاحديثا، بثلاثين فيحدث، الأوزاعى آتى )كنت قال: اني القزفمصعّب، 
أتانيما الأوزاعى: فيقول فيها، أحطئ فلا عليه، غزصئها الناس تفرق 
مك(رى.أحث 

بنالوليد محب، من أصخ كتاب، علئ عرض )ما الأوزاعي: وقال 
ب"'.

عليه:الأئمة وثناء منزتته 

وشاغوغيرهم، الحديث، أهل من العلم أهل بين عدالته اشثهرت من 
وسستؤبعدالته، شاهدة بينة عن بدللث، استغنى والأمانة؛ بالئقة عليه الثناء 

والأوزاعي،حنيفة، أبو الأئمة: هؤلاء؛ أمثال ومن بالأستفاصة• عدالته 
وابنووكح، وأحمد، والشافعي، ومالالثؤ، والليحخ، قيانان، والوسعية، 

الأمر،واستقامة الدكر، ثتاهة فى مجراهم جرى ومل المديتي، وابن معين، 
وأمثالهمل؛ا.هؤلاء عدالة عن يسأل فلا 

صابن مختصر )١( 

.TUU/T■بغداد تاريخ )٢( 
٠١٨٨والسيل الجرح ، ٢٠٥ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
٠١٠٥ص الصلاح، لابن الحديث علوم )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعديؤن ٌ  ٧٢

فالأوزاعيالترجمة، جوانج، لإتمام هو إنما الفقرة هذه محي نذكرْ وما 
عليهالثناء هي مستفيضة والأقوال الناس، عن أل ثهو بل عته يسأل لا 

وتلاميذه،وأقرانه معاصروه عاليه أسى مرتبته، وعلو محله ورفعة ؤإجلاله 
الأمة.علماء س بعدهم وش 

قتادةإلي )ا5شجا قال: الأوزاعي، حدثنا لم: مشبن الوليد قال  ٠٠
بينالإسلام ألمة فإن وبينلثج، بيننا يزقث الدار كانت، إن البحرة: من 

جامعة(را؛.أهالها 

ليقال قال؛ ه أبيعن لمي، الئيزيد بن حالي بن محمود وى ر— 
-؛والأوواعي المقدام، بن والمملعم يزيد، بن يور وذكر - الثوري سفيان 

مه؟!(رى.كانا )أين 

سفيانرجاء قال: الشامي كلثوم بن ملمة عن الحلبي، ئوبة أبو وروى 
أؤلرققد العمر، إلى الأولى من فجلما الأوزاعي، على فيحل الثوري 

لصاحيه(له.توقيرأ منهما واحد كث 
قال:فنس، بن الأحنف، ولد من رحل حدتني الوليد: بن الماس وقال 

بذيلميه حتى فخرج الأوزاعي، مقدم بمكة وهو الثوري فيال مربغ 
رقبته،على فوصعه المهل—ار، س البعير رثى حل لفيه فلما قال: قوى، 
لاإثيخ(ل؛،.الهلريى قال: بجماعة مز فإذا به، يتحلل فجعل 

i\_.مختمر، ، YT/T-aام عابن تاريخ )١( 
.m/T-aماكر ابن :ارخ ، ٢٦٦ص الومثمي، زرئ أبي تاريخ )٢( 
A'A-  ٨٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
طوي(:)ذو . T\w/\iمختصره ، ١٦٥/٣ْعساكر ابن تاريخ ، ٢٠٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 

نتق،على الإبل ئشد أن هو راليطاز(• عمرانها• مل ومفي النوم وهو مكة، أودية من واد 
واحد.حلم، واحدأ 



٧٣\ •ا-الآُثاءإ، 

أحو— عاصم بن عثمان حدئنا طي؛ الوامأحمد بن يمان وقال 
ناقة،على روة والمالصفا بين يخا ث)رأيت قال: — م عاصبن علي 

يقودالذي الشيح فجعل عاليه، الحديث أصحاب واحتمع يقوده، وشيخا 
هدامن لقلت،؛ يح، النل حتى كفوا الشباب، ر معيا يقول؛ 

هذاقالوا: يقوده؟ الذي هذا من فقلت،: الأوزاعى، هذا قالوا: الراكب،؟ 
الثوري(رى.سفيان 

فلمامالك، على والأوزاعى س—قيان رذحل حنل: بن أحمد ال ق- 
للإمامة،يصلح ولا صاحسه من علما أكشر أحدهما ماللئج: ال نحرجا 

ا.-(ر سفيان يصلح ولا للإمامة الأوزاعي يعني — للإمامة يصلح والأحر 
إماماركان _: الأوزاعي عنده ويكر — ماللق قال سعيد: بن سلمة وقال 

به(.يقتدي 

بعضفي رحججت قال: أبي، حدئنا الحتلئ: عثاد بن إسحاق وقال 
به،يقود وأحر به، يوق والاحر راكب،، أحدهم شيوحا: فرأيث الئنين، 
السائق؟ومن القائد؟ ومن الراكب،؟ من فقلت،: للشيخ. أوسعوا يقولون: 

فقلت:قال: الثوري، والسائث ماللق، والقائد الأوزاعذ، الراكب، فقالوا: 
ذللثج(ل؛ا.به فعلوا ما أيصلهم، أئه رأوا أنهم لولا 

وسام:احن، ومر الجرح، تقدمن من أنمه وما ال( رنومختمره: ا5ر ءابن تاريخ ني )١( 
١^٣•*>، تخرجه حش 

.rywhiمخمر، ، ١٦٦-١٦ه٣/ْماكر ابن ريح L- ،Y-A -Y-Uص واكديل، الجرح تقدمة )٢( 
صوالتعديل، الجرح تقدمة ، ٧٢٦، ٧٢٢/١والتاريخ اJحرiة )٣( 
\'\,oIToعاكر ابن تاريخ )٤( 



٧٤
الهجريالثاني القرن فى المقهاء العحوثون ف

أبيبن يريد بن لأمية )قلث ابور؛ ثبن شعيب بن محمد ال ق— 
مكحول.من أرفغ عندنا هو فقال: مكحول؟ من الأوزاعي أين عثمان؛ 

قدكان ؤإف قال: ، . اش ول رمأصحاب رأى قد مكحولأ إو له: فقلت 
والعلم،والولع، العبادة، جمع وقد ه؛ نمفي الأوزاعي فضز فاين رآهم، 

بالحق؟!(ره.والقول 

أبارأيث رهل العزيز؛ يد بن سعيد لي قال مسلم: بن الوليد قال  ٠٠
ا.به(ر المقتدى فليغم به، فاهتد قال: نعم، قلت: الأوزاعي؟ غمرو 

فجاءهالعزيز، عبد بن عيد معند ركنث بآكار: بن الحميد عبد وقال 
أتيتله: فقال الجمعة؟ إلى الزواح إبان متى محمد، أبا يا فقال: رجز 

منكماك فقد قال؛ نعم، قال: عمرو؟ ابن فرأيت، قال: نعم، قال: بيروت؟ 
يله(.كان 

قباإه(ر"أا.كان مى أ5مالأ فقد به، )فاقتي رواية: وفي 
فقال:الاوراعى، عن ر ببن عد ممحال، عثمان: بن محمل ال ق— 

مه(رى.الحلم بأهل أشتة أحدأ رأيت رما 
المبارك،ابن سمعتا حماد: بن نعيم أختا ابن صالح بن محمد ال ق— 
والأوزاعي،الثوري منيال لاحتريتؤ الأمة، لهده احتر لي؛ قيل رلو يقول؛ 

اربلن(••/أوفئ ع الاوزامي لاخترث أحدسا، امحز لي: بل ولر 

.XWiMمخمره عساكر ابن ، ٧٢•، ٢٦٢ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
.١٧١ص وبحوْ ، ٠١٧•٢/«عساكر ابن -اريخ ، ٧٢٢، ٢٦٣ص الدمشقي، زرعة أبي -اريخ )٢( 
.١٧١/٣ْعساكر ابن تاريخ ني وبنحوْ ، ١٨٧—  ١٨٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
.١٧ه٣/•عساكر ابن تاييخ ، ٧٢٤، ٢٦٦ص الدمنقي، زرعة أبي ظريخ )٤( 
.١١٣/٧البلاء أعلام ّير ، ١٧٣/٣هعاكر ابن تاريخ )ه( 



٧٥ا -الآنناءق •ا

رأيثلو حمزة، أبا )يا الئت5ري: حمزة لأبي ارك المبابن وقال 
ريحانة(راا.عين ئزة لرأث الأوزاعي 

سممتقال: نائار، بن على حدثنا المصيصى: معيد بن يوسف ال ق— 

قاماوالثوري، الأوزاعي رجلين؛ مثل رأيث رما يقول؛ المراري، إسحاق أبا 
ولوه، نمخاصة رجل فكان الثوري وأما عامة، رجل فكان الأوزاعي 

فيرفقلت بكار؛ بن علي قال الأوزاعكب(• لها لاخترت الأمة، لهده حترت 
الفزاري(^•إسحاق أبا لها لاخترت الأنة، لهدم خترت لو شي: 

أبيعن انمجلي،  ٠٣١١٠^-عن الحزيي،، داود بن الق عد وروى 
استويعون، وابن سفيان مات رإذا الأوزاعي؛ قال قال؛ المراري إسحاق 

الأوزاعييعني - الثالث وأيت، نفي: في رقلت إسحاق: أبو قال الناس(. 
عون(ر؛؛.وابن الثوري قرين الأوزاعئ أن ريعني حاتم: أبي ابن قال -(. 

)كانيقول: يونس، بن عيمى معتا سموسى: بن إبراهيم ال ق— 
الأوزاعىحافذلا(لْ؛.

يكرمفمن بالأوزاعي، اس النلثمتحزرآ؛ )إئا الوليد: بن بقثة ال ق— 
ا.بدعة(ر صاحن، أنه عرفنا عليه ظعن ومن سنة، صاحن، أنه عزمتا بخير 

.wrlroص ابن تاريخ )١( 
.٢٦٦ص زرئ، أبي ، ١٧٢-  0١٧١ وباحمر i\_ مخمرْ ماكر ابن -اربح )٢( 
المحفي وترجمته ، ٢٨٣ص وانفر: حطا، رالهجم(، T•^ ص والتعديل الجرح تقدعة ني )٣( 

.٤٣٦/٢والتعديل 
.٢٨٣ص والتعديل، المح تقدمة )٤( 
.٩٧٨\لأوصط التاريخ  iTn/oالكبير التاريخ ره( 
ونياكر، مابن تاريخ محقق وقلده الممتحن(، )أنا إلى: والتاريخ( )المحرفة محقق صحفها )٦( 

الصواب.وهو أتيتناه، كما مختصره: 
.مختصره؛ا/•٢٣، ١٧٦/٣٥عساكر ابن تاريخ •؛، a/yوالتاريخ المعرفة )٧( 



الهجريالثاني القرن غي الفقهاء المحيثؤن ؤ٧٦

منأفضل من ونتل؛ وكيعا )صمت الغنكري: عثمان بن تهل ال ق- 
وبالثامعون، ابن وبالبصرة ومنعر، نميان عندنا كان فال: أدركت؟ 

الأوزاعي(ره•
محنة،بن سفيان ست الوزير؛ أبي بن عمدرآأ؛ بن إبراهيم قال  ٠٠
—(رآ؛•زمابه إمام يُني ~ إماما الأوزاعي )كان يقول؛ 
رالأتمهيقول؛ مهدى، بن الرحمن عبد معت، معلي؛ بن عمري ال ق~ 

زيد(أ؛ا•بن وحماد الثوري، وسفيان ومالك، الأوزاعي، أربعه؛ الحديث في 
الثوريسفيان أربعة؛ زمانهم في الناس رأئمة أيضا: مهدي ابن وفال 
ا.بالصرة(ر زيد بن وحماد بالشام، والأوزاعي بالحجاز، وماللن، بالكوفة، 

وأباالأوزاعي يحب الشامي رأيت )إذا مهدي؛ بن الرحمن همد وقال 
•حيزْ(ر٦؛ قازغ المراري؛ إسحاق 

فهوالمراري؛ إسحاق وأبا الأوزاعى يحب الشامي رأيث رإذا وقال؛ 
سنة(رماا.صاحن، 

.WilToماكر ابن تاريخ )١( 
لممن؛ حطأ. رععر( أن وذكر الحمق، وصوبه )غئرو(، ْ/أآب: والتعديل المح ني ونع )٢( 

التهذيب.رجال عن عدا عم بن ؤإبرامم حطأ، و)ءئرو( انمواب، *و 
\.W\lT0عاكر ابن تاؤيخ مآ.ب، ص تميمته، ، m/aوالتعديل الجرح )٣( 
.Y-rص ميعته، ، ٢٦٧-والمعديلْ/٦nالجرح )٤( 
،٨٨ص يدي، لابن الكامل ة مقدمفي وبنحو، ، YY/Y، ١١٨والتعديل الجرح تقدمة رْ( 

,١٧٥—  Wi/Toعساكر ابن تاريخ في روايامت، عدة وانفلر 
.٢١٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٦( 
عساكرابن عند ومطولة ، ٢٨٥ص أحرى؛ رواية وانفلر ، ٢٨٤، ٢١١^ص والتعديل، الجرح تقدمة رما( 

,١٧٦_١٧/ه٣٥





الهجوىالثاتى الخون فى ء اثؤن المعد ف٧٨

الملأس:علي بن عمرو قال عيب؛ نبن إبراهيم بن محمد ال ق- 
تمع(رأا■لما فبمن )الأوزاعي 

ام،بالشالأوزاص ة؛ حم)الأئمة أيضا: الملأس حمص أبو وقال 
بالمره(رأ؛.زيد بن وحماد وشعبة بالحزمين، وماللث، بالكوفة، والثوري 

الاس(ر"آ؛.حيار من تقه، )شامي العجالئ: اه عبد بن أحمد ال ق- 

دتت(ل؛ُ.ثقة )الأوزاعى سية؛ بن يعقوب ال ق- 

فدرللأوزاعي )كان يقول؛ داود، أبا سمعت، الأجزي: عبيد أبو ال ق- 
فىام('ً'.

امالشأهل إمام الأوزاعي عمرو )أبو رزالكنى((: في ائي النال ق- 
وفقيههم(^.

-الشام سواحل من احل حم- بيروت، يكن )وكان القتري: قال ** 
منهم(ر٧/الفضل وذوى ومحيلهم الناحية مفتي أحد زمانه في وكان 
العياء)من فقال: عاليه وأثنى رائقة، ترجمة حاتم أبي ابن له ترحم و- 

الشام(سم.أهل من النقاد الخهابدة 

٠٢٠٤ص تميمته، ه/م>1آ، والتعديل الجرح )١( 
٠٤٦٧١الترمذي علل شرح _ T0عاكر ابن تأريخ )٢( 
٠٢٩٦ص الثقات، تاريخ )٣( 
\.A\/Toعاكر ابن تاريخ )٤( 
٠١٥٨٣رقم الآجري: سؤالان )٥( 
h_التهذيب تهذيب )٦( 
٠٦٥٦ص المذيل، ذيل من المنتخب )٧( 
٠١٨٤-  ١٠ص والتعديل، الجرح تقدمة )٨( 



٧٩إ•ا-الآنذاءئ 

وعلمأفمها ا الدنيأئمة )أحد فقال: عاليه اء الثنحبان ابن وأطاب —
وهالة(.مع وصمملآ وعبادة وهصالآ وحمفلآ وورعا 

وزهادهمم وهزايهالشام فقهاء من روكان ات((: )رالثقفي وقال 
وئراطيهم(ره•

امالشأهل ؤإمام عموما، عصره إمام رالأوزاعؤى الحاكم؛ قال و— 
•حصوصا(رآ؛ 

المشهور،والحكم المنشور، رالعلم بقوله: ترحمته ئعيم أبو افتتح و— 
غمروأبو غمرو بن الرحمن عيد الممصل، والمقدام المبجل، الإمام 

يخافلا ممن كان وأوانه، غصرْ ؤإمام زمانه، واط كان .ن• الأوزاعي 
العقائم(.ستلوة يخاف لا بالحق، مقوالأ لائم، لومة اش في 

الإسلأم(رص.وأعلام الدين أئمة أحد )وهو قال: ثم 
إمامالأوزاعي غمرو و )أبالحللأ؛ بملي و أبالحاففل ال قو— 

وعاوما(ر؛؛.وزعا مداينة بلا 

ا.والفقه(ر الحديث في الشام أهل )إمام عساكر: ابن قال و— 
ءصرْفي الشام أهل ام إم)كان ال: فقالنووي ه عليوأثنى  ٠٠

محالفة(.ولا مدايعة بلا 

ATfUالئتات ، ٢٨٥الأمصار عياء مثامر )١( 
\/-\\.الحفاظ تذكرة )٢( 

.١٤٤\، Tahالحلية )٣( 

\/AMالحديث علما، معرفة فى الإرشاد )٤( 
\,iV/Toعساكر ابن تاريخ )٥( 



الهجريالثاني المرن في الفقهاء المعديون لمي 

وعلووجلالته، الأوزاعي إمامة على العلماء أجمع )وقد قال: ئم 
مصزحةمشهورة، كئيرْ اش رحمهم السالف وأقاويل فضله، وكمال مرتبته، 
وشدةفقهه، وغزارة حديثه، وكثرة بالحق، وقيامه وعبادته، وزهده بورعه، 

منعصره أئمة أعيان ؤإجلأل المصاحة، فى وبراعته بالسنة، تمقكه 
بمرتيته(راا.واعترافهم له، الأقهنار 

فيزمانه في الشام أهل )إمام ترجمته: صدر في المزي قال و- 
والفةه(رآ؛.الحديث، 

رشيخير((: ءالفي فقال كتبه، من مواصع في الذهبي عليه أثنى و- 
الشام(.أهل وعالم الإسلام، 
رأساوكان الزاهد، الفقيه الحاففل الإسلام، رشيخ الكاشف،: في وقال 

والعبادة(ر"اا.العلم في 
الشامأهل فقيه الوقت،، علامة الجليل، ام )الإمكثير: ابن ال قو- 

وإمامهم(ر؛ا.
ا.الأءلأم(ر الأئمة وأحد الشام، أهل )إمام بأنه: رجب ابن وصفه و- 
جايل(رُ"ا.)ثقة الحاففل: قال و- 

.٢٩٩واللغات الأسماء تهذب )١( 
.T-\I\Vالكمال تهذب )٢( 

.١٥٩آ/ا/ها- الكاض «>، U/Uالشلأء أيلام ص )■٢( 
اودايةوالهايت«ا/ْااؤ)٤( 

.٤٦١- \ا>^ الترمذي علل شرح )٥( 
التهذبتقرب )٦( 



٨١إ•ا-الآُذاءئ 

الشخصيةلن:أحباره من 

والدم:

رسمعتقال: كثير، بن محمد عن باساده عساكر ابن الحافظ روى 

منهقرب من إلا له ننتبه لم حفيفا بكاء فبكى أباه، وذكر يوما، الأوزاعي 
كناقال: أبي، حدثني قال: ئم عليه، يترحم وحمل له، ذعا ثم وتأمله، 
بنافمر دمشق، مدينة بزبص الأوزلغ ميدان في ناإى_، أترابا أعئلمة 
حثت؟أين من فقال: أسمع، وأنا اله فرحل، فاعترصه مسرع، راكب 

المؤمجنينأمير قتل نعم، قال؛ حبر؟ من وراءك هل قال: المدينة، من قال: 
الخهلاب(رآ؛.بن عمر 

محمد:ابنه 

فقال:عنه، الوليد بن العباس رسالت ترحمته: في حاتم أبي ابن قال 
الأبدال(رمن أنه يشكون لا وهم زمانه، أهن وأدركت أدركته، 

تاريخه{(ُ؛ا.١١في عساكر ابن له وترحم 
له:يقال ابن للأوزاعي ركان لمي: الئالرحمن عبد بن محمد قال 
الوه(أْ؛.حلق أعبد من وكان محمد، 

.٦١-  ٥٥ص الأوزاعيء؛ والإمام كتابي يي ذلك من مزيدأ انثلر )١( 
.٣٢١- ماكر ابن مختصر )٢( 

.٢٠٨ص تميمته، ؟/دام، واكُا.يل الجرح )٣( 
مآ/'ابصام مختصرابن )٤( 

ديناهاممة أبيه عن الأوزاعي بن محمد عن لمي الوذكر مآ/آا، ام عابن مختصر ره( 
• ٤٢ص



الهجرىالثاني القرن في النئهاء المحدتؤن م  ٨٢

بنات:ثلاث الأوزاعي وأنجب 
وكانتالمنصور، بن المهدي مع للأوزاعي نمة في ذئرهن ورد وقد 

القصة:نس، وفى إكرامه، فارادت فأفتاها، والا، مسألته المهدي زوجه 
فآحرجتجقال: JنااتS، ثلايث، للأوزاعي بان فأحبرُث، ولدم، عن ألث )ف

•لهن(لا؛ هديه ذزاُتح، ثملاث، إليه 

اييردتي؛بزبد بن إسماعيل بن اف تمد ابنته ابن، 
؛•تجتروُتار منه سمع حاتم أبا أباه أن وذكر حاتم، أبي ابن له ترجم 

اكرر"'؟/عابن الحافظ له وترجم 

الثئتاني:عنرو أبو عمه 
الصحابة.من وغيرهم هريرة، وأبي الدرداء، وأبي الخaلابs، بن عمر عن روى 

سئطينئ.الس، عبد بن وعمر الجئمى، وحميد يحيى، ابنه عنه؛ وحديث، 

المقرئ{(.»الأدر_، في البخاري له روى 

الثياني؛عمرو أض بن بحيك، عمه ابن 
محيرين،بن، ض لتمد الديلمي،، ابن ض وتمد زناع، بن، زوح م،؛ روى 
وحماعة.

وابنعثاش، بن ماتمل زسة، عئلأبي، بن إبراجم ه؛ عنوحدث 
وآخرون.المبارك، 

طويل.والخير ، ٢١٥ص والتعاويل، الجرح تقدمة )١( 
ْ/؛.رالتعدل الجرح )٢( 
.n/uمخموم ، ٣٨٧نوبء بن الق عد - ءعادة اكر عابن تاريخ )٣( 



٨٢إ•ا-الآذذاءف 

ائي،والنداود، وأبو المقرئ((، لأدب  ١١١في البخاري حديثه أحرج 
ماجه•وابن 

وعمره:ووفاته 4وتده 

مولده:

وأبوالعزيز، عبد بن وسعيد ربيعة، بن صمرة قاله )aa،_(، سنة لد وس 
ربر،وابن سعد، وابن منهر، 

عو\ذةص.ئتحت عام ولد داود: وأبو الوليد، بن العباس وقال 
ا.)خخه(ر سنة فتحت طوانة لأن للأول، موافق وهدا 

الصحابة.حياة في مولدْ وكان 

سبيهاأو محتلما ركنت قال: الأوزاعي، سمعت، ربيعة: بن صمرة قال 
العزيز(أ؛ا.عبد بن عمر حلافة في به 

عين،وتيلامث، سنة ولد أنه الأوزاعي عن شعيب بن محمد نقل و- 
٢.وناذر خطآ وهدا 

العلماءمولد تاريخ ، ٧٠٣، ٢٦٢ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ ، ٤٨٨/٧سعد ابن هلبقات )١( 
.٢٢٨، ١٥٦— ه'ُآ/هها عاكر ابن تاريخ ، ٨٨ووفياتهم 

فيوهي المصممة، بئغور بلد وقرانه؛ ا/م؛ا. والتاريخ المعرفة ، ١٢٠رقم الأحرى: مزالان )٢( 
تركام•

.٤٣٤/٦الطري "bريخ ، ٣٠٢ص خليفة، تاريخ )٣( 
الجرحا/مثا، والتاريخ المعرفة ^/٦٨ ا/ا•؛، الأوط التاريخ ، ٣٢٦/٥ر الكبيالتاريخ )٤( 

.٢٦٦/٥والتعديل 
.١١٠- البلاء أعلام مير ، u١٥٦/٣٥كر ابن -Lريخ )٥( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء اومسدون م  ٨٤

وفاته:

•-( ٥١٥٧)ستة كانت أنها والصحيح أقوال، عدة وفاته في 
ومئة،وأربعين أربع سة مكة )قدمت القطان: معيد بن يحيى ال ق- 

بنحجاج علينا ومحدم عثمان، بن الق وعبد أمية بن إس_ماءيرا مالت، وقد 
ا.ومئة(ر ين حمسنة وفورأ الأوزاعي ورأيت السنة• تلك، في أرطاة 

فيووقع -(، ٠١٥)•ستة حيا الأوزاعي رأى القطان يحيى أن يفيد وهدا 
حمسينسنة وتوفي الأوزاعي )ورأيت والنهاية؛ والداية عساكر ابن تاريخ 

تصحيف.)توفي( وكلمة ومحئة(رى، 

ومئة.ين وحمإحدى منة مات المديني: بن على ال ق- 

حهلأر'أا.هذا فقال: هذا على الذهبي وعمت، 
الأوزاعيمات قال: لم، مئبن الوليد حدننا عمار: بن هشام ال ق- 

ا.ومةةر وحمسسن ست سنه 

ا.الذهبير قال كما هشام، من وهم فيها الوليد عن الرواية وهذه 

وفاة)كانت، ال: قأبي، أخبرني مزيد: بن الوليد بن الماس ال ق- 
ومئة(رآا.وحمين سبع سنة صفر، من بقيتا لليلتين الأحد، يوم الأوزاعي 

والتاريخالمعرفة ، ٢٦٨٣رنم اه؛ عبد أحمدبرواية علل )١( 
)يحيى(.لنقل كاواا!ث، منها ومتئل  ١٢والمهايةالا-اية عساكر ابن تاريخ )٢( 
\/سالشلأء أعلام مير ، ٢٢٣/٣٥عساكر عساكر ابن تاريخ )٣( 
ءاكرْم/؛آأ.ابن تاريخ )٤( 
U/_البلاء أعلام متر ره( 
\/TMوالتاييخ المرفه )٦( 



٨٥% 'ا-الآوواعي 

معشهر،وابو الزير، عبد بن وسعد مشلم، بن الولد قال وكدا 
وغيرهم^.مزيد، بن الوليد بن وانماس ويختم، 

بنالقاسم عبيد وأبو معين، وابن وخليفة، عد، مابن أنخه وفيها 
وغيرهم•حبان، وابن والطري، التميمي، الله عبد بن وعلي سلام، 

كئيورآ،.وابن الذمي وصححه 
•خهئع مرابهلآ مات بثيروت، وفاته وكانت، 

عمره:

ماتحثان: وابن الدمشقي، رزعة وأبو عد، موابن مهر، أبو قال 
،•^١٣سعين ابن وهو 

به؛آخرالهد 

سمعت،ما )آخز قال؛ علقمة، بن عقبة حديتا الوليد: بن العباس قال  ٠٠
ال٠ؤدن،أدن إذ الغد، من فيها هللث، ليلة إليه نا جلأئا الأوزاعي، من 

٤^§؛داود أن بلغني لقد صوثه! أحس ما فقال: الصوت، خس مؤذنا وكان 
تموتحتى حوله والعليز الوحوش عكفت مزاميره، بعض فى أخد إذا كان 

يدكرلا أمر كث قال: ئم ساعة، وخم يم لتقم،، الأنهار كات ؤإد عهلثأ، 
ا.به(أ العهد آخر فكان الصلاة، وأقيمت، فيه. خير لا المعاد فيه 
زريةأبي تاريخ والتاريخ المعرفت ، ٩٧- الأوسط التاريخ ، ©/،"YTالكبير التاريخ )١( 

.٢٢٨-  ٢٢٤، ١٠٧اكره-ا/ا-ها. عابن طريخ ، U.Y•، ٢٦٢ص الدثقي، 
والمهايةايداية ، ١٢٨-  ١٢٧/٧البلاء أعلام ّير )٢( 
الكمال،تهذيب، ، YUZUالثقامتح ، ١٥٤ووفياتهم العالماء مولد تاريخ ، ٤٨٨/٧معد ابن طقارت٠ )٢١( 

١٢.٢/■١٧'

.٢١٠—  ٢٠٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 



الهجريالثاني في الفقهاء المحديون م  ٨٦

ريحانةكاف رأيت ض، عبد أبا يا فياف: لرجل )قال عب؛ بن مبيمة وقال 
صدفثإ0 سفيان: قال ماء، الفي بها هدهن، - قال أراه - الشام من يلعث 
مواء(راا.اليوم ذللئ، في الأوزاعي نعي فجاءه قال؛ الأوزاعي•• مات فقد رؤياك 

)كانقال: علقمة، بن عئبة سمعت، مزيد: بن الوليد بن العباس قال  ٠٠
ولحلالصبح، صلاة من انصرافه بحد احتضسا أنه الأوزاعي موت مسن، 

يميتهلئلا مححم، فيه كانونا ه امرأئمعه وأدخلت، منزله، في له حمام في 
الباب،وعالج ثمنه، صفرت، الفحم هاج فلما برا، من الباب وغشت، البزل، 

الفئلة(رأآا.إلى ذراعه متوئدأ فوجدناه ضه، فألقى عليه، فامتنع ليفتحه 

نكىولم فيه، فمات حمام، باب عليه أَغالمن، امرأته رأل رواية؛ وفي، 
ا.رهبة(ر بعتق العزيز عبد بن محيي فامرها لدلك(، عامدة 

وكان- العلاء بن حتران حدثني المصري: عيمى بن أحمد قال 
ردحلقال: - الأوزاعي وأصحاب، حيار من وكان عنه، يروي الأوزاعي 
عليه،الباب فاغلق حاجه، الحمام لصاحمتإ وكان الحمام، الأوزاص 

تحتإ, المنء لده صم ٠ قد متتا، حده فه المايإ، ففتح جاء ثم قال: ا، ودهم

حدْ،وهوطبلاكاة(ر؛/
أنالأوزاعي زوج أمر سعيدأ لأن بالقبول، أولى الأولى الرواية قلت،؛ 

ويزيدهبدللث،. أمرها لما منزلها حمام في توفي، ؛؛كن، لم ولو رقبة، تعتمح، 

ومحلل iToilyالدوري تاريخ في: أحر ؤلريق من وتموه ، •١٢ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
الثوري.مو وسفيان . ٢٩٧-  ٢٩٦العجلي نعات وانثلو يا"ْ، رنم اف؛ ■محبي برواية أحمد 

.٦٠٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
/_Toماكر ابن تاريخ )٣( 
اكرحمابن تاريخ )٤( 



٨٧إ•ا-الآذواءئ 

بعديحل وأنه ه، لليلة آحر فى معه كان أنه علممة بن عقبة قول أيفبمأ 
فيه.فمات، منزله حمام الصبح صلاة 

جنازته:

سمعت،)لما قال: المنير، بن سالم حدثني مزيد: بن الوليد بن العباس قال 
رأسهعلى ذز قد نصرانتي رأيت، من وأول، حرجت، الأوزاعي بوفاة الصيحةر١ا 

فيوحرحت، له. ذللثج ون يعرفبيروت، أهل من لمون المنزل فلم الرماد، 
لمون،المنحمله وحرجنا صاحبها، مع واحدة منها ليس أمم، أربغ جنازته 

ناحية(رفي والمنهل ناحية، في والنصارى ناحية، في اليهود وحرجت 

تركته:

سنهإلا متاعا، ولا عمارأ ولا قصة، ولا ذهبا  ١٠٠٧-رما مشهر: أبو قال 
احل(ر"آ'.الديوان في اكتفسؤ قد وكان ءهلاJه، من مصلت، دنانير، 

إلى)صار ون: يقولأصحابنا، >امعتا مريد؛ بن الوليد بن الماس وقال 
الماسوبني، أمية بني ص الئلهلان، س يعنى - دينار ألف سعين ص أكثز الأوزاعي 

ا.دار(ر ولا أرض له كان وما عطائه، س بقيه دنانير، مبعه إلا حلف، ما مات، لما ف_ 

أحدكان فلقد مقامه، وأعلى درجته، ورسر الأوزاعي، الإمام اه رحم 
العاملين.والعلماء المجتهل.ين الأئمة كبار 

تممن،.رالضجة(، البلاء: أعلام سر في )١( 
.UU/Uالملأء أعلام متر ، r-Yوالتعديل الجرح تقدمة )٢( 
ستة)إلا ومه: والهاية الدابة ، nvZUالبلاء أعلام سبر /_ roعساكر ابن -اريخ )٣( 

تصحيف.وهو دنانير(، تة م رإلأ بدل: وثمانين( 
عساكرابن تاريخ )٤( 



٨٨  M الهجرىالثاني القرن في الفقهاء البمحوثؤن

ترجمتم:*مادر 

صوالأت، ٣٥٤—  ToT/yالدوري تاريخ ، ٢٣، ٢٢رنم الدارُي؛ تاريخ ، ٤٨٨^معد ابن طبقات 
_؛بن لحى طهان ابن موالان ، ٠٤٠، ١٥٨، ١٥١^، ١٥٦رنم •عن؛ بن لحى الممد ابن 
،١١٤٠، ٥١٦رنم العه؛ عبد برواية أحمد علل ، ٢٠١٥حليفة طقايت، ، ٤٢٨حليفة تاريخ ، ٤٠٠رقم 
.ؤالأ>ت،، ٥٠٢٤، ٥٠١٧، ٤٨٤٢^١، ٨١٦■٢_٨١٤، ٣٠٨٩، ٢٦٨٣، ٢٥٣٨، ٢٥١٦، ٢٤٠٧، ٢٣٦١، ١١٤١

،٩٠٥، ٩٠٠، ٤٦٧، ٤٥٥، ٣٠٨، ١٨٧حديثح الدارمي: سن ، ٣٢٨، ٢٨٠، ٢٤رقم لأحمد: داود أبي 
التاريخ، 0١٠٣٤إ\-مت العير التاريخ ، ٣٢٢١، ٣٢١٦، ٢٣٩٠، ١١٨٠، ١١١٦، ٩٦٠، ٩١٩، ٩١٨، ٩٠٦

ماحي:ابن سن ، ٩٧٠ث،  ٢٩٧.  ٢٩٦سو الثقات -اييخ ، ٩٧-  ٩٦أ/هه، \إ\'د الأوسط 
،١٥٥٥، ١٥٥٢، ١٥٥•، ١٠٤٣، ١٢•رقم تاتي؛ السجس_داود أبا الآحرى زالان م، ٢٠٥٠حديث، 

والتاريخاJعرi؛ن ، ٤٩٧٠٤٩٦اJ٠عارذا ، ١٧٧٥، ١٦١٤، ١٦١٢، ١٥٩٨، ١٥٩٤، ١٥٩٠، ١٥٨٤، ١٥٨٣
سنالأعلأمء، أاغهرس واننلر ، ٧٩٤، ٤٧٩، ٤٧٤- ٤٧٢، ٤٦٧-٤٦٤، ٤٠٩- ٤٠٨، ٣٩٤-

انفلرالدمشقي: زرعة أبي تاريخ ، ٧٥٠، ٧٣٩/٥يالن الملحق الملل ، ٣٣٠٩حديث، الترمذي: 
،٦٥٦المديل ذيل من المتخِ، ، ٢٠٧/٣القضاة أخيار \ا0^ك المائي ّنى الأيلأمء، »لهرس 
،٢٨٣، ٢٨٢، ٢١٩٠ ١٨٤، ١١٨، ٨٤، ٢٨، ١١\ا'ل تقدمته ، ١٢٥٧ت ٢٦٧_٢٦٦/٥والتعديل الجرح 

الأمصار:اء عنمشاعير ، ٢٢٦ت  ٠١٣١  ١٣٠يل المرام، ٢٩، ٢٢س ، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤
،٦٦٣، ٠٥٠٥  ٥٠١، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٥٤رنم الفاصل: اJحدئ، ، ٦٣-  ٦٢/٧الثقات 

سن ١٢٩١، ١٥٤، ٨٨ووفياتهم الملماء مولد تاريخ ، ٨٩—  ٨٧ءد"ي لابن الكامل مقل"مة ، ٨٩٥
البخاريصحيح رحال، ، ٧٨٧ت ٢١٨امن ثلابن الثقات ، ٢٣٣، ١٦٤/٣الدارضي 

لابنلم مصحيح رحال، ، ١٥٦^١•^؛، علوم معرفة ، ٦٧٠ت  ٤٥١-  iO'f\للكلاباذي 
،LJمعرفة.،فى الإرشاد ، ٣١٨الفهرست، ، ٣٠٤خ؛ات -  ١٣٥/٦الحالية ، ٩٢٣ت  ٤١٣-

،٤٣٧، ٤٣٥المرب، اب، أنحمهرة الأعلأمء، *فهرس وانثلر ، ٤٥٧، ٤٥٤، ١٩٨ا/لأها، الحديث 
،٦٤اللم تقييد ، ٧٠م رنالحدين،: طلّ، في الرحلة ، ١١٤ت  ٢٦٣-٢٦٢واللاحق ابق اي

بيانجامع ، ١٩١٩، ١٧٧٤، ١٠٦٨، ١٠٦٧، ١٠٦٤، ٨٤١، ٦٦١، ٣٣٤، ٨١رنم الراوي: لأحلاف، الئامع 
والتجريحالتعديل ا، وغيره، ٢١٩، ٢١٨، ٢٠٦، ١٧٨، ١٧٧، ١١٨، ٣٦/٢، ٩٤، ٩٣، ٨١/١م المل

لابنالصحيحين رجال بين الجثمع ، ٧١اء الفقهات طبق، ٩٠٦ت  ٩٧٢-  ٩٧١/٢للباحي 
ت٢٢٩-  ١٤٧/٣هاكر عابن تاريخ *الأوزاعيء،  TM\/ام، الأن، ١٠٧٨ا/آخأت المراني 

^١٥٧*وفيات  ٨٤٨ت ١٩٨_١٩٦/٨م المتفل، ٧٩٠ويأت _ ٢٥٥/٤الصفوة صفة ، ٣٩٠٧
٩٣الاJاد  L ،٢١٨، ١٨٢، ١٧١، ١٦٧، ١٤١، ١٠٥الصلاح لابن الحدين، علوم *الأوزاعيء،

انالأعيات وفي، ٣٥٥ت ٣.٠_٢٩٨/١واللخات الأسماء تهديم، ، ٣٦٩، ٣٠٩، ٢٥٤
الكمالتهدب ، ٣٤٠_ ٣.٣/١٤ور مطللابن اكر عابن مختصر ، ٣١١ت ١٢٨-١٢٧/٣



٨٩إ-الآنذاءق •ا

T-UI\y . تاريخ، ١٦٤<!، ٢٨•- \اس الهادى ماِ لابن علماءالحديث طبقات ■٢، ٩١٨آا'ات
الإسلامدول، ، ١٧٠- ا/؛'\ا المر ، ٤٩٨-  ٤٨٣ص ،( ٥١٦٠.  ١٤١®ورقيان حوادُث، - الإسلام 

الجلاءأعلام سر ، ١٧٧ت ١٨٣- ١٧٨/١الحفاظ تذكرة ، ٣٣٢١ت ١٥٩-\ 0Ahالكاشف ، ٩٥
البداية، ٩.٢٥٢•٢ت •٢ ٧/١٨بالومات الوافي ، ٤٤٦ت  ٢٧٤التحصل جامع ، ١٣٤- •١ ٧/٧

،٤٦٢.الرمدي علل رح شء، ٦٠ءالؤع  ٢٣٤الحثيث، الباعث ، ١٢•- •\ا0\\ والهاية 
باتالخوف،، كتاب، inlyالباري نتح \اص النهدي_، ،تقريب، ٢١٩.٢١٦/٦اكهديِاتهديب، 

يوطيللالحفاظ طبقات ، ٦٠٩ت ٢٦٤دم البحر ، ٥٢٥٤حديث  ToV{•٠، اب، ب ٤٤٣٦، 
دراتش ، ٢٣٢النهديبج ندهيب حلاصة ((، ٦٠،والؤع ٣٦١/٢الراوي تدريب، ، ١٦٨ت ٨١—  ٨٥

-المربي الترايث تاريخ ، ٣٠٨•٣. ٧/٣لبزوكلان الربي الأدب، -اريخ ، ٢٤٢-  ٦٨٨الدمج، 
.٢٤٥الأول،، المجلد 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء البمجدتؤن لإ 

١^^سمحاق 
(٥١٦١. ٠٥٩٧)-

وئسبهتوسيم اسمه 

شاه عبد بن رافع بن حبيب بن منروق بن عيد مبن م—قيان 
بنلعلة بن الحارث بن نضر بن منقي بن الق عد بن أبي بن موهة 
بنإلياس بن طابحة بن أد بن مناة عد بن قور بن ةكان بن عامر 
عدنازراربن معد بن يزار بن مصر 

بنإلياس بن ءلابحة بن أد بن مناة عد بن ثور إلى نبة دامحري؛ 
عدنان•بن معد بن نزار بن مصر 

نسكنهكان بمكة حبل؛ وأظحل؛ أظحل، قور هو مناة: عبد بن وقور 
إليه.شب مناة، عبد بى ثوز 

ابنالأمير وفرق والجمهور، الكلى ابن واحدأ كيلك جعلهما وقد 

عنالدنيا أبي ابن ننبه وكذا وآخرون، حزم، وابن عدي، بن والهبمم سعد، ابن به نهكذا )١( 
والباقيحمزة، روق مبعد وزاد والحارث، منقذأ قط أصأته غير الئنمي حلم، بن محمد 
أسابجمهرة ، ٦٥٧ص المذيل، ذيل من المتبمم، ,^ ٦إ\٧Tسعد ابن حليقات انظر: سواء. 

وفياتواللغات الأسماء تهذيب ، ١٤٦/٣اب الأنا،/ةها، بغداد تاؤيح ، ٢٠١العرب 
.٢٣٠-  ٣٧٧البلاء أعلام ستر الأعيان 



٩١ؤ اا_قميالاصإي 

فقئهمااب((، ))الأنسفى المعائ وسعه بينهما، ))إكماله(( فى ماكولأ 
وكفىر١،.فشفى )راللباب((، في الأثير ابى عليه ورد واحد. وهما بطنين، 

ا.بثيءُ وليس همدان. فور من هو وقيل: 

كنيته:

بها.وحوطب الجمع، بها كناه اش، عبد أبا يكنى 

وشماتله:سيرته 

مليثةفيرئه الثوري، نيان معن الحديث يبدأ أين من المرء يحار 
كثيرةأحبار نيعايث ياموضمتها الخصال، وأكرم الأعمال بحلال ناحرة 

مبرزأالثوري تجد تربيه حانج، فاي له• ترحمت، التي الكشج، في مهلرة 
تجدهتقصدها مكرمة وأي ه، فيإماما الثوري تلقى تلجه بابا وأي فيه، 

هداكان قلقل. صدرها، في متربعا ترام تحبها حير حصلة وأي فيها، لامعا 
والتهجدالعبادة في رأسا للتسة، ومتابعته عقيدته صحة فى رأسا المد 

فيرأسا والرجاء، ، الخوففي رأسا والخشية، الخشؤع في رأسا والقيام، 
أمارأوالأمراء، والحكام بالناس علائته في رأسا الويع، في رأسا الزهد، 

الحدينؤفي رأسا العلم، طلب، في رأسا النكر، عن نهاء بالمعروف، 
العلم.ونشر التحل،يث، في رأسا الحفظ، في رأسا الفقه، في رأسا والأئار، 
بلدهفي والعامة، والخلفاء الماس سغل فرد، في أمه رسب، ولا كان لقد 
وبغدادالبصرة في دكزْ فهناز لام، الإسأمصار س غيرها في نم الكوفة 

العرب،اب أنجمهرة ، ٠٠ص والتعديل، الجرح تقدمة ، ٤٩٧المعارف 1اس الكسم التاريخ )١( 
.٦٣٨- \/wT\• المتجه توضح ، ٢٤٥.  yii\/، ١٤٧._\ الأنساب، ، ٢٠١ص

.VT'/Uالملأء أملام سر \\اص الكمال تهذيب، أ/بمآأ، والتاريخ المعرفة )٢( 



الهجريالثالي القرن مي الفقهاء المحديؤن ،  ٩٢

حنيقةأبي أمثال معاصريه كبار امئه وزاحم وغيرها، واليمن والًجاز 
الأكابر.من الحالة س في ومن ومالك،، وثعية والأوزاعي 
شئةأنه مائله وثوأحلافه يرته وسهد.يه في به وصم( ما وأجئع 

ؤإبراهيمالثحم^،، بإبراهيم يثبه ممحور وكان المعثمر، بن بمكؤور 
هه.بالمى عود موابن عود، مبابن وعلقمه قيس، بن بعلقمه 

الصحابةعباد ه عليكان لما ومثيل وة، النبهادي من محبس فصلاته 
ويهليلوالياء، الغرب، وبين والعصر، الفلهر بين يصلي واكابعين؛ 

شعؤإذا فدماْ، تنوم حتى ويصلي الليل، من حرءأكبيرأ ويقيم المجود، 
فيورابهل ددأ، ع -نض وخج الفجر. إلى كله الليل قام يومأ طعام من 

اكغور.بعض 

الليلفي تنهض كان ا موكثيرأ والمويتج، للاحرة الدكر دائم وكان 
يثلىحتى والشهوامتح، النوم عن دؤرُا شغلني النار، النار وينادي؛ مذعورأ 

الأحرةذكر فيها التي ة الأيويتلو مجنون. أنه - يعرفه لا وهو - يراه من 
الئكلث،.في يسير موليا البيت، من ويخؤج منها، فيذعر 

القادرينزهد ا بهورهد هتها، ه وجهفصرف، الدنيا ه عليأقبلت، 
للناسونمليه بماله، يتجر كان اي فلقالعاءللين، الى الكتزهد لا 

وكانمنه، الحض، أكل كما الهلعام ألد فأكل ربحها، من فيأكل مضاربه، 
عليلثإولا حله ص بالمال وائت )انع ويقول؛ الكسسج، على الناس يحفى 

أنكرولما الموس(، ترس رالمال ويقول: الأخير(، الصم، في تصلي أن 
\مفحا.بنا كندي لولأئ رامكث،، له: قال الدظنير، إماق أحدهم عليه 

دلطعامهم، وأكل هباتهم أحد من لأن الحكام، أءْليامتف يرفض ترام لدا 



١ ١ -J^UI ، ٩٣إاليؤيي

كانتإذا ملها ولرببما الناس، هدابا عن وترهع نمهم. عن وتكت، لهم، 
ردفي إسراعه ْع أذى، ولا نن ه جانبس يخشى لا عليه عريز من 

إليه•الجميل 

ومتيمظيالعالماء صالحي منهج على كان والأمراء الخلفاء س وموقفه 
حالواإذا عليهم ويغلظ المنكر، عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم الأتحة، 

عجتا، ميرم، ولا باهانة، ببالي ولا لائم، لومة يخاف لا وظلوا، 
عليهم؛لتقرأ يعوك )إذا وشعاره: كممهم، في والجلوس عتباتهم عن ؤقد0 

إليهركن بمن يملث، مأحاو_، لأنه ئحتهم(، فلا ه، أحَتد آلله هو 
حمه.أو دبته فى فيخدش 

فأمره- جعفر أبو ْا أدراك ا وم- التصور جعفر أبي على لحل 
فأرادهالأموال، ؤإنفاق، ة، الرعيفي الخطاب، بن عمر همدي يملازمة 

فأمرس—قيان، فهرب، قطاريه، عليه، فتأبى مجالته، يلازم أن التصور 
قبيلفمالت، سفيان، عليه هدعا ليصليه، بمكة الحشج، بئصسجج الخصور 

أراد.ما تتقيد 

فأحدهبدلك،، الكتاي، له وكشيج القضاء، يوليه أن المهدي معه وحاول 
أنقبل سفيان فمالت، الهدي، فلاحقه منه، واحتفى وهري، بدحلة، وألقاه 
به.يظفر 

بخؤجلا الأمة، الف، وسالصحابة طربقة على سفيان عقيدة وكانت، 
كما)أمروها امحت،: الصفأبامحتح فى ويقول التأويل، إلى القرآن ابه متث

للئنةتباعا وكان اليتدعين، إلى والجلوس البيع من وحدر جاءمت،(، 
فيوله فافعل( بأثر، إلا لث، رأمتحلث، ألا استهلت )إن ليقول: إنه حتى 



الهجريالثاني القرن ض العنها، خن المعد ؤ  ٩٤

حاطره،عفو قالها بداغ، ونصاح رواع حكم الحياة وأمور والولع الزهد 
القانت.وقوائم الزاهد قلبه أملاه مما 

فيها:واجتهاده صلاته 

النهارفيقول: نيال سمع كنا )ربما مهدى: بن الرحمن عبد قال  ٠٠
يومنا(رأ؛.نراه فما مزعأ، يقوم ثم عمل. غير في ونحن يدهب 

الغداة،يصلي فكان مكة، نيان م)قدم ماعيل؛ إمبن مؤمل وقال 
بعديصلي أسايع، سبعة يعلوف نم الشمس، ترتفع حتى اه ندؤر ويجلى 

إلىيضرف ثم المهار، نصف إلى يصلي ثم يهلولهما، ركعتين أسؤع كل 
الظهر،لنداء يخؤج ثم كدللئ،، نام فربما فيقرأ، المصعحف فياحد الست،، 

تغلفاثالحاليث، أصحاب أتاه الحصر صلى فإذا العصر، إلى يتْلوع نم 
يقرأفربما صئى فإذا العشاء، إلى يتنقل ثم فيملي، المغرب، إلى معهم 

طا(رآا.على سمنة من نحوأ بمكة أقام ينام• نم 
رأيت،)ما يقول: القطان، سعيد بن يحيى سمعت، عون: بن الحسين وقال 

والعصرالفلهر بين ما بمالي كان الحدين،، لولا فيان، سمن أفضل رحلا 
وحاء(ر'آا.الصلاة ترك الحديث،، مذاكرة تمع فإذا صلاة، والعشاء والمغرب 

صلاةمن شئت، ما الثوري سقيال )كان القهلان: معيل بن يحيى وقال 
5ان(ر؛ا.الذي ليس فكأنه الحديث، حاء فإذا وقراءة، 

الحليةفي وبنحوْ ، ٩٤ص والسيل، الجرح تقدمة )١( 
أسابيع(:)سبعة توله  AUU/Uالنلأء أعلام ير حمفي منه وبأحصر ، ٢٣٥ص الإسلام، تاريخ )٢( 

مرات.مع ، ثنافأي: واحدة، مرة الكعبة حول، الكامل ، العلوافمنا: الأسبؤع 
\/rAالحالية )٣( 

.٦٥ص والتعل.يل، الجرح تقدمة )٤( 



إالثوري -قياف ١١
٩٥

-إضطخر أهل من - واقل بن غياث حدثنا الزناطئ: سعيد بن أحمد وقال 
ثمالصلاة، فاطال صلى ثم الطواف، فائر ليلة ذات( فياي( م)طاف، قال: 

منهئ، حتى قلياد إلا كان فما يصبح، حتى صجعته هدم فملث: اصتلجع، 
حجر،قدمه إبهام فأصاب، ه، إلييأوي كان الذي الجل نحو أخذ ثم نومه، 

يحتها(رأ؛.لمن عجبا كدرها، أكئز ما لها أف قال؛ ثم فاصهلجع فدميث، 
وهوالثوري، مجلس في ركنا الحنتؤ: إبراهيم بن حاق إمقال *٠ 
فقالوا:القوم، على دار حتى فيخبره، ليله، في يصنع عما وجالا' رجلأ نال 

لهافقال: ليللئ،؟ في تصنع كشط أنت، فاحبرناك، سالتنا قد افه، عبد أبا يا 
أبدأ(اأأ،.أقيلها فلا استيقثلت( فإذا أمنعها، لا شاءت ما تنام نومة أول عندي 

بالليل،يقيمنا الثوري سفيان ركان الفريابي؛ يوسم، بن محمد قال 
الثوريسفيان ركان رواية: وفي ثبابا(. دمتم ما ضلوا باب، ث يا قوموا يقول: 

فمتى؟!(زمأآ.اليوم تصلوا لم إذا فيقول: الشباب، إلى يلتفت، ثم يصلي، 
سفيان:قال قال: قيامة بن زائدة عن مهدي، بن الرحمن عبد وروى 

حزتت،(رى.المهار حاء ؤإذا فرحت،، اللمل حاء رإذا 

ركانيقول: المغنى، يزيد أبا سمعت، الققان: موسى بن ، يوسفوقال 
كيالأرض، إلى ورأته الحائهل إلى رحليه من. أصبح، إذا الثوري سفيان 
اللل(لْرنام م>، مكانه، إلى الدم يرجع 

.٣٧٥/٦الحلية )١( 

MMTالصفوة صفة U/•!، الحالية )٢( 

'\/بمه.الحلية ، ٩٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
.٨٥ص والتعديل، المح تقدمة )٤( 
٠٩٥ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 



الهجرىالثاني المرن في المقهاء اسويؤن م  ٩٦

)أكدقال: الأحمر، خالد أبو حدثنا الأشج: مد أبو قال  ٠٠
فقامعمله في زيد غلمه في زيد إذا الحمار إن فقال؛ فشح، ليله سقياف 

أصح(را؛.حتى 
برحلسفيان رأصافج قال: الرزاق، عبد حدثنا قريش: بن ئالمان وقال 

التمر،إليه يرب، ثم دأ، جيألكد فأكل الطعام، إليه ممزب مكة، أهل من 
وسظهفند قام ثم حيدأ، أكاد فاكل الموز، إليه قربج ثم جيدأ، أكلا فأكل 
• ٢٢١أصبح(حتى منتصبا نزد فلم أكده. ثم الحمار أشح بمال؛ فقال: 

الثوريعلينا رئدم قال: الرزاق، عبد حدثنا حنبل: بن أحمد وقال 
ثمفأكل، ال3لائم،، بزيسس، أتيته ثم فأكل، سكتاج، قدر له فهلبخق صنعاء، 

الصثاح(أما.حتى يصلي قام ثم وآكدْ. الحمار اعلف الرزاق، عبد يا قال: 
الحرامجد المفي الثوري )رأيتر وهيح: بن انف عبد قال  ٠٠

لوديحتى رأمه يرح فلم سجدة، شجي ثم صلى، المغرب،، بحد 
الحشاء(ر؛ا.بصلاة 

قيالس)رأسي قال: يضيل، بن علي حدثنا يوض: بن أحمد وقال 
٢.رأّه(ا ترفع أن قبل أسابح سبعة فطفت البيت،، حول ساحدأ الثوري 

الثوريسفيان بنا رصلى قال: زفر، بن مزاحم حدثنا منهر: أبو وقال 

بغدادتاريخ ، ٨٦والتعديل الجرح تقدمة والتاريخ المعرفت )١( 
الجرحتقدمن في: آحر وحبرأ ا"/آه'آ، ة الحليوانفلر؛ ، ٩٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 

والحلية، ٨٥ص والتعديل، 
التوابل.سر والحل اللحم من يعمل 'لعام والنهئتاغ: آ/مْا. بغداد تاريخ )٣( 
.0U/Uالحلية )٤( 

.av/vالحالة ره( 



٠٩٧ ااثئ اا_شثوا

انقطعثحتى بكى ه، منم؛ث وإءك ثثد ؤإ؛ك بائر؛ حتى فقرأ المغرب، 
ؤآئم1ثفهراا.فقرأ عاد ثم قراءته، 

الملمين:بأمر واهتمامه ورباطه، ونفقته وحجه القر؛أن، تلاوته 
)كانقال: عئبة، بن الوليد حدثنا الأحنى: عمران بن أحمد قال  ٠٠
فيضعهيأحده فيه ينظر لا فيوم الخصحف،، في النظر يديم الثوري سفيان 

/صدرْ(ر على 

حجقال: دي، مهبن الرحمن عبد ممت، رمححنبل: بن أحمد وقال 
ثلايثا.وسنة ثنتين، سنة سفيان وحج ومئة، ين وحمإحدى ستة سفيان 

حمسّنة وحج أربع، منة دجج أربع، منة أنا وحججت مهدي؛ ابن قال 
منيعنى - فآمحمم فيها ألفاه كلها فيها م، وتوثمان وسم وت 

ّفيان_(رم.

بيتاوري الثفيان م)قدم الفريابي؛ يومف بن محمد ال وق
محرابوعند الرحمة، اب بعند وصلى أيام، ثلاثة فأقام القدس، 

عئملأنمن سفيان وصبت يوما• أربعين بغئملأل ورابط قم'، داود 
رحلإلى فيدفئها جميعا، معه ونخرج الفقة يخرج فكان المدينة، إلى 

أعطاه،إلا الشزال من أحدأ ترد لم ئمزتنا وصحنا إذا فكنا علينا، لينفق 
حبرهيأحذ لث، ذليصجر رأه إذا ا بحقننفكان ثيء، يبقى لا حتى 

ذأكل(ر؛زويتنحك، 

M/Vالخالية )١( 

٠٨٦ص والتعديل، الجرح تقدمة في أخرى رواية وانفلر لأرس الحلية )٢( 
أ/ءاه.الإرشاد في وبنحوه ، ٤٥٧٩ريم الد: همد برواية العلل )٣( 
الفقير.الماثل جمع والئؤاJ؛ الحالية )٤( 



اسرياكام اممرن ض اسا، انمدص م  ٩٨

منيانتقاوم يقول: يمان، بن يحيى )سمعت( الحارث: بن بشر قال  ٠٠
فينصر، أبا يا فقيل: يتذاكران. فكانا الصبح، إلى ليلة أدهم بن ؤإبراهيم 

اسض(ا"'.أمور ر تال: ئيء؟ أي 
كنثما )كثيرا قال: يمان، بن يحيى ثنا حوالأثخ: معيد أبو وقال 

٢.والأمة(؛ العتد حنازة إئر في يشتد الرأس، مضر الثوري محميان أرى 

والعالم:الحادي.ث، تبعة من وحشيته ورجاؤه، وحوفه ورعه، 
صفيانعن يقول: عيينة بن فيان سمعت، سمعين: بن يحيى قال  ٠٠

ئنملّث،أن تمنبث الغاية، فيه بلئث إذا شيء إلى تريد رما قال؛ أنه الثوري 
منهئافآ؟!(ص.

أنىرودذُت، يقول: الثوري، فيان سمعت، سربيعة: بن صمرة وقال 
لأيفهذا العلم، ّثح أءللاليوم أنا على، ولا لى لا الأمر ذا همن أئملت، 
ص؟ا(رُشي؛ 

أنيودديتذ يقول؛ الثوري رسمعت سليم: بن سلام الأحوص أبو وقال 
الأمرهذا من أنفلت، أني وددُت، يقول: محته وس وقمت،. نم القرآن، قرأُت، 

ذللأ،(اْ؛.قال إلا أرصاْ أحدأ أدركت وما سفيان: قال علئ. ولا لى لا 

الحاني.الحارث بن بشر كنة محي نمر وأبو U/■®• الحلين )١( 
U/•®.الحلية 'ا'ا، _ ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
آ/ه0ا.العلم بيان جامع آ/ْاآ، الدوري تاريخ )٣( 
.٦٢ص والتعد.يلا الجرح .مة تقاوّآ/ها، والتاريخ المعرنة )٤( 
الجرحتقال.مة انثلر: متقاربة، وبالفاظ طرق ءدْ من الخر هدا جاء وتد آ/ْ• العلم بيان جاُع رْ( 

.٦٣، CU/U، ٣٦٩، ٣٦٣/٦الحلية  ٨٠، ٨٢، ٨١الضعفاء في الكامل مقدمة ، ٦١ص والتعديل، 
ين،.الحد أي الأمر(: )محيا ومض 



٩٩إ ١^^ -شمحاذ ١١

إذاإلا نمي أنكر )ما يقول: الثوري، معت سالقظان؛ يحيى وقال 
جالتسث(ص.

شيءعلى أ-محاف )ما يقول: الثوري، سمعت، الطتالسمي: داود أبو وقال 
اسث(رى.إلا المار أزيدحلمى 

لحزني(رم.أقد لكان أعلم لم )لو شانء وقال 
وجعا(ر؛/ازداد علما ازداد )من أيضا: سفيان وقال 

ولمهاهنا من هطعت، أنها )ودذيت، قال: سفيان عن أسامة، أبو وروى 
اسيث،(ص.أرو 

رأيت،إدا )كنت، قال: اكوري فيان سعن عيينة، بن فيان سوروى 
نجولت،أنى ودذمحت، بها، ابتليت فلما عتطثه، أحد إلى يجتمعون الرحال 

لي(™.لاطثدلا مهرقفانا، 
منأشد الحدين، )فتنه يقول: فيان، سسممتؤ يمان: بن يحيى وقال 

والفضة(ربرالدم، فتنة 

U/؛1.الحلي )١( 

 }y( والتعديل،الجرح تقدمة ، ٤٦٧الدمشقي ورعة أبي تاؤيخ في؛ نحوه وانفلر أ/أأّآ، الحالية
٠٨١الكامل متيمة ، ٦١ص

.٣٦٣/٦الحلية ، ٦٢ص والتعديل، الجرح تقدمجة )٣( 
.nrMالحلة )٤( 

يده.أي أنها(: )وددت قوله آ/*ا. العلم بيان جامع )٥( 
ا/هيا.العلم بيان جامع في مقاربا حبرا وانظر ، ٣٦/١مالحلية )٦( 
رنمالراوي: لأخلاق، الجامع أ/'آآ*ا، ة الحالي، ٨٣الكامل مقدمة ، UTU؟/والتاريخ ١^،>؛ )٧( 

ه'حا.



الهجريالثاني القرن في الفقهاء العديؤن 

الحديثطلب )ليس يمول: الثوري، سفيان سمعت أسامة: أبو وقال 
الرجل(زبه يتثاغل عله لكنه المويتج، عدة من 

المحديث،على يدخل ما ية حشالكلمات هده فيان سيقول قلت: 
الاحلاصن،عن به وتخؤج وبه، تشالتي الأفات من الحدبثؤ وطالج، 

وحي،والثناء بالألقاي، والفؤح يؤخ الشوكثرة العالي يتهلل-، كالشغف، 
العالمعر تدخل ئد اض الضمانية الأغراض من ذلك، إر وط الفرد، 
والنجاة،للاخلاصن منه طليا الوؤع، غاية في سفيان من وهذا العلم. وطالي، 
؛٠الخلأمحسل ويرجوا الإخلاصن جان—، يسلكوا أن للناس وتعليما 

فىشيئا محيي بن سفيان على أحثي رما القaلان: سعيد بن يحيى قال 
إلأ-محثهلالءديث،(رم.الأخرة 

أريدألت صدري، من ئخ علمي أن )وليث قال: سفيان وعن 
يحيىقال ه؟(. بأردُث، أيس رويته: حديث كل عن غدأ أل أسأن 

الأعله أخافه ما الحديث،، ٥ شم، عله علت قد لأ، ١ اك )كان القطان: 

بهوالعمل الحديث، ذات حيح )قلت،: فقال: هدا على الذهبي وعمِذ 
وفهمهبمعرفته والتكثر وعواليه روايته وحث، المعاد، زاد من هللولث، مه 

فانالمراقبة، وأهل والمقان، سفيان، منه حاف، الذي فهذا محوف،، مذموم 
المحدث(.على وبات ذللئ، من كئيرأ 

),oaZxالعالم بيان جامع آ'/؛آُ'م الحلية )١( 
.٢٣٣ص الإسلام، ^ أ/ه»آ، الحفاظ تدكرة انظر: هازا، على طيب تعليق للذهي )٢( 
٠٢٩٧١رنم اش: عبد برواية أحمد علل )٣( 
.٢٠٦-  roo/Uالشلأء أيلام سر )٤( 





١٠٢  M الهجريالثاني القرن مي المتهاء المعدتؤن

لهتملع الامحوالثاني التثمث، العالم أولت يقال؛ )كان ص—قيان: وقال 
وتعاليمه(ُآ*.نشنه والرابع به، العمن والثالث وحمقه، 

منعلئ أند قظ نيئا عالجث رما قال: سفيان عن وكع، روى *• 
^؛،(١^•وميم علي، مْ نمي،، 

مىركان يقول؛ أسامة، أبار"اأ؛ سمعت، سعيد بن اه عبيد قال 
يقول:تسمعه ما أكثر الغرق،، يخال، سفينة في كأنه يراه الثوري سقياو يرى 

•سلم(ر؛ُ شلم رب يا 
أسمعكنث، ما ركئيرأ قال؛ امة، أسأبو حدئنا الأشخ: سعيد أبو وقال 

رالمورتا(ر بعد وفيما المومت، في لي بارلؤ رب، سلم، نلم اللهم يقول؛ سفيان 
أحصى،لا ما الثوري سفيان سمعمتؤ يونس: بن اش عبد بن أحمد وقال 

الحافيةارزقنا اللهم خير، إلى منها سلمنا اللهم تلم، نلم راللهم يقول،؛ 
والآحره(رأا.الدنيا في 

اممهحفت، رلقل يمول: الثوري، س—قيان ممعن، علي: بن عثام وقال 
اهحمث، ولقد بالعه، أنا أجئ لي لكي أمويتؤ؟ لا كيف، لي؛ ■يما خوفا، 
ءهالي(ر'اا.يدم_، أن أخافث، ما منه عني، محمفن، أنه ؤدد٠ث، خوفآ 

أحرى.رواية نفها والمس ا'/أا-"ا، الحلة )١( 
.٦٩٩رنم الراويء لأخلاق الجامع ني اخرتم، رداين واطر ، U٦٢/>،، الحلة )٢( 
الشت.الغانم الإمام أسامة بن حماد ص أصامة وأبو الحلية، من رأبا( لمقلة سقطت )٣( 
\ا\\.الحلية )٤( 

٠٨٠ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 
r^hالحلية )٦( 

.tviZvالملأء أعلام سير r_ الصفوة محفة )٧( 



m١٠٣ التؤبي -ئقائ اا

أناه لأسألأ )إئي يقول؛ الثوري، سفيان سمعت دلتل: بن حماد وقال 
حوفه(راا.من عني يذهب 

الديرانيفاريئه قارورة، في بمائه فدهب سفيان، )اشتكى أسامة: أبو وهال 
هذايكون أن ينبغي هذا؟؛ من ولن بلي؛ فقال إليه، فنفلر - المتطبب عني ي- 

دواء(لهذا أرى ما كبذه، الحزن فتث قد رجل بول-ا هذا راهب، بود 
اشتدفلما عندي، الثوري سفيان )بالت، مهدي: بن الرحمن عبد قال  ٠٠

الدنوب؟كثير أراك اش، د عبأبا يا رجز: له فقال يبكي، جعل الأمن به 
أحافإني ذا، من عندي أهول لدنوبي وافه فقال: الأرض من شيئا فرفع 

أموت،(رم.أن قل ١^٠^١ن أنلب أن 
فقل1إ:باكيا، إلا الثوري سقياف لقب رما اف: الحمعمياء وقال 

شقيا('؛/الكتابإ أُ؛ في أكوف أن أخاي، قال: شأنك؟ ما 
فقالالورد، بن ووهيب الثوري س—قيان راجتمع الرزاق؛ عبد وقال 

أعيسأن أحن، وهيب،: قال تموت؟ أن تحلم، محمد، أبا يا وؤهس_ا: سفيان 
تموت؟أن تحب، قانت، افه، عبد أبا يا لسفيان: وهسب، قال ثم أتوب، لعلي 

الساعه،مت، أنير ولذت التنئة هذه ورب، —؛ البست، ثابل وهو — مفيان قال 
ءفلائم('أمور أظأتلئإ عظائم، أمور أَءلأتاك ءفلائم، أمور أظلتك 

T*/Uالحلين )١( 

انفر:كثيرة، روايات وللخبر ه/دْا، واد بغتاريخ ، ٩٢ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
M)'/rالصفرة ءس ، ٢٣ t\i/vالحلية \إ\-س والماريخ 

م/'هدالصفوة صفة ، n/Uالحلية )٣( 

الحلية'ا/اه.)٤( 

الكعبة.أى، )البنية(: توله الحلية وانفلر ، ١٠٢ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 



الهجريالثاني القرن غي الفتها، ااعسثرن م  ١٠٤

كئيرأوكان بالبصرة، عندنا الثوري مفيان )كان سالمة: بن حماد وقال 
لهفقال رى. قبفي لينني ام—ترحت،، قد لينني ممغ، قد ليمي يقول؛ 

اضآتاك لقل. واه للموت، تمنيلث، كثرْ ما اه، عبد أبا يا سالمة: بن حماد 
وماسلمة، أبا يا _: سالمة بن لحماد يعتي — صفيان فقال والعلم؟! القرآن 

ألحللعلي لي، تحد لا فتما ألحل لعلي بدعة، في ألحل لعلي يدريني 
هلا(راا.فشبقث مئ قد أكون فتنة، في 

حسابيأن أحن، رما قال: الثوري سفيان عن يمان، بن يحيى وروى 
والدتي(ص.من لي حير ربي والدتي، إلى جعل 

والساوهلانالبصرة، الثوري سفيان رقيم مهدي: بن الرحمن عبد قال  ١٠٠
بهفمر ثمارها، يحففل أن على ه نففأحر اتين، الببعض في نمار يهللبه 
قال:الكوفة، أهل من قال: مسيح؟ يا أنت، مى له: فقال العئارين، بعض 

فلمالبصرة رءلن، أما قال؛ الكوفة؟ زفا أم أحلى البصرة أزئن، أخبرني 
يح!ثمن أكدبلئ، ما فقال: حلو، بالكوفة المسابرية رطب ولكن أدمه، 

تدمه؟إلم أنلخ، نزعن وأنت الماعة، الزق يأكلون والفاجر والبر الكلاب 
فإفأدركه، أمالئ،، فقال: لثعجته، قال بما فأخبره العامل إلى فرحع 

المؤمنينأمير إلى به لتتقرب فخدة الثوري، فيان سفانه صادقا كنت، 
ءاليه(رم*.محير فما طلبه، في فرجع الهدي، 

الورع(ر؛؛.لمات الثوري سفيان )لولا سعيد: بن منيبة قال 

بغدادتاريخ )١( 
.٢١رنم الدنيا: أبي لابن المحضرين كتاب )٢( 
أهلأموال وعشر الماء، تمئه ما ركاة وهو الغشز، يآحن. الذ.ى هو ار: والغثما/'آا. الحلية )٣( 

الوالي.أي )الخامل(: توله ءعثرء.  yVMTالمهاية انفلر: النجاران،. ني الذمة 
ه/آا"ا.بغاواد تاريخ ، T'/Uالحلية ، ٨٣ص الكامل، مةال.مة ، ٩٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 



٠١٠٠ الآؤيي اا-ئمتاو|

ندهبكان ما بعض في عياض بن كل )قل قال؛القرى أبى وعن 
الثوري(رآا.سفيان قال؛ هدا؟ في إمائك منن الورع: من إليه 

بالآحرة:وتهكر0 للموت ذكره وكثرة وحشيته، رقته 
قالالثوري، يسميان خاضا أبي )كان الشدوسي: صقر بن خالد قال *٠ 

فدخلتامرأة، لي فأذنت، العلهيرة، نحر في فيان معلى فاستأذنت أبي: 
]الزحرف؛ه ؤغمينهر ستهم يسغ لا آئا تتسبؤن آم ءؤ يقول: وهو يبكي، وهو عليه 
البيت،محقق، إلى وينفلر ويتتحعسإ، رب• يا بلى رب، يا بلى يقول؛ نم •٨[، 

معي،فجلس إلي، أقل نم ض، اء ثما جالسا فمكثت يل. متودموعه 
بمكانك(رأ/سعرت ما هاهنا؟ أفت، كم مند فقال: 

نيناءةائلؤtليلة: سفيان )قرأ القاسم: بن غبمر زنئدرى أبو قال 
واحتمعثلحقوْ، حتى وجهه على فازأ فخرج [، ٢٦زالط—ور؛ ه غبيحأ أهلنا 
أن— العبادة من فيه كان مما دونه يناثساب، وهو سفيان على ثور بتور 

هدا(ر؛ا.عن اهصز 

^^١الأية: يهدم فمر الزوال، قبل يملي سفيان )قام قال: عفر وعن 
إلالحقوه فما نادأ، فخرج ٩[، ِ ٨ ءساره بجنذيوم ٥!^، ٠ مرقاآلنامر 

فرئوه(رْا.الحمراء، في 
إذاالثوري سفيان )كان قال: ئعيم، أبو حدثنا الأشج: سعيد أبو قال  ٠٠

•T-Zvالحالة )١( 

.٣٠٩-  ٣٥٨قيامة ولابن ، ٢٩٥رنم الدنيا: أبي لابن ٧ )٢( 
نتهلآ.زيد(، )أبو الحالية: في )٣( 
¥/'ا•.الحلية )٤( 

MA/Tالصفوة صفة )٥( 



الهجري١^،^( الترن غي النتهاء ال4حاوذون ه  ١٠٦

أدرى،لا ال: فالشيء عن نتل فإذا أيامأ، به ينتفع لا الموت ذكر 
أدوى('".لا 

معحلق )ما قال: عمية، بن ئثمة حدثنا الدوري: عباس وقال 
ذكرأأكثز كان أحدأ رأيت وما الرت، ذكرت إلا ا مجلسشاف 
منه(ص.للموت 

علىاصطجع وقد يومأ الثوري سفيال )رأيت الخمري: داود أبو وقال 
القبر(أ"آا.في نكون هكذا ويقول: الأيمن، شمه 

أرىهو رحلا الناس في عاشرُثج رما مهدي: بن الرحمن عبد قال  ٠٠
الليل،أول في إلا ينام كان فما الليالة، بعد الليلة أرمئه وكنّى سفيان، من 
النومعن النار ذكر غلني شالنار، النار ينادي: ا مرعوبمزعأ ينتفض ثم 

جانبهإلى بماء يدعو ئم البست،. في رجلا يخاطب كأنه هوات، والش
بمامعلم غيز بحاجتي عالم إنك اللهم وصوله؛ إير على يقول ثم فيتوصأ، 
منأذقي قد الخزع إن التهم المار. من رقبتي قكاك إلا أطلم، وما أطلم،، 
فعلمثوكدللث، علي، الس—ابغة نعمتلث، س هذا وكل نومني، فلم الخوف 

المخليفي قوئ لي كان لو أف علمث قد إلهي طاعتلئ،. وأهل بأوليائك 
يمنعهالبكاء وكان صلاته، على يئبل ثم عتن. محلزفة الماس مع أقمت، ما 

ومابكائه. كثرة س قراءته _ماغ سأستطع لا كنث إني حتى القراءة، من 
منه(ر؛ا.وهيبة استحياء إليه أنقلن أن أئدر كنث 

.0A/U ،T-AV/nالحلة ، ٨٥ص والتعديل، الجرح تقدمن )١( 
٣•١.ص والتعديل، الجرح تقدمة ني آحر محريق من أ-محزى رواية وانظر آ/ماْا، بغداد تاريخ )٢( 
.٩٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
منه.الأول الفصل بغداد تاريخ وفي 'آ/هأا، الصفوة صفة ، l*/Uالحلية )٤( 



٠١٠٧ الدؤري اا_نمياور

—؛الأجرة العشاء صلينا وقد — سفيان لى )قال أشاط: بن يوسف وقال 
حده،على ازه يووصع بيمينه فأحدها فناولته، أتوصأ، المنلهرة ناولني 
بيمينهالمئهرة إذا فإليه فنفلرت الفجر، طلع وقد فاستيةظت« ونمت، 
أول'لم فقال: طلع، قد الفجر هدا الد، عبد أبا يا فقلت: حده، على ويساره 

الشاءة(را؛.حتى أمر في أتفكر المطهر٥ هده ناولتني مند 
٢.الدم(ر يبوئ تفكره شدة من سفيان )كان أسباط: بن يوسف وقال 
سفيانكان )ربما يقول: أبي، سممت، يزيد: بن عصام بن محمد وقال 

٢.مجنون(ر فيقول: الناظر إليه فينفلر التفكر، في يأحذ 

والأعطيات:الهدايا قبول عن وتورعه للمال، ونثلرته تجارته 
وكانفيتجر، اليمن يأتي سفيان )كان قال: الواقدي عن سعد، ابن روى  ٠٠

عام،كل الموسم ويوافي به، له يتضعون إحوانه، من قوم على عنده ما يفرق 
دينار(ر؛ا.مئتي من نحوأ بيديه ما وكان ربحوا، ما ويأحد ويحاسبهم فيلقاهم 

فاشترىمضاربه، درهم آلاف أربعة رحل من أحذ سفيان أن وروى 
أ.نفقتهر فيه فربح معه، فأحده باليمن، ؛؛ Ljjمما متاعا بها 

قال:الصنعاني، المبارك بن زيد سمحت المنوي: سفيان بن يعقوب قال 
ليلة(ُُوأربعين ثلاثا بها فأقام فضة، فاشترى تجارة، في صنعاء سفيان )قدم 

\.iA/Tالمقرة صفة ، ١٥٧/٩بغداد ريح ظ { OV/yالحالية ، ٩٠ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
MMTالمقرة محفة ، mUالحلية )٢( 

\-/حالحالية ، ٩١ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
.Y-UY/lمعد ابن طقات، )٤( 
.YVU/Vالبلاء اعلأم سير ، ٢٣٦ص الإسلام، -اريخ )٥( 
.W/Tوالتاريخ المعرفة )٦( 



الهجريالثاني الانرن في الفقهاء اسوس 0  ١٠٨

ستريوهو مسالة عن الّوري سفيان رّحل أسباط؛ بن يوسف قال  ٠٠
درهمي(راا.مع قلي فإن دعني، فقال؛ شيثا، 

أبايا فقال: الثوري، إلى رحل )حاء الباملي؛ محمد بن اش عبد وقال 
بنالثمتيل الدزنير هذه لولا اساكث، فقال: الدنانير؟! هذه ئمساث اف، عبد 

اسوك(ص.هؤلاء 

فيماالمال ركان يقول: الثوري، مفيان سمعت الجؤاح: بن نواي وقال 
الؤمن(ام.تنس فهو اليوم قاما يكرم، مضى 

عثرةأحلم، رلأن الثوري؛ نيان ملي قال أنباط؛ بن ، فيوموقال 
الماس(اء<.إلى أحتاج أن من إل أخث، علئها، ه اف نحامشي درهم آلاف، 

أن)يعجبني يقول: سفيان، سممت، الفريابى: يوسف، بن محمد قال ٠* 
الناسنه وألؤغ، أمإليهم الأفات فان مكفيا، الحديث، صاحنؤ يكون 
٢•أسرغ(أ إليهم 

طثسنإ)العالم يقول: الثوري، فيان سسممت، يمان: بن يحيى وقال 
فكيف،ه، نفإلى الداء يجر الهلبسس، كان فإذا داؤها، والمال الأمة، هذه 

غيرْ؟إ(^؛.نعالج 

ي/0ْ.الحلين را( 

_T.الحالين )٢( 

)داود(.إلى )رواد( اسم فيها وتحزف الحلية )٣( 
من TASl^الحلية في وهو العلم بيان جامع ■٩، -  ٨٩ص والتعديل، المح تقدمة )٤( 

حديقةض طر 
أس.الحلية ره( 

.٣٦١/٦الحلية ني وبنحو، أ/،ا، العلم بتان جا*ع )٦( 



٠١٠٩ الضير _قثيان  ١١

عنياحفظ صالح ا أب)يا الثوري؛ لي قال حرب: بن عيب ثوقال 
أل،تفلا ملح إلى احتجث ؤإن ئال، فلا ثنع إلى احتجث إن ثلاثا: 

فاستعملماء إلى احتجت ؤإن عجن، بملح تاكله الذي الخز أن واعلم 
الإناء(راا.مجرى يجري فانه كمتك، 

درهملث،رانقز يقول: الثوري، سفيان ممعت، حزب: بن ثعس_، وقال 
الأحير(رى.الصف في وضد هو، أين من 

رحلفي تقود ما الثوري: لسفيان رقلت، أيضا: حرب بن عيب ثوقال 
فيالصلاة يدرك ولم عياله ويقوين، بموته ما فيه كان درهما كتج، إذا قصار، 

فيهيكن ولم ة جماعفي الصلاة أدرك ذوانيق أرخ كنب ؤإذا جماعة، 
وحده(رم.ويصلي الدرهم ناكسب قال: أفضل؟ أيهما عياله، وبموت بموته ما 

)عليكالثوري؛ سفيان لي قال سليم: بن سلام الأحوص أبو وقال 
العيال(ر؛أ.على والإنفاق الحلأل، من الكب الأبطال: بعمل 

بضاعته،عليه ؤطأين إذا الثوري سفيان )كان عبيد؛ بن محمد قال  ٠٠
•٢ أءادها(ر بضاعته رحعت، فإذا فباعها، بيته حدؤغ ئمص 

بئلائمئةسفيان إلى زائدة بن معن )بعثا منصور: بن ين الحوقال 
فوحدقال: عليه، ما انقلن الطاق ذاك إلى يم ول: للرسفقال قال: دينار، 

TAY/nالحلية )١( 

.YA/Uالحالية )٢( 

الدرهم.ندس والداني: . ١٧-  U/Uالحلية )٣( 
٤٨رنم - الراوي لأحلاق الجامع في وهو ا"/اخٌا، الحلية ، ٨٥ص والتعديل، الجرح ^مة )٤( 

الفريابمح،•من 
٠٩٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن لمي ١١

فمابها، أصنع ما أدرى لا أشهر، ثلاثة منذ عندي هذه قال: دوانيق، أربعة 
بدنانيرك؟!(ص.أصخ 

)أتىقال؛ روح، بن حسن سمت الجوعئ: عشمان بن القاسم وقال 
دينارألم، فيها ضره فأعهلانى بفلان، مررت، إني فقال: رجل، الثوري سقيال 

منشيئا فا■ءطئلئإ باحتي فمررمث، فيان: سله يقول قال: إياها، أعهليلث، 
فكانقال: الدنانير, ضزة وزد الدقيق، بضرة فايثني قال؛ نعم، قال؛ دقيقة؟ 
و؛أكل(رإ•أقراصا منها يختبر 

إلىالهابمي إبراهيم بن محمد ربعث القايفئ: نليم بن يحيى وقال 
كأنلث،اه، عبد أبا يا فقالت: يقنلها، أن فأبى دينار، بمثني الثوري سفيان 

ولكنانمكة، في إلا وأجدادي آبائي كان ما بلى، قال: حلالا؟ تراها لا 
لهم(رم.أذل أن أكرم 

يقول:أبى، معت، سالئقفى: صفوان أبى بن عثمان بن محمد وقال 
سقياليلطفان وكانا المجيل، عبد ابنا الوهاب وعبد معاوية علمينا رقيم 

عمتكابثي إن فقال؛ الحناطين، في يوما سقياف فرأيت، قال: إليه، ويهديان 
بضاعتيصاحب، إلى ذهبق وقد ، اللطف، مس وأكثرا ألهلفاني هذين 

فاشترىلهما. فأهديهما حنعلة لهما بهما أشتري أن أريد دينارين فاحذث، 
إليهما(ه،.وأهدائ حنطة، لهما 

.٨٤٥رنم الراوي؛ لأخلاق الجامع )١( 
٠١٠١ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
للرشيد.نم المهدي، عمه لابن دمشق ولي إبراهيم بن ومحمد  U٠٤/* الحلية )٣( 
تحزجهففيه بغداد تاريخ ؟—٤، T/Uالحلية في: مطولا ^احر حبرا وانغلر ما/ا*ه، الحلية )٤( 

ألطاف.والجمع: الهدية، اللقم،: أصدقائه. من حتى الهدية قبول مجن 



٠١١١ الئوبي -شقان ١١

وتواصعه:قيه، وطريقته القد زهده 

الجنببأكل الدنيا في الزهد رليسى قالأ سفيان عن وكيع، روى  ٠٠
الأْل(اا*.محر الدنيا في ارهد إنما الخشن، ولبس 

إنمايحوفوني؟! ربالفقر يقول: مميان، سممت، نمان: بن يحيى وقال 
ا.ر صنا( الدنيا عليه ثهتسئ، أن محمياذ ، يخاف

زاهدأالوجن أيكون الثوري؛ لفيان )قيل الحافي: الحاريثج بن بشر وقال 
٠.شكر(ر أعطي ؤإذا ضير، ابثلي إذا كان إف نعم، قال: المال؟ له ويكون 

الثوري:لفيان رقلت، قال: أبيه عن يمان، بن يحيى بن داود وروى 
حتىبدرهم، خبز من جوالق حينا قال: العبادة؟ ثهلينؤ أين اش، عبد أبا يا 

أحد(ر؛؛.إلى عينه أحد يمد لا 

أسئدلاأن رلولأ يقول: الثوري، سفيان ممعن، ئميم؛ بن ، •حلفقال  ٠٠
ا.ر يعرفونني( لا قوم بين لسكنث، 

قلبيرأصجت، يقول: الثوري، فيال حمّمعت، ئميم؛ بن حلفج وقال 
•وماء( بتوت أصحابا غرباء، قوم بين والمدينة، مكة بين يملح 

•الخثن الغيظ هو الطعام: من والجشن، الحالين ، ١٠١ص واكديل، الجرح تقدعة )١( 
.٩٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
.TAA^TAWhاسة )٣( 

معزب.وهو معروف، وعاء والجوالق! \. A/uالحالية )٤( 

لأ/\.الحلية )٠( 

التقدمة؛في وولمع ' ٦٦٩١٧النبلاء، أعلام صير  ٨١٧الحلية ، ٩٥ص والتعل.يل، الجرح تقدمة )٦( 
^اتصحيفالتا، ءد1 وفيه ا(، وغنبيوتا أصحاب، ولى ورفوم حهلآ، )حلفلأ(، بدل )حالي( 

محيفا•)ماء(، )ماد( الحلية: وفي الخير. نهاية في امتفهام علامة المحقق وضع 
وبر.أو صوف من غليفل كساء وهو بت، جمع )بتوت(: قوله 



الهبمريالتام الترن م الغتهاء اسوئون لمي ١١٢

وماتالعباء، ويلبس الفرو، يلبس الثوري نيان م)كان وكح: وهال، 
ا.دينارأ(ل وحمون مئة بضاعة وله 

درهما،يساوي ما اء كالثوري على )رأيت عئبة؛ بن يبيمة وقال 
ديتارأ(رآا.قومنهما مخصوفتين نعلين عليه ورأيت 

ررأيثيقول؛ ثابتا، بن علي سمعحا النفابري؛ أيوب بن يحيى وقال 
وأربعةدرهما تعليه: حتى عليه، شيء كد فقومت مكة، ؤلريق في الثوري 

ذوامح،(رم•

وعشاءهغذاءه بمسغ كان الثوري سفيان أن ربلغني الأضمعي: قال  ٠٠٠
قال:ذللت، بعد حاءه فإذا رغيفط، تصفط أعطاه السائل جاءه فإذا رغيفين، 

توسعكم(ر؛؛.اه 

سفيان0ع ركشت، قال: أبيه عن تغد، بن إبراهيم بن تعد وروى 
قال:نم عليه، فاتكأ الحصا من ا5ومه فكوم الحرام، المسجد في الثوري 

أسئتهم(رْا.من حير هذا إبراهيم، يا 
فقدمبمكة، الثوري س—قيان نفقه رتقيث، قال: الحباب بن زيد وعن 

أين؟من قال: دراهم، عشره معي للثا فيان؛ ل فقال قومه، من رجل عليه 
.٠٦الرمل(رأستمط ئلامث، مند فإني بهم، ائتني فال؛ ملأنة، عزل من فال؛ 

.١٠٠ص والتعديل، الجرح تندمأ )١( 
••١.ص والتعديل، المح تقدمة )٢( 
MUlTالصفوة صفة ه/آا"ا، بغداد تاريخ  i.V'VAI\'الحلية )٣( 
.U/Uالحلة )٤( 

٣.الحلية )٥( 

.U/Uالحلمة )٦( 



١١٢^ المحيي سمحان - ١ ١

ثلاثةمكث ثديدأ، جوعا الثوري سفيان عنتنة: بن صفيان وقال 
ةد->ذأ,(أن إلى ه نمئميعته عزمن، ا فيهبدار فمر ميئا، يأكل لا أيام 

ماءوشرب فأكله، يقرص فائته ابنته، منزل إلى ومشى اف، ه فعهنم
قال:ثم فثجئى، 

وجزذقملح الأقوام به وصى دونه الباب، أعلى عما صيكفيك 
الملثقالثريد أصحاب، ثعارض وثعتدى ئرات ماء من وئثرب، 
ادهتى(ر المحتيص بانولع ظيل كائما نجسوا هم ما إذا ئجشى 

أقسلت،مثله، ّفيال رأى ولا سفيان، مثل رأينا )ما يمان؛ بن يحيى قال 
٢.ر عنها( وجهه مصرف عليه، الدنيا 

منشيخ حدثني المكي: إسحاق بن يعقوب بن الرحمن عيد قال  ٠٠
فيزمزم ردحلت قال: - صدق رجل - الهزوي اه عبد له؛ يقال هزاة، أهل 

الدلو،أيحل شرب فلما الوكز، يلي الدي الدلو يّزع بشيخ فإذا الشحر، 
منه.أطسث، لوز سويق أدق لم لوز سويق هو فإذا متله، فشربت، فأحدثه 

ثوبهفتدل يحل الوقت، ذللث، في كان فلما زضديه، القابلة في كان فلما 
فاحدتالدلو، وأدحل رب ث نم الركن، يلي مما بالدلو فننع وجهه، على 

منه.أءلسنا قهل عملا أثرب لم بعل، مضروب، ماء فإذا فشربت،، فقتله 
الليلةكانت، فلما ففاتني. هو، من أنفلز ثوبه، بطرف أحل. أن فأرديت، قال: 

سل«لقد يحل الوقت، ذللثج في كان فلما زمزم، باب مناله قعديت، الثالثة، 

الئلتن)اائشق(ء سزب. ئرس الخز، س الغيظ ص قوله)يزذق(: . rwThالحلة )١( 
نخلطالتي الحلواء رالخيص{: وكنر. بفم العاقة مخالفة وهو إغواء، البيت وفي 

ت.ثبعلثح كثرة من حواصرك تشع أي رتفتق(: بالشعن. التمر فها 
ه/أْا.بغداد تاريخ ، ٦٨، r/Uالحنة )٢( 



الهجريالثاني القرن في الغتها، اسد■من م  ١١٤

الدلومن رب ث فلما ثوبه، بطرف فأحذت فدخالق وجهه، على ثوبه 
عليئكئم قال: أنث؟ من التنثة، هده برب أساللث، هدا، يا قلت،: أرسله، 

منوثربت، فارسلته سعيد، بن سفيان أنا قال: نعم، ملمتإ؛ أمولت،؟ حتى 
وكانت،قال: منه. أطينح قهل لبنا أر لم بئكر، مضروب، لبى فإذا الدلو، 
ءطثأ(ص.ولا جوعأ أجد لا مثلها، إلى شربئها إذا تكض الئزبه 

فيالصوامع )الزموا الثوري: فيان مقال الجراح: بن وكع وقال 
الثوريسقياف )وزئي وكيع؛ قال بيوتكم( صوامعكم إن الزمان، آخر 

أينمن انقز ولكن الأكل، عن أنهاكم لم إني ال: وفالطناهج، ياكل 
كيف،تتكلم. كيف، وانفلر وتكلم تدخل، من على وانظر وارتجل تأكل، 
وْ=قادامسحد عندلإ ييميإلأ' ٠ؤحدوأ يقول: تعالى والق الأكل عن أنهاكم 

؛با(٢١١٢لالأمافءنآئتٍرأيم؟ا 

الإنسانيتاثى أن هو الص فالنهي جليل، إمام من عظيم ققه هذا ئلت،؛ 
المال،وهو ألا لها، ومرغوب، للنفس محبوب أكبر أمام والخنؤغ الخضؤغ 

فيجاءْ إذا المال يكون وأن الرجال، عفلماء أعناق سيله في ثدي الذي 
وسكناته.حركاته ويوجه مثاعره، على فيتولى قلبه إلى يدخل ولا يدْ، 

الوحنيء،والفراش المريء، الطعام من ه نفالإنسان بمغ بأن الزهد وليس 
منوالأحاو الواسعة الدار سكنى من يخرمها أن ولا الهنيء، والمركي، 

يطعفيما الإنسان يكون أن كله ذللث، ملالث بل بأنواعها، الدنيا ءليياُتح 
بخثوحةمن مغ ؤإذا منهجه، ووفق النه طاعة في ويتفقه، يه ويكإليه 

هذهتعالى• النه من والأجر ر الصبونللبأ الرصى، أتم على وجد الدنيا، 

الحاضر.الونتؤ في المهمة أفنانتان مون من عي  yrlwالحلة )١( 
معرب.الئنزح، اللغم م رالطباهج(: قوله ، U*/Uالحلية )٢( 



١١٠ج اا.ئيايىالئإبى 

فيأوردناها التي الأخيار هدم ضز يجتهغ وبها الزهد، في سفيان فلسفة 
الفقرة.هذه 

معاويةبن لتمان رفلت الدمشقي: الجوعي عثمان بن م القامقال 
إبراهيم!من وأكبز وقال: فضحك أدهم؟ بن إبراهيم رأيث العابد: الأسود 

اكوري(ره.شان قال؛ _؟ قلت: 

أبايا فقال: الثوري، فيان ل رحل )جاء عبيد: بن محمد قال  ٠٠
هداسفيان: له فقال الكعبة، أعلى على رحلا كأن المنام في رأيت اض، عبد 

فنكسقال: هو، ست، أنالرحل: له فقال - بالملاح يعني - مشهور رحل 
رأشه(رأا.ّفيان 

بينيخأ مررأيتا _: عاصم بن علي أحو - م عاصبن عثمان وقال 
عليه،الحديث، أصحامحن، واجتمع يقودْ، وشيخا ناقة، على والمروة الصفا 
الشيح.نشل حتى ئوا الثياب، محشر يا يقول: يقود الذي الشيح فجعل 
يقود0؟الذي هذا فمن قلت،: الأوزاعى، هذا قالوا: الراكب،؟ هذا من فقلته: 
الثوري(^.سفيان قالوا: 

الجذري،ثان بن علي سمعت الغفابري: أيوب بن يحيى وقال 
جانمبحإلى يقعد كان إنما قئل، المجلس صدر فى سفياي، رأيت، رما يقول: 

ركبتيه(ل؛ا.بين ويجمع الحائهل، إلى ونتني الحائهل، 

الزهاد.العتاد اض أولياء كبار من هما العابد ويمان الجوعي والقاصم لأ/اُ. الحلية )١( 
-٨٦ص الرحال، صعقاء في الكامل مقدمة )٢( 
الأوراعيء.وترحمت  ١٦٦—  ١٦٥/٣٥عساكر ابن ظريخ ، ٢٠٨_  ٢٠١؛ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 

الزحام.من تخرجه أي الشيح(: )نشن ومعنى 
.١٤٨—  ٣١٤١/مالصفوة صفة ، ١١١؛ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 



الهجريالثاني القرن غي النتهاء اسوثؤن ٠  ١١٦

المنكر:عن ونهيه بالمعروف أمره 
سفيانمع أحرج )كنت أبي؛ قال الوليد؛ بن ش—جاع بن الوليد قال 
النكر،عن والنهي بالمعروف الأمر عن بمر لس—ائه يكاد فا الثوري، 

ذاماوراحعأ(ص.

هقاض في وجها أضص قئل رجلا رأيث رما عثة: أبي بن يحيى وقال 
الثورى(رم.سميان من 

فقال:مرارة، بتي جبل عند الثوري سفيان رلقيني يمان: بن يحيى ومال 
بيععن فنهيتهم الصيادلة، داز جئت هال: لا، قلت،: جثمت،؟ أين من أتدري 

أقعد،فلا عنه، وأنهى فيه آئز أن علئ نجث الشيء لأرى إني اليائي، 
ذما(ي<.فاُبول 

والولاة:والأمراء الخالفاء ْع 
قال؛دي، مهبن الرحمن عبد مممتا المديني: بن علي ال ق

ءاليهم(ر؛؛.مدته في قئل السالهلان من أحدأ نست، سقياف ّمعت، رما 
ملهنانعند مديدة بكلمة الناس أقوى من سقيال ركان العجلي: وقال 
نص('•'.

\.rhالحلة )١( 

\.T/Wالحلة ، ٨٣الكامل •ميعة ، ١٠٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
الثعير،خب شكل على خب والداذي! . ١٥—  Mfwالحلة ، ١٢٤ص والتعديل، الجرح تقدعة )"١( 

)•١(يعادل صخم مكيال والمزي،؛ منكرأ، فيصبح الماء من  ijyني رطل مندار منه يوضع 
ردوذ(.والقاموس: اللسان انثلر الهشان(. شراب، الداذى،: القاموس! ني ونال كجم. 

.٩٧ص والتعل.يل، الجرح تقدمة )٤( 
.١٩٢ص الئقات،، تاريخ )٥( 



١١٧ؤ اشيي اا-قثرا

الإنلكر(ص.شديد الحق، )كان الذهى: وال 

عليهم؟يحلن، لو الثوري: لسفيان رقيل المبارك: بن اض عبد قال  ٠٠٠
تمولله: ئيل فيه، هالت، ما مقامي عن اف نالي أن أحثي إني قال: 

وقالثيابي؟؛(• بن ولا الحر في أمح أن تآمروني قال؛ وتتحمفل، 
نمبدنياهم، علي يميلوا أن أحاف ولكني صربهم، أحاي، رليس محميان: 

ا.سيئه(أ محيثتهم أرى لا 
لألقىرإني يقول؛ الثوري، سفيان محمت المراري؛ إمحاق أبو وقال 

أكلبمن فكيف قلبي، له ليليي أصحث؟ كيف ر؛ فيقول أبغصه، الرجل 
اءلهم؟أ(رم•بووطئ ثرين-هم، 
بناش عبد إلى محعيد: بن سفيان إلي ركثب البارك: بن اش عبد وقال 
واللخلاو(ءُؤإثاك اض، غلقك مما الاس في فانثر بعد: أئا البارك، 

الaلالاليأمر رلأ قال؛ الثوري، س—قيان عن منالم، بن الوليد وروى 
رفيقيأمر، فيما رقيي يمهى، بما عالم يأمر، بما عالم رحن إلا بالمعروف 

٢*ينهى(ر فيما عدلت يأمر، فيما عدلآ ينهى، فيما 

الملوكهؤلاء دعاك رإن الثوري؛ سفيان قال آسبامحل: بن يوسف وقال 
لاقف(اأا.ممتدة مزنهم فآف ئجتهم، فلا ه أ-محتتد هوآلله مل ؤ عليهم تقرأ 

الحفاظتذكرة )١( 

.٤٤وانظر ؛، T/Uالحية )٢( 

\الأ\.الحلية )٣( 

٠٢٦٣ص والتعديلi الجرح وقال.مة )٤( 
.TU<{hالحالة )0( 

الحاليةفي أحر ءلريق من وبنحوه ، ٨٩، ٨٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٦( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديون ؤ١١٨

ليترثنواعتياتهم، إلى العلماء يجزوا أن وديونهم الح؛كام دأب قلت؛ 
قائمونوأنهم والعدل، الحق هالة وتصرفاتهم أءمالهم على وبئضموا بهم، 
لهم.العلماء هزلاع مجاله ذلك ؤآيه اف، بأمر 

العلماء،من كشر - التارخ مدار على - ثركهم في ويقع وقع وقد 
بماالعلماء من كثير سين وئلهلخت، الكثير، ورائهم من الحكام ظب 

الأنبياء.ورئة باعتبارهم بهم يليق لا 
والعلماءبعامة الناس وأعلم الدواء، ووصف الداء سفيان شحص ولقد 
آحادإلا منه لم بلا فتاك وناب قوي محلب الأمراء ة عتبأن بخاصة، 
سيرتهتيئس أن ه نفعلى حشى قد وهوهو— — س—قيان وهدا الرحال. 
جالسأنه لو الحق، بمئ يهثّدغ أن فيها يستطع لا ثائتة، بمواقف الهناهرة 

عنهاص. فائز مكرهته، س ونال ء|حامه وأكل فراسه ووطئ اللطان 
الحاكم.ونجاة الأمة صالح فيه فيما بشدة ومناصحتة 

في^ا بل عليها، الخرؤج يصح لا وقاعدة مثلردأ الموقف هدا وليس 
الن.ىالمستهتر الفاسق والوالي المتجئر، والحاكم الجائر، الس_لهلان حال 

والرحمةالعا.ل حلفاء س كان س فأما عباده، في يرمبه ولا اش يخاف، لا 
بهثخرج لا وذنوب نقصت—ر من شيء وبداحله تعالى، اف س والخوف 

الدين،منارامحت، وإقامة الحق، ونصرة لام، الإسحادة عن - الجملة ي ف- 
ومعاونتهم،مداحلتهم تكون هولاع فأمئال وجهه؛ على الحكم بأمر والقيام 

المز،أعمال أفضل س لمين، المشؤون ورعاية الدين بيفنة حماية على 
فيدليل، وأوص—ح مثل أكبر لام الإسعلماء س كثير ف، مواقفي ولنا 

جماعة0ع الزبير بن عروة أمثال؛ من لهم، ومناصحتهم للحكام مداحلتهم 
ايحرمض،على ه إمرتإبان العزيز عبد بن عمر مجلس في الفقهاء من 



m١١٩ اا-ئمياىالأؤث 

بنالملك عيد ْع والزهري مروان، بن الملكا عبد ْع عبي الئوعامر 
وأبيعبد؛J_،، بن لئليمان وزارته في حئؤْ بن ورجاء وبنيه، مروان 

وكذلكالرشيد، هارون مجالس فى يوسما أبى والقاصي الصرير معاوية 
وغيرهم•ومالك والأوزاعي الرناد وأبو المصري لحس اض 

المتصور:جعفر بي أح 
إلىوجهه وحول الثوري، بتلباب جعفر أبو )أحد الرزاق؛ عبد قال  ٠٠

البنية،هده برب قال: رأيتني؟ رجل أي البنية هده برب، فقال؛ الكعبة، 
يدْ(را/وأظلق رأيتك. الرجل بض 

أبومتى يريد رما يقول؛ الثوري، سفيان سممتا يمان؛ بن يحيى وقال 
أولىفغيرك مقاملثخ، من يم له؛ لأقولى يديه بين قمث كن قواه إ جعفر؟ 

بهمك(ص.

عليه،قدم حتى الثوري، جعفر أبو رطلنا رزارة؛ بن النصر وقال 
وتبغضتبغضنا ال: فقبالملامة، ّنيان على فاقبل قال: عاليه، فادخل 
تلام،تلام يقول: واكوري قال؛ .؟إ اه ول رسعتره وتبغض دعوتنا 

رأئن ؤ الرجيم؛ الشيطان من باه أعوذ فقال: رأسه، الوري رغ ئم قال: 
فنكسقال: ، [  ١٤- ٦ االفجر: ه لمنصاد لآ ربلث، إ0 ؤ قوله إلى ه يماد رتك ثتل ّكم، 
فيان:سفقال الأرض. يده في بقضيب ينأكث وجعل رأصه، جعفر أبو 

.عنه( فخرج قام ثم الوضوء، الوصوء 

،.T/Uالحنة )١( 

؛.T/Uالحايآ )٢( 

.١١٤-  ١١٢■ص والتعديل، المح تقدمة )٣( 



الهجرىالثاني ^ ٢٧١في المقهاء الحوثؤن لمي •١٢

يقول؛الثوري، فيان مممعن المنيابى: يوسف بن محمد وقال 
المنزلة،هده أئنلت فإنما اه، ائق له: فقالت، بمنى، جعفر أبي على )أدحلت، 
يموتونوأبناؤهم والأنصار، المهاجرين بسيوف الموضع، هدا في وصزيث، 
ينزلوكان دينارأ، عثر حمسه إلا أنفق فما الخهناب بن عمر حج جوعآ! 
تكنلا قلت،: قال: مثاو_الث،؟ أكوف أن تريد فإنما لي: فقال الشجر. تحت، 
٠.احرج(ر لي؛ فقال فيه، أنا ما وفوق، فيه، أنت، ما دون ؤى ولكن مثلي، 

أبو)بعث، يقول: الرزاق، عبد سممت، عنكر: بن صهل بن محمد وقال 
الثوريفيان سرأيئم إل فقال: مكة، إلى َج حين ابين الحئجعفر 

رأنهؤإذا سفيان، وئودي الخشن،، فنصبوا النجارون، فجاء قال: فاضلثوه. 
أبايا له: فقالوا عيينة، ابن حجر في ورجلاه محاض، بن النميل حجر في 

يحلهنم الأستار، إلى فتقد.م قال: الأعداء، بنا سمتؤ ولا اطه ادقِ ض، عبد 
يدخلأن قبل فمايت، قال: جعفر. أبو ذحلها إل منه برئت، وقال: أحده ثم 

سيئا(رآ؛ريقن فلم سفيان، بدلك، فأخبر مكة، 

المهدي:ْع 
بنعقناء حدثنا جناد، بن عبيد رحيلنا حنتقر٣ا: بن اه عبد قال  ٠٠

دخل،فلما صفيان، إلى بعث، المهدي استخلف، لما قال: الحماف، لم م
هن.ْفي فاعمل خائمي، هدا اه، عبد أبا يا فقال: إليه، به فرمى خاثمه حي 

سةكان ذلك< أن ونيه  ٠٦٧- آ/آأْ الإرشاد ؟؛، T/Uالحاليان أ'ا، ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
إنمانعيم: أبو )نال أحره: وفي ، ١١٣الجرح تقدمة في الخبر هذا حاتم أبي ابن وكرر (. ٥١٠٠)

جعفر(•أبي ض لا بمنمح، _ ولاية في المءا*تم، على ؛■حل 
وش،، ٢٥١/٧السير في الحكاية هدْ الدمي وذكر \<إس بغداد تاريخ ، ٤٢- الحالية )٢( 

ثابتة.كرامة هذ0 بقوله: عليها 

.١٠١٦رنم عبيد: وشيخه ، ١٨٥٣رنم نقهلة: لابن الإكمال تكملة انفلر؛ )٣( 



١٢١ؤ اا.ئنياذالئإبي 

أميريا الكلام في تأذن وقال: بيده الحائم فأحد والشنة، بالكتاب الأمة 
إالمؤمنين أمير يا له: قال محني، أبا يا لعطاء: قلت عبيد: قال - منين؟ المؤ 

حتىإلي تبعث لا قال: نعم، قال: آمي؟ أني على أتكلم قال: نعم، ال: ق- 
فقالبه، وهم ذللئ،، من فغضت، قال: أساللث،. حتى شيثأ ئنطني ولا آتيلئ،، 

بهحمج حرج' فالما بلى• قال؛ المؤمنين؟ أمير يا ه أمنتقد أليس كاتبه: له 
الأمةهده في تعمل أن أمرك وند اه، عبد أبا يا منحلث، ما فقالوا: أصحابه 

٠.الصرة(ر إلى هاربا حرج نم عقولهم' فاممغر قال: والئنة؟ بالكتاب 

المهديعلى )أدخلت قال: اكورى محميان عن عود، مبن محمد وروى 
فأغخزتنا،;يناك الزجل، أيها لي: ئل بالإئزة، عله محلمث فلما بمنى، 

الأرضملأُث، قد فقلت،: لث،. حاجتإلينا فارفع بلن،، جاء ذي الض فالحمد 
نمه، رأتفظأظآ قال: عبرة، ذللث، في منلئ، وليكن اه، فائق وجورأ، ظلما 
فطأطأقال؛ وعينك. ه ئحثيقلت،: رفعه؟ تطع أمحلم إن أرأيت وقال: رفعه 

ومنوالأنصار المهاجرين أبناء قلت،: قال: حاجتلثؤ، إلينا ارم قال: نم رأسه، 
رأسه،فهنأطأ قال: حقوقهم. إليهم وأوصل الله فائق بالباب، بإحسان سحهم 

أرفع؟!وما فقلت،: لئ،، حاجتإلينا ارفع الرحل، أيها : ٢٢١٠٥١عبيد أبو فقال 
لخازنه:فقال الخءلاب، بن عمر حج قال: حالي، أبي بن إمحماعيل حئ.وني 

الجثال(امآ،.دفليقها لا أمورأ هنا وأرى دينارأ• عشن بضعة قال: أنفقث؟ كم 

،٤١_ i'/Uالحلة )١( 

كاتبايشار، بن غبيداش بن معاوية هو اش عبيد وأبو تصحيف، وهو الد( عبد )أبو الحلية؛ في )٢( 
تاريخفي: انفر وحترأ. وصاية ورأيا، حزما الكمال رجال احد وهو ووزيرْ، المهدي 

r"\A/Uالبلاء أعلام ومير r\_ بغداد 
انفلر؛، ١١١-  ١١•والعديل الجرح تقدمة في آحر من مه وبأؤلول ، ٤٥- U/؛، الحلية )•١( 

بغدادا،/*ا"دتاريخ ، T-UV/Tالحالية ، ١٩٣■-  ١٩٢ص الجلي، ممات، 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المحدتون ف١٢٢

فكابمنى، وهو المهدي إلى يهب سفيان )أن ئمير: بن اه عبد وعن 
حجالشزادقات؟إ هده ما افل؟إ المنهده ما صوته: بأعلى صاح رآْ 

دينارأوكذا كذا فقيل هذه؟ حجتنا في أنقمنا كم فاد: الخهلاب، بن عمر 
أّرفا(را؛.لقد فقال: - تسيرأ شيئا كر ذ- 

المهديفكتب مكة، إلى فخرج سفيان، روظلب سعد: ابن قال  ٠٠
معثيطله، - مكة على وهو - إبراهيم بن محمد إلى المؤمنين أمير 

فانلهرالقوم إتياف تريد كنث إن وقال: ذلك، فاعلمه سفيان إلى محمد 
سفيان،فتوارى قال: محتواز. ذللئ، تريد لا كنت ؤإن إليهم، بلث، أيعث، حتى 

كذافله بنيان حاء قس بمكة: فنائي مناديا وأمر إبراهيم، بن محمد وظله 
يخافه(رآا.لا ومن العلم لأهل إلا يظهر لا بمكة، متواريا يزل، فلم وكذا• 

أخت،ربعشت، قال: الحناحل مهاب أبي عن بإّناده، سعد ابن وأحرج 
وحثكنائج،كعلث، فيه بمكة، وهو سفيان إلى بجراب معي الثوري سفيان 

بابيلي مما الكعبة دبر قعد ربما إنه لي؛ فقيل عنه، فسألت، مكة، فقدمت، 
فالمن،تلقيا، مفوحديه - صديقا لى وكان - هناك فأتيته قال: الخناؤلين، 

منه،أءرف1، كنت، كما عالئ يسلم ولم اءلة، المتللث، يايلني فلم عليه، 
قال:وحئكنائج، كحلث، فيه بجراب معي إليك بعثت أخلث، إن له؛ فقلت، 
صديقلث،،وأنا أتيتلث، اف، عبد أبا يا فقلت،؛ جالسا، واستوي على، به معجل 

بجرابأتيئل؛، أني أحبريلث، فلجا الرذ، ذاك علي ثري فلم ^^،، فسلصتا 

الأبنيةمن صرب أو ثغر، من بيت، والفسطاط; امحمرته. طويل حبر وهو  ٤٩-  ٧٤٨^الحلمة )١( 
اليان،حتاء. أو مثنزب أو حاتط من بشيء أحاط ما كل والئرادق: الئزادق. دون لقفر اش 

ورمردق(.)فهل( 
بغدادتاريخ في ترجمة له المهدي، عم ابن هو إبراهيم بن ومحمد  ٦٠٣y٦إمعل ابن ولقات، )٢( 

أعلامالميلأء,وسير 



١٢٣ؤؤ١^^ ذ ميا ش - ١ ١

ثلئني،لا شهاب، أبا يا فقال؛ وكلممتني؟إ حالت شيئا، ثاوي لا كعك 
فعلزوه(راا.ذواقا، فيها أدى لم أيام ثلاثة لي هذه فإن 

الثوري،سفيان مع الحف مسجد في )كنث الزبيري: أحمد أبو قال 
آلأفإ(ر'أا.عشرة فله بميان حاء مى ينادي: والمنادي 

)ءللست،يقول: الثوري، سفيان سمعت، مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
وآويحي، حي في أنزل فكنت اليمن، فأتيت، فهربث، المهدي، أيام في 

زائدةبن معي بي فاتوا فاثهموني، الحي، ذللث، في نمرق ممجدهم، إلى 
لمفقال: منا، ترق قد هذا إن له: فقيل _ ظالى ش إليه تحب قد كان و- 

أقبلثم لأمحائله، ثنحوا لهم؛ فقال شيئا، سرقت، ما فقالت،: متاعهم؟ سرقت، 
بناض عبد يا قال: الرحنن، عبد بن اه عيد قلت،: اّئائ،؟ ما فقال: علئ 
ينسفيان أنا قلت،: ستلثج، لي تجن، لما باه نشدثالثح الرحمن، عبد 

أميربغيه ت، أنقال: الثوري، ملح،: الثوري؟ قال: روق، متبن عيد م
متىوانحل قائم، شثتؤ ما قال: نم ساعة فائزى أجل، قلته؛ المؤمنين؟ 

رفعتها(ر"اا.ما قدمي تحمتخ كنثؤ لو قواه ششت،، 
حائفا،مكة من حرج سفيان أن فيه ذكر محلويلأ، حبرأ سعد ابن وساق 

القطان،سعيد بن يحيى منزل قرب ونزل بها، فاختفى البصرة، إلى وذهيج 
أهلبمحدئي يأتيه وكان بابا، وبينه بينه وفتح حواره، إلى يحيى حوله نم 

فيآخرين س وانظر ^ U/Uالحلمة في ت وباخصر ، ٣٧٣- عد مابن طقات )١( 
فارسوهو اليابس- الخز )حنكئانج(: ومعنى . ٩٣-  ٩٢، ٩١ص والتعديل، المح تقدمة 

.٢٨٣ص للجواليقي، المعري، معزبح. 
U/؛.الحلمة )٢( 

U/؛.الحلية )٣( 



الهجريالثاني الترن في اامقها، اسوثؤن م  ١٢٤

تر١اLo٠حتى بالبصرة يزل ولم منه، وسمعون عليه يسلمون البصرة، 

واليعلي بن ئ—ليمان بن جعفر يلقاني )كان زيد؛بن حماد قال 
بيتفي فلأن عند هو فيان؟! مأين أعرف لا ئراني لي: فيقول البصرة، 

مفيان(رى.أهتج لا أني اه غيم لا، ويقول: - بمش لا - كدا 
حثرر"آا:مع المهدي إلى الثوري سقيا)، ركثب المزاء: إبراهيم فال  ٠٠

قللي اش يجثر أن وأرجو وبينك، بيتمح، واشُ وحومحني، وثرذئني، ،رذثني، 
مارت،(ر؛؛.وقد الكتاب، قزجع قال؛ الكتابج. رجؤع 

أمانهبكتاب، فيان ممعي ركبا بمثر: المعروف يزيد بن عصام وقال 
هؤلاءثرى فقال: تعفينى، أن رأيث إف اش، عبد أبا يا فقلت،: المهدي، إلى 

قدأني يرى هو إلا الكتاب،، هدا إليه أدفع مهم أحد ما عندي، الدين 
وكبقال: تعلم. لا عما واسكمتؤ تعلم، ما فقن فانهلبى حيرأ، إليه أسديتخ 

وقلت،:اش، عبيد أبي إلى وصزيت، الكتاب،، فحملق المهدي، إلى معي 
بالعداةب،5ر وقال: مر، في عني وسأل فآنرلت،، بي فأمر س—قيان، رمولت 

فدحلت،ب،5رات،، ثم بد. لا قال: فامتعفيث، المؤمنين، أمير على للدخول 

تأريخ، ١٩٣.  ١٩١rص المجلي، ممات، ني: حيرأآ-م وانظر ، ٣٧٤-  ٣٧٣/٦سد ابن طقات، )١( 
بم/-1ا.بنداي 

.١٩٣ص المجلي، صات، )٢( 
صحيح،ا وكلامجم(، ام )عمU/؛؛"T: النبلاء أعلام مر وني رجم(، الحلين: في جاء )٣( 

انفلروحاديه. الثوري صفيان صاحِح ومو جم، ولمه الأصبهاني، يزيد بن عمام فاسمه 
ذكر، ١١٣•باصهان المحلتين ات، طبق، ١٤٣ت، ١r٦/٧وانمديل الجرح في: "رجمته 

المشبهتوضيح  i.\v\/rالأنساب، ، ؛،/١١الأكال، ، ١٢٢٤•١رح ٣/٢اصبي—ان أخار 
.٥٠•\الآ\ت الألماب، في الألباب، نزهة ، ٤٨•- 

النبلاءأعلام مير لأا0د الحلية )٤( 



١ءآ ؤ القمحي قتنائ - ١ ١

فيفإذا فيه، نظر فجعل الكتاب، قاولته لثد، قد بيت، مجلس فإذا عليه، 
أفيعلك، سى، قولب من ولكل الأماف، لى أف على أظهر إني الكتاب: 

قال:ذللث،. قبل لي افه تخير أن أرجو فإنيئ أشاء، حيث ههق اض بلاد من أحل 
غوو_اولمن الأماف، له فمال؛ أقبله، ولم فآبيث إليه، أحمله مالأ فاعaلانى 

علىوما بالموسم، يوافيني ولكن اء، يثحيث الله بلاد من ويحل سه، 
المنكر؟!عن وينهى ، بالعروقر فياميدي، في يده يضع أن الله عبد أبى 

كيثالمؤمنين أمير قال حلم،، بما الق حاء قد فقلت،: سفيان، إلى فرجعت، 
غلم،ما اصتعمل إذا حتى نعلم، ما يم—تعمل له قل امكث، قال: وكنت،، 

ذللئؤ(رقبل فتوفي له، هق اظه يحار قال: يعلم. لا ما فحلمنا٥ أتيناه 

المنصور((:))عم علي بن الصمد عبد مكة أمير ْع 
سفيانمع )كنث قال: أعنز، بن إبراهيم حدننا الأشخ: سعيد أبو قال 
عليبن الصمد عبد علينا هدحل والأوزاعي، القاسم بن ؤإسحاق الثوري 

كأنهعليه، أصثإ ا وأنيتوصأ، وسفيان س مكة أمير وهو — الغرب بعد 
علىفلم الصمد، عبد فجاء مئتلى. أنا إلي، تنظروا لا يقول؛ وهو نطأْ، 

فمال:علي، بن الصمد عبد أنا قال: أنت،؟ من فيان: مله فقال مسسفيان، 
فاسمع(؛كثرتخ ؤإذا الله، اتق اش، اتق أنح،؟ كيف 

،٠يكتر(؛ من حلمه كان وما بالناس يصلى كان أنه ريحني الدهبى: قال 

والتعديل،الجرح تقدمة في؛ مقاربة روايات وانظر ، ١١٠-  ١٠٩ص واكعديل، الجرح تقدمة )١( 
٠٤٤-  trfvالحالية ، ١٢٣أ/أ\\ت بأصبهان المحيض طبقات ، ١٠٧ص

تولهالحلية في أحرى قصة وانظر ، ١٤/٧الحلية ، ١١٢-  ١١١ص والتعديل، الجرح تقدمجة )٢( 
الوضوء.يي موسوس اى )بلى(: 

.٢٣٨ص الإسلام، -اريخ )٣( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعديؤن ٠ ١  ٣٦

مهلهل،بن الئمفنل عن جميل، بن الهيثم حدثنا حتتق؛ بن اش همد ومال 
بها،الأوزاعي واقينا مكة إلى صرنا ملما م—قيان، مع حاجا )حرجت مال؛ 

مالمومعلى وكان ال؛ ندار، مي وسفيان والأوزاعي ا أنفاجتمعنا 
الأمين،قال: هذا؟ >؛_ فقلنا: الباب، ياي فدى الهاشمي، علي بن الصمد عبد 
بنالصمد عبد له فقال فتلقاه، الأوزاعي وقام المحيع، فيحل الثوري فقام 

بالئلأم،اه حثاك قال: الأوزاعي، غمرو أبو قال؛ الشيح؟ أيها أنمت، من علي؛ 
الثوري؟سفيان فعن ما حوائجك١١ا، نقضي فكنا تأتينا، كانت، ئتلث، إرآ أما 

الرجلهذا إن فقال: إئرْ، في الأوزاعي فيحل المحيع• ذحل قلت،؛ قال؛ 
أنتم؟كيف، عليكم، ملام فقال: مقطبا، سفيان مخرج قصدك، إلا قصد ما 

أولامميان: له فقال ءنائ،، الناّالث، هذه أكشئ، الصمد: عبد له فقال 
فقال:فيه، أنت، ما ئنغ قال: هو؟ وما قال: منها؟ للئ، أنفغ هو ما على أدلك 

جعفر.أبا ئاك اه أرديث، إف قال: جعفر؟ أبي المؤمنين بأمير أصغ وكيف، 
بالإءغلامإلا منلث، يرصون ليس هؤلأء إن اه، عبد أبا يا الأوزاعي؛ له فقال 
هذابمثل ئودبهم ؤإنما نضربهم، أن ثقير لسنا إئا عمرو، أبا يا له: فقال لهم، 
فإنيهاهنا، من بنا ئم فقال: الأوزاعي إلي فالتفث ممصل: قال ترى. الذي 

يبالي(أ'أ؛.ما هذا ؤإف حثالأ، رقابنا في يصغ س يبحث، أن هذا آس لا 

عقيدتم:

الإيمان؟عن الثوري سقياف رمألث الطائفي: نليم بن يحيى قال  ٠٠
وعمل(رم.قول فقال؛ 

وصعهاأخذها ؤإذا كرامتهم، على إفاء نلها ورنما الحكام، حواتز ص يترنع الأوزاعي لكن )١( 
سيرته.في بينا كما الحاجة، ذوي ؛ي 

\سوالتاريخ المعرفة في وبنحوْ ، ١٥٩- ه/خها بغداد تاريخ ، n/Uالحلية )٢( 
,٨٦الكامل مقدمة ّآ/حه؛، والتاريخ المعرفة )٣( 



١٢٧إاثيوري شمتا)؛، " ١١

والثوري،جزئج، وابى والأوزاعي، مالكا، )سمعت الرزاق،؛ همد وقال، 
•ويقص(راا يزيد وعمل، قول الإيمان يقولون؛ ومغمرأ، 

المزجئهرحالمتنا قال: الثوري سفيان عن إسماعيل، بن مؤمل وروتم، 
قولالإيمان ون: يقولوهم وعمل، قول الإيمان نقول: نحن ثلاث: في 
ينقص•ولا يزيد لا يقولون؛ م وهوينقص، يزيد نقول؛ ونحن عمل- بلا 

اش(رآا.عند منون مؤ نحن يقولون؛ وهم بالإقرار، مؤمنون نحن نقول: ونحن 
والزكاة)الصلاة يقول: الثوري، سفيان سمعت الحنفي: بكر أبو وقال 

ولكنلمون، ممؤمنون عندنا اس والنيزيد، والإيمان ان، الإيممن 
إيماناأفضل وجبريل مفاضل، الإيمان 

أنايقول: أن كره )من يقول: سفيان، سممت أتبامحل: بن يوسف وقال 
٠,_(ر صوئه بها يمد — مرحئ عندنا فهو اش، ثاء إن مؤمن 

فيوكنت زوال، أبي بن العزيز عبد )مات إسماعيل؛ بن مؤمل وقال 
فقالالثوري، وجاء الناص، هصفئ، الصفا، باب هد وضع حتى جنازته، 
ينفلرونوالماس الصفوف حزق حتى الثوري، جاء الثوري، جاء الناس؛ 

بالإزجاء(اْا.يرمى كان لأنه عليه، يصل ولم الجنازة فجاوز إليه، 
يقول:س حلف أأص1ي فيال: حمألث )مالمغيرة: بن إبراهيم وقال 

كرامة(ص.ولا لا، قال: عمل؟ بلا قول الإيمان 

.T0Y/Uالبلاء أعلام سر )١( 
AUUالحالية )٢( 

TT/Vالحلية )٣( 

.-T-X/V٣٣الحلية )٤( 

لأا\<\.الحلية )ه( 

.TU/Uالحالية )٦( 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء الموثؤن ري ١٢٨

)مذهبالذهبي: يقول كما والإرجاء سفيان، من اجتهاد هذا قلت،؛ 
ةائاله(را'.على التحامث يشغي لا العلماء، حلة من لعدة 

روادأبي ابن به رمي بما علم الذي المثال، معيد بى يحيى اه ورحم 
لرأىحديثه يترك أن ينبغي ن ليالحديثخ، في رئقه فقال: الإرجاء، مجن 

أخءلأفه(سم.

وأبوناليمان، أبي بن وحماد كذام، بن مجئغر المزحئة: من كان وقد 
وغيرهم.ذز، بن وعمر الصرير، معاوية وأبو منة، بن وغئرو حنيفة، 

إلىذهبا حديث،، في عبة ثمع احتلم، إذا الثوري سفيان كان وقد 
رالمصؤحف،(.يسميه: نمفيان وكان بينهما، ليحكم مسعر 

البخاري،صحيح في عنه وحديثه يزيد، بن قور عن سفيان حديث، كما 
القدر.يرى كان وثور 

رغمرمى يقول؛ الثوري، سفيان سمعت، المبارك: بن اه عيد قال ** 
هث(سم.ئر^ فقد مخلويى، i محي أن

فقال:الشنة، من بشيء حدئنى لسفيان: رقلت، حزب،: بن سعبس، وقال 
فهوهذا غير قال من يعود، ؤإليه بدأ منه مخلوق، غيز اه كلام رآف الق

ءلويلأر؛ا.فصلا ويكر وينقصن(. ويزيد وعمل، قول والإيمان كافر• 

الذيالكتاب ني اأالإرحاء« عن كتّته ما وانفر كدامء. بن عر ماأترح»ة الاعتدال؛/٩٩ ميزان )١( 
حنيفة.أبي الإمام ترجمة في أفرذيه 

.١٨٣•ت ٣٩٤/٠وانمديلالجرح )٢( 
.r>Nالحلية )٣( 

.٢٠٧ا/ا"'آ- الحقاخل تذكرة في بهلوله والقمل ، ١٤•ص مختصرالعالو، )٤( 



١٢٩ؤ ال؛ؤمحي شمحان - ١ ١

يقول:ارك، المببن اه عبد رس—معنا الجبار؛ عبد بن عمار ومحال 
_i>r^،كقار. والمدرية كمار، الجهمثة يقول: الثوري، سفيان مممن، 

مفيان(را؛.رأي رأيي محال: رأتك؟ نما البارك: بن اش لمد 
يقبللا بتدعة وغيرهم وهؤلاء المجاور، من كثير محيه هدا محلت،: 
سفيانوهدا بالضرورة، الدين من معلوما ينكرون كانوا إذا إلا تكفيرهم 

كثيررواية وغيرهما الصحيحين وفي قدري، وهو يزيد بن ثور عن يروى 
يردىفهل والجهب، والماصة والقدرية كالخوارج بالبدعت، زمي ممن 

منالمتقدمين أكثر صد عليه والذي إ كفار؟ عن . اش ول رمحديث، 
أبأرآ؛.صادقا كان إن الراوي سدعة الاعتداد عدم أنمنا 

ا.حاء'ت،ر كما أمروها فقال: الصمايت،، أحاديث( عن سفيان سيل  ٠١٠

ه؛محوله عن الموري سفيان )_lj^، قال: معدان عن واحد غير وروى 
[JbJbJi : ؟]ءالمه(ر؛/قال: ٤

محها:ونهيه المدع من خوفه 
إلىسمعه أضعى )من يقول؛ س—قيان، معن ميمان: بن حيى قال 
تعالى(رْا.اض عصمة من حرج فقل بدعو، صاحب 

مبتيعمن سمع رمن يقول؛ الموري، سمعتا حزبا؛ بن ثحيسا وقال 

.TA/Uالحلة )١( 

الشيخانله وأحرج سيعن رمي لعن الساري، اهدي ني نفيا ضلا حجر ابن الحاننل مقل )٢( 
.٤٦'-  ٤٥٩ص اننلر: صحيحيهما، في 

.UYU/؛الملأ. أعلام ّير ، ١٣٩العلو مختمر العالم بيان جامع )٣( 
\1\'\وصححه.الحقانل دكرة ، UYU/؛الملأ. أعلام سم ، ١٣٩العلو مختمر )٤( 
.٣٤-  ٣٣مه بأطول احر >يق ومن ، YY/Uالحلية )ه( 



الهجري^( ٠٥١١المرن في الفتهاء المحوتؤن م  ١٣٠

٢*ار عروة عروة الإسلام ثفص فقد صامحخه وس سمع، بما اه ينفعه لم 
الستةالكتب ففي يقبل، لا كلام وهو ديية، ثمبالغة هذْ ^،: 

عن:روى قد نمه ومميان البيع، أصحاب من حماعة عن كثيرة روايات 
بالإرجاء،ومي ومد ئليمان أبي بن وحقاي بالمدر، زمي وقد يزيد بن ثور 

ماذا؟!فكان بالقدر، رمى وقد القصير وعمران كدلكؤ، مرة بن وعمرو 

رحلفيان: ل يقول رجلا معت، رميونس: بن اش عبد بن أحمد قال 
ليسالقرية إمام هو قال: ثقدموه، لا قال: وراء0؟ بالمدر، يكدب 

يصيح(أأا.وجعل تقدموه. لا تقدموه، لا قال: غير0؟ إمام لهم 
أبايا فيان: ل يقول رجلا )ممعت يونس: بن الله عبد بن أحمد وقال 

إياكة، والخصوماك إيوالأهواء، اك إيال: قآوصبمتي، اه د عب
واللطان(رم.

فييلقيها لا اوه، لجالس__يحكها فلا بدعه ممع )من محميان: وقال 
مبم(ء'"•

ه،:الصحابة من موقفه 
محمد،بن عاصم عند الثوري محميال )يكروا حزب: بن شعيب قال 
لأءرفvإني مرغتم؟ فقال؛ منقبه، عثرة حمى عدوا حتى مناقبه، فدكروا 

ه(رْا.محمد لأصحاب صدره ّلأمة كلها، هده من أفضل فضيلة فيه 

.١٦٦رنم الراوي؛ لأخلاق الجامع )١( 
.٢٨ص مقاربا ■تحرأ وانفلر ، ٢٦/٧الحلة )٢( 
.TA/Uالحلة )٣( 

U/؛-Y.الحلية )٤( 

.YU/Uالحلية ره( 



١٣١إ١^>^ ن نمتا - ١ ١

أصحابهرأي الثوري سفيان رأي )كان الحناب: بن زيد قال  ٠٠
رجعالصرة إلى صار فلما وعمر، بكر أبي على عليا يمفنل الكوفيين، 

عشمان(راا.على علتا ويفصل على، على وعمر بكر أبا يفصل وهو عنها، 
فأهزالكوفيين، وعن عنه يصح لا ونقد شان، على وهم هذا قلت،: 

منعلى وعمر بكر أبى تقديم على والحلف الشلم، وأئمة جميعا الثنة 
الأفضليةفي ترتيبهم أن على الثلم، جمهور إن ثم الصحابة، من مواهما 

علي.نم عثمان، نم عمر، نم بتكر، أبو الخلافة: في هوكترتييهم 
بالمهاجرينأزرى فقد عثمان على علتا هدم رمن الدازممي: الإمام هال 

والأنصار(^.

علىعلي تقديم إلى القنة أهل من الكوفة أهل بعض ذهبإ ؤإنما 
سبين.كما عنه رجع ثم ٠، الثوركار سفيان رأي كان وهذا عثمان، 

الحديث،أصحاب، مذاهث، عليه ث تقت اسالذي هو عثمان وتقديم 
١^٤٢٠وأهل 

فاكتفىسفيان، عن الممل هذا صعق، لمح الذهبي الماقد الحاففل وكأف 
يفصلسفيان كان الحتاب: بن زيد روقال فقال: الخير، من الأخير بالفصل 

ءثمان(رْا.على عليآ 

.y\/Uالحالية )١( 

.١٧٨ص كثير: لابن الحديث، علوم احتصار في الحثيث الباعث )٢( 
الراويتدريب ، ١٧٨الحثيث الباعث ، ٢٩٩—  ٢٩٨صن الصلاح، لابن الحديث علوم انظر؛ )٣( 

rrx/r  -غيث فتح (، ٣٩)الؤع  ٢٢٣J١١٧-  ١١٢للمخاوي؛/ا.
.٢٩٩صن الصلاح، لابن الحديث علوم )٤( 
.٢٧٣/٧البلاء أعلام سير )٥( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء اسديؤن لإ ١٣٢

العباداتيقول: من على ينكر فيان م)كان غتاش؛ بن بكر أبو قال 
منأحدأ وعمر بم أبي على يقدم من وعلى الإيمان، من ليت 

عثمازرا/على علتا يقدم كان أنه إلا الصحابة، 
بكرأبي على علتا ندم رمن يقول؛ الثوري سفيان شمعت عقبة: بن فبيمه ونال 

٠.ءمل(ر ذلك مع ينفعه ألا وأخاف والأنصار، المهاجرين على نرى نقد وعمر، 
أحيعلي قال )ض س—قيان؛ قال الفرتابي؛ يوسف بن محمد وقال 

والمهاجرينوعليا وعمر بكر ا أبحفا فقد وعمر، بكر أبي من بالولاية 
لأ؟!(رم.أم الماء إلى عمد له يرتفع أدرى ولا والأنصار، 

سفيانرمألت يقول؛ الحلبي، الوهاب عبد سمعت، واضح: بن المشت، وقال 
لعلييجد أنه إلا وعمر، بكر أبا يحن، الرجل عن بالمنا تطوف، ونحن الثوري 

دواء(أ؛؛.يسقى أن ينبغي داء، به رجل هذا قال؛ لهما؟ بمثني لا ما الح-تا من 
وعمربكر أبا يقدم رجت الثوري؛ لفياف )قلث مشلم: بن عهلاء وقال 
أنيريد ذاك ال: قلهم؟ يجئ لا ما قلبه في لملي يجد أنه إلا وعثمان، 

يشهله(لً/حتى دواء شربة يمي 

عمنيسأله ورجت سفيان )سممت، الفزيابى: يوسف، بن محمد وقال 
لا،قال: ه؟ علينصلي قال: م. العفليباق كافئ ال: فقبكر؟ أبا بمتم 

قريبألليي فقلت، وبينة، بيني حالوا حتى الماش فزاحمه قال: دامه. ولا 

؛،T/U.Tالشلأء أيلام سر )١( 
عانه.عليه؛ وأزرى عليه رزى الحلية والتاريخ المعرفة )٢( 
٠٣٧٧الحلية )٣( 

.YU/Uالحلية )٤( 

٠٨٦ص الكامل، مقدمة )٥( 



m١٢٣ الئمحي اا-ئثذ 

تمتوهلا قال: به؟ نصع ما اش، إلا إله لا يقول هو قلنا: ال؟ فما منه: 
ءبره(را؛.في تواروه حتى بالخشب ارفعوه بأيديكم، 

حبيجتهغ )لا يقول: الثوري، سفيان سمعت علي؛ بن عئام قال  ٠٠
الرحال(رم.نبلاء قلزب في إلا وعثمان عر 

تبغضأنالئ، بلغنا الثوري: لسفيان رجرن رقال أنيامحل: بن يوسف وقال 
معاوية(أ"اا.ولا واه، لا وقال: فقنع عثمان؟ 

الشامفي كنث رإذا يقول: سفيان، سمعت، اسباهل: بن يوسف وقال 
•٠ ءثمان(ر بفضائل فحدُث، بالكوفة كنت ؤإذا علي، بفضائل ءحدُث، 

رمنعئنىيقول: الثوري، نيان مسمعت ماعيل: إسبن مزمل وقال 
ْلالب(رْ؛.أبي بن علي بفضائل أحدُث، أن الشيعة 

ذللث،:عر وحضه للتسة ومتامعته بعلمه عمله 

استهلحترإن يقول: الثوري، سمعتا العابد: محمد بن Jابت، قال  ٠٠
فافحل(رآ؛.بأم، إلا رأسلث، تحك ألا 

عنبلغني رما يقول: فيان، صسمعت مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
.٢٧١منة(ولو به، عملق إلا ق3ل حديث . اه رسول 

الخلاءأيلام سر )١( 
sy/Uالحلة )٢( 

.١٠٧٧رنم الق: همد برواة أحمد عالل )٣( 
.TU/Uالحلة ني أخرى رواية وانفلر ، ١٣٩٤رنم الراويء لأخلاق الجامع )٤( 
.YU/Uالحلة ، ٨٢الكامل .ماوم؛ن ره( 
.١٧٧رنم الراويء لأخلاق الجامع )٦( 
؛Y/U.Tالخلاء أملام سر )٧( 



اا٠جرىالثاني >)، ٠١١في الفقهاء انمحديؤن ،  ١٣٤

وبينيوما، سعيد بن فيان معلى )لحلق إبراهيم: بن مكي وقال 
أبايا قلت: مكي، يا اذن لى: فقال س حمتة أو س زبيب وأكم، رغيفي يديه 
اليومقال: قبلها، ئذعني فلم تأكد، وأتمت مرة غيز إليك دخلت اش، عبد 

الية(لاا.حفرتني 

سمعتقال: أبي، حدنتي الشكوني: ضخ بن الوليد همام أبو وقال 
بنتة،إلا وعمل قول يستقيم ولا بعمل، إلا قوت نستقيم رلأ يقول: مفيان، 

الئنة(ص.بموافقة إلا ونية وعمل قول يستقيم ولا 
هذا)تعلموا قال؛ محميان عن رحت، أخبرني عمبة: بن محتيمة قال  ٠٠
بهعملتم فإذا به، فاعملوا حفظتموه فإذا فاحمقوه، تعلمتموه فإذا العلم، 

فانشروْ(رم.

إذاالرجن )كان يقول؛ الثوري، سفيان سمعمنت، السيل: عاصم أبو وقال 
ّتة(ر؛ا.بعثرين ذللث، قيل وتعئد تأدب، الحدي>ثا، يكتّ_، أن أراد 

ومزاحه:وصحكه مجاله، صفة 

كنثالثوري، سفيان مجالس )يعجبني المبارك: بن اف عبد قال  ٠٠
غائمحأرأيته ثئث ؤإذا مصليا، رأيته محمشث ؤإذا الويع، في رأيته محئث إذا 

فىالفقه(رْ؛.

الحالة)١( 

.n/Uالحلة )٢( 

جامعني أحر ؤلريق من وبنحوْ ، ٧٨٧رنم الراوي: لأحلاق الجائع ، ٣٧١/٦سعد ابن طقات )٣( 
العلمبيان 

ا"/اا"'ب.الحالة ، ٥١رنم الفاصل: المحدث ، ٩٥ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
.١١٤-  WT/yوالأوّءل ، الكثير؛/٢٩التاريخ ني وبنحو، الحلة )٥( 



٠١٣٠ اوئؤرى اا-ئمت1و|
٠س"ض-"----ء سِ —■ 

ا.الدنيا(ر عن الثوري سفيان بمجلس نتعزى )كنا غياث؛ بن حمص وقال 
بشيءيتكلم لا العصر، بعد فيان منأتي، ركنا عفة؛ ين قتيصة وقال 

وظننت،مردودأ، المجد باب فرأيت يوم، ذات أنسه ولقد بمي، حتى 
بأهلهغاصن المحتد فإذا المسحتل، دخلتا قلل احد، المجد في لس أنه 

ا.يتكلم(ر لا ساكنت، وسفيان >>سكورت،، وهم 
سفيان،مجالس في الأمراء هم الفقراء ركان يمان: بن يحيى قال  ٠٠

سفيان(ر"آا.مجلي في منه أذل الغني رأيت وما 
قهلمجلس في الفقير رأستا رما السا5ري؛ الوهاب عبد بن محمل وقال 

كانمجلس في الغني رأيت ولا الثوري، سفيان مجلس في منه أعر كان 
الئوري(رسفيان مجلس في منه أذل، 

أنمخافة ه، حلفأناحر كستا مزاحا، سفيان ركان قتيصة: قال ** 
بمزاحه(رْ/يحترني 

حتىيضحلث، كان سفيان رأن محمد؛ بن عيسى عن المنوي، وروى 
رحليه(ر٦؛.ويمد يستلقي 

أبايا يقول: الثوري، نعمل المعافى ركان الزرقاء: أبى بن زيد وقال 
.٢٧١منه( يقبل وسفيان العلماء. فعل ين هذا ليي المزاح؟! هدا ما افه، عبد 

.AY/Uالحلية )١( 

,٩٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
.٩٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
قييصة.عن أ/ه1مآ الحلية في وهو ، ١٦٢— ؟/اأا بغداد تاريخ ، ٠١٠ ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
.UYV/؛،النبلاء أعلام سير )٥( 
.UYU/؛،النلأء أعلام سير )٦( 
.YU>/Uالبلاء أعلام سير )٧( 



الهجرىالثاني القرن في الفتهاء المعدلبن ، ١  ٣٦

السآمة،تدحالها فالممس ومزاحه، ضحكه فى سفيان على صئز لا ئلتإ؛ 
يكونأن المرء به يؤاحذ والذي كثيرة، الدنيا ومك1«راتا مجاحة، والأذن 
فيهاجد لا ة، لاعبلأميه أوأكثرها كلها ه حياتوتكون ديدثه، المزاح 

وتعثدهواجتهاده بحده قياسا لمزاحه سفيان وأما المعاد، بيوم اكتراث ولا 
الطعام!في الملح من أهز هو والأحرة؛ للموت وتدؤره وحرنه 

ومواعظه.نصائحه من ورواغ أهواله، من درر 
سيء)ليس يقول: الثوري، سفيان ممعن أميامحل: بن يوسف قال  ٠٠

مننوابه تفاعف، نيء ولا افه، إلا إله لا قول: من إبليس لفلهر أهقغ 
ش(ص.الحمد مثل الكلام 

تلاوةالدكر رأفضن يقول؛ س—قيان، ممت، سالأحمر: حالي أبو وقال 
•الل.كر(رى ثم الصوم، نم الصلاة، غير في القرآن تلاوة ثم الصلاة، في القرآن 

اه،راقبوا قوم )يا يقول: الثوري، سفيان سمعت قادم: بن علي وقال 
الالسب،(رآا.يقبض وقد لحفلة، هي فانما 

فيمولاك تتهم ألا )اليقين الثوري: سفيان قال ربيعة: بن صمرة وقال 
كلطأصابك(رى.

القلوب،في امتقز اليقين أل )لو يقول: فيان، مسمعتإ وك؛ع: وقال 
الار(رْ؛.من فنقا اههك،وإما إلى ثزقا إثا خزنأ، أو شوقآ لئارت 

.٠٦الحلة )١( 

.nv/vالحلة )٢( 

.AY/Uالحلة )٣( 

الحلةى.)٤( 

الحليةفي وينحوه ، ٩٤—  ٩٣ص والتعديل، الجؤح تقدمة )٥( 



١٢٧ؤ اا.ئقانااأإبي 

نيام،)الناس يقول؛ الثوري، سفيان سمعت عمران: بن المعاش قال  ٠٠
اضهوا(ص.ماتوا فإذا 

ا.قل؛ه(ر من الآ■>ر٥ حوف ئنع بها، ونر الدنيا أحب رمن سفيان؛ ونال 
آ.هي(ر من عند فانظز الدنيا، قدن تعرف، أن أرديث، رإذا سفيان: وقال 

قلبه،فى الحكمة اض أئنث الدنيا، فى د العبرهد رإذا أيضا؛ وقال 
ودواءها(ر؛؛.وداءها الدنيا عيوبر ونصرْ لسانه، بها وأظلق 

رأينارما يقول؛ الثوري، سفيان سمحت، آسبامحل: بن يوسف، قال  ٠٠
الطمض يزهد الرجل رى ثة، الريامش منه أمد شي؛ في الزهد 

وءاذى(رْ؛.عليها حامى الرياسة في ئونع فإذا والثياب، والمال والمشرب 
بالونعوءليلث، الدنيا، عورات اممه ييصرك بالزهد رعليك سفيان؛ وقال 

الشكواذقع يريثك،، لا ما إلى يرييلث، ما ويغ حس_اباثج، عنلثج اش يحمف، 
لكديخ،(ص.بمر باليقين 
تعودوايقال؛ ركان يقول؛ سفيان، سمحت، الزبتري؛ أحمد أبو قال  ٠٠

فتنهفتنتهما فإن الناحر، العالم فتنة ومن الجاهل، العابد فتنة من باقة 
لكدمفتون(رى.

>،.Y/Uالحلة )١( 

الحد،نما/ا"\.)٢( 

.YY/Uالحيان )٣( 

الحلة)٤( 

رمنعا•إلى رمزعا كلمة وتصحف، الحلية )ه( 
.T-/Uالحلية )٦( 

.٩٢ص والتعديل، الجرح تقدمة ا*ه؛، رقم اش! عبد برواية احمد يلل )٧( 



١٣٨ j_i M _ ،الهجريالثاني القرن مي الفتها

المميثة)الأعمالت يقول: الثوري، سفيان سمعت يمان: بن يحيى وقال 
الداء؟أ(ص.تشفي فن اسء، نمد فإذا دواآ، والعاJاأ داآ، 

رأيت)إذا يمول: الثوري، فيان مسمعت، أنمامحل: بن يوسف ومحال 
محاغلمبالأغنياء يلوذ رأيته فإذا لص، أنه محاعلم السلءلان بباب، يلود القارئ 

ئراء(ص.أنه 

ضلحضلحا إذا وصنفان قزاء، ولالث_يهلان محراء، رف؛ سفيان: ومحال 
والقزاء(ص.لطان الالماس: 

إذااساأ فقرأ، اللهم محال: فز؟ شيء أي له: رفل سفيان: وعن 
فاووا(ل؛ا.

بالعلم(لْ؛.تزمحوا ولا بأنفسكم، العلم رزينوا سفيان: ومحال 
أنسفيان: إلى سفيان إخوان بعثس )كتب الزبيري: أحمد أبو قال  ٠٠
اشعامحانا الرحيم، الرحمن افه م بفيان: حمإليه ءكتّح وأوحز. عقني 
يدوم،لا وفرحها يفنى، لا غمها الدنيا إن أحي يا كله، وء المن ؤإياك 

يتعقب،تتواؤ، ولا تنجو، حتى لضلث، اعمل ينقضي، لا ا وفكره
واللأم(اأ؛.

محال؛المصري، اف عبد بن الرحمن عيد حدثنا خبيق: بن اه همد ومحال 

الحلين)١( 

العالم.ْظ ويراد ازسك، والقارئ:  1TAU/الحلين )٢( 
.a/Uالحلية )٣( 

.VUالحلة )٤( 

آ/هّآ\,العلم بيان جامع الحلية )٥( 
.١٩، a/Uالحلية ل*ل، ص والتعل.يل، الجرح تقدمة )٦( 



٠١٣٩ الثؤط اا_,قمتارر

وللاحرةفيها، بقائك و بفل للدنيا اعمل قال؛ أوصني، لسفيان: رحل )قال 
ا.ر واللام( فيها، بقائك بقدر 

إلىسعيد بن سميان رمن كتب: منة غيز سفيان سمعت ثعيم؛ أبو وقال 
اشإليك أحمد فإني عليك،، لام حمذئب، أبي بن الرحمن عبد بن محمد 
اشاتقيث إن فإنك جق، اش بتقوى أوصيك بحد: أما هو، إلا إله لا الذي 
بتقوىوعليك شيئا، اه من عنك يثنوا لم الناس اتقيث ؤإن الناس، كماك 

اخه("ر.

الخامأص فضلاء أحد ص غثاد بن ئادُ''ا إلى وكب 
فيها:يقول وآداب، ومواعظ وأمثالا حكم فيها رسالة وعثادهم، 

يدركوه،أن يتعوذون . الّبيا أصحاب، كان زمان في فانلث، بعل: رأما 
حينبنا فكيف، لنا، ليس ما الفدم من ولهم ا، لنليس ما العلم من ولهم 

مناد وفالخير، على أعوان وقلة محننر، وقلة علم، قلة على أدركناه 
وعليلئ،به، والتمشك الأول بالأمر فعليلئ، ا؟! الدنيمن وكدر الناس، 

فقدالناس، مخالعله وقئة بالغزلة وءليلث، خمول، زمن هدا فان بالخمول 
ذاك،ذهب فقد اليوم قاما ببعض، بعفنهم ينتفع وا التقإذا الناس كان 

فيوتحالقهم منهم تدنو أن والأمراء ؤإياك نرى. فيما تركهم في والنجاة 
أومظلوم، عن وتدرأ ثشمغ لك: محثقال ئخيع أن ؤإياك الأشياء، من شيء 

نلمأ،القراء فجار اوحن.ها ؤإنما إبليس، حديعه ذلك ان فمقلمه، ترد 
فتنهفتنتهما فان الفاجر، والعالم الجاهل، العابد فتنه اتقوا ال: يقوكان 

.U/01الحلية )١( 

٠٩٧محي والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
ترجمته.مصادر وبهإمشه ، ٣٠٨٥؛ا/ةمات الكمال تهذيب فى: ترحمته انظر )٣( 



 ١ ,٤ A الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المموضن

ثنافنهمولا ذلك فاغتنم والمئثا ألة المسمن ؤفيثر١ا وما مفتون. لكل 
ينتعأو قوله، ينثر أو بقوله، يعمل أن يحب كمن تكون أن ؤإيالأ فيه، 
الرحلفان الرياسة، وحث( ؤإياك فيه. عرف( منه ذاك ئرك فإذا قوله، من 

يئمرهلا غامص بانم، وهو والفضة، الدمس( من إليه أحث( الريامه تكون 
قدأنه واعالم بنية، واعمل ئمشلث(، فنقمي الماسرة. العلماء من البصير إلا 
واللأم(ُأآا.يموت(، أن الرحل تشتهي أمر الناس من ذنا 

الحزبن علي إلى جدأ مطولة ائل ورسكثيرة نصائح فيان ول
فينعيم أبو ذكرها البيان، وحن والروعة الرقة في غاية وهى المليمي، 

)رالحالية((لم.

أمهوحئ الثقة، المحدث( والده باعتتاء الملم ءلاو_، في فيان ستكر 
فاقبللالطاو_.(، باله ؤيت0رغ الميس ة منونككفيه بيدها تعمل كانت، التي 

بينوجثا م، اللوأوعية الحديث، وجهابدة عصره علماء على قيان —٠٠٠
إلمح،ورحل الكوفة، بلده أهل من وممع حلقهم، في ركبتيه وقى أبديهم، 
ولمالشريفة، الأئار لتحصيل وجرجان، واوي، ومكة، واليمن، البصرة، 
العلمإلمحا أحوج الرجل يقول،؛ وكان تلامذته، من حتى السماع في يتحرج 

ويعتبريعلمغا، من وجدنا ما نتعلم نزال لا ويقول: واللحم، الخير إلى منه 
الشامخةالهمة بهذه وبقي الفرائص. اد بعالأعمال أفضز اللم ظنب 

٠٨٨والتعديل الجرح تقدمة من أثبته وما لقيت((( )وما الحلية في )١( 
والتعديلالجرح تقدمة ني عباد، إلى سفيان من معلولة رسالة وانثلر: ، ٣٧٧-  ٣٧٦/٦الحلة )٢( 

٨٦٩٨-.

.٨٠-  ٨٢، ٧٢-  ٧١، ٦٢-  ٦١، ٤٨-  ٤٧، ٣٥، ٢٠.  ٢٤، ١١- ٧/•١ الحلية انذلر: )٣( 



٠١٤١ اا-ئشاذالنييى 

فراشعلى وهو حديثا شمع فقئ حياته، أيام آحر حتى الدووب والجهد 
أطراففيها وقعه حجرته في وحدوا الوه، وغثلوقي لئا إنه ل الموت، 
عنها.نأل أن يريد أحاديث، 

فاظدر0، وطئلأ هشة مل. دذااد.ة ويتمتع دكاء، يتويل. الوري وكان 
فيه،ما س«اغ يريد لا بالمكان ليمر ؤإنه فحاثه، فهل يئا ثمحلته ارن؛ؤدع 

فيويجلس يريائه، لا ما دماغه صفحة في ينتقس أن حشيه أذنيه فيد 
•٠٠^مهكد لذا فحففلماكلما، حاوث، مئه فه العلمر، محي, 

وuلك.كشمة ءصرْ أئمة كثار على الفاد 

فيهمكثيرة أقوال عنه وحفظت، الرحال، بعلم كير اعتناء ولمميان 
أشياحهويوقف الحديث،، تحمل قى يتحرى كان كما وتعديلا، جرحا 

لكنهأحرى• ويضعف أحاديث، ويصحح حديثهم، من معه بما على 
عته.معروف وذللث، عنهم، وتدلمجهم الضعفاء عن بروايته عسبإ 

كتابإلى هئته توجهث، بل فيه، والمبؤخ الحل.يحإ بهللبؤ يكتف ولم 
أيه،ونفير ومضامينه وأغراضه مراده ومحهم خفاياه، لافتتاه المرين، اف 

ودراية•وفهم علم به له فكان 
فقهاءفى معدود وهو الخجتهادين، الأئمة كبار من ففيال الفقه، وأما 

مئللق،مجتهو هو بل عصره، أئمة من أحد من فقهه بنتنع ولم الحد>ئين، 
يغترفونالد•ين الكوفة، فقهاء مدرسه عن يخؤج لا - الجملة في — وفقهة 

فقهومن أولا، وتلاماوته عود مبن اف عبلء الأجل الصحابي فقه معين من 
ثانيا.الكوفة نزلوا الدين الأحرين الصحابة علماء 

الحاديح،في الإسلام أئمة كبار من واحدأ ذللث، بكل فيان ٌغل«ا ومحي 



الهجريالثاني القرن مي اانتهاء الععدتؤن و  ١٤٢

حدبن،،ألف ثلاثين يناهز كئيرأ، حديثا وروى غربرأ، علما حمل والفقه، 
فرمانمن كيار أئمة حلمته في وتخئج الناس، في الوامع علمه ونشر 

الأحبار.وماد الرواية وأئمة الحديثر 

العالم:طيه 
ذكاء(.يتويد وكان مرامق، وهو العلم سفيان )طلب الدمى؛ قال ** 

المحدثوالدم باعتناء ■>اووذ وهو العلم روؤللب آخر؛ موصع محي وقال 
١التوري( محروق بن سعيد الصادق 

فاطلبراذهب فياوآ: لفيان مأم رهالت، قال: الجراح بن وكثع عن 
تجدهل فانغلز أحاديث، عثرة جيم' كتبث فإذا بمعزلي، أعولك حتى العالم 

تتعر؛(رآا.فلا ؤإلأ فاتبعه، زيادة، نفساك، في 

رلماالثوري: قال قال: أصحابنا، بعض حدتنا أيوب: بن يحيى وقال 
ورأيت،معيشة، من لي بد لا إنه رنم،، يا قلت،: الحلم، أطالن، أن أردت، 
الكفايهربي الت، ومقال: لهلليه، مي ألتخ فقلت؛ يدرس، العلم 

هدا(رم.يومي إلى أحي، ما إلا رأيت، فا العلم، لطلب والتشاغل 
قال:وكيع، أو ان يمبن يحيى ا حدثنيونس: بن ئريج قال  ٠٠
إذاالحلم ظلسا من أفضت عمل من رما يقول؛ الثوري، سفيان ممعنا 
اكة(ر؛ا.ضخت، 

.YT'/Uالملأء أعلام ص ، ٢٢٤ص الإملأم، تاريخ )١( 
.٤٩٢جرجان -اريح ني احر وساق النلأء أيلام سر )٢( 
.rs\-XS'l\الحليأن )■٢( 

)شريح(.إلى لّريج( فيه وتصحف ا/•"؟، العلم بيان جاٌع )٤( 



١٤٣ؤ اشي -قمتان  ١١

معتحم)ما قال: يمان، بن يحيى حدثنا يونس: بن شزيخ وقال 
طلثهمقال: نثه، لهم ليست قالوا: نطليه، من ولا قئل، العلم تعيب سفيان 
نية(لأ<.اس؛

نطلبركنا يقول: الثوري، سفيان معت، >االجناح: بن وكح وقال 
آلآحرة(رى.إلى لانمنيا،1غزنا العالم 

رطلسثيقول: الثوري، سفيان ممعت الجزري: ثابت بن علي وقال 
•٢٣١^(التة اه رزق نم نيه، لي تكن ولم العلم 

أحبالعلم ظلن، الثوري: سفيان رسئل المارك: بن اه عبد قال  ٠٠
طلبتدغ لا سل، الحالم تراد إنما فقال: انمل؟ أو اه عبد أبا يا إس 
العلم(ر؛ا.ظلب انمل تيخ ولا للحمل، ١^١ 

بعدعمد رليس يقول: الثوري سفيان سمعتا الجناح: بن وكثع وقال 
الحلم(رْ/طله، من أمحل الفرائفن 
إلى)الرجل يقول: الثوري، سفيان سمعت محمد: بن أسباط وقال 

ا.واللحم(ل الخبز إلى منه أحوج الحلم 

وبنحوْ، ٧٧٩رنم الراوي؛ لأحلاق الجاعع )شريح(، إلى )صريح( وتصحف !/؛TT الحلية )١( 
لأحلاقالجامع •٤، رنم الفاصل: المحدث ، ٣٥٨حديث الدارمي: سن في! أحرى محلوق من 

.٧٧٨رنم الراوي: 
.٢٨/٢العالم سان جامع )٢( 
.r-\U\/الحلة ، aTYرنم اث: عبد برواية احد علل )٣( 
.n/Uالحية )٤( 

.rwhالحلة )٥( 

\.o/vالحلية )٦( 



الهجريالثاني الضن في النتهاء المعدس 

سريعاالرجل ثزأص )إذا قال؛ سفيان عن الصريس، بن يحيى وروى 
ب1غ(أاا.وهللت ظنب ؤإذا العلم، من بكثير أصر 

الخفنرص،محنى بن موس سمعت لنحن؛ بن المصل نعيم أبو قال  ٠٠
مميانومعه جده، ممن وحرج - يقول فهيل بن سلمة )سمعت يقول؛ 

شيء(رآا.عن ئألوني لا هاها وأنتم أقحل، فور من هذا بني، يا -؛ الثوري 
)روىمحال: حنبل، بن أحمد معت >االنجشتاس; داود أبو ومحال 

فأكثزسفيان وأما حديثا، ستين من نحوأ — قهيل بن — سلمة عن محبة 
مئة(رم.من 

رأيث)ربما الئبيعي؛ إسحاق أبي بن يونس بن عيس قال 
فيقول:عليكم، ملام فيقول: الأعمش، إلى يجيء الثوري سفيان 
بيده،فيأحد بيدي. حد فيقول: نعم، فيقول: سعيد؟ بن سفيان 
ويد'ءنا(ر؛ا.فيحدئه فثدحله، 

بنجعفر قدم )لما يقول: داود، أبا ّمعح< الأجري؛ عبيد أبو قال 
إليكمكثب أنش فقال: جنيه، إلى فجلس فيان صحاءه الكوفة: بزمحان 
ولقيكذا؟ في غم ال قوأم كذا؟ في العزيز عبد بن عمر 
كذا؟محال ف، وكيأبوك؟ حج ، كيفال: فقم القاسبن الرحمن عبد 

أح1ديث،(رْا.يجعلها 

لأا\\.الحنة ، ٥٥٤حديث الدارس: سنن )١( 
.٨٤الكامل مقدمة )٢( 
.٣٦٤رنم لأحمد: داود أبي صؤالأ>ت، )٣( 
٠٦٦٩رنم ازاوي؛ لأخلاق الجاعع )٤( 
.٥٧٢الآ-مي:رنم ّ>الأت،)٥( 



١٤٥ج .ثذنانالئإبي اا

نظرفالما البصرة، الثوري سفيان )قدم الغتدي: كثير بن محمد قال *٠ 
حماد:فقال أبيه، عن العسراء أبى حديث، حدئتى له: قال تنمة بن حماد إلى 

أقتلالحديث،، من هنخ فلما قال: الحديث،. أبيه..... عن أبوالغئراء، حدننى 
ابنقال: سفيان، أنا قال: أنمت،؟ من فقال: واعتنقه، عليه فسلم سفياي؛، عليه 

نعم،قال: النح؟أ عبد أبو قال: نعم، قال: أ الثوري؟ قال؛ نعم، قال؛ عيد؟ م
تمومحت،أن حثيّتا قال: الحديث،؟ عن تسألا ثم علي تلمم أن منعك فما قال: 
سفيان.أقران من ملمة بن وحماد منلثإ(أاا. الحديحإ أمحمع أن قبل 

بنحماد إلى حاء الثوري مفياو ررأيث مهدي؛ بن الرحمن عد وقال 
عيدمأبي عن محر بن عيد معن الصياء أبي حديثإ عن وسأله زيد، 

بينحائيا الثوري سفياف فرأين، قال: بحضا؟ بعفتها ثمكمر الأعضاء أن الح1.ري: 
حماد.من أكبر وسفيان الحديثا(رآُ. هدا عليه يملي وهو زيد، بن حماد يدي 

يشتدالثوري ركان القفاز: سعيد بن يحيى قال معين: بن يحيى قال 
بخمسينأحأءيه أن يبالى لا مشعر وكان ءندْ، ليس بما حييته إذا عليه 

ءند،ه(ر''أا.ليست، حديثا 

عندي)بايت، القكان: يحيى قال المواريري: عمر بن اش عبيد وقال 
فقامعبيد، بن عمرو عن أحدهما بحديئين، فحد.وته الثوري، فيان س

ءني(ل؛ا.كتبهما قد هو فإذا المصلى، فرفمث يصلي، 

الدارميالغنراء وأبو جذأ، مختصر '\/ه1 الحلية وفي ، ١٦٠٢رنم الراوي؛ لأخلاق الجامع )١( 
لهيعرف لا الدكاة، حديث هو وحديثه 'تلمة، بن حماد عنه ويروى أبيه، عن يروى المرى، 

الكمالء،رأتهديب من العشراء أبى ترجمة في المزي ماقه وقر الأربعة، السنن فى وهو غيرْ، 
,٢٤٠٧رقم الترمذي: أخرجه والحديث  ٠١٨٢ص والتعديل، المح تقدمة )٢( 
.٨٤ص الكامل، مقدمة )٣( 
MMvالنبلاء أعلام سير )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحدس م  ١٤٦

الثوري.تلاميذ من ويحيى 

)فدميقول: اليصري، المغيرة بن سليمان سمعت نزار؛ بن خالد وقال 
منثرى ما على وأنا أحاديث، عنلث، بلغني إنه إلي؛ فأوتل الثوري، علينا 

واحدبغير ذللث، ونمل مش• فمع فأتيئه، عليلثإ، حمإ إل هايثني الحال، 
قدمنا.كما آندالث بالبصرة مختفيا سفيان كان قلت،; أصّحابي(زا؛. من 

سفيانومعنا حزيج، ابن قبر سفير على ركنا النبيل: عاصم أبو قال  ٠٠
يؤبهلا ؤلنانات، أحادسثح من كم وقال: جريج، ابن على فترحم الثوري، 

أبوار_،(رأا.في القبر هذا صاحبا عن أحرجنا قد لها، 

جآحز سفيال مع ررأيت، الفقان: سعيد بن يحيى قال داود: أبو وقال 
خزيج(رص.ابن عن 

لمقال: الزهري؟ إلى ترتحل لم  aJUلذنوري: رقيل الرزاق: تمد قال 
عهلاء(ر؛ا.جزيج ابى وأكهانا الزهري، مغمز كمانا قد ولكي دراهم، عندي نكى 

—سفيان )كان قال: أحمد، سمعت، تاتيي: الئجتداود أبو قال ** 
إلاأراه وما تجارة، معه كانت، أراه اليمن، إلى ذهب، — الثوري يعني 
مغمرأ(رْ؛بأراد 

الكوفةمن )الراحلون فقال: الأقْلار، إلى نخلوا من الزاتهزئزي وذكر 

٠١١٧ص وتقدمته، ساليمانء، ،أترجمة  ١٤٥؛/والتعديل الجرح )١( 
.١٩٣٦رق؛ صقاراوىً الجائع )٢( 
.٣٩١رقم اه: ءّد برواية أحْاو صلل وانظر: ، ٣٩٩رقم الأحرى: مزالان )٣( 
.١٣٠رقم الفاصل: المحاوث ٦^١، ص والتعديل، المح تقدمة )٤( 
.٢٤٠رقم لأحمي،: داود أبي مزالان )٠( 



١٤٧ؤ اليوم -ئثتاذ  ١١

اه،عبد بن شريك اليمن، إلى عنها رحل ئم الثوري، سفيان البصرة: إلى 
المدينة(را/إلى محها رحل ئم غياث بن حمص 

يقول:لكتن، بن المصل ثعيم أبا )سممت، الحنان: حالي بن محمد قال 
قاضيا،غدي بن الزبير وعليها الري محيمت، يقول: الثوري، مميان سمعت، 
فلمالئتمي، جواب وبها بجرحان، مررُت، ئم حديئا، حمين عنه فكتبت 

عنه؟يكشب، لم ولم ثعيم؛ لأبي قلق عنه• رحل عن كتبئ ثم عنه، أكشن، 
ذزحئأ(ص.كان لأنه قال: 

تطلبمض إلى الثوري: فيان لس)قيل بكير: أبي بن يحيى محال ** 
إنإليه؟! قاصين الحديث،، من حير ه فيأنا حير وأي ال: قالحدين،؟ 

الدنيا(رآا.علوم حير الحدين، 
يقول:الثوري، سفيان ممعن، الحزانى: بكير بن مئكين ومحال 

يعلمنا(ر؛/من وحدنا ما العلم نتعلم ئزالت رلأ 
البصرة،مسجد إمام هزقدأ سمعتؤ الحناؤل: الخن بن الحين وقال 

رحلفحييه فيه، مات، الذي مرضه في الثوري سفيان على رذحلوا يقول: 
فكنبإله، ألواحا فأخرج فراشه، تحتإ إلى يدة ونحرب فأعجبه، بحديث، 

إفن، حإنه فقال: منالث،؟إ الحال هدم على له: وا فقالالحدين،، ذللثج 

٠.ر حنا( كتسث، فقد مت، ؤإف نأ، ح سمعت، فقد بقيت 

.١٢٧رقم الفاصل: الحدث )١( 
وجرحان:والري  ٠١٧٤حرجان تاريخ في منه وباحمر ، ٨١—  ٨٠ص واكعديل، الجرح وقد44 )٢( 

المشهورة.الإيرانيه المدن من الأن هى 
٠٢٤٢■- ؛Y/U Yاليلأء أيلام سر )٣( 
rU\/الحلية ، ٨٤الكامل مقدمة )٤( 
.Mlwالحالة )٥( 



الهجرىالقرن في الفقهاء المعوذؤن م ١  ٤٨
ه--

بنالرحمن عبد معت )محالحافظ: غمار بن اه عبد بن محمد وقال 
فيوجدنا لثعشل، أذحالوْ حين قال؛ - الثوري سفيان موت وشهد - مهدي 

ءنها(را؛.أل لنأقراف فيها رقاعآ -تحمحزته 
ا.الحديث(ر من درس لمفيال )كان مهدي: بن الرحمن عبد قال ٠* 

ويستدكره.حديثه يدرس يعني 

يقرأوسمعته قال: ليلة، عندنا الثوري سفيان ركان الرزاق؛ عبد وقال 
نمالصلاة، من جزأه فقضى يصلي، قام ئم نائم، وهو الليل من القرآن 

ومنصورومنصور والأعمش، والأعمش الأعمش يقول: فجعل قعد، 
هذا؟ما الله، عبد أبا يا له: فقالت قال: ومغيرة، ومغيرة ومغيرة ومنصور، 

الحديث(ل"ا؛.من جزئي وهدا الصلاة، من جزئي هدا قال: 

عثينة؛بن س—قيان رقال العدني؛ عمر أبي بن يحيى بن محمد وقال 
قال:ثم أعلمهم. فقال: كتوا، فالحالم؟ على أحرض الناس أي أثرون 

أعلم؟الناس أي سئل: ولو سفيان، س العلم على أحرص أحدأ رأيت، ما 
الئوري(ر؛؛.سفيان لقالوا؛ 

له:ونقدم الحدبث،، على أشياخه ؤإيقايه والأداء، اكحئل في تحريه 
فيانممحمعت، قال: ؛، الفاحرر حاتم حدسا حماد: بن ئعيم **قال 

.٤٣٥رم صقاراوى: الجامع )١( 
الحلة)٢( 

.١١٦ص والتعديل، الجرح تهاومة في وبنحوْ ، ١٨١"^رنم الراوي: لأحلاق الجامع )"١( 
.٩^١٥ اكمشقي زرعي أبى تاريخ في من وباخصر ، ٢^١ ا/ْ والتاريخ المعرفة )٤( 
الثوري.عن روى وقال: ، ٢١١٤ CJUhالأياب نزهة في الحاففل له ترجم )ْ( 



w١٤٩ اا-تعنانالثإهمي 

الرحلمن أصمغ أوحه: ثلاثة على الحديث لأحمت )إني يقول؛ الثوري، 
أوقماجنحه؛ أستطع لا الحديث الرحل من وأصمغ دينا، أئخده الحديث 

معرفثه(را؛.أحث بحديثه؛ أعبأ لا رجل ُن الحديث وأسمع أمر0، 
-الراوي؛؛ لأخلاق ءالجامع في البغدادي الخطيب الحافظ بوب وقد 

علىنعتمد لا ومن اف الصعأحاديث روأما فقال؛ وأمثاله، الخبر لهدا 
بهاويغثتز ات، الثقأحاديث إلى ثقلب وألا للمعرفة، فتكتب روايته: 

-أيضا_محهامنالروايات(رى.

رسهدتقال: مهدى، بن الرحمن عبد سمعت المديني: بن علي قال 
'آ؛.مديدأ(ر'توقيفا حديث كن فى يوقمه فجعل العمري، عند سفيادآ 

إلىبنا مؤ بمنى: الثوري سفيان لي رقال مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
كلعند ويوقمه سفيان، على بملي فجعل قال: اليمامي، عمار بن عكرمة 

ّمعت(ر؛/حدثني، قل: حديث؛ 

عنيكتب بمكة سقيال )حضرت أيضا: مهدى بن الرحمن عبد وقال 
فلأنامعث سسيوقمه: وجعل رفنتيه، على جاث وهو عمار، بن عكرمة 
لا،قال: ك؟ أكتب اض، عبد أبا يا قلت: قال: فلأنا. سمعث فلأنا، سمعث 

ا•غيريار سماعي يكسب، ليس 

الجامعفي وكحر طريق من منه حمر وبأا/اه، العالم بيان جامع ، ٨٢ص الكامل، طديق )١( 
.١٦٤•رنم الراوي: لأخلاق 

.١٦٣٧رقم الراوي؛ لأخلاق الجامع )٢( 
•٦٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
٠٦٨منه وبأحصر ، ١١٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
والتاريخالمعرفة وانظر! ، ١٩٢ص العجلي، ثقات ره( 



الهجريالثاني القرن محي الفقهاء الموتؤن مر ١ ٥ ٠

عنزائدة، فحدض سفيان، عند ركنت أسامة: بن حقاي أسامة أبو قال 
آلثثؤهؤ، ثن لتعي ءؤ جبير: بن سعيد عن ؤهتل، بن شلمة عن شمة، 

سفيان:له فقال التهداء، هم قال: [ ٦٨]الزمر؛ ه أثث قاء س إلا أليي ي وس 
>نالمة،حديث من هذا أن قلبي بمل؛ وما ثقاز، عن كحيينا ؤإنك لثقة، إنك 
منشعبة: كتاب وحاء شعبة، إلى محيي بن سفيان من فكتب: بكتاب فدعا 

بنعمارة حييني ولكن تالمة، عن بهذا أحدث لم إئي سفيان، إلى شعبة 
•جبير( بن سعيد عن الهجري، حجر عن حمصة، أبي 

فلمبالحديث، حدقتي إذا صميان )كان المقان: معيد بن يحيى قال ** 
ثئقنه،قال:لأم4(رم.

عباسابن قول عاصم، حديث، عن سفيان رمالت القء؛لان: يحيى وقال 
حديثي(رما.من ليس وقال: فانكره المرتدة، في 

عنهسيم، حديث، عن سفيان رمألت مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
بالناسصلى عثمان أن الحارث: بن عمرو بن محمد عن شالمة، بن حالي 
بنحالي من معنه يقد فقال: يعيدوا؟ أن يأمرهم ولم فأعاد حنس،، وهو 

•أريد(ر؛ا كما به أجيء ولا ملمة، 
عبيدةأبى عن مرة، بن عمرو حديث، عن سفيان رسألمث، مهدي: ابن وقال 

؛•(ر -مرة بن عمرو من يعتي - أسمعه لم فقال؛ القرأن((؟ لأهل الوتر ١١في 

٠٣٠٢٠رقم القّ؛ عبد برواية أحمل علل )١( 
٠٦٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
.٦٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
٠١٧٢٨ريم اه: عبد برواية أحمد علل )٤( 
أبيسنن في: سفيان، طريق غير من الحديث وانفلر  ٠٢٢٩٨رنم اش؛ عبد برواية أحمد علل )٥( 



١٥١ؤؤاليقوي قمتاذ  ٠١١

بنحبيب عن )يحدئون شان: قال مهدي: بن الرحمن عبد *♦قال 

غيرعلى وهو صلى أنه : ٠۶عن، صئزة، بن، عاصم عن ثابت، أبي، 
بنعاصم عن يحدث حبيبا معت حمما يعيدون، ولا يعيد قال: وصوء، 
قهل(راا.حديئا صمرة 

رعن وهير، بحديث سفيان )أ'خيرذي مهدي؛ بن الرحمن عد وقال 
سهمان.للفارس قال: أنه عمر عن، مقترب، بن، حارثة ءرإ إسحاق، 
فانكرْ(رى.

عنالأعلى عبد أحاديث، في، فياف ل رقلت القفان: يحيى وقال 
فوهنها(رى.الخممثة؟ ابن سد 

عللهال؛،.وبيان للأحادين،، سفيان نقد عش كثيرة أمثلة وهناك 

الباهر:ؤإتقاته الوئيؤ،، وحفظه المتوقد، ذكازه 

سفيالالئميعى إسحاق أبو )رأى مهدي: بن، الرحمن، عبد قال ٠* 
با[(ر]مريم: ه صيتا آلمحم ؤوءانمه فقال: ^LS، الثوري 

الناسرسممت.، قال: الئثنم،، أبو حدننا العابد: أيوب بن، يحيؤ، وقال 

الحديث،أداء ني سفيان لاحتياط أحرى أمثلة وانغر (• ١١١)■^ماجه ابن وسنن (، ١٤١٧)اود د =
.٠٢٩٢ا0بم؛، ، ٤٢٣٨رقم اش: عيد برواية أحمد علل في 

٠٧٠ا/• والتاريح المعرفة في منه وبأخصر ، ٧٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
.٧٠ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
.٧١ص مهدى! ابن طريق من أحرى رواية وانثلر ، ٨١ص واكُديز،، المح تقدمة )"١( 
اكُديرا!الجرح تقدمة ، ٤٩٥٢، ٤٩٣٢، ٤٩٣٠، ٤٥٠٢رقم اه،: عبد برواية أحمد  ٠٣مثلا: انئلر )٤( 

٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٩.

.٢٣٧/٧الملأء أعلام سر ره( 



الهجرىالثاني القرن في النقهاء ء  ١٥٢

فإذاإليه، أنظر فخرجت الثوري، حاء فد الثوري، حاء فد يقولون; بمزو 
هوغلأمفدفلويؤه(سم.

فيبدكرْ ينوم كان )قلت: بقوله: ر الخبهذا على الذهي وعقب 
ثاب(.وهو وحدث وحفظه، ذكائه فرط أحل من صغره، 

قئلنيئا فلبى استودعت، رما يقول: الثوري، سمعت، الرزاق؛ عد قال 
فحاض(رُ

حتىحفظته، إلا قئل شيئا أذني تودعت، ام)ما الثوري: سفيان وقال 
أنمخافة أدنى، فأسد — يعنى بالحائك، أمر رواية: وفى — ا بكن. أمر إئى 

يقول(رم.ضما
مع)دحلث، قال: الأثجعؤي، اه عبيد حدئنا سجاع: بن الوليد قال  ٠٠
يحدئه،وهشام نأل سفيان فجعل عروة، بن ام هشعلى الثوري سفيان 

سفيان.حرج ئم عليه، فأعادها نعم، قال: عليلئا، أعيدها قال: مغ فلما 
أرادواألوه مإذا فجعلوا معهم، وتخلفت، الحديث،، لأصحاب، وأذل 

كمانحففل نقدر لا فيقولون: صاحثكم، حفظ كما احفثلوا فيقول: الإملاء، 
صاحبنا(ر؛ا.حفظ 

سفيانمنه قتمع سفيان، أبا سعيدأ منة بن عمرو )عاد العجالئ: وقال 
كلها(لْا.حفظها حديئآ، عثر ثمانية منزلهم في 

ثعر0.حزج وأبقل؛ الغلام وجه وبقل * ٦٦٦١١؛النبلاء أعلام محير  ٦l,y٦إ*الحلية )١( 
.TlA/lالحلية ، ٥٠ص المجروحمن، محفدمة ، ٦٣ص تميمته، ؛/؛TY، والتعديل الجرح )٢( 
.riA/nالحلية )٣( 

Jغلادتاريخ )٤( 
أثبته.ما والصواب مميان(، أبا )مسروقا فيه: وحاء  ٠١٩١ص العجلي، ثقات )٥( 



١٥٢ج اا.قثنالأإبي 

عليناقدم شريك: قال يقول: الكوفيين، بعص رسمعتا العجفيي: وقال 
عنها،مالئه حدين،، مئه فيه اس قرظومعي فأتيته، الأإظس، الم 

ةز٠لا١نانا،أرني مفيان لي قال منغ، فلما مع، ن وسفيان بها، فحدثني 
قفاى،على فاستلقيث منزلي، إلى فرحعث قال: نحزقه، إياه، فأعطثه قال 

سفيانوحففلها قال: ثلاثة. علي وذمث عين، وتسبحة منها فحفظق 
ئمحا("'.
ثمانيبعد مميان لي )قال القطان: يحيى قال بن عالي قال 

قدألسس هدا مرة؛ بن عمرو حديث في — مسنة عشرة سع أو مسنة. عشرة 

بحيلناالثوري محنيال ذاكرمحت، إذا ركنت، مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
تللئ،عن ماله زيد بن حماد حاءه فإذا له، أّميه ولا زيد، بن حماد 

'آا.فطنته(ر"من أنمص، فجعلتؤ الأحاديث،، 

محميانركان قال: عيينة بن فيان سعن الحارث،، بن ر بثروى  ٠٠
يريد(ُ؛ا.لا ما وييغ يريد، ما منه يأحد عينيه، بين ممثل العلم كأو الثوري 

،حماد عن الثوري حدثج ا )لممهدي؛ بن الرحمن عيلء وقال 
جتدكحك،قث للإذا سلمان: عن التتمي، ة عهليبن عمرو عن 

الترمذيملل شرح النخعيء، تم_يك اترجعة الكمال تهذب ، ١٩•ص العجلي، ثقات )١( 
ا/ْْأ.

.٦٦ص والتعديل، الجرح تقدمن )٢( 
.٦١ص تقدُته، واكديل؛/،n، الجرح )■٢( 
٠١/٠١٦١rبغداد )٤( 

الروايات.بعض به صرحتإ كما يمان، ابي بن حماد عر )٥( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء ١لمحدثؤن لإ ١٥٤

حالمكاش، عبد أبا يا قلت: بطهور((، ليس فائه ببزاق، ئئتحه فلا 
ربعي،عن حماد، عن عية، ث،: JlJl؛قال: من؟ قال؛ هدا، في المامل 

قال:ربعى، عن حماد، عن سالمة، بن حماد حدثنا قالت،: امضه. قال: 
قال:ربعي، عن حماد، عن — الدشتواثي — هشام حدئنا قلت،: امضه. 

حدثنايقول: حمادآ مع أسكأني، قال؛ ئم اعة، مفتوهم، ام؟ هش
أحملزمانا فمكثث الرحمن: عبد قال ملمان. عن عطية، بن غمرو 
فإذاشعبة، عن عندر كتاب، فى نفنرتخ حتى فيان، سعلى فيه الخهلآ 

قالملمان، عن ربحى، عن حماد، حدثنا قال: شعبة، حدثنا فيه؛ 
الثوريأن فعلمت عطية. بن غمرو عن منم؛ قال حماد وكان شعبة؛ 

حالفه(را؛.من يالِ لم الشيءَ خففل إذا كان 
شيخ،عن أحد حدثني )ما قال: شعبة عن القيالي، داود أبو وروى 

حلاما عنه، حديث، ما بخلاف ياتي - الشيح ذللث، يعني — مألئه ؤإذا إلا 
علىوحدثه مألته ؤإذا إلا يح، مسعن يحدفني لم فإنه الثوري؛ سقياف 

سفيان(سم.قال ما 

أفادنيما يقول: سعبة، معت، سالهليالي: داود أبو قال رواية: وفي 
لهسقيال وحييت، إلا فحدثني، صبماحته لقيت ثم قثل، حديثا الثوري سفيان 
به(ل"آا.حدثني الذي من أحفعل 

الفاصل:١لمحالث ، ٥١-  ٥٠ص المجروحمن، مقدمة ، ٦٥-  ٦٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
لفظه.وهدا  ١١٣٩رقم الراوي؛ لأخلاق الجامع ، ١٦٨/٩بغداد تاريخ ، ٤٠١رنم 

حاويثالترمذي: مستن م/ها، والتاريخ المعرفة ، ١٥٣، ٦٨رنم اش: عبد برواية أحمد علل )٢( 
الجرحتقدمة ، ٦٢٣ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ ، ٥٧٠٥٠^بالسنن الملحق الخلل ، ٢٩٠٨

متقاربة.وألفاظهم ، ١٤٩٧رنم الراوي: لأخلاق الجامع ، ٦٨، ٦٧وانمديل 
.٥٦٠رنم الأحري: سؤالان )٣( 



١٥٥إالتويي شقناير - ١ ١

هدافي ئحالف إنك له: فقيل حديثا، عبة ث)روى وكع: قال ** 
أحفظفيان مذعو0، قال؛ سفيان، قال: يخاشي؟ من ال: قالحديث،، 

i /)١(
•سا 

أدركرما يقول: ي، حالبن ؤهس_، ست حمص: بن حزمي وقال 
سفيان(رى.من أحفئ الناش 

الحففلفي فيان سبميم وهيسح ركان مهدي: بن الرحمن عبد ال وق
.ضضسا>ى.

لوالثوري، فيان ممن أحفعل أحدأ رأستا رما ان: القكيحيى وقال 
مفيان(ر؛ا.قال ما القول لكان جميعا الماس حالفه 

معيدبن ليحيى يقول زياد بن سفيال رممصتا على: بن غمرو وقال 
عنالعئئ، معاوية بن زيد عن الشغثاء، أبي بن أنعث، حديث، في 

من؟قال: أربحه، حالمه سعيد، أبا يا ه: منلي، ءؤ اش: عبد عن علقمة، 
أربعةكانوا لو يحيى: قال وشريلئ(، ؤإسرائيل، الأحوص، وأبو زائدة، قال: 

بنسفيان وسمعت، عمرو: قال منهم، أثبت، سفيان لكان هؤلاء مثل ألاف، 
هزلاعالرحمن: عبد ال فقهدا، عن مهدي بن الرحمن عبد نال زياد 

ا.يه(أ بأس لا والإنصاف، منهم، أئبت، وسفيان اجتمعوا، أربعة 

.١١٤٠رقم الراوي؛ لأخلاق الجامع ، ٦٥ص والتعديل، المح تقدمة )١( 
.٨٥الكامل مقدمة )٢( 
.٦٣ص تقدمته، أ/س والتعديل الجرح )٣( 
• ٦٣ص والتعديل، الجرح تقدمة وانظر ، ٤٩المجروحين مقدمة )٤( 
رنمالفاصل: المحدث ، ٥١ص المجروحين، مقدمة ، ٧٩_  ٧٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 

.٨٧الخامل مقدمة ، ٢٢٨



الهجريالثاني الغون فى العنها، اسر|من م  ١٥٦

فجعلعيينة، بن سفيان على )قدمت مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
إلاالحدث يحفظ أحد بالعراق ما فقال: المحييين، عن يالتي 

الثورى(لا/سفيان 

الثوريسفيان له: وقيل حنبل بن أحمد رتئل زياد: بن المضل وقال 
غاوْلأ(رى.الماس وأقد أحففل، الموري كان فقال: عيينة؟ ابن أو أحفئ كان 

سفيان(رم.قول فالقول مفياف، حالس من ركد معين؛ بن يحيى وقال 

المسر:اسرئ 

القراءة)روى فقال: المهاية((، »غاية في لسفيان الجزري ابن ترجم  ٠٠
حروفا.والأعمش عاصم عن وروى الزثات، ص، بن خمزة عن عزصا 
حمزةعلى سفيان قرأ حلال: قال موسى. بن اه عبيد عنه ، الحروفروى 

مرات(ر؛؛.أربغ القرآن 
يمريكاد فلا المصحف، يآحد سفيان )كان مهدي: بن الرحمن عد قال 

فأقول:هده؟ في عندك شيء أي فيقول؛ بالأية مر فربما فشرها، إلا باية 
سيء؟إ(رْا.فيها ءنال.ك يكون لا هده، مثل ثصيع فيقول؛ شيء، فيها عندي ما 

منالسورة يقشرون الدين هؤلاء يعجبه لا نيان م)كان وكيع؛ وقال 
الش(.مثل آخرها، إلى أزلها 

يخواد-اريح ، ٦٣ص تميمته، إ/جم، واكديل الجرح )١( 
تتمة.وله ه/*لأا، بغداد تاريخ ، ١٦٣/٢والتاريخ )٢( 
,١٦٨/٩بغداد تاريخ )٣( 
الهايةغاية )٤( 

,١١٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 



١٥٧إاا-قئت،ذالثفيي 

نجيح،أبي ابن نمير يصحح سفيان )كان قال: وكيع عن رواية وفي 
حزفا(أاا.حنقا كان ما التفسير من ويعجبه 

والقرآن،المناسك عن رملوني يقول: الثوري كان الرزاق؛ عبد قال  ٠٠
فإنيبهماءالم(ص.

؛•ءالم(ز بهما فإني والمنامك، التفسير عن )تلوني رواية: وفي 
تنؤثسثدم قوله: في سميان )عن الخزيي داود بن اض عبد روى 

الشكر(ر؛؛.وضتغهم النعم، عليهم سبغ قال: [ ١٨٢ه لابملثؤن حسث، 
الأيةه الإ إق ءن بع ة" ؤلأدتهت؟مغثرْ تعالى؛ قوله )في سفيان وقال 

الخكتوبايث،الصلوايت، يدعون ولا ويبيعون، يشترون كانوا قال: [، ٣٧زالور: 
الجماءة(رْ/في 

•٠ العزيزر الكتاب، من لايايتج سفيان ير نقمن كثيرة أمثلة ئعيم أبو أورد وقد 

المحدث:

عن،؛ردى 

عفة،بن محإبراهيم الأعلى، عد بن ؤإبراهم منروق، بن معيد أبيه 
سليمان،بن وآدم مبمرة، بن ؤإبراهيم المنتشر، بن محمد بن ؤإبراهيم 

.٧٩ص والتعديل، الجرح تميمة )١( 
.١١٩، ١١٧ص -قدمته، والماويل؛/؛آآ، الجرح )٢( 
٠٠٨_ 0U/Uالحية )٣( 

.U/Uالحالية )٤( 

 )o( مي١٥/٧الحالية

.-٧٦٨٧، U/Uالحالية انثلر: )٦( 



الهجرىالتالي المرن مي المتهاء اسوتؤن م  ١٥٨

حالي،أبي بن ؤإمماعل المممري، وأشلم اللبمي، زيد بن امة وأس
أبيبن وأشعث قيس، بن والأموي الثدي، الرحمن عبد بن ؤإسماعيل 
وجعفريزيد، بن وفور حكيم، بن وبهز الئخييائ، وأيوب الث—غثاء، 

اليمان،نأبى بن وحماد لمى، الئالرحمن عبد بن وحُنين الصادق، 
أبىبن وزمححة جند، أبى بن وداود الحداء، وحالي الطويل، وحميد 

بنوتند أتلم، بن وريد غدي، بن والزبير اليامحي، وربيد الرحمن، همد 
وئليماندينار، بن نلمة حازم وأبي عوقا، بن الرحمن همد بن إبراهيم 

بنصالح بن وصالح صالح، أبي بن ونهيل المحمي، وسليمان الأعمش، 
الزنادوأبي دبمار، بن اش وعبد الأخول، وعاصم بهدلة، بن وعاصم خن، 

بناه وعبد عون، بن اش وعبد ءلاووس، بن اش وعبد ذكوان، بن اه عبد 
بنالرحمن وهمد نزوان، بن الرحمن همد قيس وأبي ئجح، أبي 

الجزري،ماللئ، بن الكريم وهمد رمحع، بن العزيز ومد محمد، بن القاسم 
ر،عميبن المللث، وعبد جرئج، بن العزيز همد بن المللث، وهمد 

بنومكرمة عاصم، بن عثمان حصين وأبي العمري، عمر بن اه وهميي 
بنوعمارة جدعان، بن زيد بن وعلي مرقد، بن وعلقمة اليمامي، عمار 
ربن وعون الأنصاري، عامر بن وغخرو دينار، بن وغئرو اع، القعق

حليفة،بن وفقر الهنداني، يحيى بن وفراس العامري، وعياش جحيمة، 
دفار،بن ومحارب سليم، أبي بن ولهث، ان، ظتيأبي بن وقابوس 
لهى،أبمح، بن الرحمن تمد بن ومحمد حرم، بن هر أبي بن ومحمد 
ومخارقالمكي، لم منبن محمد الزبير وأبي عجلان، بن ومحمد 

النعمان،بن ومغيرة ي، حالبن ومغتد محلمل، بن والمختار الأحمبي، 
عمحة،بن وموسى المعتمر، بن ومنصور هابئ، بن سريح بن والمقدام 
سمدبن ويحيى عزوة، بن وهشام حشان، بن وهشام الأشجُئ، ومبمرة 



١ ١ -lj__ ،>^^١١٥٩
٠

إسحاقوأبي الئبيمت، إسحاق وأبي هميد، بن ويوص الأنماري، 
هائموأبي ١^٠١^٠، يزوة وأبي الجزمي، الجويرية وأبي المحاني، 

سواهم.وحلائق الغتدي، بمفور وأبي 

عن؛دردى 

بنوعنرو 'كهيل، بن وشلمة علاقة، بن وزياد ثابت، أبي بن حيب 
شيوخه،كبار من وهؤلاء الئنكدر. بن ومحمل لم، منبن ومحني منة، 

عباس،وابن ض، عبد بن وجرير هريرة، أبي عن حدثوه الدين وكارهم 
وأمثالهمر١؛.

شيوحه:من عنه وحدمحث، 

الجزري،الرحمن عبد بن وحصنف الضائق، وجعفر يزقان، بن جعفر 
عجلان.بن ومحمد إسحاق، بن ومحمد الأعمش، وئليمان 

أمرانه:ومن 
الحجاج،بن ونمة معاوية، بن وزهير ة، ئدامبن زائدة 

رابي•بن ومغنر كد-ام، بن وبئعر الأوزاعي، عخرو بن الرحلمن وعد 

عنه؛وردى 

يوش،بن الد عبد بن وأحمد المراري، محمد بن إبراهيم إسحاق أبو 
الثري،بن ر وبثعلية، بن ماعيل ؤإّالأززق، يوثق بن ؤإمحاق 

الأصبهاني،حمص بن والحسين عون، بن وجعفر العابد، محمد بن وثابت 

.XT-l/Vالمات*ء أعلام متر )١( 



١ ٦ ٠ M الهجريالثاني الترن هي النتهاء الععدس

الهجيميالحارث بن وحالي دليل، بن وحماد أسامة، بن حماد أسامة وأبو 
القيالسمي،داود بن وسليمان عتادة، بن وريح يحيى، بن وحلاد التضري، 

الحزيي،داود بن اض وعبد ة، ربيعبى وصمزة محني، بن والضحاك 
وقب،بن اه وعيد ر، ئميبن الق وعبد ارك، المببن اض وعبد 
سليمان،بن وعتدة الهقنعانى، رزاق الوعبد مهدى، بن الرحمن وعبد 

الرمح،،عمرو بن، ض وهميد الأس-جح(، الرحمن د هميبن، اش وهميد 
الخغدبن وعلى يحيى، أحو الأموتم( معيد بن ومحيي موسى، بن اه ومحي 
بن،وعنس—5، العنفزي، محمد بن، وعمرو - اكقاُت، من همه روى من، -آحر 

أض،،بن وماللث، عمة، بن وميصة دكين، بن، المصل م ثعيوأبو يونس(، 
المندي،كثير بن ومحمد العبدى، بشر بن ومحمد سعيد، بن مبارك وأحوه 

وأبوهشام، بن ومعاوية المقدام، بن ومص،ب الفزيابؤي، يومف، بن ومحمد 
الجراح،بن، ووكيع إمماهمل(، بن، و>مل النهدى، مسعود بن، موسك، حديقة 

أبيبن المللث، عبد بن ويحيى المقان، سعيد بن، ويحيى آدم، بن ويحنى 
وريع،بن، ويريد ي،، العدنحكثم أبمح، بن، ويزيد يمان، ب>، ويحمحا عيية، 
داودوأبو الربتري، أحمل وأبو الفناسهم،، عيد بن ويغنمح، هارون، بن ويزيد 

سواهم.وأمم العمدتح،، عامر وأبو المعمري،، سفيان وأبو الحمري، 
كلها.الفئة كب مح، وحديثه 

عته:والرواة أشياحه عدد 
منبثلاثين وسبيها مئة الثوري س—قيان )أدرك صالح: بن أحمد قال، 

من،أكس الثوري عن، وروى يخ، ثبستمئة شنها له وأحصينا التابعين،، 
ألفا(ره.عشرين 

.١٧٣١رقم الراوؤ،: لأخلاق، الجامع )١( 



١٦١إ١لثوبي ثقثا0 - ١ ١

الجوزيلابن وعزاْ سفيان، عن الرواة بعدد يتعلق ما الدمير١ا ونقل 
فإلممنؤغ، مدفؤغ )وهذا بقوله: عليه وعقب سفيان((، ))متاب كتابه في 

ألفامالبم(لأ/نلغوا 

ضعاف:رحال عن الرواية فى اهله ن
تعرفونه،لا رحل عن فيال محينكم رإذا الحجاج: بن عبة ثقال  ٠٠

•؛ دينار(ر بن الصل، المجنون شعسب، أبي مثل عن يحدثكم فإنما منه، نئبلوا فلا 
يقمثلأنه لولا سفيان، الرجل رنعم عبة: ثقال يوح؛ أبو ثراي وقال 

(ر؛ا.-كلهم الاس من يأحد عني ي- 
الفثعفاء(رْ؛.عن تروي كان أنه إلا إمام، )والثوري النثائي: وقال 

سفيان؟سيوخِ صعمة عن داود أبا )سألت الاجزي: عبيد أبو قال  ٠٠
الغتدي،ارون هوأبو اش، عثأبي بن وأبان الجغفي، جابر ال؛ فق

٢.حئان(ر بن وحيسب، _، معشبا ابى يعني - وعبيدة سالم، بن ومحمد 

شيوحه:بعضن فى حديثه درحة 

دبتار؛بن عمرد 
أصحاُب،عن معين بث يحيى )سألت الدارمي: عيد سبن عثمان قال 

.Uxr/؛الملأء أعلام سير ، ٢٢٥ص الإسلام، -اريح )١( 
.rnlUالبلاء أعلام مير )٢( 
.٦١٢١رنم اض: عبد بروايت أحمد علل وانظر؛ أ/'اآ، العملي صعقاء ، ١٤٠٢"رقم الآحرى: صوالأيت، )"ا( 
.٧٢٩ِ والتاريخ العرغة )٤( 
الترملايعلل شرح ره( 
٠٥٩١، ٥٥٦، ٤٤١رقم وانظر: ، ١٤٣رقم الأجرى: مزالان، )٦( 



الهجرىالثاني الانرن في الفقهاء المحدتؤن ف١٦٢

فقال:الثوري؟ أو عمرو في إليك أحب عيينة ابن له؛ قلثا دينار، بن عمرو 
به(راا.اعلم عيينة ابن 

البي؛إسحاق أبو 
أصحاب،أي له: وقيل معاذ، بن معاذ رممعت، النديني: بن علي قال 

٢.تكت،(ر ئم وسفيان، شعبة قال: أدست،؟ إسحاق أبي 
إسحاقأبي أصحاب عن معين بن يحيى )سألت، الدارمي: عثمان وقال 
سفيان.فقال: سفيان؟ أو إسحاق أبى فى إليلث، أحب شمه قيث،؛ الشبيعى، 

. ٢٣١وثحبة( سفيان من إسحاق بأبي أعلم أحد ما فقال؛ زهير؟ أم فهما قلت،: 
منإسحاق أبي بحدينا أعلم أحد كن م )لمعين: ابن وقال 

الثوري(رء؛.

أثست،من حنبل: بن أحمد اه عبد أبا ألمق )مزياد؛ بن المصل وقال 
أحث،فالأعمس قلت،: وشعبه. فيان مقال: إسحاق؟ أبي في عندك الماس 

هماوسعبة وسفيان أكثر، فيان مفقال: إسحاق؟ أبى عن سفيان أو إليلئ، 
الأءمش(لْا؟عنهم روى منن عنه روى من كل عن الأعمش من عندنا أسثا 

وثعبهالموري حاق: إمأبي، أصحاب )أثبتا الرازي؛ ررعة أبو وقال 
إلي(لأدأحب الثوري بينهم ومن ؤإمرائيد، 

y/؛ai,الترمذي علل شرح وانظر؛ ، ٦٧رئم الدارمي؛ تاريخ )١( 
.١٦٢، ٦٦-  ٦٥ص تقدمته، ؛/؛YY، والتعديل الجرح )٢( 
•١٦٢والتعديل الجرح وتقدمة ، ١١٠رنم طهمان؛ ابن سؤالان وانظر: ، ٨٤رقم الدارمي؛ تاريخ )٠١( 
٠٦٤ص تميمته، ، ٢٢٥؛/والتعديل الجرح )٤( 
.Y«Y'/Yوالتاريخ المعرفة )٥( 
.١٦٢■ ٠١٦٢، ٦٦ص مدسه، ٦YY٥/٤والتعديل لخرح )٦( 



١٦٣ح الئوبذ ثقاذ . ١ ١

المغثمر:بن منصور 

فيانممن منصور بحديث أعلم أحد يكن )لم معين؛ بن يحيى قال 
اكدري("'.

وجريرعبة، وثالثوري، منصورة أصحاب رأئبت الدارممى: وقال 
المح(ص.

حالي؛أبي بن إسماعل 
اكوري(أترحالي؛ أبي ن إسماعيل في إلئ الناس رأحب حاتم: أبو قال 

الأعمش:
الأعمش،عن محميال من محمعمى )ما المقال: عيد مفي يحيى قال 

محميانيمقن كان الأعمش لأن الأعمش: من أن ممت، سمما إلئ أحث، 
مالأبمفننى(رى.

أحفظحديثه من لشيء محميال رأستا )ما مهدي: ن الرحمن عبد وقال 
الأءمش(رْ/لحديث، منه 

منالأعمش بحديث، أعلم سفيان )كان المقان: سعيد بن يحيى وقال 
الأءمش(لأ؛.

٠٦٤ص تقدمته، ئ/هآ'آ، والتعديل الجرح )١( 
Y) ) الترمذي علل شرحUYUY.

YYo.؛/والتعديل الجرح )٣( 
هT,٩/٦الحلية في وبنحوه ، ٨٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
.٦٣ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 
.١٦٧/٩بغداد تاريخ م/هما، والتاريخ المعرية )٦( 



الهجريالثاني القين مى النتهاء ؛_tJ_ ه  ١٦٤

)كانيقول؛ الصرير، معاوية أبا سمعت الملأس؛ علي بن عمرو وقال 
آعلمأحدأ رأيت، ا فمالأعمش، حديث فيذاكرني هاهنا، ياتيني سميان 
منه(رأا.الأعمش بحديث، 

منالأعمش بحديث، م أحد يكن رلم معين: بن يحيى وقال 
اكوري(ص.

الأعمش؟أصحاب، أوستإ أيما لأبي: رقلتإ أحمد: بن اش عبد وقال 
فيمعاوية أبو فقال: من؟ نم له؛ قلق إلي• أحثهم الثوري س—قيان فقال: 

والعلم(رم.الكثرة 

قال:الأعمش؟ أصحاب، أثبت عن أبي رنئل حاتم: أبي ابن وقال 
الئوري(رإ،.سفيان 

فيهرْا:وأثبتهم أصحابه 
فيأحد ليس يقول: معين بن يحيى معت رمالدوري: ماس قال 
عيد،مبن ويحيى المبارك، ابن هؤلاء: به يثالثوري سفيان حدينإ 

له:فقيل م. نعيا وأبمهدي، بن الرحنن ومد الجراح، بن ووكثع 
قالعنه. يروي من هاتوا ولكن مامون، ثقة الأثجمي فقال: والأثجعي؟ 

بغدادتاريخ ، ٦٤ص والتعديل، الجرح تقدمة ( ١١
الجند:ابن موالان ، ٤٧رغم الدارمي: تاريخ وانظر؛ ، ٦٤نميمته ، ٢٢٠؛/والتعديل الجرح ( ٢١

0ا-"ا.، ١٨٨رنم 

نميمته، ٢٢٥؛/والتعديل المح ني؛ آحر، من أحرى يداين وانظر ، ٢٠٤٣رمم العلل؛ ( ٣١
.٦٤-IT■

أحرى.رواية  ٦٤ص نميمته، وني ؛/ْآآ، والتعديل المح ( ٤١
.٧٢٦-  UTT/Tالترمدى محلل ثرح ني معلولا نملا انظر ( ٠١



٠١٦٠ الثزيي اا.ثقال|

وأبوموسى، بن ض وعبيد آدم، بن يحيى فيان؛ مفي هؤلاء وبعد يحيى: 
والفريابي.القصار، هشام بن ومعاوية وقسمة، حديقة، وأبو الربئري، أحمد 
ا.صالح(ر رحل الخمري أبوداود قال: الخمري؟ داود فأبو له: ملت 

ستة:الثوري سفيان أصحاب يقول: يحيى معتا رمالدووى؛ وقال 
والأتجي،المارك، وابن الجراح، بن ووكيع عيد، مبن يحنى 
يحدثهزلأم من أحد وليس يحيى: مال نعيم. وأبو مهدي، بن الرحنن وتمد 

إنسانيجيء حتى موله، القول، فيكون الستة، هؤلاء بعص فثحالمه مفيان، عن 
ذولهما(رآا.القولت كان شيء، على اشان هزلاع من انفق فإذا بيها، يفصل 

يحيى،الثوري: فيان م)أصحاب المديني: بن علي ال ق— 
المبارك(رى.بن اش وتمد والأشجعئ، نعتم، وأبو ووكيع، الرحمن، وتمد 
سم،•ابن قول ض وهذا 

الثوري؟أصحاب أ'ؤس من المديتي: بن علي رمألت، حاتم: أبو وهال 
•ا مهدي(ر بن الرحمن وتمد القطان، يحيى مال: 

هال:الثوري؟ أصحاب، من لأحمد: رهلق بكر أبو فال و- 
علىوكيعا فدمت تإ: هلئعيم، و وأبالرحنن وتمد ووكيع يحيى 

٠.شيخ(ر وكيع هال: الرحمن؟ عد 

.٤٥١"ا/-ْأ_ ، ٢١٣_ Yn/Yالدوري تأريخ )١( 
ابنوّؤالأت ، ١٠٤- •٩ رنم الدارمي: تاريخ وانفر: م/.ا"ْ. ، ٢١٤-  ٢١٣/٢دوري التاريخ )٢( 

.٣٢٣رقم طهمان: 
والتاريحالمعرفة )٣( 
.٢٥٣ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
والتعديل،الجرح تقدمة ني؛ لأحمد، ائًثرى أنوالا وانظر ، ٤٨رنم المروذي؛ برواية أحمد علل )٥( 

.UYo/Yالترمال.ي علل شرح ، ٢٥٣ص



١٦٦
الهجريالثاني القرن في الفقهاء ال٠حاJذون ؤ

لسه؛ند 

عنيدلس وكان ة، الأئممن واحد عير بالتيليس فيان موحت|ف1ا 
وتابعهالعلأئ ويكره البخاري، قال كما التدليس قليل ٧^١، الضعفاء، 

الأئمةاحتمل الدين وهم المدلسين، من الثانية{( )رالمرتبة في الحافغل 
لإمامتهمبالشماع؛ يصرحوا لم ؤإو الصحيح، في لهم وحزحوا ندليتهم، 

زووارارما جب في تدليسهم أولقلة 
أعرف،)لا ه(( )رعاللفى الترمذي عنه حكاه فيما - البخاري قال 

س،بن تلمة عن ولا ثابت، أبي بن حبيب عن الثوري لقياف 
هؤلاءعن فيان ل أعرف لا — كثيرة شيوحآ ويكر — منصور عن ولا 

تدليشه(رأ/أقد ما تدلسا، 
قال:إلا سيئا سفيان عن كتبت رما الققان: سعيد بن يحيى قال ** 

حديثين(رما.إلا )رحدثنا((، أو ))حدثني(( 

أنلي،بلغني هشتم: إلى وكتع ركنب، المواريري: عمر بن اش عبيد وقال 
الرحم،الرحمن الق م بإله؛ فكفّتا ها، تدلالدى بهيا احاد د تف

وسفيان(ر؛ا.الأعمس يمعلاته، أمتاذاك كان 

وسفيانوالأعمش إسحاق رأبو المشوي؛ سفيان بن يعقوب وقال 
ا.قليم(ر من والتدليس يدلون، 

.١٣ص التقديس، اهل تعريف ، ١٣•صر التحميل، جامع )١( 
.A0U/Y\لربىوي علل رح ث ، ١٣•ص التحصيل، جامع )٢( 
بقية.وله ، ٣١٨رنم الق؛ همد برواية أحمد علل )٣( 
.٢١٩٠رنم اهأه؛ همد برواية أحمد علل )٤( 
آ/جم.والخارج المعرفة )٥( 



٠١٦٧ اا-تمياذالتئا 

اضفاء(ص.عن ندلس )كان الذهي: وقال 
صعق،وفيه إلا رحلا' يكش سفيان نكاد رلأ المنوي: يعقوبح قال  ٠٠

٢.الناس(ر منه فينفر اسمه، يقهر أن يكرم 

سفيانوكان صعيف، الصئاح: أبو ئجيم بن رنليمان وي: القوقال 
٢.هسيم(ر بن الصثاح أبو حدثني قال: يدئنه، لكؤب يكئيه 

شعيس،،أبو حيننا يقول: دينار، بن الهثذت، عن حدث إذا وكان 
ولأبمئيهّ.

عنحدث إذا نيان م)وكان ذكتن: بن المصل م ثعيأبو وقال 
يقول:عنه دلس ؤإذا وأخرنا، حدثنا يقول: سمع، بما مزة بن عمرو 

مره(أْ؛•بن عمرو قال 

الشامئ؟القدوس عبد عن داود أبا )سألث الاجزي: عبيد أبو وقال 
حدننافقال: الثوري سفيان عنه وروى منه، سؤ وابنه بشيء، ليس قال: 

.٢٦١سعيد(أبو 

شيئا،ينوى لا حديثه الصتي معئب، بن )عبيدة المنوي: يعقوب، وقال 
الكريم(رَا،.عبد أبو قال: كناه، عنه حدث إذا الثوري وكان 

>؛r/U.Tالملأء أيلام سر الاعتدال مزان )١( 
\.i\/Tوالتاريخ المعرفة )٢( 
٠٤٩٧٣رنم الق؛ عبد برواية أحمد علل وانفلر م/هاُ، والتاريخ المعرفة )٣( 
متروك.والضنتج المجروحين ، ٢٣٨•رقم الذ: عبد برواية أحمد علل )٤( 
.٤٦٠ص الدمثتي، زرعة أبي تاريخ )٠( 
متروك.وعو القدوس، عبد كشة سيد وأبو ، ٠٠٦رنم الآجرى: موالأيتح )٦( 
٠١٤٦-  ١٤0/٣والتاريخ المعرفة )٧( 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء اسديؤن ٍ  ١٦٨

جناب،أبي عن حدث إذا سفيان )كان داةينة بن المقتل ثعيم أبو وقال 
حية(راا•أبي بن يحنى يقول؛ 

إرساله:

رمزتلأتيقول: القطان، معيد بن يحيى سمعت المدنئ: بن علي قال 
معيد(لبن ومنيان واش إي قال: ثم الزيح، شنه عيينة ابن 

أحبمالل—٠ رمرسز يقول: محيي، بن يحيى ممعت المدينى: ابن وقال 
إلتيسمذلشان(لأا.

قيهكان لو لأيه شيء، لا شبه إبراهيم عن رمنيان القهيان: يحيى وقال 
إمنائلصاخبه(ص.

ا.باثمه(ر وأعلن ئام لثقة، عن أحدْ لوكان ريعتي رجب: ابن قال 
لوشيء، لا قال: الثوري؟ ْراميز داود: لأبي رقلت الأيزئ: وقال 

أ.به(ر لضاخ شيء عنده كان 

حديثه:كثرة 

وأحفظ،شعبة من حديثا أكثر فيان )سجزرة: محمد بن صالح قال 
آلأف(ري؛.عشرة من قريب شعبة وحديث ألفا، ثلاثين حديثه تبلغ 

صعفوه.الكلي: جناب وأبو . ٤٨٤، ٢٩٨ص الدسقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
٠٢٤٤ص والتعاليل، الجرح تقدمة ه/؛هي، بالسنن الملحق الترمذي علل )٢( 
.٢٤٤ص والتعديل، الجرح تقدمة ا/\"ما"، والتاريخ المعرفة )٣( 
١٢٤٤ص واسويل، الممح تقدمة )٤( 
ا/ْ-اّْالترمذي طل ثرح )ْ( 
،٧٦١رقم اش؛ عيل. برواية أحماس علل سفيان: إرمال، عن وانفلر . ٢٣٩رنم ١لآجرىأ موالان )٦( 

الترمذيعلل رح ش، ٢٢٦-٢٢٠التحصيل جامع ، ٢١٢دوري التاريخ ، ٥٧٣٨، ٤١٥٢
٠٥٣٤، ٠٣٣ا/-مْ، 

.١٧١/٩بغداد -اريخ )٧( 



١٦٩إليقري ١ ة شمتا . ١١

الأشجعىعند )كان يقول: داود، أبا سممت، \لآ->وئ: عبيد أبو وقال 
ا.ألفا(ر ئلائون سفيان عن يمان بن ويحيى 

يقول:الأشجُي، سمعن، التصيررآ؛; بن ماعيل إمبن إبراهيم وقال 
ا.حديث(ر ألف ثلاثين الثوري صفيان من رسمعت 
كنمن أحدث ما يقول: الثوري صفياذ رصمعت نمان: بن يحيى وقال 

ألفا(ر؛؛.عشرين عث، كمنا وقد بواحد. عشرة 

يقول:تميم، بن حلفا ممعنا منام: ين عيد مبن يومنا وقال 
؛٠نحوها(ر أو حديث ألافا عشرة الثوري سفيان من رسمعت، 

الزهري،ستة: على يدور الإسناد فإذا رنذلر>ت، المديني: بن علي قال 
والأعمش،إسحاق، وأبو كثير، أبي بن ويحيى وقتادة، دينار، بن وعمرو 

•الثوري(٦ُا سفيان إلى الكوفة أهل من الستة هزلأم علم صار ثم 

الكوفة:أسانيد أصح 
الثوري،سفيان الكوفة: إسناد رأحس العجلي: افة عبد بن أحمد قال 

اه(ر'اا.عبد عن عنقمة، عن إبراهم، عن منصور، عن 

.٠٧٢•رنم الاجري: ّؤالأت )١( 
تصحيف.)النضير(، ح/هاهث النبلاء أعلام محير في ووفر للدارقهلني والمختالف^ المؤتلف )٢( 
بغداد>ا/اا'ا.تاريخ )٣( 
٠١٦٠/٩بغداد تاريخ 1/غ1م، الحالية )٤( 
.٨٦٧، ٣٨•رنم الفاصل: اوحدُث، ره( 
بيانجامع في آثم طريق من طولة أحرى رواية وانثلر •٦، -  ٠٩ص والعديل، الجرح تقدمة )٦( 

.Y«\_Y^/rالعالم 
علىالحافنل نكت، ، ٥٥ص الحديث،، علوم معرفة وانفلر: ، ١٤٠٠رنم الراوي: لأخلاق الجامع )٧( 

ا/مآْآآ.الملاح ابن 



الهجرىالثاني القرن هلي المقهاء المحديون م  ١٧٠

بالمعاني:تحديثه 

إئيلكم؛ ئلث )لو يقول؛ فيان، مسمعت الحتاب: بن زيد قال 
٢.المغنى(ر هو رإنما رواية؛ في زاد تصدقوني(• فلا سمعت، كما أحت«دكم 

نحدثكمرإنما يقول: الثوري، س—قيان معن مآدم: بن يحيى وقال 
بالذعاني(رأآا.

كماحدئنا اف، عبي، أبا يا لسفيال: لنا صاحب )قال الرزاق؛ عبد وقال 
المعاني(ر"آ؛.إلا هو وما سبين، إليه ما واه لا فقال: سممث، 

أنأردنا )لو يقول: مميان، سمعت الفزيابى: يوسف بن محمد وقال 
واحد(أ؛،.بحدث يناكم حل. ما سمعناه، كما بالحدث نح1.وكم 
لأكشئ،)إني يقول؛ الثوري، سنيان سممتا موسى: بن اه عبيد وقال 
واحال.(رالمعنى أوجه، سبحة من الحدين، 

وتعديلأر٦؛:جرحا الرحال في أهواله من 
بنوسميان الثوري، سقيال الث )سالقطان: صعيد بن يحيى قال  ٠٠
الحديثفي ينلط الرجل؛ عن الحجاج، بن وثمة أنس، بن ومالك، عيينة، 

أمزْ(•بين أَمزْ، بين قالوا؛ فيه؟ يكدب أو 

:•/•VTالحلة ، U،U/aبالن >_ JLJ1الترمذي علل رنم اف: ب بروايت أحمد علل )١( 
.٦٩٤رنم الفاصل: المحدث )٢( 
.VV'/Tالحلة )٣( 

.W'iرقم الراوي؛ لأحلاق الجامع )٤( 
.UY/Uالحالية ره( 

٠٨٣-  ٦٩ص والتعديل، الجرح تقدمة في فصلا حاتم أبي ابن له أخرد )٦( 



١٧١إاا-ققانالثؤري 

الحديث؟في يتهم أؤ يحقق، لا الرحل عن )مالقهم رواية: وفي 
أمزه(راا.نتن جمتعآ: لي فقالوا 

حديثه(رآلتمثل كدب )من سفيان؛ قال 

غيرعن ثقه حيفك رإذا يقول: الثوري، محمعت، الرزاق: عبد وقال 
ئقهحديلث، ؤإذا تأحد، فلا ثقة عن ثقة غير حديلث، ؤإذا ئأحد، فلا ثقة 

عنثقةقخدة(سم.

منكثير بن عباد إل الثوري: لفان زقلت المبارك: بن اقثه عبد وقال 
تأحدوالا للناس: أقول أف مثري عفليم، بأمر حاء حدث ؤإذا حاله، ئعرفث، 
ش(ر؛؛.شان: قال محه؟ 

لهماستعملنا الكدمب، الرواة قعمل ام)لما الثوري: سفان وقال 
الأريخ(رْا•

فقاللقتادة، حديئا عثة لئسفيان )ذكر الهليالى؛ داود أبو ال قص 
قتادة(لا"ا.مثل الدنيا في وكان سفيان؛ 

قهئلبن تلمة )حدثنا قال: الثوري فيان معن المبارك، ابن روى 

١،رقم صالح: وبرواية ، ٤٦٨٤رقم اه: عبد برواية أحمد عالل ، ١٧ص ملم، صحيح مقدمة )١( 
زرعةأبي تاريخ ، '٩/٥٢٧بالسنن الملحق الترمذي علل  iWiرقم لأحمد: داود أبي وسوالات 
متقاربة.وألقاغلهم ، ٨٠١، •٠٨رقم الفاصل: الحل.ث •٢، المجروحين مقدمة ، ٤٧١الدمشقي 

.٢١المجروحين طدمة في وبنحوه ، UT/Uالحالية )٢( 
.TUYوالتعديل الجرح تقدمة )■٣( 
.٨٠٢رقم الفاصل: الحدث في وبنحو0 ، ١٧ص لم، مصحيح مقدمة )٤( 
•٦(.)النؤع  ١٠٨*الصلاح لابن يلوم ، ٨٤ص الكامل، مقدمة )٥( 
.٧٥ص والتعا-يل، الجرح تقدمة )٦( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن لمي ١٧٢

وكانئات أبي بن حبيب وحدثنا — قبصته وشد — الأركان من ركنا وكان 
_أوكلمةسا(ص.دعامة 

بنإسماعيل ثلاثه: الناس )حماظ قال: سفيان عن البارك، ابن وروى 
مدمبن ويحثى العررمي، شيمان أبي بن الملك وهمد حال—د، أبي 

الأحول،وعاصم التئمي، ئليمان ثلاثة: البصريين وحمامحل الأنصاري. 
أحمظهم(رى•عاصم وكان هند، أبي بن وداود 

الكريموعبد منصورأ، )رأيث اكوري: مفيان لي قال عيينة: ابن وقال 
الدينالأعين هؤلاء ا دينار؟ بن وهمئرو الفغنيائ، وأيوب الجزري، 

المؤمنينأمر )شبة يقول: سفيان كان مهدي: بن الرحمن عبد وقال 
فيالحديث(ا؛ا.

عيينة؟بن سفيان عن اكوري سفيان )سئل البارك: بن ض عبد وقال 
فقال:سليمان؟ أبى بن اللك، عبد عن وسئل الأحدين. أحد ذاك فقال: 

ميزان(ص.ذاك 

قال:الجوزحانئ، يعقوب بن إبراهيم عن حاتم، أبي ابن وروى 
رسئلالمبارك: بن اف عبد قال يقول: شقيق، بن الحز بن علي سمعت 

•٨.، ٧٢ص واكُاويل، الجرح تقدمة )١( 
.٧٣-  ٧٢ص والتعاويل، الجرح تقدمة )٢( 
.٧٣-  ٧٢ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
.٢٤٠الكبير؛/التاريخ )٤( 
الجرحتقدمة انظر نفلير. له ليس الأحدين(؛ )أحد ومض . ٨٢ص والتعديل، الجلح تقدمة رْ( 

٠٣٣والتعديل 



١٧٣^ اا_تميالالأؤط 

قزئيهوائموا عنه، حدوا فقال: الشامي؟ يزيد بن يور عن سعيد بن سفيان 
،.١١—(مدريا كان أنه عني ي— 

كداب،فقال: برحل، الثوري س—قيان مع )محررُت، مهدي: ابن قال  ٠٠
فكت(رم.عنه ص أن لي يجد لا أنه لولا واهِ 

صمعتايقول: أبى، معت سصموان: أبى بن عثمان بن محمد وقال 
الكذب(رم.أركان من ركن فاحتة أبي بن )ؤوغ يقول: الثوري، سفيان 

له:فقيل الكلي، اثموا الثوري: سفيان لنا )قال عتيد: بن يعلى وقال 
ىوبه(ر؛؛.من صدمه أعري، أنا قال: عنه، تروي فإنلثظ 

بنمحمد علينا قدم قال: يونس، بن ي عيحدثنا مشهر: أبو وقال 
الرحل،لكم أحبر حتى دعوني الثوري: فيان سلنا فقال العراى، معيد 

ا.كلاب(ر الرجز فقال: إلينا، حرج ئم عليه، فيحل 
ذكرناه.بما منه نكتفي محلويل، باب وهدا 

الحدبث،:علوم في أهواله من 
سلاح)الإسناد يقول: الثوري، سمعت، حشان: بن الصمد عبد قال  ٠٠

يقاتل؟!(رآا.شي؛ ماي سلاخ، معه يكن لم إذا المؤمن، 

.٧٤-  ٧٣ص واكديل، الجرح تقدمة )١( 
٠٢١ص المجروحى، مقدمة )٢( 

آ/ه.دالكامل \/س العملي ضعفاء ، ٣٦٨رقم الأجري: سؤالان )٣( 
.0Un/باض الملحق الترمذي علل )٤( 
علىالخنمرو قتله بالمصفوب، المعروف هو معيد بن ومحمد . ٧١- ؛/•U العقيلى ضعفاء )٥( 

وحننته.الزئدقة، 
.٢٧ص المجروحين، مقدمة )٦( 



الهجريالثاني الترن مي النتهاء انميوثؤن 0  ١٧٤

بمتزلإ)الإسناد ئال؛ سمّان عن الحارمحس،، بن بسر وروى 
الثهادة(را؛.

يجزئ،لا مثله فلأن عن فلأن عبة: ث)قال الجراح: بن وكح وقال 
بالعنعنة.الرواية يريد: يجرئ(لأأا. الثوري: سفيان وقال 

الثوري،سفيان عن يذكر الأثجؤ، سمعت ذو>\ع: بن الوليد وقال 
الجفظالرجل على الغالب كاف إذا أحد، العلهل من يملن يكاد رليس قال: 
ترك(ام.الغلط عله الغالن، كان ؤإذا علط، ؤإن حافق فهو 

هدهرحدوا يقول: الثوري، سفيان ممعت الجناح: بن زوال قال  ٠٠
إلاتأحدو٥ فلا ام الحر ٠ الحلال قاما المثنحة، مر•, , القضايا وهذه ^١^، الآ 

فيهمنالقص(رى.١^ يعرف، عئن 

العالم،على قرأت رإذا يقول: الثوري، ممعمت، موسى: بن اه عبيد قال 
حدقا(رْ؛.تقون: أن بأس فلا 

العالمعلى )قراءثلثج الثوري؛ فيان مقال مومى: بن اش عبيد وقال 
سواأ(ص.طيك وقراءته 

.١٦٦٨رقم الراوي: لأخلاق الجاعع )١( 
.٣٠٢٦رنم اض: عبد برواية أحمل. علل )٢( 
٣٩٩/١ّئلالرطىشرح )٣( 
وانظر:. ٤٤٩، ٤٢٣رنم الفاصل: في وبنحوْ ، ١٣٠٠رقم الراوي؛ لأخلاق الجامع )٤( 

\اص.الترمذي علل شرح 
رقماراوي: لأخلاق الجا،ع العلم(، ني حاء ما )باب،: العلم كتاب، - الفتح البخاري، )ه( 

٠٤٦٤رقم الفاصل: واJحدث، ، ١١٦٠رقم واتفلر: ، ١١٦٢
.٦٠٥رقم الراوي: لأخلاق الجامع وانثر: . ٢٨٢١/ِوالتاريخ المعرفة )٦( 



٠١٧٥ الئمحي -تخاف ١١

وشعبة:سفيان بين مقارنة 

سعية،من إلئ أحب أحد )ليس الققان: مد مسبن يحيى قال  ٠٠
ا.مفيال(ر بقول أحدت مفيان، ؤإذاحالفه عندي، أحد يعدله ولا 

•بالرحال(لأا وأعلم معبة، من أثث سفيان ركان المطان: يحيى وقال 
عيد،مبن يحيى رممعتا الباهلئ: حلاد بن محمد بكر أبو وقال 

ولوكانبالمحاباة، الأمر ليس قال: وثية، سفيان عن وسألوه يقول، 
كتاب،إلى يرمع سفياف لتقدمه، سفيان على سعيه لقدمنا بالمحاباة الأمر 

يختلفان،رأينائما قد أحفقهما، فيان ومكتاب، إلى يريع لا وثمة 
ّفيان(رآ؛.قال ما عر الأمن فوحدنا 

وسمة:سفيان عن يسال ئعتم أبا )سمعت الدمشقي: زرعة أبو قال 
ثعيمأبا فرأيت قولأ. ذللث، في أصحابنا بعص قال فقال: ألت؟ أيهما 

فيحطا أقن قياف سأن وكيع: وقول فيه، قوله أن إلى يدمث، 
الحدي.ث،(رى.

للإسنادأحفق )صفيال قال: حنبل بن أحمد عن هلاو_،، أبو روى  ٠٠
متمة(رْا.من الزجال وأسماء 

سفيانيختلم، )ليس يقول: داود، أيا ٌمعتا الأجزي: عبيد أبو وقال 

،٢٢٤٨والتعديل الجرح ، ٧٥٠-  ٧٤٩/٥بالسنن الملحق والعلل ، ٢٩٠٨حديث الترمذي: سن )١( 
.١٦٦/٩بغداد تاريخ 

*٣٦\'إ*والحلة آ/هاآ، الدوري تاريخ واتفلر: ه/آا*ا، بغداد تاريخ )٢( 
.n،/nالحلية )٣( 

٠١٦٦/٩بغداد تاريخ ، ٥٨٠ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )٤( 
٠٦٦ص نميمته، أ/أآآ، والتعديل الجرح )٥( 



١٧٦  M الهجرىالثاني القرن غي الفقهاء المحاوئؤن

حمسنمن أكثر فى شعبه وحالمه صميان، به يظفر إلا شيء في وشعبة 
سفيال(را؛.قول، القولا حديثا، 

إسنادفي عبة تمن أحفئ الثوري )كان رازي: الررعة أبو وقال، 
ض(رى.وفي الحديث 

وشعبةالثوري احتلف ؤإذا شعبة، من أحففل رسميان حاتم: أبو وقال، 
فاضى(ص.

الحديث،شهوة عليه علب قد الثوري ركان أيضا: حاتم و أبوقال 
أحمفل(ر؛ا.الثوري وكان وبالرجال، بالحديث، أبصر شعبة وكان وحمقه، 
ولمشعبه عنهم روى الدين الرجال »العلل(( في أحمد الإمام ذكر وقد 

ا.شحبةز عنهم يحدث ولم سفيان عنهم روى والدين سفيان، منهم نمغ 

اتقتيم؛

ويفقههاالاثار بروي الكار، المحدثين اء فقهمن الثوري سفيان 
فيئخالفه نن ومدر ير، النمإلى فقهه هي نمل وكان بها، ويحتج 
يرلتفيصحبونه الناس وكان لحيته، ت، تنبولم تمتي اٌوقد الرأي، 

زماناالناس من ة ءلائفعليه بقي معروف،، مذهت، ه لوأصج الحدبث،، 
))مصنفه((،في الرزاق، عبد تشميده أقواله س كثيرأ حفظ وقد محني. ثم ؤلويلأ، 

٨.رنم الاجري: سؤالان )١( 
.٢٢٥؛/والتعديل الجرح )٢( 
.٦٦ص والتعديل، الجرح نقدية )٣( 
.١٢٩-  ١٢٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
.٢١٠٩٤^١، رم محياه: برواية العلل ^^لر؛ )٥( 



١٧٧ؤ اا-ققافالئذبم 

فيالترمذي أكئز كما ))الصحح((، من مواصع قي بارائه البخاري واحتج 
وأهواله.اجتهاداته دئر من ))المنن(( 
٠٠ Jli ، الشيعي - إسحاق أبو )ألقى العجلي: اش عبد بن أحمد-

الماعة،فصالها الثورتم، الغلام كان لو فقال؛ ميتا، فيها يصنعوا فلم فريفه، 
حدمحناأنت مفيان: قال وكدا؟ كدا في تقوذ U له: فقال سفيان، أقبل إذ 

وفلانوكذا، بكذا عود مابن عن حدقنا والأعمش وكذا، بكل.ا علي عن 
ألافهتسلها، ساعة من ئرون كيف إسحاق: أبو فقال وكذا، بكذا فيها حيفنا 

مثاله(ص.تكونون 

مسألة،فتداكروا لنر، أبي ابن خلقة في ركنا صالح: بن الخن وقال 
قريبافجلس فجاء حسن: قال عليه، ألموها فقال: الثوري، فيان موهللع 
وبينبينه فيما هث اه يحمد معته قفيها، فأصاب، فيها، فأجاب، منى، 

•_(رآ؛ العلم يعني — بنية يْلله أراه فكنت حس: قال نضمه. 
منروق،بن سعيد عن عبه، ث)حدينا القنالئ: داود أبو وقال 

سفيانأبو فقال: روق؟ مبن سعيد من يشهنام، أبا يا رحل: له فقال 
الفقيه(رم.الثوري 

معمتحمقال: يونس بن أحمد )حدئنا الدمثقى: ررعة أبو وقال 
أفقهكان لأحمد: قلق الناس. أفقه فيان سكان يقول: مل.امة، بن زائدة 

/>؛(الماس(ص.وأعبد الماس، أفقة كان تعم، قال: الماس؟! 

قاطع.نمل بكلام مها الخئم نثن أي ونملها: . ١٦٣- \<اي\ بغداد تاريخ ، ١٩٣العجلي ممات )١( 
•٥٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
SoAhالحلية )٣( 

ومرْت، الأول القمل ٣ْ ٧/٦اليات وفي ، ٥٧٩، ٤٦٧ص الدمنتي، زرعي أبي ت\ويخ )٤( 
مرْ.خر من أكم وثمة ، ٢٧٠، ٢٥٤؛U/U ،Y»اوروا ش الدعص 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المعدتؤن م  ١٧٨

منأفضن اء الفقهمن عندي أحد )ما المبارك: بن اه عبد وقال 
ا.عون(' بن اف عبد ما أدري ما سعيد، بن سميان 

علىهدان احضع )إذا يمول؛ المبارك، ابن كان الديني: بن علي وقال 
آ.—(ر حنيفة وأبا سميان يعني — قوي فذاك ثيء، 

العرب؟فقيه من لأبى: )قالت، ليمان: نبن المعتمر بن محمد وقال 
الئوري(رم.سفيان قال: 

فتداكرا-ثنزيج، وابن اكوري منياف )اجتمع المديني؛ بن علي قال  ٠٠
فقالمنه. يتومحأ لا سفيان: وقال منه، نتوصا جريج: ابن فقال الدكر، مس 

ابنفقال عليه؟ كان ما منتا، بيده أمتلئ، رجلا أن لو أرأيث له: سفيان 
ألقاهاما فقال: الدكر؟ مس أو المني أكر، فأيهما قال: يدم، ينسل جريج: 

الثيءلاو(^ا.إلا ، ibUعلى 

تمعناوقد الثوري، سقيال نصحب، )كنا قال: حنان بن نليمان وعن 
.الحدي،( تفر منه نريد إنما منه، تسمع ممن 

فيانس)وكان قال: رريع، بن يزيد محمعتؤ المنهال: بن محمد قال 
راوياميا(ص.

{</_بغداد -اريخ را( 
.٢٤٧- \■ i-\fvالنلأء اخملأم صير )٢( 
٠٢٦٢، ٥٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
.١٥٧/٢اJعرغةواكاريخ)٤( 
.٣٦٧_٣٦٦/٦الحلة )٥( 

.٥٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٦( 



١٧٩إاا.ئقانااأؤوي 
■٠—'  ٠٠

يحطولما يشتفتى، بمكة الثوري ~٠ت رر١ُقال؛ مشلم بن الوليد وعن 
بعد(رُوجهه 

يمتي،وهو إلا الثوري سفياف أدقر )لا الطنافسي: عبيد بن محمد وقال 
والرحلالمراه بنا )مر الكثامحب، فى ونحن أانه، مبعن مند الكر 

٠محمسؤما ، ئثفتوه لمفان إلى فترٌدونتا 

إليهيننب الذي الشيح رئثور أبا سمعت العطار: سهل بن علي وقال 
بنالزبير مكة في بالزي الثوري فياف -ررأيث قال: زنثور، أبي مكة 
عليه،ئرذ قضايا في الثوري يستفتي والزبير القضاء، على والزبير عدي، 
به(ل"آاويقضي الثوري، ويفتيه 
رإئمايقول: الثوري، منياف سمعت أسامة: بن حماد أسامة أبو قال  ٠٠

بمنه('؛/ان إنفكؤ الصديد فأنا الثقة، عن الوخص عندنا العلم 
رأيثرإذا يقول: الثوري، فيان حمممنن، رّغيامثج: بن حمص وقال 

٢.ئنهه(ر فلا غيره، ترى وأنت فيه، احئلم، قد الذي العمل يعمل الرجل 
ررالحاللفي الترمذي عسى و أبالحاففل ام الإماق ّوقد 

التيالفقهية، اختياراته في الثوري، فيان سإلى إستاده الصغير((لا'؛، 
))السنن((.كتابه في أودعها 

.٠٦ص تقدمني، والتعديل؛/؛YY، الجرح )١( 
.Tov\/الحية )٢( 

.٨٣ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
r\U\-/الحالية )٤( 

.riA(■/الحلية ره( 

اولحقباسمه/أملأ.العلل )٦( 



الهجريالتاني المرن في النتهاء المحوتون م ١ ٨ ٠

فييكر - - عيسى أبا أن )اعلم التجلي: زجب ابن الحاففل قال 
فيان،ك هورين: المشالحديث أهل فقهاء من كثير مذاهب الكتاب هدا 

٠•ر ؤإمحاق...( وأحمد، والشافعي، ومالك، المبارك، وابن 
ر)علومكتابه من ستين(( الموفي أ)الوع في الملاح ابن الحافقل وقال 

معيدبن سفيان نهت: المنوعة ة الخمالمداهي، رأصحاب الحديث((: 
حنل(ص.بن وأحمد والشافعي، حنيفة، وأبو أنس، بن وماللث، اكورى، 
يعني:؛. نفيانئون(ُ الرابع القرن آحر في روحي رحب: ابن قال 
الفقه.فى سفيان من.من، ين.هبون 

واحتياراتهأقواله من عيونأ لأوريت ذلك، ولولا الرحمه، ظالت، وقد 
الفقهية.

اسم:نثره 

علمهوانتشر وغيرها، واليمن ومكة والصرة بالكوفة سفيان حدث 

وعمشكبار، جهابذه حلمته ولارم العفير، الجم عنه وحمل الأفاق، في 
مئةحمحلقته في اجتمع ولربما الحديشر، وطلية بالعالماء ه مجلث
يمجرفكأنما حدث إذا وكان عالمه. ويكتبون حديثه شمعون مس، 
وبلغحفظه. من حديث، أربعمئة الواحد المجلس في أمتى ولرثما بحرا، 

ولقدفيحدثهم، الحل.بث، أصأحارء_، بيوت إلى يدمي، كان أنه تواضعه من 
نحث- تواصغه يختبر - ص ليحل يأتيه أن أدهم بن إبراهيم إليه ل أرم

شرحءاللمطيا/س.)١( 
.٣٦٠/٢اراوي تدريب باحتمار،  ٣٨٤ص الحديث، علوم )٢( 
الذهبشذرات )٣( 



٨١ ١ ٠ المحي ئمحاذ - ١ ١

القشةمن حشي عليه، الناس ازدحام رأى وعندما ه فحينوحاءه إليه 
الحديثحئ، على إناله من وبغ إ إلي؛ احتج ف، إيا ومال؛ والتجب، 

الهتماوفى أحاديث،، بعشرة حنانة فى القثنان يحيى حدث، أن ونشره 
فقصوهدا العيادة، أحن س الناس تعليم أن يرى كان فلقد أبضا، بعشرة 
عميث،•دفهم دفتؤا، 

ويؤئرة، القبلمتقبلا يحديث، كان أنه اكحدبث،: في آدابه وس 
العلميضع لا ممن الناس أسافل ؛حدبث، ويكرم الدراية، وأهد الئئقنين 
وجهه.غير على حمله منه ويخشى مواضعه، 

صأعلم )لا يقول؛ الثوري، محنيان سمعت، الجراح؛ بن وكيع قال  ٠٠
العلإ(رأ؛.المار بملم أن س أفضل شيئا العادة 

بخلرمن يقول؛ الثوري، نيان سمحممتذ المراري؛ إسحاق أبو وقال 
به،بمنع ولا يموت أن ؤإما نحفظ، ولا ينساه أن إما بثلاث: ابتلي بعلمه 

أ5سه(رآا.ئدهب، أن ؤإما 

بكروأبو د يزيبن محمد حدئن—ا الحواري، أبي بن أحمد ال ون
له:فقال حماعه، وحوله سفيان، رأس على ففيل روقف، قالا؛ الأنلمي، 

قال:[، ٠٨ريونس: ه تممن هوحترينا ؤغيمتهءثذه هؤ 
القرآندواء ناحد حتى أبدأ، نفرخ لا واف؛ علي، أبا يا فيان؛ سله فقال 

القال_ا(رلإا.داء على فنضعه 

.٥٦\إ\د العالم بنان جامع )١( 
.٤٧٩رقم الراوىً لأخلاق الجامع )٢( 
.٧١_ U-/Uالحلية )٣( 



١٨٢  U الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحدتون

فينثدازى بابه على ونحن سفيان )حرج الزرقاء: أبي بن زيد وقال 
تدرونلا فإنكم العلم، هدا بركة تعجلوا الشباب، معشز يا فقال: النئخ، 
بعضا(زا؛.بعفنكم ليفد منه، توملون ما ئئلغون لا لعلكم 

معت،رس قال: الحنثسى، يزيد بن محمد حدئنا سعيد: بن منيبة وقال 
اشينفع أن رجوت العلم، من عندك ما نشرت، أنلث، لو لسفيال: قال رحلا 

نهلاو_اباليي أعلم لو واش، سفيان: قال ذلكؤ، على فتنحر عباده، بعض به 
بمافأحييه منزله، في آتيه الدي أنا لكنت اش، عند ما به يريد العلم هدا 

ا.به(ل اش ينفعه أن أرجو مما عندي، 
الشئتاني،عمثة بن الوليد حدينا الأحنستي: عمران بن أحمد قال ٠* 

إلىحروحه قبل وذاك - ا مجلملما حلمث لو سعيد: بن لسفيان رقيل قال: 
ا.حديث(ل ئلأنمئة بيدي فكتبث ابتدأ، ثم القئله، فاستئثل — البصرة 

ركانيقول: حنبل، بن أحمد اش عبد أبا سمعت، زياد: بن المصل وقال 
مناليوم، في حدبن، أربعمئة حديث،، ئلاثمثة بالكوفة يحدث، سفيان 

فتكئبون.يقومون ثم يحفظون، الحمامحل فكان كتاب، له نكى ولم حفظه، 
صدة،الخيعل فى عمد بحد؛ث حديث، فإذا حمفلآ، يأحذ يمان بن يحيى وكان 

حديثا.وكشب، عقدة وحل حديثا، وكن—، عقدة حل سفيان، عنل. من قام فإذا 
ألواحه.في وسر ما ه عتيحمل فكان الألواح، في يكش_، ثمم أبو وكان 
/)؛(يكون(ر؛ا.ما أصح فهو كتابأ، يكشج، أن إلا حمته يحمل لا الأثجحي وكان 

ونختلف.تتمارى أي )نتدارى(: قوله . ١٤٩٢رقم الراوي: لأحلا3، الجامع ؛"/•مام، الحلية )١( 
.T-A/V، ٣٦٩/٦الحلية )٢( 

.٦٦ص وااتعل.ول، الجرح تقدمة )٣( 
١ ٠٧٨رقم لأحمد: داود أبي ومرالات ، U/؛U؛ واننلر: ، \/\XUوالتاريخ المعرفة )٤( 



١٨٣إ\دؤإرؤ؛ ن قمتا ١ ١

منفثر فما محة، بمكة سفيان )أقام قال: ماعل إمحبن موئل وعن 
أصحابمع يجلس كان المغرب، إلى العصر بعد من وى مالعبادة 

عبادة(لآا.وذلك، الحديث، 

عاليهئر وقد بمكة، الثوري س—قيان )رأيت فيم: بن حالف وقال 
صعراه يكون أن أحاف راجعون، إليه ؤإئا فب إنا فقال: الحديث، أصحاب، 

مئاإي(أآ؛.إلى احتيج حيث الأمة، هده 
عنركبت، يقول: الرازي، يهران معنا محميد: بن محمد وقال 

فقال:له، ذلائs فدكرت( الديات، كتاب مني فضح أصنافه، الثوري سفيان 
طافمكة، يحل فلما فحج، ءليائ،. أمله حتى لي فادؤر حاليا وجدتني إذا 

فيبابأ الكتاب، علي بملي فجعل فدكرته، اصهلمعر، نم وسعى، بالبيت، 
حمظه(رم؛.من جميعه أملأ0 حتى باب، أئر 

يبتدئهمبعئملأل، حدث ربما سفيان ركان ربيعة؛ بن صمرة وقال 
وربما— ه نفمن يعجس، — العيون انفجرت العيون، انفجرت يقول: 
قلانعولايتك، من لك، حير هدا له: فيقول الحديث، الرجل حدث 

وءتمور(ر؛/

هدافقال: سيئا، رجل على أملى الثوري س—قيان ررأيت، وكيع: وقال 
الئى(>ًا.ختلكسولألآك 

.٢٣٥الإسلام تاريخ ني ت وبآطول، ، rvU/Uالنلأء أيلام سر )١( 
.1M/U'r\a/الحلة ، ٦١١ص الدمثمي، زرية أبي تاريخ )٢( 
MU/Uالملأء أيلام سر )٣( 
.١٩١•رقم الراوي: لأخلاق الجامع وانفلر ، ٣٧•- الحالية )٤( 

\-/-Urالحلة ( ٥١



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن ف١٨٤

ائتونيلتا: قال شان علينا قدم )لما الصنعاني: رزاق العبد وقال 
يكتب،هو فكان يوسف، بن بهشام فانيتاه الكتاب، حفيف يكتب، برحل 
ننخه(را؛.حتى الكتاب حتمنا مغ فإذا الكتاب، في ننظر ونحن 

سفيانرمكث يقول: الرزاق، عبد ممعن، المديني: بن على وقال 

يومآ(رم•وأربعين ثمانية علينا يملي 
أبيبن عاصم )رأيت، فيان: سأحو عيد مبن المبارك قال  ٠٠
صغيرأ،أتيتنا سفيان، يا ويقول: تمتفتيه، سفيان إلى يجيء النجود 

وأتيناككبيرآ(لى.

أنرأيت، لو اه، عبد أبا يا فيان: ل ت، فقالبمكة )كنت، القريابى: وقال 
لي:قال إلي، أح—ب كان تحييني ١^؛-؛، على الكوفة، إلى معلثج أحرج 

وربماعلي• بملي فكان بمزبه، أو معه ونزلتا معه، فخرحتإ قال: فاحرج. 
ؤإذافاسمع، اذهن، له: فاقول محي، فتعال، شيح، إلى أذهب، أن أريد قال: 

ذلك(ل؛ا.يفعل فكان قال: عنه، أتت، فحديثي رحعت، 
وأربعينميع منة اكوري قيا)it س)حالت يقتن: بن الهصل وقال 

نوحمحمى سه الكوفة من حؤج حتى صنن، يماني حالممته ومئة، 
نُتإ(رْا.حتى الكوفة إلى ظذ ما واه فلا ومئة، 

الق:عبد برواية أحمد علل وانظر؛ ، ٧٧١—  uu*/Tالترمذي علل شرح ، ٧٢١/١والتاريخ المعرفة )١( 
.٢٧١ت ٧١/٩والتعديل الجرح ، ٢٥٤٥رقم 

والتاريخالمعرفة )٢( 
.١٦٣/٩بغداد تاريخ ، ٣٥٧/٦الحلية ، ٨٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
باختصار. ٧١٩/١والتاريخ المعرفة )٤( 
م٢٨/١.١والتاريخ المعرفة )ه( 



١٨٥ؤؤالأإبي اا-ئعناو|

الثوري،شان إلى أقعد )كنت المارك: ابن لي قال الرزاق: عبد وقال 
عندهأقعد نم محمعته، وقد إلا ثيء علمه من بقي ما فأقول[(: فيحدث، 

ا.ثيئا(ر علمه من سمعت ما فأقول: فيحدث، آحر، مجلسا 

أله،أسسفيان أتيت اك_يأ، أعياني إذا ركنت المارك: ابن وقال 
بحر(امن أغتمئه فكأنما 

ركانمهدي؛ بن الرحمن عبد د والان حشبن مهدي ال وق
بالليليوما، عثر حمسه أيام، عشره ■قيان عند يكون الرحمن عبد 

سفيانفيقول: الرم، فى قيان رمولط حاء اعه، مجاءنا فإذا والنهار، 
إليه(ر"آا.ويدهن، فثدعنا ندعوك، 

سةرحججن، مهدي: بن الرحمن عبد ال قحنبل: بن أحمد وقال 
أربع،سنة وتزؤحتا ثلاث، وسنة وحمين، اثنتين وسنة ين، وحمإحدى 

سفيان(رألقى كلها وتع، وثمان، وسبع، وست، حمى، سنة وحججت، 
_(ُسفيان من يعني - فأسمع فيها ألقاه ركنها وفيها؛ أحرى، رواية في وبنحوْ 

عرضيقول: مهدي بن الرحمن عبد رسمعت، سنان: بن أحمد قال  ٠٠
إلايختلفا لم لا، قال: صعقا، هذا في كأف _Jl،: سفيان، على تحبه زائدة 

أحاديث،(؛عثرة قدر في 

.Ur/Uالحلية ، ٥٠ء  ٤٩ص المجروحين، مقدمة ، ١١٥ص والتعديل، الجرح تقدمت )١( 
• ٥٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
•٢٥٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
الإرشاد'ا/*اْ.ني معين ابن طريق من أحرك( وانظررواية \/\س والتاريخ المعرنة )٤( 
•٠٣١لنم لأحمد؛ داود أبي سؤالان وانظر؛ ، ٤٠٧٩رنم اه: مد برواية أحمد علل )٠( 
'٠•ما المجروحين، مقدمة ئي أحركا رواية وانظر •٨، ص والتعديل، المح تقدمة )٦( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحدتؤن لمي ١٨١

لى)قال قال؛ معيد، بن يحيى مت ممنزهي: بن مندد وقال 
بيتصغ أن تريد له: فقالت فيها، أنظز بتكسالئج اثنتي معيد: بن سميان 

أنيلودذُت، يحيى: ال قزائدة؟! صز وما قال: بزائدة؟! صتعث كما 
كتفعلت(ص.

فجلسبالكوفة، وأنا حالي أبي ابن ات )مأيفبما: المطان يحيى وقال 
عنأحديلث، حتى حد يحيى، يا فقال: الجنازة، ننتفلر سفيان جنبي إلى 

وكنت،بحشرة، فحدنني بشيء، منها مع تلم أحادث، بعشرة إسماعيل 
يحيى،يا فقال: الصما، على الثوري سفيان فلقينى الأوزاعى، وبها بمكة، 
عنهأحديلثج حتى نحمخ لا اجلس، قال؛ نعم، قلت،: الليلة؟ الأوزاعي جرج 

يدعنيفلم منه؟ أنا سمعت، ء محي وأي قلت،: ، بشيء منها مع تلم بعشرة 
بواحد(رأأ'.منها أمحمع لم ، أحايين، بعشرة حدقني حتى 

الأعمش،موت بعد الثوري سفيان رلقينى الضرير: معاوية أبو وقال 
منمت حملي: قال نم ح1لكا؟ كيف محمد؟ يا أت كيف لي؛ فقال 

يحدثنيفجعل لا، قلت،: كذا؟ منه معت ققال: لا، قلت،: كذا؟ الأعمش 
رم/أسمعها( لم أني علم كأنه باحادين، 
أصحابيأتني لم )لو يقول؛ فيان، سسمعت يمان: بن يحيى وقال 
؛•بيوتهم(ر في لأتيتهم الحديث 

٠٨٠ص والتعديل، الجرح تقدمن )١( 
•٦٠ص والخيل، الجرح تقدمة وانظر ، ٢٤٨-  ٢٤٧٧الملأء اعلأم سر )٢( 
سة،عشرين الأعمش زم حازم بن محمد معاؤيث وأبو . ٦١- •٦ ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 

وشعبة.سفيان بعد أصحابه أنبث وكان 
،٤١رنم الفاصل: المحدث، ني: أحرى رواباُن، وانثلر العلم بيان جامع أ/آآ'ا، الحلية )٤( 

.٧٧٧رنم الراوي: لأحلاف، الجامع ، ٤٢



١٨٧إالمودي - ١ ١

)نعثقال: الرحمن، عبد بن اه عبد ا حيننحتتق: بن اه عبد وقال 
إليهتبعث لإبراهيم: فقيل يحدثه، يجيء سفيان،، إلى أدهم بن إبراهيم 

فحدئه(را؛.فجاء قال: يواصعه. أعلم أن أرديت، قال: يحديلث،؟! حتى 
وحدناإلا شيء عن الثوري سقيائ، سألنا رما شويد: بن أيوب، قال  ٠٠

قبله(رآ؛.ءالم من أقرأ أو ماصيا، أقرأ عنده 
رحلفأتاه الثوري، سفيان عند ركنا القنافي: عبيد بن محمد وقال 

أهليتغص اه ر)إن يروى؛ الذي الحديث هذا أرأيت، اينه، عبد أبا يا فقال: 
هملا، فيان: سفقال اللحم؟ أكل يكثرون الذين أهم الئجمين(( الببت، 

اوذينتمحونصنمالأس("<.
ومطمن الرحل يجذب، فيان سرأيمتإ رربما النبيل: عاصم أبو وقال 

صعيفا؟كان لعله قالوا: قعود. والناس حديثآ، بحثرين فيحدئه الحلقة، 
لا(.قال: 

وابنومالكا عون وابن وشعبة فيان سررأبتؤ أيضا: عاصم أبو وقال 
أكثز،أو أقل أو حديثإ، بأربعمئة فيحييه الرجل، أحدهم يدعو جزيج، 

أصحابه(ر؛،.وينع 
ثمالناس، مع فاسمغ سقياف آتي، ركنتا المبارك؛ بن اه عبد وقال 

بعضإلى لتملأ إلي، فيومئ وأتتنه، شيء، عن أماله فلا سفيان، يقوم 

T٦٧/٦أخر >ض من الحية في وص ، .٦٨رقم الراوي: لأخلاق الجامع )١( 
الحلة)٢( 

U/؛'U•الحلة في منه بأحمر آض 'لرض ومن آ/ْاأ، الدوري تاريخ )٣( 
.٦٧٣رقم الراوي: لأخلاق الجامع ، ٧٨٦، ٧٨٥رقم الفاصل: محث، المحي )٤( 



الهجريالثاني القرن فى الفتها، المعدتؤن م  ١٨٨

رقعهفاحيج عندك؟ أنش لي؛ فيقول يقوم نم جيدة، نومة فينام المساحي، 
فىمنه هدا لى فكان فيحدسى. حديث، الخئة إلى الخمسين بين ما فيها 

كليوم(ص•
الئتطيحدث لا الثوري سفيان )كان الفريابي: يوسف بن محمد قال 

دلأئفلالاس(>'<.

د،صافاىه»

المحب،من ئمظرأ عشر ئلاثه صده وكان غريرأ، عشما شاو وعى 
رتبمن أود البعض ره وتعتبالتصنيف،، في التاقين من وهو 

قدوكان مصنفات. عدة العلماء له يكر وقد موضوعيا، ترتيبا الأحادبث، 
فأذنقسما منها يأحد أن تلامذته أحد واستأذنه كتبه، ئحرق أن آوضى 

بحديثهفيان ميعد العشماء من حماعة واهتم عليه. يقروها وكان له، 
وجمعوه.فتتبعوه 

ئلاثةللثوري ركان يقول: داود، أبا سمعت الأجري: عبيد أبو قال  ٠٠
ققثرأ(رمبعشر 

محبه،فى سيف بن عقار إلى سفيان رأوضى ئطهر؛ بن نوفل وقال 
الء،فسّخنا قال: هامحه. بائماس كان وما فاعسله، تجتر كانا ما فقال: 

ونغساوها(ر؛ا.نمحوها فجعلنا كثيرة، كتبا فاحرج قال؛ بنا، واستعال 

٠٦٠٧٠رقم اش: عبد برواية أحمد علل )١( 
.٣٦٩/٦الخلية )٢( 

قناطر.والجمع: الكتب. فيه نمان ما والمقثر: . ٣٩٨رقم الآجرى: سؤالان )٣( 
به.يكتب البدال وم النمس، جمع والأنئاس: • ١١٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 



ؤؤاليوري شمتان . ١١
١٨٩

وكانثقه، قدفن أن فآوضى الثوري سفيان )أما قال: الأصمعي وعن 
ا.الحديث(ر شهوة عليه حملني وقال؛ قوم، عن ئبها أشياء على ندم 

)لقنيقول: الحارثي، الرحمن عبد أبا سمعت الأشج: معيد أبو وقال 
إلىفقعلرة وكذا كذا منها فذقن عليها، أعينه وكنت محه، معيد بن ّميال 

حدلي: ال قالحئس(( زكاز الرروفي اه، د عبأبا يا فقلت: صدري، 
منه(رآا.يحدقني كان شيئا، منها فعزلت شئث، ما 

الجامعكتاب المحب: من )له فيان: سترحمة في النديم ابن قال ** 
الصغير،الجامع كتاب جماعة• عنه روا0 الحديث، مجرى يجري الكبير، 

الأزئوفتي(ر'اا.غئاد بن غثاد إلى الة رمكتاب الفرائض. كتاب جماعة. ورواه 
العارفينءرى.ءهدية في البغدادي مختصرأ كلامه ونقل 
فيوالذهبي )رالعلل((، في أحمد الإمام لسفيان: والجامع(( كتاب وذكر 
تهلزفة((رْ؛.الموالرسالة في والكتاني والسير((، 

هزاريبن هارون وأن لفيان، الصغير(( والجامع كتاب( الحليلتي ويكر 
ءثمانرا"ا.أبي بن العزيز عبد من سمعه المزوينئ 

.٦٤ iVA/Vالحلية )١( 

قوله: ٠١٦١/٩بغداد وbردخ ، ١١٥ص والمعديل، الجرح تقدمة في: منه وياطول ، ٦٤/١مالحلية )٢( 
الركازءوفي قوله؛ المقطر. بمعنى والقئهلرة صسدر0. إلى القمطرة ارتفلع أي صدري(: )إلى 

ؤيعنيوغيرهما. ( ٧١٠)لم وم( ١٤٩٩)البخاري أحرحه حديث من ة مقتبحمالة الخمسء: 
ففعل.حمسها، يدفنها التير كتبه من سفيان له يجعل أن بدلك 

باحصار. ٣١٥ص الفهرست، )٣( 

,TAV\/العارفين هدية )٤( 

٠٤١ص المتطرفة، الرسالة ، Yr"/Uالنبلاء أعلام سير ، ٣٦٠٥رقم اش: عبد برواية العلل )٥( 
.٣٨٩/٥والتعديل الجرح في العزيز عيد ترجمة وانظر Y/؛.U. الإرشاد )٦( 



١لهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن لمي •١٩

إلىسزكين فواد وأثار الثوري((، مفيان )رتمير أيضا الذهبي ذكر وقد 
وررالأعتقاد((راا.))التفسير(( منها: وذكر لسفيان، نصانيف عدة 

بنمحمد عل الحافالإمام الثوري(( محميان ))حديث جمع وقد ** 
؛.الحاكمر الله عبد أبي شيخ السابوري التجيري محمد بن أحمد 

بنأحمد بكر أبو الفقيه الحاظ الإمام أيضا الثوري(( ))حديث وحمع 
ا.اليردانيل أحمد بن محمد 

عالهه:في وأمواتهم عليه، الأئمة وثناء الرهعة، منزتته 

وشاغالأمة، في واشتهر صيته، وذغ يقره، علا جليل، إمام فيان س
علىوالمتأحرون المتقدمون وأحيع بمنائيه، الزكيان ارمتؤ وسعليه، الثناء 
وأقرائهومعاصروه ياحه أثعليه الثناء وأطاب قدره، وجلاله محله رهعة 

ومديح،إمحلراء بكل حقيق وهو لام، الإسأئمة من بعدهم ومن وتلاميذه 
والفقهالقنة ونشر للأمة والنصح والويع والزهد العلم في إماما كان فلقد 
مثله.العيون ترى أن ئث والإتقان، الحفثل في المنتهى ؤإليه فيها، 

سقيالالشيعي إمحاق أبو )رأى مهدي؛ بن الرحمن عبد قال( — ١  ٠٠
أآا[ل؛ا.]مريم: آ-ل3كمصاناه فقال: مقلا'، الثوري 

 ٢ -Jjj ) بهدلةبن عاصم رأتاني قال؛ سفياف عن الفثزص، بن يحيى
النحكم(رْ؛.نزني بيته في قال: فآتيك؟ا إلئ تمث، ألا له: فقلت، حاجة، في 

MAlTالأول، الجلد العربي: التراث تاريخ يا/ا/بمه النلأء أعلام محر )١( 
النلأءأعلام سر , AorlTالإرشاد )٢( 
U(/i-،oالملأء أعلام سر ، WUiبغداد -اريخ )٣( 
..YY-U/Vالبلاء أعلام محتر )٤( 
.٨٤ص وانفلر، ، "YAص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 



١٩١إ اليووي شمحان - ١ ١

قدم)ما يقول: الئحيائ، أيوب سممت شودب: بن اش عبد قال — ٣
الثورى(لاُ.مفياو من أفضل الكوفة من علنا 

أيوب؛قال يقول: لأيوب، صهرأ ٌمعت، ودب: ثبن اش عبد وقال 
شال(رآا.على أقفثله كوفتا لقيث رما 

يقول:عبيد، بن يونس معت حمالبصري: رنتم بن البراء قال — ٤ 
رأيت،اض، عبد أبا يا رحل: له فقال الثوري• فيان ممن أفضد رأيت، )ما 

هوقال: دا؟ هوتقولا ومجاهدأ، اء، وعهنؤإبراهيم، حتنر، بن عيد م
ا.ر الثوري( سفيان من أفضل رأيت، ما أقولط، ما 

سفيان.ثيؤخ من الأربعة فهؤلاء 
كان)لو يقول: ة، حنيفأبا محت، سالجماؤ: يحيى أبو قال _ ٥  ٠٠
شأن(.له فيهم لكان التابعين، في الثوري سفيال 

)حاءيقول: أبى، مممتإ ررمة: أبى بن العزيز عبد بن محمد وقال 
حنيفة؛أبو فقال فيان؟! سروى ما ثرى ألا فقال: حنيفة، أبي إلى رحل 

فيكان صفيان أف لو الحل.سثا؟إ في يكذب فيان سإذ أقول: أن أتأمرني 
الحليثإ(ر؛ا.في إليه الاس لاحتاج إبراهيم، عهد 

رجلااحثز لي؛ قيئ )لو يقول؛ الأوزاعي، سمعت الرزاق؛ عد قال - ٦ 
ا.الثوري(ر لهما لاحترمحث، ه، نبته ومنة تعالى اه بكتاب يقوم 

آ/•^.الحية را( 

و/هها,بغداد تاريخ ّآ/ها، والتاريخ المعرفة )٢( 
ا/أُآ؟.والتاريخ المعرفة وانظر: بم/هها، بغداد تاريخ )٣( 
الئحعي.هو ؤإبراهيم و/بمآ"ا. بغداد تاريخ )٤( 
بغدادتاريخ في أحرى رواية وانظر أ/خهّآ، الحلية )٥( 



١٩٢
٠ا ء-ّ-• 

الهجريالثاني القرن غي الفتها، لمريؤن ا ف

البتروتيمريد بن الوليد بن العباس أ-تحرنا حاتم؛ أبي ابن وقال 
العلماءذكر ه أنالأوراعي )عن أبي؛ أحبرني قال: — عليه راءة ق— 

بالزصاالعامة عليه يجتمع واحد رجل منهم نني لم فقال؛ وذهابهم، 
يعنيالعباس: قال — ة بالكوفواحد رجل من كان ما إلا والصحة، 

-(رآلالثوري 

أهلمن رجلا رأيث رمجا ذب؛ أبي ابن لي قال إدريس؛ ابن قال - ٧ 
هدا(أآ؛.ثوريكم يشبه العراق 

أتنهرجلا رأيث رما قال؛ ذئب أبي ابن عن الحفيي، داود أبو وروى 
الثورى(أم•مفيان من بالمابعين 

يفعل!أو قال: يمتير، نيان مإف لمالك: رقيل حنبل؛ بن أحمد وقال 
مشرقيعلينا مدم ما واه وله؟! ماله فقال: ذب، أبي ابى مجالك قول، ٠؟^ 

مه(اى.حيرأ ممل 

)منيانيقول: شعثة، سمعت الحصرمى: إسحاق بن يعقوب قال — ٨ 
ا.الحدث(ر في المؤمنين أمير 

مني(رأا.أحقق )سفيان فال: شعبة عن وكع، وروى 

.٠٦-  ٠٠ص تقدمتف، ني منه وبأطول ، ٢٢٢والتعديل؛/الجرح )١( 
.٠٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 

٨٩١ص ؛1_^،، )■؟(ممات، 
الجرحتميمة ه، لواللففل والتاريخ ة المعرن، ١١٩٠رنم الق: عبد ة بروايأحمد علل )٤( 

مشرقتا.الكوني يئون الدنية وأهل ا'ا. ص والتعديل، 
بم/؛ا"ا.بغداد تاريخ ا"/ا'ْمآ، الحالية ، ٨١الكامل مقدمة ، ١١٢٨، ١١٨ص والتعديل، الجرح تقدمة ره( 
.٥٦١رنم \لأ->وي.• موالان •؛، ١٢رقم لأحمد: داود أبي موالان )٦( 



١٩٣ؤ الئوبي شئتان . ١ ١

>>ميالإن مش، أبا )يا ثعبة: لي قال الهيثم: بن غمرو يئن أبو وقال 
والعلم(را؛•الونع في الناس ساد الثوري 

زائدة،عند الثوري سميان ردكر يونس؛ بن الله عبد بن أحمد قال — ٩ 
أفا(زى.في الماس أعلب ذاك فقال: 

ا.قهل(ل الموري سفيان مثل رأيت رما أيضا: ئدامة بن زائدة وقال 

اكوريروى وقد لسفيان، وأقران معاصرون ة الخمالأتمة وهؤلاء 
سفيان.عن زائدة وروى ذئي،، أبي ابن عن 

اشحعي،اه عبد بن سريالث، ممعت، جميل: بن الهتثم قال —  ١٠ ٠٠
يقول:عباده، على لد تكون حجة من الأرض ينغ لا تعالى اف رإن يقول: 

الموريفيان مأن وثرى ثريلث،: قال إ فلأن؟ مثل تكونوا أن منعكم ما 
مهم(رى•

قال:أبى، معتا مسقيق؛ بن الخن بن على بن محمد قال -  ١١
منأعلم الأرض وجه على أعلم رلأ يمول؛ المبارك، بن اش عبد سممت، 
اكوري(لْلسفيان 

ا.الثأن(ر لهذا حلق كأيه سفيان، مثل رأيت، رما البارك: ابن وقال 
الخدين،.يعنى 

بغدادتاريخ ، UYA\/والتاريخ المعرفة )١( 
بغدادتاريخ ، ٥٥ص تمدمتا<، _ T/lوالتعديل الجرح )٢( 
ا</'\هدبغداد -اريح )٣( 
(■/•n.الحالية )٤( 

.ToU\/الحلية ، ٥٦ص والتعديل، الجرح تقدمة ل/'اآ، الكبير التاريخ )٥( 
.٥٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٦( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء ال٠عالذون لمي ١٩٤

عنكتبت ما يخ، شومئة ألف عن )كتبت أيضا؛ المبارك ابن وقال 
اكوري(را؛.سميان من أفضل 

رأيثالبارك: بن اش لعبد رقلت الشافعي: محمد بن إبراهيم وقال 
ه؟(رم.نفمثل الثوري منياف رأى وهن فقال: الثوري؟ سفيان مثن 

بقيافالإملأم أهل على الاه من رلقد عمران: بن المعافى قال —  ١٢
اكوري(رم.

سفيانمثن رأيت هل يونس؛ بن عيي رنئل تجد: بن علي قال -  ١٣
الثوري؟

مثله(ر؛لسقياذ رأى ولا يونس: بن عيسى فقال 

هؤلاء)إف يقول: عياض، بن هضتل سمعت رئتور: بن محمد قال —  ١٤
كانأحدأ أن يرون لا حتى فيه وأفرطوا حنيفة، أبي حث، قلوبهم أسربت 

أعلمسفيان — والله — وكان علي، جب في الئيعة أفرمحلت كما منه، أعلم 
مه(رْ؛

يقول:يمان، بن يحيى سمعت، الأحثسى: عمران بن أحمد قال —  ١٥
أميزالحديث، فى سفيان كان مثله، سفيان رأى ولا سفيان، مثن رأينا )ما 

الؤمنين(رآ،.

بغدادآ/ا"ها.تاريخ ، ٨٣ص الكامل، مقدمة )١( 
AoT/1الحلية )٢( 

الحلية)٣( 

ه/آ"ها.بغداد تاريخ )٤( 
ToA/lالحلية )٠( 

الإرشاد'ا/ا'ا'ه.، ٨١الكامل مقاومة في: أحرى رواية وانظر ، ٠٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٦( 



١٩٥إ اا.ئشانااثوبم 

يقول:إدريس، بن اض عبد ممعت، الفزيثيثى: حميد بن أحمد قال —  ١٦
ا.الثورى(ر سفيان إلا مئلاخه في أني أود أحدأ بالكوفة رأيت )ما 

محميانرحلثنا قال: وك؛ع، حيننا نمير: بن الله عبد بن محمد قال —  ١٧
الحديث(رآأا.في المؤمنين أمير 

عنشعبة عن وحدث وكيعا رمحممت الوامحسطئ: محمنان بن أحمد وقال 
أووحماد الحكم عندكم: أقمة أيما ال: قئم باب، في وحماد م الحك

وحرأ(ل'اا.محميان كان فقال: أحد، يجبه فلم الناس فكت محميان؟ 
يومالثوري بسميان يجاء لأحشب، رءُي، حزب؛ بن معيب قال —  ١٨
فقدنبئكم، ئدركوا لم م: لهيقال الحالق، هزا على ايله من حجه القيامة 

يه؟(ّ.اقتديئم ألا ٌنيال، رأيثم 
رأيت،رما يقول: وهب،، بن اش عبد ٌمعت، حماد: بن ثعيم قال —  ١٩

الئورى(رْ؛.محنتان مثل 

مسألة،عن عيينة ابن الث، رمحمالفريابي: يوسم، بن محمد قال —  ٢٠
مثإَربعينلث، رى نلا فقال: الثوري، فيها حالم_كا فقالت،: فيها، فأجابني 

أبدأ(لأا.ّفيان 

أنيتمنى اي منلاجه(؛ في )أودأئي قوله . l/vالحلية ، ٥٨_  ٥٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
وطريقته.فديه يئل ني يكون 

ا^ا.الجاءعصقاراوى:رقإ)٢( 
•٠٦ص واكدديلا الجرح تقدمة )٣( 
النبلاءأعلام سير من أثبته وها )تدركوا(، بدل رتذكروا( وغيه بغداد تاريخ )٤( 
٠٥٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٥( 
,١٥٤وانظر ، ١٥٦- بم/هها بغداد تاريخ ، ٥٨ص والتعديل، الجرح تقدمة )٦( 



١لهجرىالثاتى القرن في الفقهاء مؤن المحد ؤ١٩٦

بنمفيال شمعا أنهما المبارك، بن افه وعبد الحارث بن بشر وعن 
ا.الحدي>ن،(ر في المؤمنين أميز الثوري )سفيان يقول: عيينة 

فيانسمن والحرام بالحلال أعلم رجلا رأيت، رما عيينة؛ ابن وقال 
الثوري(رى.

ماللق،عيينة: بنِ لقياذ الثوري سفيان رقال منيبة؛ بن المحسن وقال 
فلأ(رمأ؛.حي، وأنت أما قال: ثحدت؟ لا 

مئنسفيان رأى ولا سفيان، من أفضل أحدأ رأيت رما عيينة؛ ابن وقال 
)٤(

اسمه

الناس،وحالت ام، والشواليمن، الحجاز، أتيت، رقد أيضا: وقال 
سعيدبن سفيا0 من بالحديث،، أعلم ولا أبصر قئل، أحدأ رأيت، ما واش لا 

اكدوي("ا•
يكرمهدي بن الرحمن عبد معح، رس راهويه:: بن إسحاق قال —  ٢١
سفيان(لا"ا.بالمالم أعلمهم فقال: المبارك، وابل ومالكا وشعبة سميال 

منأعلم رأيت ولا مالك، من أعقل رأيت رما مهدي: ابن وقال 
مفيان(س.

بشر.طريق من  ١٦٤/٩بغداد وش ، ٨١ص الكامل، تقدمة )١( 
٠٥٥تميمته ، TYV؛/والتعديل الجرح )٢( 
.٧٠٥رنم الراوي؛ لأحلاق الجاعع ، ٢٨٦رقم الفاصل: المحدث ، ٨٥ص الكامل، تقدمة )٣( 
هy١٦yالحلية )٤( 

.٨٥ص الكامل، تقدمجة )٥( 
.n./nالحلة )٦( 

الحالية)٧( 



١٩٧ؤ اا-قءائاشيا 

زيدبن حماد أربعة؛ زمانهم في الناس )أئمه أيضا: مهدى ابن وقال 
فييعني - بالشام والأوزاعي بالحجاز، وماللث بالكوفة، وسفيان بالبصرْ، 
_(رآ؛.والعلم الحديث 

أحبأيما فلت: سعيد، بن يحيى )سالث المديني: بن علي قال —  ٢٢
ق1لثم هذا. في نثاث لا سفيان، قال: صفيان؟ رأي أو مالك رأي إس 

شيء(ص.كل في ماللئ، قوى وسفيان يحيى: 
فيانصمن حيرأ أحدأ ت، رأي)ما القطان: حيي مبن يحيى وقال 

الحارث(أآا.بن وحالي 

منه(ل؛؛.إلي أحب وصفيان معلمي، رمعبه أيضا: القطان يحيى وقال 
مثلإلى بعينه نظر أنه أحبرك رمن أسامة: بن حماد أسامة أبو قال _  ٢٣
ا.ئصدده(ر فلا الثوري، سفيان 

الحزيتي،داود بن اه عيد ّممتا الأردي؛ يحيى بن محمد قال —  ٢٤
رالثوري( سفيان من أفضل محدثا رأيت، رما يقول: 

•٠ الاس(ل إمام عندي الثوري سفيان ركان الحافي: الحاريث، بن بثر قال ِ  ٢٥

.قيمة، n/T ،Y-T■\_ واكديل الجرح -قيمة ه/-ْلأ، السنن اسق الترمذي صلل را( 
متقاربة.والفاظهم ، ٣٥٦/٦الحلية ، ٤٤المجروحمن 

بغدادتاريخ ، ٥٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
٠١٥٦/٩بغداد تاريخ مأ/ا"ا، والتاريخ المعرية )٣( 
بم/اُا"ا.بغداد تاريخ )٤( 
آ"/ههّآ,الحلية ، ٥٨ص والتعديل، الجرح تقدهة )٥( 
أ/ا،همأ.الحلية )٦( 

.roU/iالحلية )٧( 



الهجريالثاني الترن في الفقهاء المحدثؤن ؤ ١  ٩٨

سفيان،من أعلم أحدأ رأيت )ما يونس: بن الد عبد بن أحمد قال —  ٢٦
مفيان(رأ؛.من أزهد ولا صفيان، من أفقه ولا محميان، من أونخ ولا 

وممعواعته رووا قد محميان، تلاميد من لكيم نفأ، عشر محبعه فهزلاع 
الحدبث،.أركان ومن تلامذته، أكابر من جماعة وفيهم منه، 

الحديث،،كثير فبما، مأمونا، ثقة، روكان محعد: ابن الحافظ قال —  ٢٧*٠ 
خخث(ص.

بنيحيى شمعا أنهما حبممة، أبي وابن إمححاق بن حنل عن -  ٢٨
الحاليث(لم•في المؤمنين أميز الثوري )محنيان يقول؛ معين 

جريج،وابن لقا، مالحمه: الحديث، )أصحاب، معين؛ ابن وقال 
ا.ر وعمان( وشعبة، وسفيان، 

سفيانعلى يقدم لا معين بن يحيى )رأيت، الدوري؛ عئامحن وقال 
ثىء(رْا.وكذ والزهد والحديث، الفقه في أحدأ، زمانه في الثوري 
الثوري،محقان ويكر اض، عبد أبا )محمعتح ؛ المرودتم؛ بكر أبو قال ~  ٢٩

فيانسالإمام الإمام؟ من ندري قال؛ نم أحد• نني في يتقدمه ما فقال؛ 
الثوري(ص•

.٠٧٩ص الدسقي، زرعة أبي تاريخ في وبنحوْ ا'/هْ'ا، الحلية )١( 
_x.سعد ابن طقات )٢( 

ه/ها"ا.بغيان تاريخ والتعديل؛/ْآأآ، الجرح )٣( 
،.UU/rوالتاريخ المرفت )٤( 
.٢٢٠، ٢٢٤والتعديل؛/الجرح في وبنحوْ آأ/ااآ، الدوري تاريخ )ْ( 
حنل.بن أحمد هو اف صد وأبو . ٩١٧/•بغداد تاريخ )٦( 



١٩٩ؤ الاؤيي تمتان - ١ ١

أربعة:الحديث في والمتثبمون الحديث )حماظ حنبل: بن أحمد وقال 
ا,وزائدْ(ر وزهير، وشعبة، الثوري، سفيان 

والثوري،وزهير، وزائدة، أنس، بن رمالك أيضا: أحمد الإمام وقال 
أئمة(رآا.هؤلاء وشعبة: 

كوفي،رثقه، سفيان: ترحمة في العجفيي اه عبد بن أحمد قال —  ٣٠
ينتأتقه، روكان أيضا: وقال الحديث(. في يبت عابد، زاهد، صالح، رحل 

واوباع(أ''آا.نئة صاحت فقيها، زاهدأ، الحديث، في 
العراقأهل إمام زاهد، حافق فقيه رسفيان الرازي؛ حاتم أبو وقال —  ٣١
الثورياحتلف ؤإذا شحبة، من أحفق وهو حاق، إمأبي أصحاب وأتقى 
فالثوري(ر؛ا.وشعبة 

عيينةوابى والثوري روماللق المنوي: سفيان بن يعقوب وقال —  ٣٢
والحفذل(رْ؛.والإتقان العلم في الإمامة تنتهي إليهم 

هؤلاءحديث، يجمع لم رمن الدارمي؛ عيد مبن عثمان وقال —  ٣٣
بنوحماد ومالك،، وشحبة، سفيان، الحديث،: فى مفلس فهو الخمسة، 

الديزارأ/أصول وهم عيينة، وابن زيد، 

أبيوصوالأت ، ٢٩٩رنم المروذي: 'رواية العلل وانغر؛ ، ٣٨٠٥رنم الد: عبد برواية أحمد علل )١( 
.٤١٤• رقم لأحمد: داود 

ايبمي•معاوية ابن هو وزمر ئدامة، ابن هو وزائدة . ١٩٧٧رقم الراوي: لأخلاق الجئامع )٢( 
.١٩٢، ١٩•ص العض، ممات )٣( 

٠٦٦تميمته ، YYoوالتعديل؛/الجرح )٤( 
)الإمامة(.بدل )_( : riv\/وفي T/_ والتاريخ المرفه ره( 
.٣٦٣١٧المر م القول هدا عر الذمي تعلق واطر . ١٩٧٨رقم الراوي: لأخلاق الجامع )٦( 



الهجريالثاني الترن هي النتهاء المح،ودون لمي 

عليأبا الت صالننفئ: حلف بن المؤمن عبد الحافظ ال ن—  ٣٤
ليس)محميان فقال؛ ومالك؟ الثوري محميان عن - جزرة - محمد بن صالح 
مالككان ولكن حديثا، وأكثر أحفهل وهو أحد، الدنيا في عندي نتقدمه 
أحد(اا؛.كد عن يروى ومحميان الزجال، ننممي 

الأئمةأحد وهو تقه، فيه؛ ثقال أن من أجئ )هو الئسايي؛ وقال —  ٣٥
إماما(رآ،.للمتقين جعله ممن الق يكون أن أرجو الذين 

تامحمكأ،ورعا، عابدا، عالما، فقيها، )وكان الطتري: الإمام قال -  ٣٦ ٠٠
عنوحديث، روى ا معلى أمينا ة، ثقالحدين،، كثير للحديث،، راويه 

الدين(رم•قمح، أقر ممن وغيرْ . افه رسول 
الحفاظمن عليه اش رحمه )وكان ال: فقحثان ابن عليه وأثنى —  ٣٧

علىووافنر والفقه، ث، الحديلزم ممن الدين، في والفقهاء المتقنين، 
سلامةمع الزائلة، الفانية هدْ حهلام من فاته يما يبال ولم والعبادة، الوتع 

فيبه يقتدي وملجأ ار، الأمصفي إليه يرجع علما ار صحتى له، دينه 
الأقطار(؛؛؛.

وعلماالملمين، أئمة من إماما )وكان البغدادي: الخهليب وقال —  ٣٨
معتزكيته، عن تغنى يبحيث، إمامته على مجمعا ال1.ين، أعلام من 

والزهد(رْا.والويع، والضبط، والمعرفة، والحفظ، الإتقان، 

.١٧١بغداد تاريخ )١( 
التهدبتهذب )٢( 
٠٦٥٧ص المذيل، ذيل من المنتخب )٣( 
٠٤٠٢/٦الثمات وانظر ، ٢٦٨الأمصار علم-اء مشاهير )٤( 
ا،^ها.بغداد تاريخ )٥( 



٢٠١إالئودي شمتان - ١ ١

يختلفلا لمين، المأئمة كبار من )وكان الجوزي: ابن وقال —  ٣٩
وزهده(رالوعالمه وحفظه وأمانته إمامته فى 

الحفغلمن لهما جنلأن هما وسفيان رشعيه الصلاح: ابن وقال — ٤ ٠ 
العالية(أة.الدرجة والإتقان 

اتفقن... المحاسلأنولغ الجامع )الإمام الروي؛ ام الإموقال —  ٤١
والزهدوالويع والفقه بالحدث العلم في بالبراعة وصفه على العلماء 

.المحاسن( من ذلك وغير بالحق والقول العيش وحنونة 

الإسلام،ثيح )هو بقوله: المير(( ١) في ترحمته الذهبي وضد>ر _  ٤٢
الكوفيالثوري اش عبد أبو زمانه، في العاملين العلماء سمثد الحمافل، إمام 

))الجامع(((.كتاب مصنف، المجتهد، 

الجلالةهده لهم الله جعل ما وأمثاله، الرحث )هدا ))تاريخه((: في وقال 
الإيمان(ر؛؛بمن سمفياو محن، ندى، القلوب في 

والعلماءالمجتهدين، ة الأئم)أحد الخنتلي: زحب ابن وقال -  ٤٣
المترزين(رْا•الحماخل الربانتين، 

ربماوكان حجة، إمام، عابد، فقيه، حاففل، )ثقة، الحافثل: وقال —  ٤٤
دلى(™•

M>r/\ (١)

عشر(*الحائي )التؤع  ٧٢ص الحديث، علوم )٢( 
ا/آآآ.واللغات، الأسماء تهلي_، )٣( 
.٢٤•الإسلام الشلأء أعلام سر )٤( 
ه٢/١.٤اكرطىعلل شرح ره( 
ا/اامآ.التهدب تقرب )٦( 



Y*Y
الهجريالثاني القرن في الشتهأء لمي 

اثشخصية:أحباره مى 
ة

مشروىةجد0 

بنعيد مأبيه عن فيان، س)حدثنا ذكين؛ بن المصل تحم أبو قال 
.لجهبمل١٢علي مع الجمل شهد ومسروق الثوري، حمزة بن منروق 

الثوري؛مسروق بن سعيد أبوه 
وعكرمةاشكب، وعامر محل، بن وتلمة الثبمي، إبراهيم عن؛ روى 

وطائفة.عباس، ابن مولى 

محدامة،بن وزائدة ارك، والمبوعمر سفيان أولاده ه؛ عنوحديث، 
وحماعت.وشعبة، والأعمش، 

الستةرأآا.الكتب في وحديثه 

معيد:بن حبيب أحوه 
.٢٣١ررالثقاتر((في سفيان ترجمة في حبان ابن ذكره 

معيد:بن عمر أحوه 
والأعمش،الشعئاء، أبي بن وأشغث، منروق، بن معيد أبيه عن؛ روى 
وآخرين•

بنوسفيان معيد، بن مبارك وأحوْ عمر، بن حمص ابنه عنه؛ وحديث، 
وغيرهم-عيينة، 

؛Y/U.Yالملأء اعلأم سر وانظر؛ ، AU/Y"والتاريخ المعرفة )١( 
.٢٣٥٥اا/-1ت الكمال تهذب )٢( 
الثقات)٣( 



٢٠٣الثؤاهيشسارر - ١ ١

والنساشلا/داود وأبو لم مله أحرج 

معيد:بن مبارك أحوه 
والأعمش،وعمر، مقتان وأخويه منروق، بن معيد أبيه عن: روى 
وطائفة,بهدلة، بن وعاصم 

عبيدوأبو العجلي، صالح بن اش وعبد عزفة، بن الخن عنه: وحدث 
وجماعة.معين، بن ويحيى تلام، بن القاسم 

والليلة((رأأا.ءاليوم في والنسائي والترمذي داود أبو له أخرج 

الثوري؛محمد بن ميفا أحنه ابن 
أبيبن وليث الأحول(، وعاصم والأعمش، سفيان، خاله عن: روى 

وغيرهم-سليم، 
الرقي،الله د عبيبن ليمان ومة، عرفبن ن الحعنه: وحدث 

وآخرون.خداش، بن ومحمود 

•واحدأأ حديثا الترمذي له روى الأئمة. من واحد غير كدبه مثهم، وهو 

اكوري:محمد بن عمار أحته ابن 
أبيين وليث السائب، بن وعتياء والأعمش، سفيان، خاله عن: روى 

وآخرين'نلتم، 

.٤٢٤٣الكمال تهزب )١( 

.٠٧٦٥ sijWAlrUالكمال تهذيب )٢( 
.٢٦٧٨آا/ا/آمت الكمال تهذيب )٣( 



X'l
الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المعارذون لمي 

محمدبن وعمرو عرفة، بن والحس—ن حنل، ين أحمد عنه؛ وحدث 
وجماعة.الماقل، 

ا.الأJمةر من واحد غير وممه ماجه. وابن والترمذي لم مله أحرج 
محمد.بن ا سيفأحو وهو 

حياتم:فئ ابنه وموت سضان تركة 

ابىله وكان دينار، مقتي من نحوأ سفيان بيدي ما )كان سعد؛ ابن قال 
ؤإنيمنه، إلي أحب شيء الدنيا في ما يقول؛ سفيان فكان غيره، يكن لم 

لأختهابنه موت بعد له شيء كد فجعل ذاك، ابنه فمات أقدمه، أن لأحث، 
بنالمبارك أخاه ثورُث، ولم أخته، ابن محمد بن عمار وكان ا، وولده
ثيئآ(رآ؛.سعيد 

وعمرء:ووفاته موتيه 

مولده:

ولدالثوري فيان رس يقول: داود، أبا سمعت، الآجؤي: عبيد أبو ال ق— 
بخرامان(ل؛؛.رولد معين: ين يحيى وقال بمزوين(رم. 

غربيثمال ميل مئة نحو على تقع مشهورة مدينة يروين متا: قل
وأفغاستان،إيران بين اليوم م مقئواسع إقليم هو ان وخراٌظهران، 

خراسان.فى فقزوين متقاربان، فالقولأن 

.٤١٧•الكمال تهدي_، )١( 

؛Y/U،Xالملأء أملام متر ، Uo/Uالحلية ، ٤٩٨المُارف وانفلر: ، m/nّعاو ابن طئات )٢( 
"٥•رمم الأجري؛ سرالأت )٣( 
؛Y/U.Yالبلاء أعلام متر )٤( 



٢٠٥ؤإ اا-ئمحافالثنبي 

ا.حثازر ابن قال وكدا وتسعينرا؛. حمس محمنة سفيان ولد داود: أبو قال -

وتسعينر؟؛.ست محنة ولد وقيل: 

قالوكدا ا. ر وسعين سع محنة ولد أنه محنيان أخرني الواقدي: وقال 
حنلرْ؛.بن وأحمد معين وابن سعد وابن وكع عين: وتسبع سنة ولد بانه 

سفيانسمعت قال داود بن موسى رواه ما ويؤيده الصحيح، هو وهدا 
ا.ّتةر وستون إحدى لى ومئة: وحمين ثمان سنة يقول الثوري 

وفاته:

الوليدوأبو يونس، بن وأحمد م، ئعيوأبو ان، القق—يحيى ال ق— 
وسنتنإحدى سة الثوري مات وآخرون؛ معين، بن ويحيى القيالي، 

أولهار٧ا.في القطان: زاد ومئة. 
مستخف،وهو بالبصرة، توفي أنه على لنا )وأحمعوا عد: حمابن قال 

ا.المهدي(ر حلافة في ومئة، وستين إحدى سنة شعبان فى 

.٢٧•، ١٢•رقم الاجري: مزالان را( 
أ/أ•؛.الثقات، ، ٣٦٨الأممار عياء مثامر )٢( 
٠٩٤ص ووفاتهم، العلماء مولد تاريخ )٣( 
.٤٩٧صن المعارف، )٤( 

،٩٥ووفياتهم العلماء مولد تاريح ، ١٥٠ا/هأا، والتاريخ المعرفة ، ٣٧١/٦حي مابن طيقات )٥( 
بغدادتاريخ 

الأوطالتاريخ ، ٩٢.•؛/٢٩ الكبير التاريخ ، ١٤٦رقم اه: عبئ أحمدُو\دأ )٦( 
المرنة؛/٦٩، الكبير التاريخ ، ٣٦١٩م رنصبياه: برواية أحمد صلل ، ٢٢١٢/'الدوري تاريخ )٧( 

ووفياتهم،العلماء مولء تاريخ ، ٢٩٩، ٣٩٨ص قي، الدمشزرعة أبي تاريخ ا/هةا، والتاريخ 
ه/أآبا.بغداد تاريخ ، ١٥٩، ١٥٨ص

.٣٧١/٦سعد ابن طبقات )٨( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء الموئؤن ؤ

تينومإحدى سة بالصرة خلاف بلا رمان الصلاح: ابن وقال 
ومئة(رُ

ومئةروستين اثنتين سنة مات خيامحل؛ بن خليفة قال لكن لت؛ ق- 
القائلينومن الصحيح، هو الأول فالقول معه، والحق الذهبي، ووهمه 

سفيان.تلاميذ من ثلاثة به 

عمره:

وغيرهما،والواقدي وكيع قاله نة، سوستين أربع عن سفيان توفي 
فيالمحيح القول إلى بالفلر الصواب، هو أثبتناه وما ذلك،، غير وقيل 

ووفاته.مولوه 

بالبصرة.وفاته وكالت، 

وحنازته:عليه، والصلاة وفاته، يوم 
فيله فقلت الموت، يتمنى سفيان )كان مهدي: بن الرحمن عبد قال 

إذامرض فلما قال: هزلأء. من الملامة على أموت أن أحث، قال؛ ذللث،، 
فأقول؛اليوم؟ تراني كيف لي؛ يقول فكان قال: يتمنى. كان ما اكره قد هو 

فقال:العصر، لصلاة لأحرج ذهبت، فيه، مات الذي اليوم كان فلما صالحا. 
اقرألي؛ فقال راسمه، عند فصليث قال: وتخرج، الحال هذه على ئدعني 

هرغت،فما عليه، فقرأت قال: المريض، عن تخفف، ثقال: فانه ؤمز،ه علئ 
حز،مح^.

.٣٨٤ص الحديث، علوم )١( 
.١٦٨ص طغاته، ، ٤٣٧ص حليفة، تاريخ )٢( 
.٧٢٤ا/جم_ والتاريخ المرنة )٣( 



٢٠٧ؤ اا-ئعنايىالثؤرى 

تلكتوصأ سفيان، مالت، )ليلة قال: مهدي بن الرحمن عبد وعن 
مهدي،بن يا لي: قال الشجر وجه كان فالما مرة، ستين للصلاة الليالة 
دأشما المورث،إ د أشما مهدي بن يا مئت، فإني بالأرض حدي صع 

قدهم فإذا وأصحابه، زيد بن حماد لأعلم فخرحت قال: الموت!'. كزب 
ماإنه فقالوا: ذللث،؟ علمتم أين من فهلت،: اش، آجرك فقالوا: استقبالونى 

قدالثوري فيان سإن ألا له: فقيل منامه، في البارحه أتي إلا أحد منا 
ةءنمح(راا•مات، 

الموت،وحفره ديدأ، ثمرصا ومرض سفيان )حم سعد: ابن قال 
إنلئ،الجنع؟ ^ا ما الله، عبد أبا يا العزيز: عبد بن مرحوم له فقال قجنع، 

هاهنامن ائفلروا وقال: وهدأ، منكن تعبده، كنث، الذي الرب على ثقدم 
بنالرحمن عبد عليه فقدم عبادان، إلى فازسلوا الكوفيين. أصحابنا من 

فأوضىعياثن، بن بكر أبي أحو عياض بن والحسن أبجر بن ال٠للئإ عبد 
حتىعنده فأقاما عليه. يصلي أن وأوصاه الملك،، عبد بن الرحمن عثان إلى 

وشهدهبموته، معوا وسفجأه، البصرة أهل على بجنازته فاّمج مات، 
صالحا،رحلا وكان - لث، الملعبد بن الرحمن عبد عليه وصلى الخلق. 

الحاريث،،ين حالي معه ونزل حفرته، في ونزل — لنفس—ه فيان سرصيه 
بنوالحز المّلك، عبد بن الرحمن عبد انصرفا ثم ودفنوه. وغيرهما، 

رظفاء(رأ؛.سفيان، بموت أهلها فأخبرا الكوفة، إلى عيائن 

\.T/'0الصفوة صفة )١( 

الجنوبيةحدودْ ني انعراق، قرى من لكث وعئادان: . ٣٧٤. rvY\/عال ّابن طبقات )٢( 
ميلا،عنزمحا نحو البحر •؛،نها انحسر تم دحلة، نهر تا ممعند الخليج، ساحل على الشرقية، 

هام-إيراني، سناء اليوم وهي، 



الهعرىالثاني الضن في المتهاء المعدثؤن ٠  ٢٠٨

قدأبجر، بن يا قال: الوفاة سقياف حصريئ، )لما قال: أبجر ابن وعن 
تالمة،بن حماد فيهم بقوم فأتيته من فائقر ترى، قد ما بي ئزل 

حماد:له فقال فيان، مفتنمى قال: ه، رأمحإلى أقربهم من حماد وكان 
فقال:قال: كريم، رب على ويمدم تخاف، كنت مما نجوت فقد أبثر، 

هو•إلا اله لا الذي والق إي قال؛ لمثلى؟ يغفر أن اش أترى انمة، شأبا يا 
عنه(ررنزي فكأنما قال: 

مهدي،بن الرحمن همد معت حمالبايلي؛ العب—اس بن عمرو وقال 
فحملناهالئالهلان، أحل من بالليل، أحرجناه فيان ممات أل رلما يقول: 

س،ىمن،صسص(>'/

وبهاقررأ(.روى 

فقلت:المنام، فى الثوري منيال ررأيت، مهدي: بن الرحمن همد قال 
بينوقفت حتى اللحد، فى وصعت أف إلا يكى لم قال؛ بك؟ الله فعل ما 

أدونأنا فبينا الجنة، إلى بي أمر ئم يسيرأ، حسابا فحاتثنى هق، الله يدي 
يقول:قائالآ ممعت، إذ حركة، ولا حأ أسمع ولا وأنهارها، أشجارها بين 

والله.إي قلت،: يوما؟ هواك على اش آثرت أنك تحفق عيد، حمبن سقياف 
الجنة(ر؛ا.جمع من النثار ضواني فأحن،ئني 

\.lT\0الصفوة صفة )١( 

.U،/Uالحلة )٢( 

،١٢٢-  ١١٩ص واكُاوال، الجرح تقدمة في: ؛، ٧٥من مزيدأ وانظر منه—ا، ءلرفا منا أوردت )٣( 
.١٧٤- \ UTl\<بغداد ت\دوخ ، ٣٨٥-  ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٧١، ٣ْ٣٦٧، ٦/٦الحلية 

نمود.أو حلوى من الشرور حملامحت، في نئر ما والقار. \. lx\0الصفوة صّفة )٤( 



٢٠٩ؤؤ١^^^، ى قمتا- ١ ١

سفيان)رأيت يمول: ممة، بن ميمة سمعت الرازي؛ حاتم أبو وقال 
فقال:ربك؟ بك فعل ما فقلت: النوم، في الثوري 

سعيدبن ا عنك رصائي هبثئأ لي فقال كفاحا ربي إلى نفلرت 
عميدوقلب مشتاق بعتزة الدجى أقتن إذا قواما كنت فقد 

بعيدارا؛غير منك فإيي وززيي أزذثه قصر أي فاحتز فدونك 
يهليروهو المنام، في الثوري مقتال )رأيت الخمس: بن نعير وقال 

وءد،ُصدقا iتحآفى الأية: هده يقرأ وهو نخلة، إلى نخلة من 
[(^.٧٤ئك؛1يصه]مِ: 

سفيانبيد آحدأ النوم في . الجي )رأيت المقدام؛ بن مصعب وقال 
الءلريقة(رم.حسن ويقول؛ حيرأ، يءأ؛زيه وهو الثوري 

المنام،في الثوري فيان مررأيث التجلي؛ أغين بن إبراهيم وقال 
أطقال: فديتك؟ صنعت، ما اه، عبد أبا يا فقلت: حمراء، صفراء ولحيته 

التززه(ر؛ا.الكرام قال: الثمرة؟ وما قلتر: الثمرة، مع 
الجنة،في درجته يرفع أن اه ألت ونالجليل، الإمام هدا ترجمه ثمن 

رحمته.متقز في به وتجمعنا بسيرته، وتنفحنا 

.U،/Vالحنة )١( 

بغداد-اريخ )٢( 
.rA0lالحلة\)٣( 

الحلية، ٨٢الكامل مقدمة ، ٥١ص المجروحين، مقدمة ، ١٢•ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
.٣٣١٩بغداد تاريخ ا-/،ما، 



الهعرىالثاني القرن فى الفقهاء المحديؤن ؤ٢١

ترحمتم:مصائر 

الدارمي؛تاريخ ، ٣٧٤—  xs\l\سعد ابن طبقات الأعلام((، اأفهرس انظر الرزاق؛ عبد مصنمح 
UO ،الجيدءابن مزالان ، ٢١٥ِ  ٢١١؟/الدوري تاريخ ، ٣٧٥، ٣٦٧، ١٧٢؛•١، - •٩ ، ٨٤، ٦٧؛
،٢٥، ٦١٣، ٥، ٤، ٣، رقم طهمان: ابن سزالأت ، ٩١٧، ٣٦٥، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٣•، ١٢٨رقم 
لابنوالأخوات الإخوة من الرواة ه•؛، ، ٣٢٩، ٣٢٣، ٣٢٢، ٢٥٧، ٢٠٥، ١١•، ٥٧، ٣٢

انفلراش: عبد برواية أحمد علل ، ١٦٨خليفة طبقات ، ٤٣٧، ٣١٩خليفة تاريخ ، ٣٦٦—  ٣٦٤رقم 
،٢٩٩، ٤٨، ٤٢، ٢٠رقم المروذي: وبرواية إليها، يشر لم حرأ كثيرة ومواصع الأعلام، ءفهرس 
انفلرلأحمد: داود أبي موالان ١، رقم صالح؛ وبرواية ، ١٢٧، ٦٩١، رقم الميموني؛ وبرواية 
،١٠٧٩، ٨٥٩، ٨٤٨، ٨٥٥٤•٠، ، ٣٦٣، ٣٥٨، ٣٢٦حديث الدارمي: سن الأعلام((، »ذهرس 

التاريخ، ٢٠٧٧ت  ٩٣ِ ؛/٢٩ الكثير التاريخ ^، ٧١فتح انثلر البخاري: صحيح ، ٣٢٥٦•٣، ٣٢
للعجليالثقات bريخ ، ١٧لم مصحيح مقدمة ، ١١٦، ١١٤-  ١١٣، ٩٨، ٢٧٢- \س الأومعل 

الأجري؛موالان ، ٧٤٤-  ٧٤٢رنم داود: لأبي والأخوات الإخوة من الرواة ، ٥٧١ت  ١٩٣-  ١٩•
والتاريخالمعرفة ، ٤٩٨-  ٤٩٧المعارف فيه، تدكر لم كثيرة ومواضع الأعلام، ارفهرس انظر 

وفقهه،حديثه من حدأ كثيرة مواصع الترمذي: سنن الأعلام،، وفهرس وانفلر ، ٧٢٩-  ٧١٣/١
زرعةأبي تاريخ ، ٧٥٧، ٧٥٤، •٥٧، ٧٤٩، ٧٤٧، ٧٤٢، ٧٣٩، ٧٣٦/٥تن بالمالملحق العلل 

له؛المحتضرين ، ٢٩٥رقم الدنيا: أبي لابن والبكاء الرقة الأعلام،، ءفهرس انظر الدمشقي؛ 
ال؛؛رح، ٦٥٧المذيل ذيل من المنتخب، الأعلام((، وفهرس انفلر لبحشل: وامهل تاريخ ، ٢١رقم 

،٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ١٨٢، ١٦٣، ١٦٢، ١٢٨، ١٢٦. ٥٥تقدمته ، ٩٧٢_هأآت  ٢٢٢؛/والتعديل 
ت٢٦٨الأمصار علماء مشاهير ، ٣٦، ٢٩، ٢٢•٢، س ، ٢٨٣، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٤٤

اوحد>ث،، ٥١-  ٤٩، ٤٤•٤، ، ٢٧، ٢١•٢، الجروحين ة مقدم، ٤٠٢- •٤ ١/٦ات الثق، ١٣٤٩
،٣٨•، ٢٨٦، ٢٢٨، ٢١٩، ٢١٨، ١٣٩، ١٣٥، ١٢٧، ١٢٥، ٥٣، ٥١، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٧، ٢٥رقم الفاصل؛ 

٨٥٢، ٨٥١، •٥٨، •٤٨، ٨١٥، •١٨، ٧٨٦، ٧٨٥، ٧٧١، ٧٦٤، ٦٩٤، ٤٦٤، ٤٤٩، ٤٢٣، ٤٠٢، ٤٠١،

ابنممات ، ١٥٩، ١٥٨، ٩٥، ٩٤م ووفياتهالعلماء مولد -اريخ ، ٨٩٩، ٨٩٧، ٨٩٥، ٨٦٧، ٨٦٤
حرجانتاريخ ، ٤٦٢ت ٣٣•\ا\مس للكلاباذي البخاري صحيح رجال، ، ٤٧٥ت،  ١٥٤شاهين 

،٦١٤ت ٢٨٤- منجويه لابن لم مصحيح رحال( الأعلام((، وفهرس انغلر للم—همي؛ 
علماءمعرفة في الإرشاد ، ٣١٥-  ٣١٤الفهرست، ، ٣٨٧ت  ١٤٤-  ٣/٧، ٣٩٣-  ٣٥٦/٦الحلية 
بغدادتاريخ ، ٢٠١الحرب اب أنجمهرة الأعلام((، رس وفهانفلر للخليلي: ث، الحدي

مواضعالراوي؛ لأخلاق الجامع ، ٨٦ت•  ٢٢٦-  ٢٢٠واللاحق ابق اي، ٤٧٦٣ت  ١٧٤-
،٣١العالم بيان جامع ، ١٣٤٩ت  ١٢٨٩-  ١٢٨٨/٣للباجي والتجريح التعديل جدأ، كثيرة 

١٦٧، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٣، ١١٨، ٤٣، ٢٨، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٠، ٥٨، ٢٣٥، ١٩٤، ١٧٥، ١٤٣، ١٤٢، ٩١، ٥٦،
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الصحيحينرجال بين الجمع ، ٨٦—  ٨٠الفقهاء طقات  i.oA\/\'الإكمال وغيرهأ، ، ٦٢٢٦•٢، 
الصنوةة صفررالثوريء،  ١٤٧ِ ام، الأن، •■٢٧ت  ١٩٥\1لآ\س رانى الملابن 
تهذيب،ني الاJابا ،(، ٠١٦١ءومان،  ٨٦٧^٠ ٢٥٤_ ٢٥٣/٨المنظم ، ٤٤٢■ت، ١٠٢_١٤٧/٣

الأء؛انوفيات، ، ٢١٠ت،  ٢٢٣- واللغات، الأسماء تهذيب، »الئورىا(،  ٢٤٥- اُبه الأن
لابنالحديث، عياء طقات، ، ٢٤٠٧ت،  ١٦٩اا/؛ْا_ ال الكمتهذيب، ، ٢٦٦ت،  ٣٩١

ص؛( •٧١٠-  ١٦١١١ات، ووفيحوادث، - لام الإستاريخ ، ١٨٢ت،  ٣١٢\/\<-Y-ادى الهعبد 
الحفاظتذكرة 0\-د ت T'\- r\/"، الكاشف، ٩٨.  ٩٧الإسلام دول ، ١٨١/١المر ، ٢٤٢-  ٢٢٢

أعلامسير ، ٣٣٢٢س\ت الاعتدال ميزان ، ١٤٠-  ١٣٩العلو مختصر ، ٧١٩٨•٢تح 
بالوفيات،الوافي ، ٢٤٩ت،  ٢٢٦-٢٢٠، ١٧ت،  ١٢١التحميل جامع ، ٢٧٩_٢٢٩/٧الملأء 
شرح، ٦١٩ت، ٢٢٩-  Y<U\/الضية الجواهر \.< •\/iYوالمهاية البداية ، ٣٩•ت، ٢٨•-  ٢٧٨/١٥

فهرس١١وانفلر ، ٧٢٦-  ٧٢٢، ٧٢١، •٢٧، ٧١٨-  ٧١٠، •١٧- •٧ ٩/٢، ٤٥٦- \/س الترمذي علل 
ماءلأمالسنن ، ١٣٠٧المهابة غاية الثوري((، فيان مفيان، سالثوري، الأعلام: 

ا/اام،التهذيب، تقريبح ، ١٠٢_ ؛/٩٩ التهذيب، ين، تهن ، ٢٨ت،  ٩٢العجمي ابن بعل لالميلين 
الوضوءكتاب،  ٦٢٧٢، باب، - المم كتاب، ِ  ١٤٨/١الباري فتح ، ٠١ت،  ٣٢التقديس أهل تعريف 

كتاب،\■ y/o، ٣٥اب، بالزكاة. كتاب، . ل^١٣ ، ٢٥اب بالخام. كتاب ِ  ٣١٤;• ، ٣٣اب ب_ 

•٤،باب - الطلاق كتاب -  ٨٤٧٦/٩، باب - الشهادات، كتاب .  ٢٠٥، ١٣باب ِ الاستقراض 
أوذم،دح بمأحمد الإمام ف، م تكلفيمن الدم بحر ، ٥٩٩١، ٥٣٧٣، ٠٣٥٧والأحاديث، 

ءلبقات،'اساظ، ٦١٢، ٦٠٩، ٥٥٢، ٤٣٧، ٣٧٤، ٣٠٧، ٢٢٨تحالهادي: عبد بن حن بن ليرسم، 
،١٤٥التهذيب، تذهيتح حلاصة •٦(( ررالمؤع ؟/•آم الراوي تدريبط ، ١٨٨ت،  ٩٦—  ٩٥يوحلي لل

شذراتط، ٩١٩نؤ ٤٣. i'Uالشئة الطبقات، ، ١٨٦ت، ١٩٦.\/r<<\ للداوودي المفسرين طقات، 
قواعد، ٩٤١، الختعلرفة الرسالة الأءلأم(ا، فهرس ١١انغلر والتكميل: الرفع ، ٢٥١-  ٢٥ا/•الذهب، 

—الأول الجلل — الربي التراث، تاريخ الأعلأمء، فهرس ١٠انفلر للتهانوي: الحديث، علوم في 
.٢٤٨_٣٤٧/٣ر^الفقه[(

هأو ءو 
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سعدنق امميث 
(٥١٧٥.٠٥٩٤)-
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ونسبته:وسبه اس4ه 

الأصل،الأضتهاني مولاهم، ^^، ٥١١الرحمن، عبد بن تعد بن الليث( 
الدياروعالم لأم، الإمثيخ والوفاة، والدار والمنشأ الولد المصري 
ورئيشها.المصرية 

بنفهم وهو ئلأن. يس من بظن وهم فهم، إلى سة والمهمي؛ 
عدنازرا؛.بن فغد بن نزار بن مصر بن عتلان( يس عئروبن 

أنفسهمرُمن وليس لهم مولى والليث 

كنيته:

بها.وحوطس، الجمع، بها كثاْ الحارث، أبا يكنى 
أنلث(بلغني الحارث، أبا يا لليثا: )قالت( الحراني: حالي بن عمرو قال، 
سم(ر؟ا.قال: الزهري؟ بركاب أخذث 

؛؛.A/Yاللباب ا،/-ا0*ا، اب الأن، ٤٨■ِ  ٢٤٣ص العرب( اب أنجمهرة )١( 
الترجمة.بنهاية وولاثه أصله في القول( تفصيل سيأتي )٢( 
بتمامه.وسأتى اآ/ح؛أ، عساكر ابن مختصر )٣( 
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الترجمة.ثنايا في أحرى أجمار ومتري 

وسمائله:سيرته 

أحمزوحناه ال، الخص— أكمد عاد مبن ، Ul_2محان4 اف وهب 
منواحدأ محكان الأعمال؛ لجلائل وومحمه الأفعال، بأممى وزينه الخلال، 

ومنلكأ.وهديا وعملا، وعلما وفعلا، محولأ الدجال، 'كمله 
الولعفي الكمال، ورحال الدنيا أئمة أحد عنه ورصي اش رحمه كان 

المحز؛ورفعة المنزلة وعلو ذل، والبوالجدة والعقل، والعلم والمضل، 
واليإل بحسث، ورييئها، ومحتشمها المصرية، الديار كيير زمانه فى فهو 

وسحيرونرأيه، إلى يرجعون ومشورته، إمرته تحت من وقفاتها مصر 
الليثموافقة رهن الخليفة محيل من وعزلهم توليتهم وكانت، بتوجيهاته، 

فيعنه يتوب أن هو- وهو - المتصور جعفر أبو إليه رغب ولقد ؤإثارته، 
للولاية.أهد هو ش على ودله ذللث،، من فامتعفى مصر، ولاية 

منواحدا فكان يلحق، لا شأوأ والخاء والجود الكرم في وصزُن، 
أنتعلم أن فحبلث، الألباب، تبهر ذللث، في وقصصه الدنيا، أجواد مشاهير 

يحوللا وكان ذهي، ديئار ألم، وعشرين حمسة زهاء السنة فى لحله 
الدينركنه ولربما دْل، الزكاة عليه وجبت، وما شيء، منها وعنده الخول 
جملةفي أيحله إلا أحد ه إلييختلف فما أعطياته، وعثليم نفقاته لكثرة 
وطنه!إلى يبلغه بما زوده صده من حرج ؤإذا وكرمه، بتفمته وعمره عياله، 
الثياب.أغلى ويرتدي اللباس، بأرغ يتجمل هدا مع وهو 

مئة،ثمانين من أزيد فعاش ه، وحواصوصحته بعقله اش متعه وقئ 
هدىملتزما بالقنة، متمئكا ثراه اش طثس، وكان المس. ذللث، في وحدط، 
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لهممرشدا س^لكم، مناصحأ للبع، متافرا لأصج^بة، مسلما الشنق، 
حيرفيه بما م، وقضاتهوأمرائهم لولاتهم وموجها لأفعالهم، ومددأ 

والعباد.البلاد 

العلماءأحلاق من فيه رأوا ا لمووهزوه، وه وعقم—الحكام أحثه 
وعدمومواقفهم، م رأيهفي وصلأبتهم بعلمهم، واعتزازهم م وجلالته

جعفربرجوكأبي حن.ا مما وزير، أو أمير أو حليقة هوى لمتابعة تزلفهم 
اللسث،.مئز الرعية في جعل أن اف يحمل أن المنصور 

ورقته:وعبادته الرفيعة، وأحلاقه الكريم هديه 
بنليث )كان يقول؛ معين، بن يحيى ممعنا الدوري: عباس قال ** 

مجلسله وكان فرس، على صلاة كل فيه يصلي المجد، إلى يجيء تعد 
فيه(راا•يجلس 

وأناعشرة، ثلاث منة )حججت، اللسث،: قال _^؛ أبى بن معيد وقال 
ا.سة(ر عشرين ابى 

لمرحلا أعرف يقول: الليث معت رم بكير: بن اش عبد بن يحيى وقال 
٠٢٣١أحد(من هدا يحلم لا احدأ لأن شنه؛ أراد أنه فحلما قعل• محرما يات 

ومالبثا، من أفضل اه حلق من أحدأ رأيت رما أبي ابن وقال 
اللث(ص.ش الضالة طك كانت إلا اه، إلى بها يثفزث نحله كانت 

العامء.»_< فقره في وضوردْ تتمة، وللخر ب/ا'ْ، الدوري تاريخ )١( 
ومئة.أي عشرة(: ئلأتة )سة قوله ؛أآ/ها"آ. الكمال تهذب ، ٦/١٣بغداد تاريخ )٢( 
.٣١٤ص الإمّلأم، تاريخ )٣( 
ه/ا"ائ.التهاوب تهدب ، ٨٦ص الغشة، الرحمة )٤( 
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بنمالك على )لخلط ال: قوهب ابن عن بجر، بن يحنى وروى 
قال:بخير، قالتا هو؟ كيف، لي: فقال سعد، بن الاوسثا عن فسألني أنس، 
مغهنل، إف إنه أما قال: لصدوق، إنه اش، عبد أبا يا قاو1،: صدئه؟ كيم، 

وبهنره(ره.بشمعه 

الحجة،ذي في مفتر بن م رمايتج التجسئ: زمح بن محمد قال  ٠٠
جالسامعد بن الاسثا )ورأيت قال؛ ومنة(. وسبعين أرُع نة ّعرفة، يوم 

لحيته(رى.على تسيل ودموعه يدفن، وهو مرْ، على 

)كانيقول: عمار، بن منصور سممتا الصاع: موسى بن محمد وقال 
الجامعجد مفي فتكالمّتا قفاه، أحد بمصر تكلم إذا عد سبن اللسثج 
منفقالا: الحلقة على فوقفا المسجد، بابح من دخلا قد رحلان فإذا يوما، 

أقول:وأنا فنم، الليث،، ااحارئا أن أجسه فقالا: إلئ، فأثاروا المكلم؟ 
لي:فقال سالخث،، الليحا على دخلتح فلما هكذا. البلد من أحرج واّوأتاهإ 

وزداجلس، لي: فقال افه، رحملئط نعم، قلت،: المسجد؟ في المكلم أينا 
قرىبعينهر٣ا، المجلس ذللث، في فأخدُتا به. تكلمت( الذي الكلام علي 

الشيخفبكى والنار، الجنة صفة في وأخذت عني• ونري وبكى، الشيخ 
متصور،قلت،: اسملثج؟ ما لي: فقال اسكتا. بيده لي قال ثم رحمته، حتى 
قال:نعم، قلت،: الثري؟ أبو أنتؤ قال: عمار، ابن قلت،: من؟ ابن قال: 

فوقفت،فجاءت جارية، يا قال: ثم رأيتلث،. حتى يمتني لم الذي ض الحمد 

الكمال؛آ/أ1آ.)١( 

احصرمنه. UVtj\اس والتاريخ المرنة )٢( 
بنفسبالكلام الرجل فانحد الجامع، في به تكلم الذي الحال،يث، يعيد أن الليث منه طلبإ أي )٣( 

الليث(.أبكى حض فيه، وناح حديثه موصؤع 



الهعرىالثاني الترن في الفقهاء المحدتؤن ف٢١٦

ألففيه بكيس فجاءت وكذا، كذا بكيس جيئيتى لها؛ ال فقيديه، بين 
بهتقف أن الكلام هذا وؤئس اليلثا، هذا حذ ري، الأبا يا فقال: دينار، 

مدحتلثهبعال المخالوفين من أحدأ تمدحي ولا لامحلين، الأبواب على 
أنعمقد الله إن اش، رحمالث، قلت،: مئلها. محة كل في وللث، العالمين، لرب 
قال:وحرجت،، فقبضتها به. أصللث، يئآ شعلي ترد لا قال؛ وأحن، إلي 

يئا،ثاذكر لي: فقال أتيته، الثانية الجمعة في كان ا فلمعلي• تبُلئ لا 
أنأردت فلما بكاؤه، وكثر الشيخ فبكى فتكلمت،، لي مجلس في فاخذت 

اه،رحملث، فقالت،: دينار، حمسمئة فإذا الوسادة، ثني في ما انفلر قال؛ أقوم 
أراك؟متى به، أهلمكؤ يثآ ئعلئ ترد لا قال: بالأمس، بصلتك، عهدي 

كانت،فلما أعضائي. من وأ عفشت، كانلث، قال: الداحلة، الجمعة قلت،: 
فتكلمت،،به، أذكرك شيء فى حذ لى: فقال مودعا، أتيته الداحلة، الجمحة 

الوصاية،ثني في ما انقلر منصور، يا لي: قال ثم بكاؤه، وكثر الشيخ فبكى 
إحرام،ثياب هاتي جارية، يا قال: ثم للحج. أعدها قال: دينار، ثلاثمئة فإذا 

أكتفيالله، رحملث، قلتا: ثوبا، ون أربعفيه بإزار فجاءت منصور، إحرام 
للجاريةوقال فأعهلهم، قوم فيصحبك، كريم رحل أنت، لي: فقال بثوبين، 

للئإ(زا؛.الجارية وهل>ه معه: الثياب تحمل التي 
بناه عبد حدثنا العئدي: عود مبن اه عيد بن إسماعيل قال  ٠٠
معإلا يتعشى ولا يتغن.ى لا سنة، ءشرين الليث، )صحستا قال: صالح، 
يمرض(رى.أن إلا بلحم، إلا يأكل لا وكان الماس، 

)اشترىمئكين: بن الحاريث، لي قال العزيز: عبد بن الحز وقال 

.٨٩-  ٨٨ص الغشة، ارحمة ، ٣١١- الصفوة؛/•١٣ صفة ، ٣٢١- الحلية )١( 
• YUoAالكمال؛تهذيب اآ/آْآ، صام ابن مخمر .< M\rبغاواد تاريخ لأس الحلية )٢( 



٢١٧ؤ شنئ ئ الكث ِ  ١٢

دعائم لهم، فأي فاسسممائوْ تغنوها، فامثمره، سعد بن الليث من قوم 
فيابنه الحارث له فقال دينارأ، بخمى لهم فأمر أكياس، فيها بخريطة 

أعوضهمأن فأحببت، أملأ، فيه أملوا كانوا قد إنهم غمرأ، اللهم قال: ذللئ،، 
بهذا(راا•أملهم من 

العلماء:ؤإكرامه ومخازه، وجوده العريضة، صدقته 
أبي:قال يقول: أبي ممعح، اللبن،: بن ثعبي، بن الخJلث١ عبد قال  ٠٠

بالعتا(رأا.مند قئل زكام علي وحنث )ما 
رننثغثيقول: معد بن اللبن، بن شعبس، <اممعتإ سعيد؛ بن قتيثة وقال 

دينار،ألقط وعشرين حمسة إلى دينار ألمإ عشرين بين ما الئنة في أبي 
ذئن(رم.وعليه نه العليه فتأتي 

دينارالق، عرين يشثغل معد بن اللبس، زكان معيد؛ بن قتيبة وقال 
قهل(ر؛ا.زكاة علي وحبث ما وقال: منة، كل في 

يقول:رمح، بن محمد معتإ مالرملي؛ إسماعيل بن إمحاقا وقال 
اهأوحت، ما دينار، ألم، ثمانين ستة مسكن في محي بن اللبن، ذحت ركان 
ةئل(رْ/درهم زكاة عليه 

أوحلي من وعاء والخربملة. . YVa/Yiالكمال تهذب المقرة صفة ما/ا<، بغداد -اريخ )١( 
■فيه ما على يسد نحوه 

 )Y( ٨٠الغشة الرحمة الشلأء أعلام سر بغداد ض.
ولففلة)يستغل( i\oy/Aالنلأء أعلام سر ما)!0ٌ اكر عسابن مختصر بغداد -اريخ )•٢( 

.•١٣الإسلام -اييح في و)لشغل( ، Yvr/Yالكمال؛تهدب ني )يشتغل( إلى محك 
بم/أا.المنظم ما/\،، بغداد تاؤيخ ، fYY/Vالحالية )٤( 
,TYTliالصفوة صفة ما/اا، بغداد تاريخ ة Y١٣٨/أصبهان أحبار ، TYY/Uالحلية )٥( 



الهجريالياض القرن مي اامقهاء ال4عاوذون م  ٢١٨

فيمغنى ما )قلت؛ ه: قبلوما الخبر هدا أورد أن بعد الذهبي قال 
أٍقخ(ره.ذخله 

ركانول: يقأبي، معت ٌعمار: بن منصور بن ليم مال وق
عليهفتحول، دينار، أك يى حمستة كن في يستغن معد بن الليث 

دئن(رى.وعائه الخزل 

معظمقي كان ه يحلفلعث الليث، يحل في نالثة ة روايفهده قلمته: 
ينحمإلى قليلة منوات في وضل وربما دينار، ألف عشرين زهاء السنوات 

تجارتهأل أؤ علم• بما واحد كل ر فأحبألفا، ثمانين إلى أحرى وفى ألفا، 
وهداألما، ثمانين إلى وصل حتى الئنين، بمرور لحلمه ويزداد تنمو كانت 

عشرينمن أزبد أنها علمته في حاء ما فأئث حال وبكث ومعروف. مشاهد أم 
•ظه كله يممقه فكان هدا ولع وفير، ويحل عظيم، ^ ٣٠وهدا دينار، ألف، 

إلىالصلوات حميع في يركب اللسن، ركان عيد: مبن هتيبة قال 
.مكين( ثلاثمتة على تنوم كل ويتصدق الجامع، 

معدبن اللين، على عمار بن منصور رميم محيي: بن قتيبة قال ** 
بأكفوضله لهيعة بن اش عبد بسّتنا واحترق ار، دينبالغ، هوضنه 
تندسقميص وأكناني قال: دينار، باك أنس بن مالك ووضل دينار، 

ءندى(ر؛ا.فهو 

r/A(Mالنلأء سراعلأم )١( 
.rwfiالصفوة هث ، nr/vالحالين )٢( 

•٨.الخشن الرحمة ، ٣١١الإسلام تاريخ ح/خْا، الشلأء اعلأم سر )٣( 
b الحلمة وانفلر: امآ/مه\، اكر عابن مضر ، /•١_١٣١١بغداد -اربح )٤(  ،TYT.rn/vريح

.A/\rبغداد 



٢١٩إ•اا_الكئبنثس 

)وصليقول: أبي، معنا مبكير؛ بن يحيى بن المللئا عبد وقال 
لهيعةابن داز احترقت دينار: آلاف JئلأJة أنفس ثلاثة عد ممبى ^١ ٠٧١

طتقعلى رطبا أنس بن مالك إليه فأهدى وحج دينار، بألف إليه فبعث، 
بألفالقاصي عمار بن منصور ووصل دينار، ألم، الهلق على إليه فرد 

الليثبن شعيب ذلك فبلغ عليه• يتهول ابني بهيا يشمع لا وقال: دينار، 
أتاوىلئلا الدينار هدا نقصتلئا إنما وقال: دينارأ، إلا دينار بألف فوضله 
ءهليته(زه.في الشيح 

إليهبعث، لهيعة، ابن ؤنب احترقث ا رلمسعيد: بن منيبة وقال 
دينار(رأأا.بألف، كاعدأ سعد بن اااليث، 

يقول:موسى، بن أتي ّمعت، الليث: بن سحسس، بن الملك عبد وقال 
دخلتهامضز دخلت، فلما فيقتلهم، أمية، بني يهلل-، علي بن اه عبد ركان 

همجلمن فرغت، فلما عد، مبن الليث، على فدخلت، ة، رئهيئة فى 
إليلثا،أحرج حتى س اجلفقال: دهليزه، في له خادم فتبحني خرجتؤ، 
فقال:دينار، مثه فيها ؤئزة إلئ دفع وحدى، وأنا إلي، حرج فلما فجلتا، 

وكانمعئك. من ولم أمرك، بعص النفقة بهدم أصلح مولاي؛ للث، يقول 
فيعتها أنا فقلت،: الهمتان، فأخرجت، دينار، ألف، فيه همتان حجزني في 

بثنيي،فأخبرته فدخلت،، لي، تأدن فامالشيح، على لي تأذن اسعنى، 
وليثاصله هدم فقال: مضى، بما وأخبرئه ا، زدهمن إليه واعتدرث، 

روايةوانظر ، ٨١الغشة الرحمة في منه وباحمر ■آآم، _  TUliالصفوة صفة ، T'YY/Uالحلية )١( 
لمنصررحامحة.ووصله \ا\^؟ الحالية في أحرى 

والكاعد:. d_l5)بدل الغد( )من ه وفيغ/اها، الشلأء أعلام ّير •اا/.ا، بغداد تاريخ )٢( 
ٌعرب•فارسذ لص امحءلاس، 



الهجريالثاض القرن في الفتهاء المعويؤن مر  ٢٢ ٠
—٠١

إلىادفعها فقال: غنى، فى وأنا عادة نفى أعوذ أن أكره فهف،؛ بصدقة، 
أحييهاحتى بي يزد فلم لها. مستجقا تراه ممن الحديث، أصحاب، بعض 

حماءة(أا؛.على ففرقها 

بن^، JJ؛)كال يقول؛ وما، ابن ممعث يحيى: بن حزملة قال  ٠٠
أفإليه ماللق فكض، منة، كل في دينار بمئة أنس بن مالك يصن صعد 
دينار(رم.مئة بخمإليه فبعث، دين، علئ 

إلىماللث، )أ5ش_، يقول؛ وما، ابن ممعنا يحيى؛ بن حزملة وقال 

بشيءلي نعث أن فأجب زوجها، علك، ابض، أذجد أن أريد إمح، اللين،؛ 
وباغلابنته، منه فضغ عصيرأ، جقلأ بثلاثين الليثج إليه فبعث، عصفر. من 

ئصالة(ر'أا.عنده وبقى دينار، مئة بخم

فاْسعأنس بن ماللثه اب، بعلى ركنا الليث،: كات.سا صالح أبو وقال 
عليه،فادحلنا كلامنا، ماللث، فمع قال: صاحبنا، يشنه ليس فقلنا؛ علينا، 

كتبنابرحل سئثهوتي فقال؛ معد، بن اللتق قلنا؛ صاحبكم؟ من لنا؛ فقال 
ثيابنا،به صبغنا ما إلينا فأنفذ صبياننا، ئيابؤ به نصإغ عصمر قليل في إليه 

إ(ل؛؛ادينار؟ بألم، الفصلة وبعنا حيراننا، وثيابح صبياننا، وثياب، 

ممعّتجيقول: صعيلأ، بن قتيثة سمع.ءتج السائى: عثمان بن أحمل. وقال 

شدموضع والحجزهء . ٧٨الخبمة الرحمة ^/أْآ. ءساكر ابن مخمر ، ٣٢٢-  ٣٦١٣الحلة )١( 
معزب.فارسي وم الوط، في يقد للنمقة كنس والبمتان: الوصعل. من الإزار 

.٨١_ •٨ ص الغشة، الرحمة ، YUالكمال،T/؛تهن.ب_ا ^/U، بغا.اد تاييح )٢( 
أعلامسر ، TU£/Ttالكمال تيذيب  i.yox/x\اكر عابن مختمر ٨، -  xfyfبغداد تاييخ )٣( 

النلأءغ/غ؛ا.

الغشة،الرحمة ، ٣١٠-  T'Miالمقرة صفة  i.rorlr\اكر عسابن مخمر ، ٣١٩/٧الحلية )٤( 
يا.الحدبث، مجلس عمد عن اضع أي ^1(؛ رفامتغ نوله • ٧٧ص



٢٢١

المدينة،فقدم حاجأ، أبي مع )حرجمتا يقول؛ معد، بن الليث بن نعستا 
دينارألفن، الطبق على فجعل قال؛ نعب، بْلهم، أنس بن مالك إليه فبعثط 

ونيةلله(ره•

فأتهحالما، يوما معد بن اللج عند ركتط عمار؛ بن منصور محال  ٠٠
لهئعث وقد تشتكي، زوجي إن الحارث، أبا يا فقالت،: قدح، ومعها امرأة 

عل.من مْلرأ يعطيلئ، له فقولي يمة قأبمح، للك، اذمك، فقال؛ العتل، 
له،قال ما ادرى لا ييء اره فتيمه، قأبو جاء أن ألبهن فلم فذهبهن، 

وأعهليناهابمدرها مألتح إنها مهلرأ، فاعطها اذمأا فقال: إليه رأسه فرغ 
ا.رظل(أ ومئة عشرون والمرق المرق، والمطر: بمدرنا. 

منمنآ معد بن الليث امرأة التج رسالإسثا: كانس، صالح أبو وقال 
علىسألتني إنها فقال: منا، سألت، إنما كاتثه: له فقال بزق، لها فأمر عل، 

ءالينا(ل'ا؛بالشعة قدر على فأععليناها قدرها، 

الشتاءفي الماش يئعم الليث، ركان العزيز: عبد بن أثهن، وقال 
ا.بالشتكر(ر اللوز تريق الحميم، وفي البقر، وشمن اشُنل بقتل الهرايس 

وكانالإسكندرية، مجن معد بن الليثإ مع رئملنا معياد: بن ئنيبة وقال 
فيهاوصفينه عياله، فيها نيته وممطبحه، فيها سمينه فائن: مثلاث، معه 

.yyrhiالكمال تهذب , roT/r\عام ابن مخمر ■اا/ا<، بغداد تاييخ )١( 
بنل.ادُاا/هتاؤيح ني أخرمح، واطررواية • ٧٩-  ٧٨ص الغشة، الرحمة ، •٢٣-  T\^/yالحالية )٢( 

■irUlTالهاة رقلأ. وعشرون ُف _ء بالكون . والفرق رئللأ. عثر بمع,سة مكيال والخزي 
حرامأ.( ٤٠٠)المري: والرطل 

بنداي-اربح ، TT'/Vالحلة ني: -؛م_رأآخر واطر الكمال تهدب ما/غ، بغداد -اريخ )٣( 
A/\X ^ رمحللأن.وئ-رْ يوزن، أو به نكال مماز والمى؛ والينا، . ٢٥٣- ٢ْ ٢/٢١عاد ابن مختصر

الكمالتهدب عام ابن مخمر بغداد تاريخ )٤( 



الهجريالثاني القرن في النتهاء المعدثؤن لمي ٢٢٢

ابنهوكان فيصلي، الشئل إلى يخرج الصلاة حضرته إذا وكان أضياشه. 
حم،فقالوا: شعس_،؟ أين فقال: المغرب،، لصلاة فخرجنا إمامه، شب_، 

يحافث،فقرأ: ؤوآلسىيخن1ناه، فقرأ تقدم ثم وأقام، قائل اللسن، فقام 
منغث هذا ون: يقولالمدينة، أهل مصاحف، في وكذللث، ه، 'قمتاها 
ليمهتويسلم ارحم، ارحمن اض بيم ؤيجهر العراق، أهل عند الكاتب 

تكاء'وخهه(رن.

بنمحمد بن علي حدننا أبي، )حدثني اراعفل: قمر بن الق قبيل■ قال 
محمملمحال: الئتوحئ، نجده بن محمد بن احمد حييني المسكرى، احمد 
سعدبن باللسنإ مررُتؤ قال: الألم، عيد محدثني يقول: ومح، بن محمد 

ليفاكست، المنداق هدا حد صعيد، يا لي: فقال إليه، رجعتإ لي، فتنحنح 
اهحزاك فقلت،: قال: علة، ولا له بضاعة لا ممن المسجد، يلزم من فيه 

فلماالمنزل، إلى بررّئإ نم المنداق، منه وأحييت، الحارين،، أبا يا حيرأ 
بنفلأن قلت،: نم ارحيم، ارحمن اه بم وكتبت،: الئراج أوقدُت، صليت 
إذذللثج على أنا فبينا قال؛ فلأن، بن فلأن فقلت،: نفي بدزئني ثم فلأن، 
فتكنلهمزأ ماض عامالوا قوم إلى تأتي عيل■ سيا الق ها فقال: آت، أتاني 

الذيافة إلى مرحغهم ألمس اللمث،، بن ثعببج مامحت، اللمق، مامحتف لأدمي؟! 
بناللمثؤ أنست، أصبحتؤ، فلما يئا. نأكتجؤ ولم فقمغ قال: عاملوه؟؛ 

اضبم فيه: فآصامب، فنشره المنداى، فناولته وجهه، تهلل رآني ملما سعد، 
لي:فقال كتبتؤ، ما غير فيه ما فقالت،: ينشره، ذهب، ثم ارحيم، ارحمن 

الأولالفصل الحلة وفي ، ٢٥٢- اآ/اهآ اكر عابن مخمر •١، -  ٧١٣بغداد تاريخ )١( 
أملثراءة ه ءد؛ها بماف ولا وؤ والحجاز، الشام أهل قراءة ه يخاف فلا ؤ تعالى؛ نوله منه• 

معروفتان.قراءتان وهما العراق، 



إضني بن -المحي ١٢
٢٢٣

عليهفاجتمع صيحة، فصاح كان، عما بصدق فاحبرئه الخبز؟ وما معيد، يا 
حيرأ.إلا ليس فقال،؛ إ حيرأ؟ إلا الحاريث،، أبا يا فقالوا: الجلق، من الناس 

أليسالاوسث،، ماُت، صدفت،، وحرمتها، ئتئنثها سعيد، يا فقال،: علي، أفل نم 
يقول،:داود، بى مقدام معت، ممحمد: بن علي قاله أ الق؟ إلى مرجعهم 

مقدام(راا.رآْ كان وفو الأبدال. من إنه يقال: هدا، الادم صعيد 

يدْوترثلهم، ومناصحته ه، لوتبجيلهم راء، والأماء الخلفْع 
أعمالهم:

حوثرةإلى محمد بن مروان كتاب، علينا )قدم مصر: بن نكر قال  ٠٠
ومنحاله، من فصيحأ، بدويا أعراسا إليكم بعشق د قإني مصر؛ والي 

فأحمغالمنطق. في ويصونه القضاء، في يد.ده رحلأ له فاجمعوا حاله، 
حبسب،،أبي بن يزيد مءئجا0: الناس وفي معد، بن اللين، على الناس رأي 

ااحارث(رُبن وعمرو 

رقاليقول؛ بكير، بن يحيى صمعتؤ المنوي: صفيان بن يعقوب وقال 
إنيالمؤمنين، أمير يا لا قلت،: مصر؟ لي تلي جعفر؛ أبو لي قال الليث،: 
ولكنمحي، صحم، بلث، ما فقال: الموالي• من رجت إني، ذللت،، عن أصعم، 
عملي؟!ومن مني أقوى قوة أتريد لي،، ذللث، في العمل عن، نيتلث، صحفت 

الخكمبن عثمان قلت،: مصر، ز أمأق1او.ْ رجل علهم، ئل*لني، أبيث إذ قاما 

تهدبه0آ، ِ  yailysماكر ابن مختمر ، ٣١٢.الصفوة؛/١١٣ صفة ، ١٢.  wlwبغداد تاريخ )١( 
الحسابه.صحيفة اكداق،: . ١٠٣- غ/أْا النلأء أعلام سير ، ٢٧٧-  ٢٧٦/٢٤اJك٠ال، 

مصرولي ، ٠٣٧١ئهبل ابن هو وخونرة . ٣١٢الإسلام تاريخ الملأء أعلام سر )٢( 
لأبنمددأ العراق إلى وبعثه مروان عزله نم —(، ٥١٣١)إلى —( ٥١٢٨)سنة من محمد بن لمروان 

—<٥١٣٢سنة وفتل العباس، بني دعاة لقتال خبيرة 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحدتؤن م  ٢٢٤

هثاه فعاهد ذلك، ه فنلغقال: عشيرة. وله صلاح له رحل الجدامؤي، 
ذره.ئ ي بم؛ ألا 

لهمسعد بن الليث )ولي قال: بكير، بن يحيى ممحت، المنوي: وقال 
أدعهلا الحارث: بن لعمرو صالح ال قعلي، بن لصالح ولايات؛ ثلايث، 
فجاءقال: عنقه، لأضربن ال: فقيفعل،، لا عمرو: فقال لهم،، يتولى حتى 

ووليجعفر• أبي أيام الجزيرة وولي انملهاء. ديواف هولي فحدزة، غئرو 
الديوال(رى.الهدي أيام 

فيمصر أمير وهو رفاعة بن الوليد )كتب بكير؛ بن يحيى ال وق
ؤإلىافر مبن حالي بن الرحنن لمد هم، وصيتأسدت قد وصثته: 

يصحاله فان الليث،، علهم، يفتايث، أن الرحمن لمد وليس سعد، بن اللجث، 
سة(ره.وعشرين أربع ابن يومئد الليث، وكان ورأيا• 

حيرمن الكندي النتع بن، إسماعيل ركان مريم؛ أبهم، بن، محيي وهال 
فأبغضوه،الحئى، إبهثال فى حنيفة أبهم، مزهثه ياوهي، كان أنه غير قضاتنا، 

مل(رى.فكبالوث،ني،أذرْ، 

)لمايقول: عد، مبن الاJيث^ س_معت، صالح: بن الله عبد قال  ٠٠
قلت،:بلدكم؟ ضلاخ ما ليث،، يا لهم،: قال يي الرمهارون على يدمت، 

غوادُاا/ْ،ظرخ في: وباحصرمنه اكر\^ا\0ٌ عمختمرابن \ا'؟'ص والتارJح المعرفة )١( 
والتاريخالمعرفة في أحرى رواية وانفلر . ٨٧الغشة الرحمة خ/أ؛ا، النبلاء أعلام محير 

\.OU/Aالنلأء أعلام سر آ/ا-خ؛، والتاريخ المرفه )٢( 
.٩١ص الغبية، الرحمة )٣( 
.٩٢-  ٩١ص تتمة وله ، ٩١ص الغبية، الرحمة )٤( 



w٢٢٥ آا-المحئبنثس 

رأسومن أميرها، ؤإصلاح النيل بإجراء بلدنا صلاح المؤْنين، أمير يا 
صدنثفقال؛ السواقي. صفت العين رأس صفا فإذا الكذز، يأتي العين 

الحارث(ره.أبا يا 

حائم- الخادم لولو حيننا الطرائمي: مليح بن يوسف بن الخن وتال 
مناننرهرنتية عمه ابنة وبين يد الرثهارون بين )جرى قال؛ — الرشيد 
أنتنلامه: عرض في لها هارون فقال الأشياء، ص شيء في وملاحاة 

اليمين،بهده آ جميعواغتما ندم، ثم الجنة. أهل س أ5ن لم إو ءلاليى 
هدْعن ومألهم الفقهاء فجمع منه. عمه ابنة لموصع مصسبة بهما ونزلن 
أنعماله، س البلدان ائر حمإلى كتب ثم مخرجا، منها يجد فلم اليمين، 
عليه،وأدجلوا لهم جلس اجتمعوا ا فلمبلدانهم، س الفقهاء إليه يحمل 
عنفألهم فيه، شاء بما يأمرني حديث، إو لأمر يديه بين واقفا وكنث 

بأجوبةالفقهاء فأجابه محلص، منها له وهل - عنه المعبز وكنت - يمينه 
وهومضر، س أشخص فيمن معد بن اللسث، فيهم ذاك إذا وكان مختلفة، 

واحدأالفقهاء يراعي وهارون بثي:؛، يتكلم لم المجلس، ؛اخر في جالس 
فقلتهبشيء، يتكلم لم المجلس آحر في الشيخ ذللث، بقي فقال؛ واحدأ، 

أصحابلثه؟تكلم ا كمتتكلم لا ماللث، لك: يقول المزمنين أمير إن له؛ 
أميرإن قل: فقال: مئع، وفيه الفقهاء قول المزمنين أمجير ممع قد فقال: 

سئنخضكم للم فقهائنا، من معنا سذللث، أردنا لو يقول: المزمنين 
مجلتهالمزمنين أمجير ينبئ فقال؛ المجلس، هدا أحضز'ت، ولما بلدانكم، 

أميربمجلس كان مى فانصرف ذللi،٠ في كلامي مع يأن أراد إف 
المزمنين،أمير يدنيني فقال؛ تكلم، قال؛ نم والناس، الفقهاء ص المزمنين 

.٩٣ص الغية، الرحمة م/ااها، البلاء أيلام سر ، rXY/Uالحلة )١( 



الهجريالثاني الشرن مي الفقهاء انمديؤن ٍ  ٢٢٦

أميزيا فقال: عنى، منه عليك وليس الغلام، هدا إلا بالخصرة ليس فقال: 
منلي والئاعو والهنة، التعم ظزح وعلى الأمان، على أتكلم المؤمنين، 

أميريدعو ال: نذللث،، ؛، JiJقال: ه؟ بآمؤ ما جمع في المؤمنين أمير 
المؤمنينأمير ياخدْ فقال: فاحفر، ه بقامر جامع، بمصحف المؤمنين 
إلوصل حتك، وتصمحه فأحذْ الرحمن، سورة إلى تصل حتى قنتصمغه 

ممامحاق يلمذ ؤ بإغ؛ نلما فقرأ، المؤمنين، أمجير يقرأ فقال؛ الرحمن، سورة 
فقال:فوقف،، هاهنا، المؤمنين أمير يا قم، قال: [، ٤٦]الرحمن: طمخاه يمء 

هارون:له فقال ذلك،، وعلى الرشيد على فاشتد والدب• المؤمنين؛ أمير يقول 
أميرمنكس الشرؤل، وع هدا على المؤمنين، أمير يا ال؛ قهدا؟! ما 

منقريبا ستر، عليه تل مشستا في ربيدة وكانتا - رأسه المؤمنين 
قال:واه! فقال: إليه، رأته هارون رقع نم — الخهلابإ مغ تالمجلي، 

إنكقال: نم اليمين، أحر نلغ أن إلى الرحيم الرحمن هو إلا إله لا الذي 
فقال:اه، مقام أخافج إني هارون؛ قال الق، مقام تخاف المؤمنين أمير يا 
فيتعالى الله ذكر كما واحدة، بجنة وليتا حنتان فهي المؤمنين، أمير يا 

أحنثهارون: وقال التتر. حشج من والمزح التصفيى معث فكتابه. 
قالثم عد، مبن للبث، والجي بالجوائز أمر نم فيل—،• القّ بارك واه، 

أميريا فقال: فيه، ئجن، ئنج ثما وسل شئث، ما احتر شيح، يا هارون؛ 
فقال:الخادم، وهذا فقال: رأسلثج، على الواقم، الخادم وهذا المؤمنين، 

عليهاأكون عملثف، ولابنة بمصز للث، التي بع والقني المؤمنين، أمير يا 
أميريا فقال: إقطاعا، بل ال: قأمورها، في لأنفلز إلي وثلم 

المؤمنين،لأمير دي يفى تكون بل شيئا، هل>ا من أريد ما المؤمنين، 
أنوأمر ذللثج. لث، لفقال: بذللثج، وأعز العم—ال، حيمؤ علي يجري فلا 



إ.اشفتنظني  ١٢
٢٢٧

بجميعالمؤمنين أمير دي يبين من وحرج قال، بما وبمجل له يمحب 
الرسيد،به آمر ما بضعف له ربيدة وأمرت والخادم، والخأع الجوائز 
هكرمآ(را؛.فحمل مصر، إلى الرحؤع في واستأذن إليه، فحمد 

وهيئته:ولباسه وصعحته، بعقاله تمتعه 

أكبر)أنا يقول؛ ما كئيرأ سعد بن الليث؛ سمعت، بكير؛ بن يحيى قال  ٠٠
بعقاوا(ص.مشا الذي ه فالحمد لهيغة، ابن من 

ابنمن أكبر أنا يقول: سعد، بن الليث، رسمعت، سعيد: بن منيبة وقال 
ستين(.ئلامثج بعده عاص وأحلنه سين. بثلاث، لهيغة 

إليهمانظرث، إذا ولكي لهيغة، ابن من أكبر الليث، روكان قتيية؛ وقال 
("٠.الأث لهع؛ ابن بمي: أث. وذا ابذ، ذا تنول: 

الثمانين،سى مجاوزة بعد حلق حدث، روقد الصلاح: ابن الحاففل قال 
بنوسهل ماللث،، بن أنس منهم: السلامة، وضجتتهم التوفيق، اعدهم ف

عيينة،وابن والليث،، وماللث،، الصحابة، من أوفى أبى بن اش وعبد سحي، 
واا-٠تأحرينار٤؛•المتقدص من جم عدد قمح، الجند، بن وعلكب 

كنتفلما رحججت،، قال: الليث،، حد>ثنا ر: بكيبن يحيى قال ** 
الئؤذL،كثيرة الطرق وكانت، النواحثي، من الحجاج وافى قد كان بالمدينة 

المجدلحالت، فإذا حمافخ، روحي لست، المجد إلى غدوت إذا فكنت، 

0.-  ٤/١٣منه طرف بغداد تاييخ وفي •٩، -  ٨٩الخشة الرحمة ، ٣٢٤-  ٣٦٣١٧الحلية )١( 
أ\/'\.يغداد ض تا, م/مه؛، \/س ُغ التا, ٠ فة الس ( ٢١

الراويتدريب وانظر: والعشرونء، السابع ءالنؤع  ٢٣٩ص الحاويث، علوم )٤( 



الهجريالثاني المرن في الفتهاء المحا-ذون ٠  ٢٢٨

الأنصاري:معيد بن يحيى لي فقال الأحرى، في وصليث أحييهما نزعث 
هذا،نفعن فلا إليلث،، منغلوو إمام لث، إنقال: قد وأظنه إليلث،, منفلوو إنلئ، 

فيه(را؛.وضن حمك، وامسح 
سمعتقال: أبير٢ا، حدثنا الجئري: مهحمد بن أحمد غمرو أبو وقال 

بناللسثا )"مج يقول؛ — حشه إلى حرب بن وسليمان — معاوية بن محمد 
ألم،عشر ئمانيه عليه، كان وما وحاتمه ودابته ثيابه فقوموا يوما، عد م

فقوموايوما، حبة ن حرج حرب: بن ناليمان فقال ألفا، عشرين إلى درهم 
ا.ر درهما( عشرين إلى درهما عشر ثمانية ولجامه وترجه حماره 

لاصح١دة:وحثه بالتسة، ويمتكه عقيدته، 

والليث،،والثوري، كا، مالالت، )سلم: مشبن الوليد ال ق ٠٠
حاءت،(ل؛دكما أمووها فقالوا: الثقات، في الخي الأحبار عن والأوزاعئ، 

ربلغتيقول: عد، مبن ، LwJJlممعت، مريم: أبي بن معيد وقال 
قهل(لهوى صاحن، نازعت، وما الئمائين، 

سعدبن )الليث، يقول: افعي، الشسمحت، يحيى: بن حرملة قال  ٠٠
أسن(رُ"ا.بن ماللثط من للأثر أئنع 

؛؟/ها"آ،تهذييه في المزي الأخيرة: هدْ وذكر منه خصر وبأوالتاريخ المعرنة )١( 
خفاف(:زوجي رلبت، نوله . ٧٦ص الغيئية، الرحمة في والحاففل ه/؛ْا، ير الفي والذهبي 

خن.على حقا لبس أي 
إثياتها.والصواب النبلاء، أعلام صير من )أبي( لففلة مقطتح )٢( 
الحفافلدكرة ، •١٣الإسلام تاريخ ا//لأها، النيلأء أعلام سير بغداد ظريخ )٣( 
،١٤٣-١٤٢ص الخلو، مختمر غ/آأا، الملأ، أعلام ص )٤( 
Milsالبلاء أعلام سر )٥( 
.Y0./T1اكر عابن مختمر ■؟، Whالحالية )٦( 



٢٢٩أا-اا1يثسظو 

صالحبن عثمان حدثنا الرتغؤ؛ المفثنل بن محمد بن جعفر وقال 
بنالليث فيهم نشأ حتى عثمان تنتقصون مضر أهل؛ ركان قال: الشهمي،، 

جمهشأهل، وكان ذلك. عن فكموا عثمان، بفضائن، فحييهم عد، م
بقفايله،فحد عياش، بن، إس._ماءيز، فيهم نشأ حش علتا، ينتقصون 

ذلك(را؛.عن ف؛كموا 

عنيشهاب، ابن، •م، عد، مبن، الليث أحبرنا ومح؛ بن، محمد قال 
شزمث...(التي المحرومثة المرأة شأف أهمهم قريشا )أف عانثة: عن عروة، 

بتثفاطمة أن و لاض، ر١ؤانم ه؛ اش رمم—ول قال آحره: وفي الحدين،، 
يدها(((.لقطعت مرقث، محمل 

قيلالله أعاذها )قد يقول: معد، بن، الليثإ سمعت، ومح؛ بن محمد قال 
يقودأن له نجغي لم موكل، ئنرى، أن هق اه أعادها قد سرى، أف 

هزا(ص.

٠يئكطم 

عنهم،وأكثر مصر بادْ علهاء من، وضع العلم، طاليح في، اللينؤ باكر 
الكثيرعلمائها من، وضع فج ستة، عشرون وعئرْ الحجاز إلى ورحل 

لفموالزهري، الربير وأبي ممحكة أبي وابن ونابع عمناء عن فأئر الق،، 
أنقمحشي، علمه، من ويئهل الرهرؤ، كلأزِم ام بالتمالؤضافة إلمح، بالرحلة 

بوامعلة.شهاب ابن عن وروى فركه، ذه حالصا سمره يكون لا 

.TUUTالكمال،تهذب .> ro\h\ع—اكر ابن مخمر بغداد ض )١( 
وأبو(، ١٦٨٨)لم وم(، ١٢٦٤٨)البخاري وأحرجه ، ١٢٥٤٧حديث اللفظ; بهيا ماجه ابن أحرجه )٢( 

.٧٥-  UYMوالماتي (، ١٤٣)•والترمذي (، ٤٣٧٣)داود 



الهجري^^٠ ١١القرن ،ني الفقهاء انميوتؤن م  ٢٣٠

جعفرأبي بن اف عبيد عن فأحذ وتحصيله: العالم طالب في وتفنن 
بهيحدث ما له يكتب أن غلامه وأمر مكانيه، عروة بن هشام وعن مناولة، 
الأعؤجولحى منها، وتحي، بشير بن هشيم ف-، وض؛ه صالح، بن معاوية 

عليه.فصلى توئي وقد فوضلها منه بع بالإسكندرية 
)ااُام(منة العراق إلى رحل فلقد اخ، ثحتى العالم بطب وبقى 

يهليؤث،وكان بها• وحدث علمائها، من فع ئة، م)٨٦( زهاء وعمرْ 
بترلثم ماشره، وغيرهما وناغ الزهري عن بروي فتراه والنازل، العالي 

أوأربعةثلاثة أو شان منهما الواحد وبين وبينه عنهما فيروي الرواية فى 
ليمس.التل. كراهيه ة، حمأو 

مياركاطيبا كئيرأ علما المديد وعمره المباركة حياته فى اااإي<ث، فحهثل 
بلالأمة، وفقهاء الرواية وأئمة الحدين، حفاقل كبار من واحدأ فغدا فيه، 

بالحجاز،ماللئإ نفلير بها وهو مصر، ديار فى لام الإسعلماء هوكبير 
جميعا.عنهم الق رصي بالشام، والأوزاعي بالعراق، والثوري 

اصبرْبل فقهاء، محاوثون م بأنهوصفوا الدين المجار أحد والليحج 
فيوأهواله آراؤْ حفظث ما لكن مالك،، من أفقه به. وخشبم، - الشافعي 

مالااث^.أصحاص، هعل كما دؤدوْ وما ذللث، عن صعقوا أصحابه لأن الفقه 

بالتاريخ،عالما ه، الفقفي وتبريزه الحديث في اتساعه ع اللين، وكان 
والمناظرة،المناقشة فى بارعا الذاكرة، قوي الشعر، والنحوويحففل القرآن يحن 

وعلبهمفرهم وفد الماثل قي العلماء يناظر الرأي ربيعة شيخه حلقة قي رئي 
باعهوطود الإمام هذا علم معه يستبين ماللث، إلى رسالته في تأمل وس بحجته، 

فيانتشروا الذين وصحابته س الله رمول، وعمل والفقه والأثار الحل.يحج في 
مالك،(.من أفقه رالليث فيه: الشافعي هول، ودفة صحة من ويتأكد الأمصار، 



٢٢١إشد تن -اللط ١٢

هصرعلماء عنه فأحد الميارك، الغرير علمه لنشر الليث تصدى وقد 
مصر،الواردون العرب—اء عنه وروى والعراق، ام، بالشوحدث فأكثروا، 
كثيرا.شيئا الماس عنه وحمل غيرهم، عند لمستإ بأحاديثإ عنه وتفردوا 

اتعلم:طلبه 

نهيسهاب ابن من )ممعن قال،؛ ، الليععن بكير بن يحيى روى  ٠٠
٢.محنة(؛ عشرين ابى وأنا بمكة، ومئة عشرة ثلاث 

فمع- ومثة — عشرة ثلاث محسنة محعد بن اللمث، رحج بكير: ابن وقال 
رباح،أبي بن وعهناء ملتكة، أبي ابن من وّمع بمكة، شهاب ابن من 

السة(ص.هذه في مشايخ وعدة أنس، أبي بن وعمران ونافع، الزبير، وأش 
ابنبركاب، أحديث، أنلئ، بلغني شثخ؛ رقلمغ خالد؛ بن عمرو وقال 

فعلتهما واه فلا العلم لغير فأما للعلم، نعم، قال: الزهري؟ هاب ش
بأحدقذل(سم.

سهبمكة ركنا قال: عد حمبن اللمث، عن صالح، بن اه عبد وروى 
شهاب،ابن وبها: هشام، بن نؤ—ليمان الموسم وعلى ومئة، عشرة ئلأيث، 

بنوقتادة ثعببا، بن وغنرو ملئاكة، أبي وابن رباح، أبي بن وعْناء 
فكتمتأمية، بن ؤإمحماعيل موسى، بن وأيوب خالد، بن وعكرمة دعامة، 

بنأيوب فسألت المجد، فى يدعون قياما فقاموا العصر، بعد مش الث
فيصلاها التي ه اش رسول صلاة يصلوا أن يمنعهم ما فقلت،: موسى 

الكسرالتاريخ )١( 
.٦/١٣بغداد تاريخ ، ٤٤٣ا/ا-ا-ا، والتاريخ المرفه )٢( 
.٧٦ص الغشة، الرحمة اآ/خ؛آ، اكر عابن مختمر )٣( 



الهجرىالثاني المرن في النتهاء المحديؤن م  ٢٣٢

بعدالصلاة عن . اش رسول نهى موسى: بن أيوب فقال ال\كوف؟ 
دالمتي;ضاغام("'لالصر، 
الليثعن سعيد، بن خيش بكير؛ بن يحيى قال المنوي؛ قال 

ومنقال: جابر؟ من سماغك فهلث: كتبا، إلى فاحرج الزبير، أبا )جئت، قال: 
المنوي:قال الصحيفة(. هذه إلئ فأحرج قال: جابر، من سماغلث، قلث: غيره، 
ّنة(رأا.عشرين ابن قال: ا سنة؟ عشرين ابى يومئد والليف بكثر؛ لابن رقلت 

إلئمدير الزبير، أبا فجثث مكة، رقدمث حي: مبن اللسن، وقال 
هذاسمع هل فسألته عاودته لو نفى: فى قلت، يم بهما، فانقلست، كتابين، 

أعلمله: فهلث، عنه، حدئتا ما ومنه سعت,( ما منه فقال: جابر؟ من كله 
ءنالي(ل"آا.الذي هذا على لي فأغلم سمعث، ما على لي 

فقلتج:فسألني، نامعر، على ردحلث، قال: اللبن، عن واحد غير وروى 
رفاعة؟ابن ال: نقتس، من قلت،: مقن؟ ال: فمصر، أهل من رجل أنا 

سنة،عشرين ابن قلم،: كم؟ ابن لي: وقال قومه. من رجل ابن أنا فقلم،: 
الأربعين(ر؛،.ابنِ فلحيه لحيتلث، أما قال: 

علممن ركتبث يقول: اللجح،، تمع ض أ-تحرني نكير: بن يحيى **مال، 
فخمتالرضافة، إلى إليه البريد زكوب، وحللمث كثيرأ، علما شهاب ابن 
ذلالثخ(اْا.ذللئإش.ك،فتر5ث يكون ألا 

.٢٦٦-  nohiالكمال ام عابن مخمر )١( 
.٤٤٣، ١٤٢/٢،١٦٦/١والتاريخ المعرفت )٢( 
.٤١•- i'\luالكمال تهزد_، ، ١٢٤٨عدى لابن الكامل ، ١٣٣سيلي؛/الضعفاء )٣( 
٠٧١ص الغبية، الرحمة ، ٢٤٨٨١عم ابن مخمر ، ٤٤٣، ١٤٣- ر.اكاديح المعرفة )٤( 
.٢٤٨٨١عساكر ابن مختمر ما/ه، س تاريخ ، ٤٤٤٨ا/س، والتاريخ المعرفة )٥( 



٢٣٣إأاا.اوكثبنتئو 

قال:رعته، اد حمبن ي عيحيننا الأئانى: عبيد بن الحضر قال 
رأيتبمكة صرت ا فالملهيعة، وابن أنا )حججت قال؛ الليث، حدثنا 
هدامن فقال: لهيعة ابى بي فمر فحدثني، علاف، دكان في فاقعديه نافعا، 
نافع،حدثني قالت،: مصر محيمتا ا فلملما. مولى قلت،: معالث،؟ رأيته الذي 

فيمعي الأموي ئر ألم فقلت،: ،! ٥١سبحاذ يا فقال: لهيعة ابى إلي فوشس، 
قابل،من ص فحخ نافع. ذاك فقلت،: م، نعلي: فقال بمكة؟ العلاف دكان 

فاحد0،لهيحة، ابى فرآه الإسكندرية، يريد الأعرج وقدم توفي• محي فوحد0 
الإسكندرية،إلى وأحدرة سفينة، له اكنزي حتى يحييه، عنده زال فما 

أبيعن الأعرج حدثني فقال: يحد.دث،، فقعد الإمحكندرية، إلى فخؤج 
فخرجبالإسكندرية. هو أردئه إن قال: رأيته؟! متى الأعرج! فقلت،: هريرة، 
ا.عليه(ر صلى أنه فدكر مات، قد فوحده الإسكندرية، إلى اللسثإ 

وفاقا(رمآا.حزاء بهذه رهده فقال: الخبر هدا على الذهبي وعلق 
)قدميقول: صالح، بن الق، عبد محت، سالدمشقي: ررعة أبو قال 

ليفقال فحييه، عد مبن اللسث، فجالمى ح، صالبن معاوية عليتا 
فأتيته،قال: عليلثؤ. بملي ما واكشن، الشيح ائت اه،، عبد يا الليث: 

منمعتها قعليه، فيقروها الليح، إلى يضير ثم علي، يمليها فكان 
مرتتزار؛،•معاوية 

أىابنلهعة•)١( 
 )Y( اكر عابن مخمر ، ١٤٨رقم.الراوي: لأخلاق الجامع\nw/r , الكمال؛تهديبY11/Y ،وفي

.٤٤٢أخرى،/رواية والتاريخ المعرفة 
T*aص الإسلام، تاريخ )٣( 
روايةوانثلر ، ١٣٨؟/القرصي لأبن الأندلس علهاء تاريخ ، ٣٩٩ص الدمشقي، زرصة أبي تاريخ )٤( 

■ماكراآ/'ْآ مخمرابن في أقرى 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديون ص  ٢٣٤

قال:أيوب بن يحيى عن مريم، أبي آل بعض )حدثني المنوي: وقال 
لي:فقال خرور، يوم في حنازة في جزئج ابن مع فخرجت بمكة ركنت 

فمنمصر، مسجل في حلقة له وكان الحديث. استعدك قد الماس أبا يا 
حلمةإلى معه ومثنى يحيى إليه فقام عليه، فوقف يوما سعد بن الليث، به 

بمافيحييه للحديث، حافظأ وكان النوازل، عن نسأله الليث فكان الليث، 
مات(راا.حتى الليث يلزم فكان بدنانير، الليث، إليه وبعث، قال؛ عندْ. 

بنالليث مع )حرجنا قال: صالح، أبو حدئنا منصور: بن أحمد وقال 
وشهدناوال، شفى حرجتا ومئة، وستين إحدى سنة بغداد إلى عد م

لي)قال قال: صالح، أبو حدئنا يونس: بن هشام وقال ببغا.اد(. الأصحى 
أرشدتفإذا جدار، بني قطيعة عن سل —؛ ببغداد ونحن — سعد بن الليحإ 
يقرئكالمصري ليث أحوك له: فقل الواسهلي، هشيم منزل عن فل إليها، 

إليهشيما، فلقيث ا5تبك. من شيئا إليه ئبعث أن ويسألك السلام، 
الليث(رأا.مع وسمعتها منه، فكتبنا شيئا، 

منمع أمح)لم عد: مبن الليث، قال يوسف: بن الق عبد ال ق ٠٠
مناولة(ر"اآ.هي إنما جعفر، أبي بن الق عبيد 

منمع أم)لم حي: مبن الليث، قال قال: وهب ابن عن رواية وفي 
ءاليه(ر؛ا.أعرصه ولم إلي، كفب، صحيفه كان إنما جعفر، أبي بن اش عبيد 

الترمذي.سوى الجماعة عند اش عبيد عن الليث، حديثإ قلتإ؛ 

الدوريتاريخ في أحرى وانظررواية ، ٤٤٦-  ٤٤٥١٢والتاريخ المعرفة )١( 
.٧١ص الغشة، الرحمة ه/ه؛ا، الملأء أعلام سر 'آآ/؛، بغداد تاريخ )٢( 
\-\.U/Y؛الكمال تهزيب )٣( 
.١٨•ص المراسل، )٤( 



٢٣٥ؤ ثني بن -المحق ١٢

لممحبا يزيد بن حالي من )أحدت قال؛ الليث، \تجرتي وهب: ابن قال 
ءنه(ص.بها أخدث وأنا عليه، \خ>ء\ 

يكتب— الأنصاري — سعيد بن يحيى كان رولقد أيضا: وهب ابن وقال 
عروةبن هشام وكان معيد. بن يحيى حدئني فيقول: سعد، بن الليث إلى 

هثام(ر'اا.حدثني فيقول: إليه، يكتب 
بنالالسثإ حل.ونا قال: التجيبي، رمح بن محملو رحاوثني المشوي: وقال 

بنالرحمن عبد عن مهاب، ابن عن أنس، بن ماللث، حدثني قال: معد، 
أنحازه شاله »من قال: ه ض رسول عن هريرة، أبي عن الأعرج، هرمر 
حيناللين، معت، سزمح؛ ابن قال، يمئعهء فلا جداره، في بة حثيغرر 

وآخره(أٌآا.عنين لمالك ما أود هدا قال: الحديث،، بهيا يحدن، 

معسيقول: أبي، ريمعنخ حنبل: بن أحمد بن اش عيد ال ق ٠٠
إنهمفقلتؤ: حديثا. ثلاثين من نحوأ الأثغ بن بكير من معد بن اللين، 

ميئا؟!بكير من سممتخ ما يقول: الليح، سمع أنه الوليد أبي عن يحآكون 
.٢٤١افه(عبد بن بكير حدنتي يقول؛ الليحإ وقال: فأنكره 

عنهرأكثز الحارث: بن عمرو ترحمة فى الحلير يعلى أبو وقال 
الاوثبنسد(لْ،ب

الأحايين،من فيها نافع، عن الليح، نسخه لي روقعت الحاففل: وقال 

.T/؛YAوالتاريخ )١( 
الليث•هو )حدنني( يقول والذي • ٥٢٥٨الترمذي علل شرح ، ٨٢٥—  Aytlyوالتاريخ المعرفة )٢( 
.uU/rوالتاريخ المرفه )٣( 
الطيالسي.هو الوليد وأبو . ٢٤٠٨رقم الله؛ عبد برواية العلل )٤( 
ا/مأ•؛.الإرشاد )٥( 



yn
الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المحدمؤن ف

ليسما عنه يروى الليث فكان ذلك ومع المئة، نحو والموقوفة المرفوعة 
ا.ار بالوامهلة مشافهه منه عنده 

اثقارئ:

عنهوروى نافع، عن القراءة )روى الليث: ترحمة في الجزري ابن قال 
يدرمح،(رآا.ولم الهذلي، قول في والحلواني وهب، وابن فعيب، ابنه 

اثمحدث:

عن؛ردى 

نوأيوب الوغلأني، نشيهل ن bبراهيم عتلة، أبي ن إبراهيم 
ربيعة،ن وجعفر الأشج، بن اش عبد بن وبجر شواية، ن ود موسى، 

مخزنة،بن يئس بن افه عبد بن و-ءم عئرو، والد يعقوب ن والحاريث، 
اسري،يزيد بن وحالي عمران، أبي بن وحالي خكيم، أبي ن ومحن 

نوربيعة المح،، ممد ن تجرم ن والربيع الخثنزص، نعتم ن وحير 
الغئثري،سعيد أبي بن وسعيد مغني، بن ورهرة الرحمن، عد أبي 

بنوشعيب الجمتري، يزيد ن وسعيد الجمجي، الرحمن عد ن وسعيد 
ذكوان،بن اه عيد الرناد وأبي نلتم، ن وضموان قي، الدمثإسحاق 

الأنصاري،عيد مبن ربه وعبد مليكة، أبي بن اش عبيد بن الله وعبد 
محمد،بن القاسم بن الرحمن وعبد مسافر، بن حالي بن الرحمن وعبد 
حزيج،بن المللث، وعبد الماحشون، ملمة أبي بن اه عبد ن العزيز وعبد 

بنوعتلهاء العمري، عمر ن الله وعبيد المصري، جعفر أبي ن اه وعيد 

.٧٢ص الغبية، الرحمة )١( 

.١٠•- \ i\l\النهاية غاية في ترحمتف اتفلر يزيد، بن أحمد هو والحلواني آ/لمأ. النهاية غاية )٢( 



٢٢٧ه شتي بئر الثيث د  ١٢

أنس،أبي بن وعمران الحارث، بن وعئرو حالي، بن وعميل رباح، أبي 
بنومحمد مزقي، بن وكثير دعامة، بن وقتادة ة، ناحيأبي بن وعميرة 

شهاببن لم مبن ومحمد عجلان، بن ومحمد عئج، بن الرحمن عبد 
بنومعاوية هاعان، بن ومش—زح حثان، بن يحيى بن ومحمد الزهري، 

ابنمولى ونافع رباح، بن عني بن وموسى أيوب، بن وموسى صالح، 
المصري،أيوب بن ويحيى عروة، بن ام وهشتغد، بن وهشام عمر، 

محمدبن ويزيد فب، أبي، بن ويزيد الأنصاري، سعيد بن ويحيى 
سواهم.وخلق الفم، الزبير وأبي الأيلي، يزيد بن ويونس المرثي، 

عنه:وحدث 

ثيوحه.من وهما تغد بن وهشام عجلان، بن ومحمد شعيب، ابنه 
الربثعبن ويس المحزومي، ي حالبن وعقاف لهيغة، بن الق وعد 

يونك،'بن الد تمد بن وأحمد أقرانه. من وهم بشير، بن وهشيم الأتدي، 
محمد،بن وحجاج العزيز، تمد بن وأشهب ام،، إيأبي، بن وآدم 

النائي،منصور بن وداود توار، بن والخن الئثنى، بن وحجئن 
بنوسعيد الواسaلتي، سليمان بن وسعيد مريم، أبي ين الخكم بن ومعيد 

بنعلمح، بن وعاصم توار، بن وشنابة عمئر، بن ثئير بن ومحيي شزخيل، 
الخكم،عبد بن اش وعبد صالح، بن اه عبد وكاتبه الواسهلي، عاصم 
نافعبن اه وعبد الهغسؤ،، المة مئبن، الله وعبد المبارك، بن، اه وعبد 

بن،اه وعبد المقرئ، يزيد بن، الله وعبد وهب، بن، اه وعبد الصاع، 
بن،وعلي بمزاد، المعروف عزوان بن الرحنن وعبد التنيسغ،، يون—ف 

حاليبن، وعئرو المحر، الجهصمؤ نضر بن وعلي، الجنمح،، عثام، 
بزعثةالئلمب حماد بن، وعسى طارق، بن الربيع بن، وعخرو الخئاني،، 



الهجرىالثاني القرن في النتهاء انميريؤن لمي ٢٣٨

كندرانئ،الأّكثير بن والقاٌم الثقات، من عنه حدث من آحر وهو 
زمحبن ومحمد المصري، راشد بن الحارث بن ومحمد معيد، بن ومتيبة 

وأبوالحزاعئ، تلمة بن ومنصور الطاحلوي، محمد بن ومروان المصري، 
الطيالسي،ا١٠^^، عبد بن ام هالوليد وأبو م، القاصبن هاصم الثصر 

يحتك،بن ويحتك، بئر، بن الد همد بن ويحيك، مت—لم، بن والولد 
بنإبراهيم بن ويعقوب الرملي،، موهب بن حالي بن، ويزيد المحابوري، 

كثير«وعيرهم شعد، 

كلها.الئنة كتب فى وحديثه 

بنوعيسى عجلان، بن محمد عني رحدث البغدادي: الخهلس_ج ءال، 
سنة(لا؛.مئه وفاتيهما وبين رعبة، حماد 

اثنيتيس:وكراهيته واثنازل، الهانئ ؤإسناده وتثبته، تحريه 

سمعواهلال(، أبى بن صعيد يقول،: أحمد معتط )صداود: أبو قال،  ٠٠
قال؛أو — بعدل ف>تاءهم المدينة، إلى — زعموا — فخرج القدماء، بمصر منه 

سمعصحي بن الايث، وكان كز، وعن الصغار، عن أ5تتتا ثتب — بونق 
بنخالد قال: حالدأ. عيد: صوبين بينه فجعل بعضه، في سلف ئم منه، 

داود(ُآا.أبو قاله ثقة؛ يزيد، 

صحيبن الليث، )كان يقول: داود، أبا سمعت، الآجزتم،؛ عبيد أبو وقال 
علىيكتب كان الرحل. عن رحل عن ورواها رحل، عن أحاديث روى 

الوجه.

بمة.ولكلامه ، r-A- ٣٠٧ص واللاحق، المابق )١( 
٠٢٥٤رنم لأحمد؛ داود أبي سوالأمت، )٢( 



٢٣٩ثس بن الثتث -  ١٢

كدب»من أنس؛ عن الزهري، من سمع حبيب، أبي بن يزيد عن كتب 
أبمح،بن يزيد عن وروى أض• عن الزهري، عن يوض، عن ورواْ علي؛؛• 

به.حدث، الذي الزهري عن به حدئ، ئم حبين،، 

نزوله.سزل أحد ليس الجلاح• عن روى ثم ، الجلأحر١٠عن يزيد، عن روى 
بنسعيد عن يزيد، بن حالي عن روى الزهري: عن حمسة عن روى 

شان،بن صالح عن معد، بن إبراهيم عن الهاد، بن يزيد عن هلالط، أبي 
الزهري(رى.عن 

إكثارهمع أنه ديانته حنن )ومن ترجمته: في الخليلي بملي أبو وقال 
وغيرهما،وعميل، يزيد، بن يونس عن فاته ما يروي تماعا، الزهري عن 
الزهري(رم.عن 

عنفعنده زمانه، فى عاليا إسادأ الليث، روى )قد الذهبي: قال  ٠٠
ابنعن نافع وعن عاص، ابن عن ئيكة أبي ابن وعن عائشة، عن عتلهاء 
زمانه.في يوحل. ما أعلى التمهل وهذا هريرة، أبي عن الممبري وعن عمر، 

عنأحايين، روى فقد علمه: لمحة يباليا ولا أحاديث في ينزل تراه نم 
عطاء،بن داود عن الأوزاعئ، عن - بكثير ْنه أصغز وهو - زياد بن الهمل 

عمر(ل؛،•ابن مولى نافع عن عفة، بن موسى عن 
هابمابن من الليث، شمع )وقد قال: نم هذا، نحو الحاففل وذكر 

ويوضكغميل بواحد الوامهله الزهري؛ وبين بينه ويدجل كثثرأ، الزهري 

مردان•بن العزيز مد مولى انمرى، كشر أبو الجلاح هو )١( 
التهاوم،تهل.يب ، ١٤٩٧برقم الأخيرة والفقرة خ'ْا، رنم الأجري! موالان، )٢( 
.Y'Y\/الإرشاد )٣( 

.٣١٣ص الإسلام، تاريخ في وبنجوْ ، ١٣٨واطر ، ١٦٠- الملأء أعلام سر )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعدتؤن ٍ ٢ ٤ ,

شتي،بن إبراهيم عن روى كما وباثنين الصحيحين• في وذلك وغيرهما، 
بنحالي عن روى كما وبثلاثة شهاب. ابن عن كيان، بن صالح عن 

وبخسةشهاب. ابن عن الهاد، بن يزيد عن هلال، أبي بن معيد عن يزيد، 
الهاد،بن يزيد عن هلال، أبي بن معيد عن يزيد، بن حالي عن روى كما 
•الزُري(رى عن كيان، بن صالح عن تعد، بن إبراهيم عن 

الحديث،أصح من عنه وحديثه الزبير، أبي من )وسمع الحاففل: وقال 
عنيزيد، بن حالي عن روى وقد فيه. دلس شيئآ منه مع ن لم فانه 

الزبترا•أبي، عن عجلان، بن محمد عن هلال، أبي بن معيد 
كانولكنه الكشس،، منه نمع من إلا الومائهل هؤلاء من روما قال: ثم 

فقدمع، ن لم إذا الرواية في ئزل إذا يالي لا فكان التدليس، يحي، لا 
أيوب،بن يحيى عن وحديث، ربيعة، من وسمع عروة، بن هشام عن حد-ث 

عنوحدثا ا، النهئرى١ عيد ممن مع وسعنه، ى موسبن أيوب عن 
ءنه(رم.جعفر، ين الحميد عبد عن حسيا، أبي بن يزيد 

هيوحه:بمص هي حديثم درجة 

عمر؛ابن، ُولكا ذاغ ذي، 
معدبن الالسث، معين؛ بن ليحيى )قالت، الدارمئ: معيد بن عثمان قال 

ثقة(أ؛ا.صالح فقال: نافع؟ عن حديثه كيمؤ 

.٧٢ص الغيب، الرحمة )١( 
تحريف.)المصري(، الغشة: الرحمة في )٢( 
.٧٣ص الغيب، الرحمة )٣( 

,W/'STبغداد تاريخ ، ٥٢٤رقم الدارمي: تاريخ )٤( 



٢٤١ؤ 'اأا-اشثائظإو 

)الطبقةوقال: طبقات، تسع إلى ناغ أصحاب المديني بن علي وينم 
بنوسلثمان عقبه، بن إبراهم بن ؤإسسماعل صعد، بن ليب السادسة؛ 

٢.المضرى(ر عئج وابن احق، م
أدى،وهدا ناعرآُ، أصحاب من الرابعة الطبقة في فذكره الناتئ وأما 
الستة.الكتب في نافع عن فحديثه 

المفتري:معيد قي 
بنليث أنبث: أيهما معين: بن يحيى رم—ألت الدوري: عاص ال ق- 
وتت(لم.كلاهما قال: المقري؟ محيي في ذئب أبي ابن أو معد 

فىأنثت ذئب أبى وابن رالليث قال: معين ابن عن الدوري وروى 
عجلأن(ر؛؛.ابن من المقري 

منأنبث معد بن رالليث معين: بن يحيى قال الرازي: حاتم أبو وقال 
روىعنالقفثري(رْ؛.

الناسرأصح يقول: أبي، معت سحنبل: بن أحمد بن اه عبد ال ق— 
عنروى ما تفصل صعد، بن لست الثميرى؛ صعد أبى بن سمد عن حديثا 

جدأ(رُحديثه فى هوفبمن هريرة• أبي عن أبيه عن روى وما هر؛ثرة، أبي 

شرحءاللالترطىب/آاآ.)١( 
.٦٠ص حاليثيتc، رسائل ثلاث صمن ١١الطبقات )٢( 
آ/ا'ه.الدوري تاريخ )٣( 
والتعديلالجرح )٤( 
.٠١٨٠ والتعديل الجرح )٥( 
مآا/\ا.بغداد تاريخ ، ٦٥٩رنم اه: عبد برواية العلل )٦( 



٢٤٢  M الهجرىالثاني ااترن مي الفتهاء المحديؤن
٠•-

إليكأحب ذئب أبي ابن الق؛ عبد أبو )شئل إسمحاق: بن حنبل وقال 
عليهاحثلط عجلان ابن قال: النمثرى؟ عن عجلان ابن أو الهمثري، عن 

عنيروى فيما منهم إلي أحب عد مبن وليث أبيه، ت—سماع مع سماعه 
رالمفثري(ر 

المئتري(رآ/عن الجماعة أحفثل )هو الدازقطني: قال و- 

الأشج:اش عيد بن بكير في 
يقول؛ل، حنببن أحمد الد د عيأبا معت سالأثرم: بكر أبو قال 

وقال:سعد(. بن ليث من اش عبد بن نكير عن حديثا أحن أحدأ أَءاولم رلأ 
له:عة(رم•ابن ومن الحارث، بن عئرو من - عندي - حديثا أحن رهو 

وص■■
أصحابعن معين ابن ألك مالدارمي: عيد مبن عثمان ال ق_ 

كلاهمافقال: ليث؟ أو إليك أحب تغد بن )فإبراهيم قالت: الزهري، 
ثقتان(ل؛ا.

الزهري؛في دونهم وهو ثقة، معل بن )الليث سيبة؛ بن يعقوب قال و- 
الزهريعن حديثه وفي عيينة، بن وسم—قيان وتنمر، مالك،، دون يعني؛ 
الأصطراب(رْا.بحفتن 

.٥٢٧•، Y»1رقم اف همد بروايت أحمد علل وانظر: ، ١٣ما/آا. بغداد ^ )١( 
.XXX\االهادى همد لابن الحديث، ت، طقات )٢( 

بشة.وللكلأم ، m/Yعلل شرح )٣( 
٧•رقم الدارس؛ تاديح ( ٤١

.Y11/Yالكمال؛تهدس، )ه( 



٢٤٣آا-التيثئطد 

وقال:طبقات، خس في وريبهم الزهري، أصحاب، رجب، ابن وذكر -
ؤإنمالزهري، صبهم طل لم لكن ؤإتقان، حففل أهد الثانية: )الطقة 
الطبقةدون إتقانه في وهم حديثه، وا يمارسولم يرة، يسمدْ صجبوه 

مافر،بن حالي بن الرحمن وهمد والليث، كالأوزاهمى، الأولى، 
الزهرىار؛•عن لم ملهم يخرج وهؤلاء ونحوهم• راشد، بن والنعمان 
مسافر،وابن والالسث، الأوزاعي فحديث، نظر؛ ذكرْ ما بعض في قلت: 

الصحيحين•في الزهري، عن نلاثتهم 

عروة؛بن هشام في 
وماللق،الثوري، عروة: بن هشام عن الرواة )أثيتذ الدارقهلني: قال 
سعد(رآا.بن واللبثا ئمير، وابن القطان، ويحيى 

الحدبث،:أحد في سهولته في قيل ما 
منوكان واوسماع، الشيوخ في يتساهل )كان معين: بن يحيى قال 

اوهرفة(رم.أهل 

ئهوله(ا؛ا.أحذ0 في ولكن ثقة، سعد بن رالالسثا حنبل: بن أحمد وقال 
الجوازعلى دليل فهو الليث فيه تتاهل روما ذللث،: زد في الذهبي قال 

قدوة(رْا.لأنه 

شرحءاللالتر.ذي)١( 
شرحءاللاكرطىآ/-ه^)٢( 
ArrlTالاعتدال منان )٣( 

البلاء\ا\0\.أعلام ّير الكمال تهدب )٤( 
،.XT'/Tالاعتدال'منان ره( 



الهجريالثاني القرن في الئمهاء المويؤن ٢٤٤

فيوالنروو الثماع، في وتحريه ه نستعن الحديث ز مقد قلت،؛ 
علىوحرصا للتيليس منه كراهية منه، أصغر هو عمن والرواية ناد الإم

الحادبثتحمل من إليه يذهب ما وأما وجهه• على الحديحا ة رواي
منجمع بها أحد صحيحه تحمل ظرق فهي والمكانة، والمناولة بالإحازة 

عنوبالمكاتبة ر، جعفأبي بن اف عييد عن بالمناولة ه وروايتالأئمة، 
الصحيحين.في محهما وحديثه عروة، بن هشام 

إرساله:في قيل ما 
أبيبن اض عبيد من أسمغ )لم معد: بن الليث قال وهب: ابن ال ق— 

عاليه(لاا.اغرصه ولم إلي، ئب صحيفة كان إنما جعفر، 

إليه(رآا.كتابه من العمري اض عبيد عن اللسن، رواية رإن كاتبه: صالح أبو وقال 
تقدم)قلت: فقال: عليهما عقب ئم الخيرين، هدين العلائي ذكر وقد 

هدين(.في إرسال فلا التحمل، أنواع أحد المكانة أن 
—معتهومس بكير، بن الله عبد بن يحيى حدثنا الرازي: ررعة أبو ال ق— 
عنه(ايروي ولا سيئا، هاعان بن مشرح من الليث نسمع )لم يقول؛ 

أبورواه حديث بعقب هذ.ا وذكر زرعة أبا )سمعتا حاتم: أبي ابن قال 
ينمسنح عن اللسا، عن الهمي، صالح بن وعثمان الليا، كاتب صالح 

بالتتسأحبركم »ألأ ال: قأنه ه السي عن عامر، بن عمبة عن هاعان، 
اكئثغار{((رم.

٠١٨٠ص المراسيل، )١( 

.٣٢٠ص التحميل، جامع )٢( 
.٣٢٠ص التحميل، جامع ، ١٨٠ص المراسيل، )٣( 



٢٤٥ثني بن الئتث —  ١٢

عنهوحديثه عنه، روى بل صحيح، غير عنه(، يروي )لا قوله: قالت،؛ 
ماجه.ابن عند 

صحتحغير ثسئا(، هاغان بن مشرح من الليث مع ي)لم وقوله: 
حمسنحو أنداك اللسث، ومس —(، ٠١٢٨)سنة مانح مصري، ئجيح كذلكا، 

عدمعلى الدليل ينهص أين قمن واحد، بلد في معه وهو سنة، وثلاثين 
الروايةفي ينزل أنه مز وقد مدلس، غير والليث، منه؟! وسماعه عنه روايته 

مش.زح،من سماعه على الدليل قام قد إنه ئم التدليس. كراهية أئهس عدة 
والحاكم.ماجه ابن أحرجه إليه المشار فالحديث، 

حدثناالمصري، صالح بن عثمان بن يحيى )حدئنا ماجه: ابن قال 
بنمثزح مصعبا أبو لي قال يقول: عد، مبن اللسثا محمعت، قال: أبي، 

بالئتسم أحترك))ألا اش ول رسقال عامر: بمن عقبة قال هاعان: 
اسلدايلأ لخن الشطي، ))هو قال: اش رسول يا بلى قالوا: اكضارآ؟ 

له«(صلإواسئل 
سمعت،قال: سعد، بن الليث حدثنا صالح: أبو )قال المتاورك: وفي 

ا.الحديث،ر عامر(، بن عقية عن يحدث هاغان بن مشزخ 

اثحديثا:وعلوم اممث 

المقدمينمن كثير من.هئ، وهو بالمكاثنة، ة الروايجاز أ_ 

حين"<■

علىكلامه وانظر لغيره. صحيح شعيب: وقال الألباني، وحسنه ، ١٩٣٦حديث ماجه: ابن سنن )١( 
ماجه.ابن سنن على تعليقه فى مشرح، من الليث سملع 

الذهبي.ووافقه وصححه آآ/هها، المستدرك )٢( 

الخامس(.الشم -  ٢٤)النؤع ٣^١١ ص الصلاح، لأبن الحديث علوم )٣( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء الموثون ٠  ٢٤٦

بالمك-اسةراا•الرواية في وأحمرنا( )حيننا اطلاق؛ جواز يرى و— 
الروايةصحة إلى الأئمة من حماعة في ذهب و— 

كاتبصالح بن اش عبد حيننا سعيد بن هارون قال و— 
سألهمن لكد العلم ئب يجيز كان عد مبن الليث )أف سعد؛ بن الليث 
به(رآ؛,وحدث أحدْ لمن واسعة جائزة ويراها يمنع، ولا ذلك، 

حديثه:عواثي 

اقهامحديثا أربعين منها وانتقى حجر، ابن الحاففل عواليه جمع 
حمسنه سااالسث، رمات الحاففل: وقال الغيئية((، لرحمة )١١ في انيده بأس

لم٢، ّنةر وستون سنة ستمئة الأن إلى مات منذ له فيكون ومئة، وسبعين 
وبينهبيني حماله، إليه حديثه عوالى من لنا وقعث وقد واحدة. سنة تنقص 

وقدالإجازة، بعضها وفي إليه، المتصل بالشملع أكفرها أتمس، نماتيه فيها 
الأئمة.من أحرحها وقس حالها، على تكلمت، حديثا، أربحين منها اذتقيذ، 

منهمواحد كن قشئل كان الرواة؛ عدد على المذكورة المدة قمث ؤإذا 
؛.وزيادة(ر سنة ثمانين 

كلهاوهي انيدها، أسعلى وتكلم الأربعين، الأحاديث اى مثم 
صمحاح.أحادينا 

\إ0^0.الترمذي علل شرح ، ١٧٤ص الصلاح، لابن الحديث علوم )١( 
\سشرحعاJلالرماJى )٢( 
.٠١٢رقم الفاصل؛ المحدث )٣( 
.(.٥٨٣٥)محنه هدا كتابه صف قد الحافثل فيكون )٤( 
٠١٠٣ص الغيثية، الرحمة )٥( 



١٢ .Lyji ، ٢٤٧إتئد •بن

وحاجيالئحاوي ذكر كما ممللوبعا، بن قامحم أيضا عواليه وأحرج 
محققا.طبع وقد حاليفة١١ا. 

4__l ، اتققهي:•يميه هي و4اقيل

الأمصار((،فقهاء مية ررترّسالته في اتئ الناليث: الإمام ذكر  ٠٠
عليهيقرأ وهب ابن )كان وقال: الفقهاء(( ررطبقات في الشيرازي له وترحم 

الغرباء:من رجل فقال نوها، فامتح الة مبه فمزت اللسث،، ائل م
وهبابن فقال فيجيب، يجيب مالكا نسمع كان كأنه الالي.ث،، وافه أحس 

إلهلا الذي واف فيجسبج، يجسسؤ الليث، نسمع كان مالكا لعن بل للرحل: 
اللثثإ(ص.من أفقة قنل أحدأ رأبما ما هو إلا 

_:وهبا بن اف عبد أحي ابن - وهبا بن الرحمن عبل• بن أحمد قال 
٠.به(ر يقوموا لم أصحابه أن إلا مالك، من أفقه رالليث يقول: الشافعي، ّمعتا 

كانتvولكي مالك، من أفقه راللي.ثا بكير: بن اش عبد بن يحيى وقال 
و[}ك(مالمحقوة 

علىفيها أقئث فلم كئيرأ، الخلاف محب تتئ،متا رولقد الحاففل: قال 
فيإلا والتابعين، الصحابة من الأئمة عن اللسثا بها انفرذ واحدة مسألة 

ذلك،نحل وقد المس1ا، الجراد أكل تحريم يرى كان أنه وهي واحدة، مسألة 
أيضاءنضالمالكية(اْ؛.

.WWAhالفلزن كثف ، ١٨٦(-/اللامع الضوء )١( 
.١٠١ص الغين، الرحمة ، ١٢٧؛/الأعيان ومات ، ٧٦ص الفقهاء، طبقات )٢( 
.٨٤ص انمشة، الرحمة ، YU'/T؛الكمال تهلي_، )٣( 

.YU./Y،الكمال تهليِ_، اآ/ا،؛أ، اكر عابن مخمر ، U١٨/.والعديل الجرح )٤( 
٠١٠١ص الغيثية، الرحمة )ه( 



الهجريالتانى القرن غى الفتها، الععر،من م  ٢٤٨

زهب:ابن مع أ أيفالفقه ه عن)وأخذ أيضا: ثل الحافوقال 
وغيرهم،وأبوصالح، بكير، بن ويحيى وأشهبا، القاسم، بن الرحنن عد 

ولذلكرعنه، اثل المأصحابه ذوق ولا الكش٣ا، من يئا ثصنف ما لكنه 
مالكفقه دوئوا كما فقهه يدونوا لم يعني أصحابه(، رضيعه الشافعي: قال 

ميئأ(راا.منها جمع قد بعصهم كان ؤإن وغرم، 
ر)ءلبقادت،في م بعضهله ترحم وقد المدهسكا، حنفي كان قيل:  ٠٠

.٢٢١الحفية(( 

ثممذهه، وعلى مالك أصحاب، من سعد بن رالاوسث، النديم: ابن وقال 
لشه(رم.اختار 

الشافعيقول مؤ وقد أحدأ، يقلد لا مئللق، مجتهد إمام هو بل قيث،: 
مالك.من أفقه أنه بكير وابن 

وورعافقها الدنيا في الأئمة أحد ركان حثان: ابن وقال 
الهمسبعين أنس بن ماللث، على )أحميت، عد: مبن اللسثا وقال 

كتبثولقد قال: برأيه. فيها ماللثج قال مما ، . الّك، لنئو مخالفه كلها 
إليهفيذلك(رْ،.

فيوبراعته الإمام هن.ا ضغ يرى ماللث، إلى الليث، اله رّتامل ومي 
فيه.وتفوقه الفقه 

•١.• -  ٩٩ص الغشة، الرحمة )١( 
.١٧٤٥رنم الئنثة: الطمات ، ١١٣١رنم المضة: الجوامر ، ٤١٤١/مالأعيان وفيات )٢( 
.٢٨١الفهرس )٣( 
٠٣٠٣صن الأممار، علما، مثاهير )٤( 
آ/آعا.العلم بيان جاهع )ْ( 



٢٤٩تشن بن اللتف —  ١٢

المدارسممهاء في عد مبن الليث ا سزكين؛ فواد العلامة ذكر وقد 
وأصاب.ذلك في أحس وقد وغيره، الأوزاعي مع الختقلة، الفقهية 

عصره:علماء سض وساقشتع امملم هي سوغه 

فاليقول: نكير، بن يحيى محت، حمالمثوى: سفيان بن يعقوب قال 
ربيعهعند عد مبن الليث )رأت الدراوردي: محمد بن العزيز عبد 

الخلقة(لم.أهد فزهرام وقد المسائل، في ياظزهم 
مطولةوهي أض، بن ماللث، إلى اللمث، رماله الباب هدا في ويدخل 

ررالمعرفة((،في والمتري ))تاريخهء، في اطوري بتمامها ساقها وقد حدأ، 
الوقعين«ر؛ا.)رإعلأم في القيم ابن عنه ونقلها 

وتابعهوررالتاريح((، الفقه(( في ائد )رمصنم،: اللسث، أن النديم ابن ذكر 
العارفين((رْا.ررهدية في البغدادي ذلك، على 

»اص.ج"آ/«ْأ الأول،، س: التراث تاريخ )١( 
فيوكب )فاق،(، ة؛ كلعمنها بدلا العمري أكرم الدكتور والتاريخ، *المعرنة محقق أنت )٢( 

الصوابثلت،: انتهى. الغيب( الرحمة حجر: ابن من والتصوبب، انفر،، الأصل رفي الحاشية: 
التالية.الحاشية في المذكورة المصادر ني — قرقر أي: _ ىزلالث< حاءت، وند الأصل، ني حاء عا 

الكمال،تهديب اآ/ه؛آ، اكر عابن مختصّر ّآر/ه، بغاناد تاريخ ؛، Ao/Yوالتاريخ المعرفة )٣( 
جعلثزذا بحجته. وعلهم كنرهم الحلقة! أمل ونزنر ه/أ؛ا. الملأء أعلام صير ، Y1U/Y؛

عارمةلقوة والجمة الطيش بهم اجد الحلقة أهل إن المعنى: نكون )أفرفرا( فاعل »اهل1( 
امحتدلاله.وبراعة الل-ث، 

اJوقعينإعلام ، ٤٨٥ LT-T/y، ٦٩٠. \/VA\■ والتاريخ رفة ٠Jا، ٤٩٧. ؛/UA؛ الدوري ظريخ )٤( 

\/y؛a.العارفين هدية ، ٢٨١ص المهرصت، )٥( 



الهجري^^٠ ١١القرن في الفقهاء الّعدتؤن م  ٢٥٠

منالليث بن عيب ثترحمة فى اهين شابن ذكره ما ذلك د ويؤي
قيلثقة. الليث: بن شعيب في صالح بن أحمد ال )ققال: »الثقات((، 

بعضا،سمعت، يقول: كان فقال: أبيه؟ من المحب نعيب سمع لأحمد: 
منهأحدت فقال: شيئا؟ منه ممعث له: قيل ثقته. من وهدا بعضن، وفاتني 

حاصر(راا.وأنا عليه ثرئ شيئا منه وسمعت لأبيه، التاريخ كتاب 

امحويخ؛

الليث،أقوال نمالوا قد العلماء بحص أن تمانيم،، لليح، أن يؤيد ومما 
وابنالمشوي فعل كما الأعيان، ووفيات التاريخية الحوادث من كثير في 

مثلا'.زبر 

قال:أنه الاليحا عن بكير، بن يحيى عن المنوي، رواه ما ذللث،: فمن 
قدموفيه - الأول ربيع من حالت، لليلة الاثنين، يوم س اه رسول )تولي 

مقدمه(.من سنين عشر رأس على — المدينة 
سةاليرموك ركانت، قال: حي، مبن الليث، حدثني بكير: ابن وقال 

ع«ءرةا.حمى 

الزمادهت، كانرثم قال: عد، مبن الاايثا حدثني بكير: ابن وقال 
ءشر0(لآا.ثمان سنة عمواس وطاعون 

ص"'.وضرم 

.٥١٨ت  ١٦٧-  ١٦٦ص ثامن، ابن ممات )١( 
.٣٨٥، ٣٧٨^ X'A/Tوالتاريخ المعرفة )٢( 
،٤٢٥، ٤٢٤، ٤٦•، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٤، ٤١٣ا"■؛، ، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٨٨، ٣٨٧/٣والتاريخ المعرغآ انظر: )■٢( 

،٧٣، ٦٩، ٦٨ورمانهم العلماء ،ولد تايبخ ، ٤٥•-  ٤٤٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٣١
٧٦، ٧٤.



٢٥١إثس بن .الكث ١٢

اسم:ئسرمح 

العزيز،عبد بن أشهب سمعت الغافقى: عمرو بن ماعيل إمحقال ** 
أولها،أما ا: فيهيجلس مجالس ة أربحيوم كن له الليث )كان يقول: 
السلطان،يغشاه الليث وكان وحوائجه، نوائبه في لهنان اللتاثثة فيجلس 

المؤمنين،أمير إلى كتب لءلان، المن أو أمرأ، القاصي من أنكر فإذا 
أصحابنجحوا يقول: وكان الحديثا، لأصحاب ويجلس الحزن(. فيأتيه 

الناسيغشاه ائل، للمويجلس بأسواقهم. معثقه قلوبهم فان الحوانيت.(، 
كبزيئ،فيرده، الناس من أحد يسأله لا الناس، لحوائج ويجلى فيسألونه. 

ضعزت((را؛.أو حاحئه 

لكملمج مل معيد: بن قنيبة رشئل الأئج: صالح بن محمد وقال 
ا.الحناب(ر بن زيد له: يقال كان شيح فقال: الليث؟ عند من الأحاديث( هل،ه 

لليث،:رقيل قال: أبيه عن الليث(، بن حسب( ثبن المللث( عبد وروى 
فيما كل أو فقال: 'كسلث(، في ليس الحديث، منلث( مع ن إنا بك،، ال،ه أمع 

•؛ المزكنإ(ر هذا وسعه ما صدري، في ما كتبت لو إ كتبي؟ في صتوري 
بأحاديث،الليح، عن العرباء انفرد روقد يونس: بن حيي مأبو وقال 

،الليث، عن محمد، بن مروان حديث، قمتها: عنه، المصريين عند ت( لي
عندبمصر ليس المهمي، ثور أبي عن القنافري، عمرو بن يزيد عن 

أعلامسر ، ٢٧٦.  TUO/Tiاليال تهاويبؤ اآ/آ0آ، صاكر ابن مختمر بغداد تاريخ )١( 
امح/'0ا.النلأء 

اآ/'اهآ.صاكر مختصرابن T\/'\, بغداد تاويخ )٢( 
الرحمةاِ/'آها، البلاء أعلام مر الكمال تهوبم_، اآ/ا<؛آ، اكر عسابن مختمر )٣( 

ي/هاّآ.الحلية في أحرى وانفلررواية . "٢٨ص الغيشة، 



الهجريالثاني القون فى الفتها، العسثين إز ٢٥٢

أبيبن يزيد عن الليث، عن مد، مبن نجية حدبث ومنها؛ المصريين• 
بممرليس الصلاة، حديث خل، بن معاذ عن الكفيل، أبى عن حبسبإ، 

بمصر(راا.ليت الليث،، عن للئرباء أحر وأحاديث، أيضا. 
بنالاليحإ علينا )قدم قال؛ مشهر، أبو حدثنا الدمشقي: ررعة أبو قال ** 
عليه،قغزصوا أصحابنا فأتاه العزيز، عبد بى عيد ميجالس فكان معد، 

أض(رأا.بن مالك، على قدمت حتى عزصا، أحدها أز فلم 
بها،وحذث بغداد )وقدم ترجمته: صدر في الخطسبإ بكر أبو وقال 

بنويونس ت—لمة، بن ومنصور القش، بن حجنن أهلها؛ من عنه فروى 
توار،بن وقبابه الجلجي، إسحاق بن ويحيى القامم، بن وهاشم محمد، 

٠٢بيغداد(ر منه سمعوا البصريين من وحماعة داود، بن وموسى 

علىعئئة فوق من بالعراق يقرأ الليح، )كان الليث،: كاسب، صالح أبو وقال 
فنشخوه(ر؛ا.إليهم، به رمسنإ مغ، فإذا بيدي، والكتاب، الحديث،، أصحاب 

كيففقال: معد، بن الليث، إلى رحل )حاء بكير: بن يحيى قال ** 
فقالالقصة({؟ ه أبيفي وش__زدتإ ))الذي في . النتمم، ■عن نافع حديك 
فييجزحر القصة آنية في يشزب، ))الذي في هو إنما ويحلئ،! الليح،: 

حهئم«(رْا•ناو بْلنه 
الكمالتهدس، )١( 

.٣٦١ص الدمثمي، زرعة أبي تاريخ )٢( 
,y/\tبغداد تاريخ )٣( 
الدارمن الثانية الطتقة في الغرفة والةةً . ٣٠٦ص الإسلام، تارخ الشلأء أعلام صير )٤( 

فوقها.وما 

.٤٤٤، ١٤٣٨، ١٦٧-  ١٦٦/١والتاييخ المترغت واني: ، ٦٢٨رقم راوي: اللأحلاف، الجامع )٥( 
(.٣٤١٣)ماجه وابن (، ٢٠٦٠)لم وم(، ٥٦٣٤)الخاري أحرجه: والحديث، 



■YOTإتنئ بن -١ثث ١٢

يقول،معد بن الليث رمبمعت بزغبة: القلمب حماد بن عيسى وهال 
أنتمإ هذا؟ ما فقال: مسا، منهم فرأى الحديث، أصحاب، على أشرفح وقد 
٠.العلم(ز من كثير إلى منكم أحوج الأدب من نسير إلى 

حديثه:وصحة وتثبته علمه فئ وأقواتهم عليه، الأئمة وئتاء «نزتته 
النقلأهل بين عدالته اشتهرت مثن الأمة، علماء كبار أحد الالسث، 
والرفعةان والإتقوالضبط والأمانة ة بالثقعليه الثناء وشاغ وغيرهم، 
عنذأل لا جبل إمام فهو معدليه، أقوال يفر عن يستغنى بما والجلالة، 

فىجاء مما ه حملهنا نورد هذا ولع الناس• عن أل ثهو بل مثله، 
عليهأثنى فقد وامتداحه، ه وجلالتهدره علو فى العلماء وأقوال تزكيته، 

وأقرانهأشياحه ورثاه راء، والأمالخلفاء وامتدحه والخاصة، ة العام
الدين.أئمة س يعدهم وس وتلامدته 

)لماقال: أبيه عن الليث(، بن شعسس( حدثنى باكير: بن يحيى قال ؛؛،؛؛( 
منرأيت ما أعجبني قال؛ المقدس، ببيت المزمنين أمير جعفر أبا ودعت( 

مثللف(,رعيتي في جعل الذي لش والخمد عمللث(، مدة 

ا.حيا(ر دمت، ما بهذا ئحتروا لا يقول: أبي وكان شعسب،: قال 
عنيحدث بكير ابن ّمعت( العئدي: إبراهيم بن محمد ال قو_ 

قدملما المزمنين أمير لي ال ققال: الهدي، ر وزيداود بن يعقوب، 
أنهالمزمنين أمير عند ثبت؛ فقد الشيح، هذا رالزم العراق؛ معد بن الليث( 

أ.ر منه( حمل بما أعلم أحد يبى لم 
.٩٦٧رم س الجامع )١( 
ابنمختصر بغداد bريح والتعديل الجرح والتاريخ المعرفة )٢( 

ا5ر'ا/اهآ.ء
.nVYالكمال؛تهلب_، صاكر ابن مختمر ^/ْ، بغداد -اريخ )٣( 



الثانيالقرن قي الفقهاء المحالذون ف٢٥٤

مولى- يزيد بن جميل بن فزحبيل حدئنا بكير؛ بن يحيى قال و— 
الملك،عبد بن هشام زمن الناس )أدركت قال: — حتنة بن ثرحسل 

حبيب،أبى بن يزيد بمصر وكان متوافرون، ذاك إذ اش والن
بنوالحارث هتترة، وابن ربيعة، بن وجعفر جعفر، أبي بن الله وهميي 
المدينةأهل عالماء من علينا يئدم ومن مصر، أهل من وغيرهم يزيد، 

ؤإنهمالئى، حديث ثاب يومئذ والليث للزبامحل، الشام أهل وعلماء 
إليهويشار ويقدمونه، لامه، إمحوحس وورعه فمله لليث ليعرفون 

سنه(راا.حداثة على 

رأيترلقد دزاوزدي؛ الالعزيز همد لي قال بكير؛ بن يحيى قال  ٠٠
ئنهماالرحمن، همد أبي بث وربيعه معيد بث يحيى أتى إذ معد بن الليث 

وتعقمانه(أأا.زحزحه، له لنتزحزحان 

سعدبن رالليث( كثير؛ بن العلاء قال الأذم: زكريا بن عيد مقال و— 
وءانما(رم.ؤإمائنا مئدئ 

أحبرتيقول: بكنر، ابن سمعن، الثوثنجي: إبراهيم بن محمد قال و— 
مالكلكان اجتمعا، والليث، مالكا أن رلو قال: أيوب، أبي بن سعيد عن 
يدهيضرب وهو قال: د. يزيفيمن مالكا الليث ولياغ أبكم، الليث محي 
ابنمحر-(ّ.ذللث، الأخرى-ئرسا >،

الغشةالرحمة ؛آ/خا"آ، ال الكمتهذيب اكر عابن مختمر 'آا/ه، بغداد تاريخ )١( 
.٧٥-٧٦

الملأءأعلام مم الكمال تهذب )٢( 
.٣١٤الإّلأم تاريخ الملأء أعلام مير )٣( 
ا5راأ/'هآ.مهابن مختمر ٧، ما/آ- بغداد تاريخ )٤( 



٢٥٥ؤ آا-المحفلإثم 

لجهالةإسنادها يصح لا )قاو0؛ فقال: الرواية هذه على الذهبي وعمت 
المعرفة(راا.حى مالكأ عرف ما سعيدأ أن أو بها، سعيد عن حدث من 

إمامتكمحي )وأنت الليث: إلى الته رسمحي مالك الإمام ال ئو— 
واعتمادهمإليك، ق؛لكا مس وحاجة بلدك، أهل من ومنزلتك ومحصلك، 

الرسالة.باقي وذكر مك...(رى حاءهم ما على 

يقول:وهبا، ابن ممعنا الأييي؛ الهيثم بن سعيد بن هارون وقال 
قهوالعلم((، أهل من أزصى من »وأ'خرني مالك؛ ئب في كان ما )كد 

معد(ر"آا.بن اللي.ثا 

الاس(ّ.لضد والليث ^ JUU)لولا وهب،: ابن قال، نفان: بن الربيع ال ق- 

قال؛وهبإ ابن، عن، الشزح، بن عئرو بن أحمد العناهر أبو وروى 
عنحاء ما كث أظى كنث هلكت،، سحي، بن واللين، أنس بن ماللث، )لولا 

البيهنملبه(رْا.

والاليثبمالك أنقذني اه أن )لولا قال،: وهب، ابن عن رواية وفى 
محكنثفحثرني، الحدين، من أكثرُت، قال،: ذللث،؟ كيف له: فقيل لضللث، 

هذا(لآا.وثغ هذا، حد لي: فيقولان والليح،، ماللثؤ على ذللثج أعرض 

.٨١٤V/النلأء أيلام سر را( 
الكمالتهذيب عساكر ابن مختصر ا/أهآُ، والتانيح المعرفة ، ٤٩٩،/الدوري تاريخ )٢( 

n٢٧٠_٩/٢٤.

.m/Yiالكمال تهذب  iVl\Tبغداد تاريخ )٣( 
عساكرابن مختصر  f,V/\Tبغداد تاريخ )٤( 
اصال؛^.ه.تهذب ، U/\rبغداد )٥( 

وهب.بن اش عبد ترجمة فى  I^wl\المدارك ترتيب، )٦( 



١^>^،ااثاض القرن مي الفقهاء الموثؤن م  ٢٥٦
ه--

قدم)ما قال: مدوك، بن مظهر كامل أبا سمعت حنبل: بن أحمد ال ق- 
معد(راا.بن ليث من حديثا أصح رجل الشام ناحية من هاهنا عالينا 

بغداد.مكن حراساني وهو الليث، عن روى أحمد، شيخ كامل وأبو 
رأيت،رما يقول: أبى، سمعت باكير: بن يحيى بن المالك، عبد قال و— 

يحناللسان، عربي البدن، محقية كان عد، سبن اللث، من أكمل ا أحن. 
يدكنزال وما - المل.اكرة حس والحديث،، الشعر، ويحث والنحو، القرأن، 
م؛اه(رأ؛.أز لم - عشرة عقد حتى بيده، ويعقد حميله حصالأ 
أحدفاتني رما يقول: الثافحئ، سمعت، الأعلى: عباو بن يوش قال  ٠٠

ذب(ر'ا؛•أبي وابن ٌظ بن الليث، على أسفت، ما عليه فأسفت، 
استقلقد وكان صحيحه، الحديث، كثير ئقه، روكان عد: سابن قال و— 

أ.صيافة(ر له سختا، j؛^S، الرحال، من سريا وكان بمصر، زمانه في بالفتوى 
بنفاللسئؤ معين: بن ليحيى رقلت، الدارمي: عيد سبن عثمان قال و- 
رثقة( ويحيى إلي، أحب الليث فقال؛ أيوب،؟ بن يحيى أو إليلث، أحث، سعد 

.٢٦صدوق(رثقة سحي بن رليح، قال: معين ابن عن ؤلهمان، ابن رواية وفي 

٠٣٦١٦رقم ١^؛ عبد برواية أحمل علل )١( 
الرويوعزاه . ٢٦٩- الكال تهدب اآ/بم؛آ، عساكر ابن مختصر ، ٦/١٣بغداد تاريخ )٢( 

إلى)الطواكرة( كلمة وتمئحفت حطآ، وهو أحمد، للإمام - - ماء الأمتهدب في 
)الذاكرة(.

ماْص التأسي، توالى ، ٩٩ص الغشة، الرحمة ؛آ/»م\آ، ااك٠ال، ^Jj.؛، ا/آ'آ، الإرشاد )٣( 
اتجر•علمح، حجر لامح، جمد تطين، دب 

ابنّعلي/ياْؤطقات، )٤( 
ما/ما.بغداد تاريخ ، ٧١٩رثم الدارس: تاريخ رْ( 
\.r/\rبغداد ظريخ والتعديل الجرح وانظر: . ٣٦٩رنم طهمان: ابن موالان )٦( 



٢٥٧إننثس ٥٥٧١. ١٢

وتت(زاا.سعد بن )الليث المديني: بن علي وقال -
حنبل،بن أحمد رسمعت( الزهري: إبراهيم بن سعد بن أحمد ال ق— 

وئت((رأآ؛.ثقة فقال: سعد، بن الليث( عن وسئل 

هزلاعفي رما يقول: اه، د عبأبا سست الأئرم؛ بكر أبو ال ون
وقدأحد، ولا الحارث بن عمرو لا سعد، بن من أثبتا المصريين 

أبولي قال يم متاكير■ أشياء له رأست، ثم عندي، الحارث بن عمرو كان 
انإنفقال عليه. بمني وجعل ا حديثه أصح ما عد، مبن لسثا اه؛ عبد 

يدري(ر''آا.لا فقال: صعمه، إنسانا إن اه: عبد لأبي 
يعني— فيهم رليس يقول: أحمد، سمحتا الئجستاني: داود أبو وقال 

يقاربه(ر؛ا.الحارث بن وعمرو حد، ص بن اللبن، من حديثا أصح - مصر أهل 
قال:حنل بن أحمد عن زياد، بن والفضل طالب، أبو وروى 

ا.الحديث(ر صحيح العلم، كثير معد بن راللبث، 
رسمعتاتعد: بن رشدين بن الحجاج بن محمد بن أحمد ال ق_ 
علينااللأ ؤ->ب قد إمام فقال: حي، مبن الليتا ودثر صالح، بن أحمد 
بعدبالبلد يكى لم إمام، نعم لي؛ فقال إمام؟ الليث، لأحمد: فقالثا حئه. 

الاوثإ(ص.مثل الحارث بن غئرو 

.WVUاومحواسيل )١( 
.٢٦١/٢٤الكمال تهذيب بغداد تاريخ )٢( 
واكديلالجرح في مه وبأحمر .> U/\Tبغداد تاريخ )٢١( 
ي/آدبغداد -اربح اا'تا، رغم لأحمد: داود أبي سؤالان )٤( 
.wMvوالعديل الجرح ، ١٨٢^ ٣٩٨واكارح اوعر0 ره( 
الكمالتهذيب \، T/\rبغداد اربح )٦( 



الهجريالثاني القرن في لفقهاء ا يؤن المعر لإ ٢٥٨

صدوق(لاا.معد بن )ليث الفلأس: علي بن عمرو قال و— 
٢.ر ثقة( فهمي رمضري العجلي: الق عبد بن أحمد قال و— 
وقة(رمعد بن )الاليث ثية: بن يعقوب قال و— 

فقال:سعد؟ بن الليث عن روعة أبا رمالث حاتم: أبي ابن قال و— 
لعمري(.إي قال: بحديثه؟ يحتج قلت: صدوق. 

أحبمعد بن رالليث يقول: أبي، سمعت أيضا؛ حاتم أبي ابن قال و— 
اسري(ص.فضالة تن الئفضل من إلئ 

المصريسعد بن رليث حواش؛ بن يومف بن الرحمن عد قال و— 
ا.الحليث(ر صحيح صدوق 

ا.دقة(ر المصري ّعاو، بن الليث الحارث رأبو ائي: النقال و— 
أحدروكان فقال: الأمصار(( علماء ))مشاهير في حبان ابن له ترحم  ٠٠
يختلثلا خاء، وسونجدة وعلما، وفضلا وورعا، فقها الدنيا فى الأئمة 

حاؤثةعلى ينفق ا كمعليهم ينفق عياله، حملة في ه أيحلإلا أحد إليه 
رحمةأوءلانه.م، إلى ينئعهم ما زودهم عنده من الخروم أرادوا فإذا عياله، 

طيه(.اه 

.١٣/١٣،ظرخساد١٧٩/٧الخرحواسيل)١( 
.٣٩٩ص القات، ض )٢( 
٠٨٥ص الغيشة، الرحمة الكمال؛y/؛iy، تهذيب )٣( 

والتعدلالجرح )٤( 
Ml\Tبغداد تاريخ )٥( 
بغداد-اريخ )٦( 



٢٥٩إسس ئ التيث -  ١٢

فمهآزمانه أهل مادات من عليه اه رحمة )وكان ررالئقات((: فى وقال 
مبق.ما نحو وذكر وسخاء(را؛ وفضلا' وورعا وعلما 

مداةعة(رأا.بلا وقته إمام معد بن رالليث الحلفيي: بملي أبو قال و- 
الإسلام،شيح الحاففل )الإمام بقوله: ))السير(( في ترجمته الذهبي افتتح و■ 
مصر،فقيه الليث )كان آخر؛ موصع في وقال المصرية(. الديار وعالم 

متوليإن بحينا الإقليم، بوجوده يفتخز ومن ورسنها، ومخضها، وطدها، 
ومثورته(.رأيه إلى نرحعون أوامره، تحت، ومن وناظرها، وقاضيها مصر 

خيامالعلم، وامخ رفيعا، حجة ثقه إماما )وكان العبر؛ في وقال 
٠ملأ^تماآ جوادا، 

ذزاع(ربلا حجة ثقه الأثباُت،، والأئمة الأعلام )أحد بأنه: الميزان في ووصفه 
مشهور(أ؛ا.إمام فقيه، يبمت،، )ثقة، الحافظ: قال و— 

اتشخصية،:أحباره من 

ددلأؤْ؛أصله 
بنالليث، سمعتإ يقول؛ زغبة، ابن سمعت، الهلحان: الحسن أبو قال 

ا.خيرأ(ل بهم فاستوصوا أصبهان، من )نحن يقول؛ معل، 

U/(T1الثقات ، ٣٠٣ص الأسار، ياء مثامر )١( 
أ/آ«آ.الإرشاد )٢( 

Axr/rالاعتدال منان ، Y.V)العبر ، ١٤٣خ/ا-ما، البلاء أعلام سر )٣( 
jr-A/rالتهذيب تقريب، )٤( 
بغدادتاييح ، ٣٢٧٧اسة ، ١٣٨()/أصبهان تاييح ا/ه.إ.٦.؛، بآصبهان المحدبين طبمات، ره( 

الكمال،آ/أهأ.تهديب، ما/آ•، 



الهجريالثاني القرن في من العس ؤ-٢٦

ؤإنمالقريش، مولى نغد بن الليث أبو )تغل- يخو• بن يحيى وقال، 
إلىشب فيهم، ديوانه كان فهم، في والليث وجيم عاد مأبوه افثزض 

أ'ءنثهان(رمن وأصلهم فهم، 
لفتس(رآ/مولى معد بن )انليث وحليقة: ممد ابن قال 

نافععلى )دخلت قال: الليث عن بكير، بن يحيى رواه ما ووؤيد0 
منقلت: ممن؟ قال: مصر، أهل من رحل ا أنفقالت: أنتي، ف

قس(رم.

الاويثر؛ا:بن شعيب ابنه 

رباح•بن علي بن وموس الليث، أبثه عن؛ روى 
الشنح،بن عمرو بن وأحمد شعيب، بن المللئ، عبد ابثه عنه: وحدث 

بنويونس الحكم، همد بن افه عل- بن الرحمن وهمد ئليمان، بن والربيع 
وطاتفة.الأعلى، عبد 

والنسائي.داود وأبو لم محديثه أخرج 

اللسن،:بن الحارث ابنه 

الترجمة.ثنايا في ذفرْ مؤ 

.٦٠-  ٦٤الغشة الرحمة وانئلر: ، ٢0٦/٢٤الكمال هذب ماكر ابن مختمر )١( 
.٢٩٦ص حلمة، طقات  i,0\wlsصعد ابن هلتات )٢( 
٤٤٣/٢،١٦٦/١ّوالتاريخ المرنة )٣( 
.٢٧٠٠ت  0X^I\tالكمال تهذب )٤( 



١T J٢٦١إ.اشئبنشئ

الليثر١ا:بن شعيب بن المالك عبد حفيده 
وغيرهم.وهب، بن اش وعبد موصى، بن وأشد شعيب، أبيه عن؛ روى 

الصيرفي،داود بن ؤإبراهيم والنسائي، داود، وأبو لم، معنه: وحديثا 
وآخرون•الرازي، حاتم وأبو داود، أبي بن اش همد بكر وأبو 

اثي.والنداود وأبو لم محديثه أخرج 

وصرء؛موثدءووفاته 

مولده:

قال:الليث أبيه عن الليث، بن نعيب أحبرني بكير: بن يحيى قال 
ولكنوتسعين، اثنتين سة وليث أهلي: بعض لي )قال لنا: يقول كان 

وتسحين(رى.أربع منة في أوقن: الدي 
بنعمر )مات يقول: اللسثا، معت سالاليث: كاتب صالح أبو وقال 

وكانت)قلمت،: فقال: هدا على الحاففل وءما منين( سبغ ولئ العزيز، عبد 
ا.—(أ عين وت— أرع منة مولده فيكون ومئة، إحدى منة عمر وفاة 

عين(ر؛ا•وتأرع منة معد بن الليث، )ولد بكير: بن يحيى وقال 
ا.ر وتحين( أربع أو ثلاث سة )ولد معد: ابن وقال 

.T'aY'T' CjTy<\/\Aالكمال تهذيب )١( 

٠٦٦ص الغيثية، الرحمة ، ٦/١٣بغلءاد تاريخ آ/أ؛ة، ا/با'ا، والتاريخ المعرفة )٢( 
.٦٦آلغشة الرحمة ءن1كر ابن مختصر )-١( 
بغدادتاريخ ، ١٦٦/١والتاريخ المعرفة آ/آْا، الأومهل التاريخ ؛VU ،Yالكبير التاريخ )٤( 

٦/١٣.

7/؟اه.معد ابن طبقات )٥( 



٢٦٢
٠■٠

الهجرىأل؛الي القرن مي الفقهاء لمح،وثون ا ف

وتلميذهه، نفالليث قول وهو -(، ٥٩٤)ستة ولد أنه الصحيح ،: iJl؛
والذهي،له•الموي وصححه بكير، بن يحيى 

ا.مصرر من فراسخ أربعة نحو على قرية بقزمشتية، ومولده 

وفاته:

حمسسة عد مبن الليث رمانا التجئبؤإ: زمح بن محمد قال 
.٢٣١شعبا)!((من الصم، فى ومئة، وسبعين 

وتسعين،أربع ستة المهمي سعد بن اللين، رولد بكير: بن يحنى وقال 
ومئة،وسبعين حمس ستة الجمحة، يوم عبان، ثمن ١^٥، يوم وتوفي 
الجمعة(ر؛؛.بعد ودفن الهاشمي، عيسى بن موسى عليه وصلى 

مريم،أبي بن وسيد خالدلْا، بن عئرو وفاته؛ تاريخ في قال وكذا 
حمادبن وعيي 

الاليثا.تلاميد من الخمسة وهزلاع 

الجوزي،وابن جئان، وابن وذحيم، حياط، بن حليفة وفاته؛ أرخ وفيها 
وغيرهم-حجر، وابن، والذهكا، 
الأول.والصحيح ومئةلَا؛. وسبعين سع أو ستا ستة مامحت، وقيل: 

\.TW/Aالملأء اعلأم ص ، YUA/Yiالكمال تهذيب )١( 
.٦٧الخشة الرحمة الكمال؛آ/آهآ، تهدب ، rxwiiالبلدان ُعجم  I.T/\Tبغداد زريخ )٢( 
والخاريخالمعرفة )٣( 
ماكراآ/هْآ.مختصرابن م/؛ا، بغداد تاريخ آ/ال؛، \س والتاريخ \سمل' )٤( 
أ/آها.الأومهل التاريخ الخير التاريخ )٥( 
.١٤/١٣بغداد زريخ )٦( 
اآ/\/بآ.الكمال تهدب )٧( 



٢٦٣شني س الئتث -  ١٢

منبقيث ليلة عثرة لأربع الجمعة يوم رمات عد؛ حمابن عند ووغ 
؛.المهاوى(ر حلافة في ومئة، وستين حمس سة ثعبان 

فمدستين<(؛ )١ إلى ))سبعين(( تصحيم، وقع أو ديي، ثذهولآ وهو 
بوفاتهالقولا سعد ابن عن ا حجرر وابن ال^ئلأباذىل٢؛، ئضر أبو نقل 
^.١٧٥)محنة 

عمره:

•سنه ويمانن إحدى ح اللاستكمل بكر: بن لحمى محال 

انمنابن وهو اللت ات مقال؛ بكير ابن عن وبر، ابن رواية وفي 
؛*سةُ وثمانين 

منيفهم كما حياته، سني في ( )٤٩سنة بالحال تخريجه يمكن وهدا 
سنة(رعشرين ابن وأنا ومئة، عثرة تلامثج محة )حججت، الالسثا: فول 

وقبرء:جنازته 

س—حد،بن الاسثا )حالق الصدفي: لام العبد بن حالي ال ف
منها،أعفلم بحدها هل فحنازة رأبت فما أبي، مع وأنا جنازته وشهدت 

بعفنهمبمري اص والنالحزن، عليهم جنازته في م كلهالناص ورأيت 

.0W/Uسعد ابن طقات )١( 

البخاريصحيح رجال )٢( 
.١٠٣-١٠٢ص الغيب، الرحمة )٣( 
\.ar/yالأوط التاريح ؛U/U ،Yالكبتر التاريخ )٤( 
.٠^١١صن ووخياتهم، العلماء مولد تاريخ )٥( 
عساكرابن مختصر ، ٦/١٣بغداد تاريخ )٦( 



لهجريا لثاني ا لقرن ا في ١لغقهاء لمحدتؤن ا م  ٤٢٦ 

صاحبالناس من واحد كن كأن أبت، يا لأبي؛ فقلت ويبكون، بعضأ 
الإفضال،كثين العمل، حس كريما، عالما كان بتي، يا لي؛ فقال الجنازة، 

أبدأ(راا.ط ترى لا سي، يا 
الصغرىر٢ا.بالعزافة بممر وذقن 

درحتهورفع مثوبته، وأجزل عد، مبن اللسن، الكبير الإمام الق رحم 
الجنة.درجات، أعلى في 

.١٠٢الخب الرحمة ، W/Aاليلأء اعلأم سر اأ/ْْآ، عساكر ابن مخمر )١( 
وفاتالأءيانإ/\،'آا.)٢( 



٢٦٥إ•اا.الليفتنثد؛ 

ترجمتم:عصادر 

آ/ا*ه،دوري التاريخ ، ٧١٩، ٧٥٢٤، رقم الدارمي: تاري_غ عد مابن طيقات 
طقات، ٤٤٩حلس تاريخ \ص ، ٣٦٩، ٣١٦، ٢٩٧رقم طهمانء ابن زالأت ّ.\-ص  ٤٨٧؛/

،٥٨٨٤، ٥٢٧•، ٣٦١٦^ i-A، ١٤٤٥، ٦٠٩ a-yم رقاند: عبد برواين أحمد علل ، ٢٩٦خليفة 
التاريخ، ١٠٠٣^، ٢٤٧.  ٢٤٦/٧الكير التاريخ ، ٥٩١، ٢٥٤، ٢٥٣رقم لأحمد: داود أبي مزالان 
ابنسن ، ١٤٣•^، ٣٩٩للعجلي الثقات، -اريخ ، ٢١٧٢حديث، لم: مصحيح أ/أْا، الأوط 

أ.ه،. 0ْ اJعارذإ ، ١٥٣٨، ١٠.٩، ١٠.٨، ١٤٩٧رقم الأحري: مزالان، ، ٢٥٤٧حديث، ماجه: 
،١٨٢، ١٤٣-١٤٢، ١٣٩، ١٣٨/٢، ٦٩٧. ٦٨٧، ١٦٧٠١٦٦، ١٦٤والتاريخ ة المترف

٨٢٤، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٤٦-  ٤٤١ ، _/Tالدمشقي:زرعة أبي تاريخ الأعلام((، »فهرس وانفلر ، ٤٥٣
للأيث،»ءمن  ١٥.له الأمصار فقهاء مية ت.٦، ائي للسسالهلبقايح الأعلام((، ))فهرس انفلر 

علماءمشاهير ، ٣٢٩ت،  ١٨.المراسيل ، ١٠١٥ت،  ٠.١٨  ١٧٩/٧والتعديل الجرح حديثيه((، رسائل 
المحدنينطقات،  ٥١٢رقم الفاصل: الخدن، ، U٣٦١٠/.٦٣ الثقات، ، ١٥٣٦آ.مت، الأمصار 
مولدتاريخ ، ١٦٢٩الكبير للحاكم والكنى الأمامي ، ٥٦_ا.؛تج ا/ه.؛ بأصبهان( 

الخاريصحيح رحال، ، ١١٣٤ت،  ٢٧٥اهين شلابن الثقات، ، ١٧.، ١٦٩م ووفياتهالعلماء 
،١٣٩٨ت،  ٠.١٦ ي0\ منجويه لابن لم مصحيح رحال 0"تي ت،  ٠٦٣٤ \■ Trhللكلاباذى 

،٢٨١ت، الفهرّ، ١٣١٧أصبهان أحبار ذكر ، ٣٩١ت، ٣٢٧_٣١٨/٧اء الأوليحلية 
بغداد-اريخ الأعلام((، ا)فهرس وانفلر ، ٢٠٢٠٦٨٨للخليلي الحديثح علماء معرفة في الإرشاد 

،٦٢٨رقم الراوي: لأحلاق، الجامع ، ١٦•_٨■٣ت٠ ٣.٧واللاحق السابق ، ٦٩٦٦
بينالجمع ، ٧٦-  ٧٥الفقهاء .لبقاتؤ ، ٤٤٨للباحي والتجريح التعديل ، ١٤٨٠، ٩٦٧

الصفوةصفة ))الفهمي((،  TOT/'Kام، الأن، ١٦٥٩ت،  ٤٣٣/٢القيراني لابن الصحيحين رحال 
٣٢٨-٣٢٧/٤البلدان معجم (، ٧٠١٧٥))وفيات،  ٩٤٧؛ات، ٠ المتفلم ، ٨٣٠ته ٣١٣٠٣.٩؛/

،٤٠١، ٢٣٩، ١٧٤، ١٧٣ه.ا، الصلاح لابن الحديث، علوم ))الفهمي((،  ٤٤٨٨الابامخ )^نرنشندةءا، 
ابنمختصر ، ٥٤٩ت،  ٠١٣٢  ١٢٧الأعيان؛/وفيات، ، ٩٧ ٧٣/٢واللغات، الأسماء 

عالماءطبقات، .ه، ١٦ت، ٠٢٧٩  yoa/Mال الكمتهلي_، ، ٠٢٥٠  ٦٨٨١مفلور لابن اكر ع
ووفيات،حوادث، ٠ الإسلام تاريخ ، ١٩٤ت  ٣٣٣ائي الهعبد لابن الحديث، 

ت، ٢٢٦-  ٢٢٤/١الحفاظ تذكرة ، ١٠٣الإسلام دول <٢، ٦/١العبر ، ٣١٥ ٠٣.٢ص .(( ٠.٠١٨  ١٧١))
البلاءأعلام ير س، ٦٩٩٨ت،  mirالاعتدال ميزان ، ٤٧٦.ت،  ٠١٣  ١٢/٣الكاشف ، ٢١•

المعيةالجواهر ، ١٦٦/١•ة والهاية البداي، ٦٦٢ت، الحصيل.٢٣ جامع ، ٠١٦٣  ١٣٦/٨
،٦٦٨، ٦٢٧، ٦١٩، ٦١٨، ٦١٦، ٦١٤٨، ٥٢٥ا/اأه، الترمذي علل شرح ، ١١٣١ت، ٧٢١_٢/.٢٧

آ/؛"اتالهاية غاية ، ٤٠.- ٣٩٩٨الأعشى صبح الأعلام((، وانثلروفهرس ، ٧٣٢، ٦٨٠، ٦٧.



الهجرىالثاني القرن فى الشتهاء المحويؤن و  ٢٦٦

بالترجمةالغيثية الرحمة آ/ا/'مآا، التهدب تقرب ، ٤١٧— \ا/آاة التهدب تهدب ، ٢٦٣٨
رأوفي1ت ١٠٥-الزاهرةالنجوم ، ٠٨٦٢، ٢٣٤٦حديث الباري: فتح حجر، لابن الليثية، 

U0 ،_ حلاصة، ٢٠٠ ١٠١لليوطى الحفافل طبقات ، ٣٠٢الحاصرة حس

العارفينهدية ، ٢٨٦الذهب ثيران ، ١١٧٨٨الثلون كثف ، ٣٢٣التهدب تذهب 
اأالفقهأ(.جّآمُهآ الأول، المجلد — العربي التراث تاريخ 

ءاوؤو،د ^ ٠٠





٢٦٨  M الهجريالثاني القرن مي الفتها، المعديؤن
,٠٠ب

والأمراءالخلفاء بها وخاهلته الجميع، بها اه كناف، عبد أبا تكنى 
والعلهاء.

وثماتلم:سيرته 

أئمةمن واحد أمام أنه شريالث، حياة صفحات ؟، _iJوهو للمرء يتيدى 
بالصلاحواشتهروا والعمل، العالم قي رأسوا الذين الهداة، لمين الم

رائعة،مواقمخ حياتهم مسيرة في وتظروا والسل، بالورع وعرفوا والمضل، 
الثالف،علماء عاليه كان ما على ناصعة وأدله هادية، ومعالم باهرة، ومشاهد 

هىجب وسيرة وعبادة، وئشلث، وسيادة، وسجاعة ؤإحلاص، استقامة من 
الكرام.الصحابة هدي من قبس 

أثررئي حتى ية، والخشالعبادة من كبير جاس على ظه كان لقد 
ويتغيرقواده لها فيضهلرب بالكلمة ليمغ كان ؤإو وجهه، فى الئجود 

وكانالجليل، الإمام بالأعمس وخصاله سمته في وئثهوه بوله، أثرها من 
الإمامليلي قدموه حماعة في صلوا ؤإذا آدابه، من ليتعلم يلازمه يعصهم 

وينتفلرثيابه ث يغس—كان أنه والزهد التقشف، به وبي ص• وحلملعلمه 
مشاهيرومن الكوفة، قضاء منصّب، في ذاك وهوإذ للناس، ليخؤج حفافها 

الإسلام.قضاة 

أمامالشامخة ومواقفه ه، ثفوقوة وشجاعته بجرأته )ألأغ اشثهر 
ذللثج،على اهد ثحيز قضائه أيام كانث وقاو والكبار، والأمراء الخلفاء 
الصواب،كثين للعدل، مقيما بالحق، قائما كان أنه على مترجموه وأجمع 

ثلمعولا حاكم، سهلوه حشي ولا قضية، في داهى ولا اف، غير حاف ما 



٢٦٩إأا-ذريائالسف 

بنزاهةمتمئكآ فقير، دم أو غني رصي على حرصى ولا ر، أميبصلة 
مواء.الحق أمام والجمع ؛.^^، lUالكلمة وأن القضاء، متقلالي وا القاصى، 

محتاالأهواء، أصحاب على بدأ شل للبدعق، قامعا للئنة، تثاعأ وكان 
عنمتافحا للشيخين، معهما الراشدين، الأربعة للخلماء مقدما للصحابة، 

نمعثمان ثم عمر م ثبكر أبي اختيار على م ؤإحماعهالصحابة عمل 
والخيانةبالغس للصحابة متهم فهو ذلك صواب في سلئ، مى وأن علي، 

التيالجادة على هذا في شريلث، وموافم ذللث،، من وحاشاهم المين، للم
ونوءوالغلو بالميل بعصهم اقهمه ومد والجماعة، القثة أهل عليها 

رماهوالدي براء، منه وشريك كبير، علهل وهدا المفرط، والتشخ المذهب 
شاهدةمعلورة شريلث، مواقف وهذه الصواب، وجانب أفرط قد بذللث، 

ملكه.وملامة مذهبه صحة على 

وأخلاقه:شمائله من طرف 
قال:شريك، بن الرحمن عبد حدئني شيخ: أبي بن سليمان قال  ٠٠

وثريلئحمار، على وهي أعرابي فراآها خرامال، من ثريلث، أم )حاءمحتج 
الجنادل(را؛.من جندلة لتحملين إنك الأعرابي: فقال صبي، وهو يديها بين 

؛.بالأءمش(ر الناس أمنة شريلئ )كان غياث: بن حمص وقال 

جودالأمر قد ثريكا )رأيت الهلبلع: ابن ي عيبن محمد وقال 

Aoilrالقضاة أخار )١( 
ءالي؛/ه.لأبن الكامل )٢( 
اكهذيبتهذيب )٣( 



٠ bK yu  الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحديون

لأسمغ)إني يقول؛ شريكا، سمعث ذكين؛ بن المصل يمم أبو وقال 
دولي(ره.لها سر الكلمة، 

رجلرقال قال؛ الحارث، بن منجاب حدثني ميز؛ بن يحيى وقال 
هك(رى.ه شاك غير شاكيآ، أجدني قال؛ اش؟ تمد أبا يا تجدك كيف، لشريلث،؛ 
أشدأصحابنا في رأت رما إسحاق: أبي بن يونس بن عيسى قال ** 

وربماالتئاس، إلى بها يذهب اته شيأخذ رأيته ربما شريل—،، من تقسما 
فإذابيته، دخلت وربما دراهم. بعثرة القضاء يلي أن قل ثوبيه حررت 

فيالخبز بل فربما وجنة، وباريه، و?ةهره، يحلها، شاة إلا فته ليس 
أردت(أىومن حدك، حديث اكشن، فيقول؛ كسه، إلي فيلقي، المطهرة 

شريك،صحابة من ركنث الهندانئ: سعيد بن الهياج بن، عمر وقال 
قميص،تحته ليس، قزو قمح، إلمح، فخرج باكرأ، - منزله قمح، وهو - يومآ فأتتئه 
ثيابيغسلت فقال: الحكم، مجلس عن أصحيت قد له: فقلتا كساء، عليه 
باب،نتذاكر فجعلنا فجلست،. احلس، حقوقها، أنتفلر فأل ئجف!،، فلم أمي 

مواليه((،•...(ر؛ااإذن بغير يتزوج ررالعئد 

عزج،حمر على وبقينا الناس رده—، الثوري؛ لمفيال شريك وقال 
أءرج(رْا.حمارك كان ؤإف فتبلغ، الئلريق على كنت، إف سفيان: له فقال 

.٢٢•ص العجلي، ثقات )١( 
MUXالقفاة أسمار ، ٢٥٢- الدورتم، تاريخ )٢( 
الشوس.بم، اليتم، التياس: . ١٧٢-  ١٧١ص الإّلأم، تاريخ إرس الشلأء أعلام سر )٣( 

ْعزبا.فارسي الحصير، البارين! منه. يطهر إناء كل المئهرة: 
بتمامه.سانم، ُلوبل، واتجر ، ٢٨٨٨بغداد تاريخ "ا/آ،"ا، القضاة أتمار )٤( 
لابنالكامل )٠( 



٢٧١^١اثثعي شريث -  ١٣

فيالجواب )ترف يقول: شريكأ، سمعت مزاحم: أبي بن منصور ومحال 
لالةالب(راا.إذابة موضعه 

يقول:الزبيري، أحمد أبا معت مالشاعر: يوسف بن حجاج قال  ٠٠
وكنتليلتي، علي نعص وقد رجعت صالح بن الخن إلى حلت إذا ركنت 

صالخا،عملا أعمل أن هممت وقد رجحمك الثوري فيان مإلى جيغ إذا 
حنآ(رأدبا استفدت وقد رجعت اش عبد بن شريك إلى حلت إذا وكنت، 

الأحلامأولو منكم لتليني يوما؛ الأعمش رقال غياث: بن حمص وقال 
الأبار(ل"آ؛.حفص وأبا شريكا فقدمنا والنهى. 

فقال:يوم ذات الأعمش علينا )حرج ال؛ قحفص عن رواية وفي 
٢.الرحمن(ُ عبد بن وعمر شريك لتقم والنهى، الأحلام أولو منكم ليليني 
الأعمش.شيخه من شهادة لأنها منها، وأعلى الأولى من أغلى وهل>ْ 

عندركنا قال: وب، أيبن يحيى حدثنا حتثمة؛ أبي بن أحمد وقال 
لهفقال بعضهم، فانتهر حفاء، الخدين، أصحاب من فقهر يوما، ريلث، ث

وقال:الشيح، ركبة على يده شريلث، فوصع رفقت،، لو اه، عبد أبا يا رجل: 
رالدين(ل على عوف النيل 

عدي؛V.لأبن الكامل )١( 
بغدادتاريخ )٢( 
رحالمن الكوفي، مس بن الرحمن عبد بن غمر هو الابار حفص وأبو و/اهآ. بغداد تاريخ )٣( 

التهدب.

Mylwبغداد تاريخ )٤( 
القفاه:أحبار وفي ه/ههآ، بغل.اد تاريخ آ/هها، الكبير اء الضعفّآ/هها، القفاة أحبار )٥( 

وكلاهما)النبل(، بدل؛ )النيل( ر؛ الكبيالضعفاء وغي عون(، )النبل بدل؛ )الساعون( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المرثؤن ؤ٢٧٢

حينناور، متمبن ليمان ئحدثنا ى: الشدوميعقوب وقال 
ثرىأما الحسن: بن لمحمد رقلق قال: حنيفة، أبى بن حماد بن إسماعيل 

إوحقله حعلئه كئرة مع _ حمده في يعني - ريك شفي الناس قول كثرة 
معه،فهم للعرب يتعصب، معه، كلهم الكوفة أهن ويحك! ام—اكث قال: 

محه(لا؛.قهم الحمقى الوالي لهؤلاء ويتشيع 

تشيعه:في قيل وما الأربعة، للخالهاء ؤإجلاله للصحابة، حيه 
أرأيثاش، عبد أبا يا قلت،: شريكا المت، رمأعنز: بن إبراهيم قال  ٠٠

قدأليس الأحمئ؟! هذا ويقول قال: أحد؟ عر أحدأ أفصل لا قال: من 
فضلأبوبكروءص؟إ(ص.

معتمقال: غياث، بن حفص حدئني حشزم: بن علي وقال 
فلوبكر، أبا لمون المفاستحلف ، . الّك، زثئض، يقول: شريكا، 

بكرأبو استخلف، نم غشونا. قد كانوا منه أفضن أحدأ فيهم أن علموا 
الأمرجعل الوفاة، حصرئه فلما والحيل، الحق من يه قام بما فقام عمر، 

فلوعثمان، على فاجتمعوا ، . المي أصحاب من مر ستة بين شورى 
بعص)وأحبرتي علي؛ قال عسونا(• قد كانوا منه أفضل فيهم أن علموا 

بناه عبد على الحديث، هذا عرض أنه الحديث،، أهل من أصحابنا 
بنحفص من هذا ممعث أست، إدريس: بن الق عبد ال فقإدريس، 
إنهقواه لمائه، بهذا أنتلق الذي ه الحمد قال: نعم، قلن،: قال: غيايث،؟ 

ا■لشيعى(؛ شريكا محإن لشيعي، 

 )١( _rالملأء\اعسرأعلام أخارالقفاء
A/؛،«Y.البلاء أيلام سر عدي؛/٩، لابن الكامل )٢( 
l^/Aالنلأء أيلام سر الكبتر الضعفاء )٣( 



٢٧٣اثئعي شريلف ء  ١٢

الذيالتشيع هذا )قلق: فقال: إدريس، ابن قول على الذهبي وعلق 
من)ه عالتأ حارب فيمن الكلام نيل من إلا اض، شاء إن فيه محذور لا 

بخير،إلا الصحابة من أحدأ نذكر ولا فاعله، يريب قبيح فانه الصحابة، 
عنهم...(.ونترصى 

رليسفريك: قال قال: معين بن يحيى عن الدوري، عباس وروى 
٠٢١١حير(فيه أحدأ؛ وعمر بكر أبي على أحد يقدم 

ثريالث،)نخذث قال: حالي، بن الهيثم حدثني الئل.ومي: يعقوب وقال 
؟علي كان فأيى لشريك؛ رحل فقال كمة{(، في ءوصغث بحدث: يوما 
الأحرى(رى.الكفة في اض مع قال: 

أبايا لشريالث،: رقلق ال: قأبيه عن طالي،، بن موسى روى  ٠٠
قال:وعمر، بكر أبي هصّن أذكر أن يمكنني ما ناحية في إني اش، عبد 

كانإلا علتا وعمر بكر أبي على مصل أحدأ أدركث ما الهم؛ صاحنك 
منأعهليهم الرافضة، من ة قرابلي إني النه، عبد أبا يا قلت،: ممتضحا. 

لأ(رم.قال: الزكاة؟ 

.٦٥٦٨الدودي تاريخ )١( 
قال؛الض. عن عمر، ابن رواه والحديث  ٠١٧٢الإمحلأم تاريخ خ/أاآآ، النبلاء أعلام سير )٢( 

فرزقبكر، بأبي جيء تم ئزجخت،• بهم، ئوزئئ كمة، في أمتي وذصغث ثمء، ني »ؤصغث 
أيزقلت». نم م. به»وزل ال، بعئجيء ثم فورن. فوزل، بنغر، جيء نم ئوزل. بهم، 

علىزواثده في أحمد بن اض وعد (، ٥٤٦٩)حديثا •ثوم: في أحمل. أحرجه الموازين. 
،١١٣٨)حدينا رأاوةأ(: في عاصم أبي وابن (، ٨٥٠)حميد بن وهمد (، ٢٢٨)الصحابة فضاتل 

ثقات.ورحاله والءلبرانيا أحمد روا هء - ه/ده — الزوانو مجمع في الهيثمي وقال (، ١١٣٩
شعيب!.وصنفه الألباني، وصححه 

•١.- ؛/٩ الكامل وانثلر: T_ القضاة أحبار )٣( 



الهجريالثاني القرن غي الفتهاء المعدمن ٠  ٢٧٤

علىعلتا يفصل فيمن تقول ما لشريك: )قيل عيينة: بن سفيان وقال 
المالمون(رأ/أحطا يمول: يئثضح، إذأ قال: بكر؟ أبي 

رقناظربوكيع: المعروف حلف بن لممحمد القضاة(( ار ررأحبوفي 
يدركفلم المهدي(، دي يبين ريلك وم— الربيرتم، ~ مصعب بن ؛^ ٥١عيد 
المؤمنين؟!أمجير بساظ يهنا هذا مثن اش: عبد فقال لتبحر0، شريكا اه عبد 
عالمللقرآن لقارئ إني قواه المؤمنين؟! أمير ائ بيطأ فمن شريلذ: قال 
فقالقوس، في متونهل العرب من لرجن ؤإني والفقه، للحديث راويه به، 

منذلك ا>سحاااوق ما واه شريك: فقال وعمر، بكر أبا تشتم إنك اه: عبد 
وعمر؟!(رآا.بكر أبي من أمتجله فكيف الزبير، 
دارفي ببغداد أ يومريلث، ثرتحدث أيضا: القضاة(( )رأحبار وفي  ٠٠

منرحل له قال قام، فلما فأكثر، طالمح، أبي بن لعلي بفضائل المهدي 
بفضائلقال: اذا؟ بمقال: بالدر، اليوم جثث اه، د عبأبا يا الكوفيين؛ 

الخطاب،بن بعمر يشبه كان رحل بفضائل أتحدث، لا فكيف قال: علي، 
تمع(^.مآ كد عليه وض فائنذ 

يومعثمان رئدم يقول: اه، عبد بن شريلث، سممت، ئحيم؛ أبو وقال 
القوم(ر؛؛.أفضت وهو يدم، 

كوفتي(رْا.رحل من إنمافذ هذا بعد ما رقلث: بقوله: هذا على الذهبي وعمب 

A/؛<T.البلاء أيلام سر )١( 
ثالثةرواية تاتي ومبغداد تاريخ في أحرى رواية وانظر ، ١٥٦/٣القضاة أحباره )٢( 

)١(.حاشية  ٢٨٥ص
.wr\rالقضاة أحبار )٣( 
عدي؛/•ا.لأبن الكامل )٤( 
A-Y/Aالبلاء أيلام سير )٥( 



٢٧٥% !٣ -تريث  ١٢

فيكان أنه زعم )من يقول؛ شريك كان قال: غياث بن حمص عن 
ا.ه(ل محمد أصحاب حول فمد عئمال، من حير الثوري 

الأولي:حكيم بن علي حيننا شيبة؛ أبي بن عثمان بن محمد قال  ٠٠٠
عتاب:له فقال شريك، إلى وآحر عتاب رجاء قال؛ قادم، بن علي حدثنا 
أنىلوددث، شاكا؟إ أكوف كيف أحمئ، ا قال؛ شاق، إنك يقولون؛ المار 

الذيندماء من أي دمائهم(رأآ،. من يمي بيدي فخفتبث ۶،، مع كشث 
علتآ.قاطوا 

المتر،حيز رعلي يقول؛ ريكا ثسمع أنه الزفاوي، داود أبو وروى 
كهر(ص.فقد أبى فمن 

^اسث رما بقوله: الخبر هدا على »الير(( في الدهي وعقب 
فهدامهللقا، حيرهم ا وأمزمانه، ر بثحير يعني؛ حى؛ ومعناه عنه، 

مسالم(.يقوله لا 

ريبولا مرفوعا، يرويه الكيالين بعض رقك؛ ))الميزان((؛ في وقال 
منحير عليا أن قطع—ا يعتقد لا ريكا ثفإن ءلاهر٥، على ليس هدا أن 

البشرحير هو شالث، وبلا وقت، في المثر حيز أراد أنه إلا بقي ما الأنبياء، 
حلاقته(.أيام فى 

أبايقدم ثريكا أن على ناصع دليل قدمناه ففيما الذهبي، صدق قيت،؛ 
والجماعة.الئئة أهل عليه الذي الحق وهو علي، على وعثمان وعمر بكر 

MTlTالقضاة أخار )١( 
.YUY•)/•الاعتدال منان  Mifyالكبير الضعفاء )٢( 

.٢٧٢ِ  ٦٧٧٦الاعتدال ميزان ^/0'٦.( النلأء أعلام سر ؛/•١، الكامل )٣( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعوذؤن ٠  ٢٧٦

تعود0؟لك أخ في لك هن لشريك: )قلت حزب: بن اللام عبد قال 
علىأروى من باخ لي ليس قال؛ معول، بن ماللئ، قلث: هو؟ من قال؛ 
ياسر(ااا•ين وعمار علي 

الحففل،سيئ )نريك الجوزحاني: وب يعقبن إبراهيم ال ق** 
مائل(أأأا.الحديث، مضهلرب 

قاعدةعلى حفيف تشيع فيه )قلت: قال: ثم الخبر، هدا الذهبي وذكر 
بلدْ(رص.أهل 

٠النفرمحل( التشيع إلى ينب )كان التاجي: وقال 
اوذهب(ر؛؛.غالي الضد، عن ح أنه إلا صدوقا، )كان الأندى؛ وقال 

فيهذا وقولهم القول، والأزدى والماحي الجوزجاني أنمم، ما ئالت،: 
تشع)فيه الذهبي؛ وقول، المضي، عن وميل إفراط فيه الذي هو شريلث، 
ثريكاأن والحن -، منه كثيرأ الذهبي ومل - أوردنا0 ما يرده حفيف(، 

الصحابة،من ومواقفه مذهبه في الإنصاف، كث قصفا الجادة، على كان 
بيان.مزيد إلى يحتاج لا أم وهو الأربعة، الخكاء وبخاصة 

والأماء:الخالفاء من مواقفه 
له:فقال المهدي، على يوما )لحل فقال: ترحمته في حلكان ابن ذكر 

أميريا هن ا ومقال؛ حمال، ثلاث من حضلة إلى ي،جثيبنى أن بد لا 

A'/iالكال القضاة أح؛ار )١( 
الكمالتهذب بغداد -اريح )٢( 
A'T/Aالنلأء سراعلأم )٣( 
التهديبتهذيب )٤( 



٢٧٧% ■اا-ضيائالسئ 

تأكلأو وتعلمهم، ولدى تحدث أو القضاء، تلي أن إما مال،: المؤمنين؟ 
أحفهاالأكلة ٌ ثم اعه ففكر القضاء طي أن قل وذلك، - أكلة محيي 

الخمن ألواتا له يصلح أن الهلباخ إلى وتقدم ه، فأجلتمي. على 
إليه،وظمة ذلك، فغمل ذللئ،. وغير والخل القتزوذ بالشكر العقود 

لمسالموسى، أمر يا واهِ الخلماخ: له قال الأكل، من فرغ فلما فأكل، 
-واه - دخاو.دهم الربيع: بن الفضل قال أبدأ. الأكلة هده بعد الشيح بملح 

القضاء(را؛.وولي أولادهم، وعلم ذللئ،، بعل. مريلث، 
التمريض،بصيغة فذكراها ا، والصم_لىأ الذ.هي إيرادها في وىدعه 

إسناد.دونما 

ملتزماالخالم دام ما ذلك،، في عين، فلا الرواية هدْ ؤتحته ولو ئيتج: 
فىيداهن ولا الخلافة، لأثهة هيابؤ غير بالحق،، قوالأ بعلمه، معترأ بديته، 

الخلفاء،أولاد تعليم شريلئ، أمئال، يتول لم ولئن والبلاد• الخباد ثوون 
الهلياخ،ذاك قلن اف حسبؤ وقد ذلك،؟إ يترك نمن القضاء، بأمور والقيام 
محهعرف، فما عائلة، وأقصيته جريئة، ومواقفص صافية، نقية ئريلث، فسيره 

حليفة.أو لأمير مداهنة أو باؤلل، عن ؤ محلزنعص أو حن، عن سكوت 

إلى)تق1>م ال: قأبي، حدثني الزبئري: اش ب بن ممعن، ال ن
حممهيتهلين فجعل ل، حمم مع ة، لمونوكيد اه همد بن شريلث، 
ليأتقول قال: لكؤ، أبا لا ء5ف1إ ثريلق: ل فقال ة، مؤتمن بموضعه إذلألأ 

ولحلفانصرفن،، صفحات، عشر ممتنع به فأمر إ ة؟ مؤسسوكيل وأنا هدا 

الصلب.الأبيض كر البالاJال وغير، الجومري وذكر، - والطرزد . ns/Tالأعٍان ونيات )١( 
.٤٤٨للجوالس المعرب 

بالوفياتالوافي  cY'V/Aالملأء أعلام سير )٢( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء اسوثون ء  ٢٧٨

قبلوكان ثريكأ. فعزل المهدي، إلى ه مونفكتنمث وثكى، مونه على 
بينالحكم ملي أن ينبغي ما له: فقال المهدي، على شريلق ذحل قد هذا 

بالإمامة،وقوللث، ة، الجماععلى لخلأذكا قال: ولم؟ قال؛ الملمين، 
ديتي،أحدت الجماعة فعن الجماعة، على لث، بخلاق قوللق،: أما فقال: 

فمابالإمامة، وقوللث، قولك،: وأما ديني، في أصلي وهم أحالفهم فكيف 
الحكميملد ما مئ1لث، قوللث،: وأما س. وله رموئنة اش كتاب، إلا أعرفح 

منه،افه فامتغفروا حطأ؛ كان فإن فحلتموه، أنتم شيء فهذا الملمين، بين 
قال:طالم،؟ أبى بن على فى تقول ما قال: عليه. فأمسكوا صوابأ كان ؤإن 

العباسفأما قال: فيه؟ قالا وما ال: قاش. وعبد العباس حداك فيه قال ما 
لونهنسأ المهاجرين كبراء يرى كان وقد الصحابة، أفضل عنده وعلي فمات 

وأماباه. لحق حتى أحد إلى هو احتاج وما وازل، النمن ينزل عما 
متبحأ،رأمحآ حروبه فى وكان بسمفين، يديه بين يضرب، كان فإنه اه؛ عبد 

أبوك؛عتها يقعد من أود كان حورأ، علي إمامة كانت، فلو مطاعآ. وقائدأ 
يمضولم وآغزى، المهدي فسكمت، اه. أحكام في وفقهه اه، بدين لعلمه 

ثريلأ،(ره.عزل حتى قليل إلا المجلس هذا بعد 

)حضرث،قال: اه د عبأبيه عن الزبيري، اه عبد بن مصعّب، وروى 
بنالخن بن زيد بن الخن وعنده الل4رى، عبيد أبي مجلس في شريكآ 

لطانللحهلمآ وكان حرير، ولد من رحل - والجريري طالب، أش بن علي 
أبوحدئنا ريلث،: ثفقال فيه، واحتلاتهم ذ النبيفي الحد،ي.ث، تذاكروا ف— 

؛.nv/rالأء؛ان وفيات \اص بغداد تاريخ )١( 
رحالمن وكان المهدي، وزير الشامي، مولاهم عري الأشيار بن اف مد بن معالثة م )٢( 

.r\Msالملأء أعلام ستر انظر: الكمال. 



٢٧٩^ التجى فربث -  ١٣

نأقلإئا قال: الخطاب بن عمر عن الأولي، منمون بن عمرو عن إسحاق، 
ربطوننا.أحوافنا في ليقطعها النسد، من عليها ونشرب الإبل، هذه لحوم من 

اصء٧[،ه آحنكى ^ ٢٤٥إذ١؛؛"^ آيلت سمتناِبمداة ى زيد: بن المحن فقال 
الطنافسعلى الجلوس ذلك عن شغلك مبمعثه، ما واش أحل شريالثخ: فقال 

أبوفقال النيياو، في الحا.يث القوم فتداكر سكت. ثم المجالس. صدور في 
كلأ،فقال: التسد، في معت >ا،بما القوم حدث اش، د عبأبا اش: عبيد 

أبي،علك، يرد مى ك، علللتكدب، بمرض أن من أهله على أعز الحديث 
٠٢١١الأودي؟!(ميمون بن عمرو على أم الهمداني، إسحاق 

)قالوفيه: مه، بأطول أحر طريق من عدي وابن الرامهرمزي وأحرجه 
صدورفي الهلنافس على لث، حلون هدا عن سعللث، للحن: شريلث، 

تتمزقولم قوباك، فيه ينمن ولم عيناك، فيه ئشهر لم أمز هدا المجالس، 
مذلاوه(رأا.في يهللبونه هدا أصءحااّثا حمالث، فيه 

فل.حالقبعلي، المهدي على )غدويئ، قال: هحقتة بن الخن عن 
مذانظز للخادم: قال ثم اقعت.، لي قال وما الئلأم فرد لمق، فعليه، 

المحن:قال — الئ._يوف بجراب علي قال: سريالثف، قال: اب؟ باف
عليهيزد فلم فئم، شريالث،، فيحل له. ائدن قال: ثم — رعدة فاشتملتني 

المزمنين؟أمر يا ذاك ولم؛ قال: امحلك، لم إف اش مثلني قال: م الشلأم، 
قفاك،من يجيبني وأنت، ل؛، أكلمعليلثإ مقبل أني الوم في رأيت قال؛ 

لهفقال للثؤ. مخالفا اطالثف بيعلآ رحل هذا فقال: المعتر، إلى فأرطث 
ئسثحللا الدماء ؤإن يعقوب، بن ؤ يومفرويا لمت، روياك إل شريالث،: 

.٧٦٣رقم الراوي: الأخلاق الجاُع بغداد -اريخ )١( 
.١١الكامل ، ١٦٤رنم الفاصل: الحدث )٢( 



الهجريالثاني المرن في الفتهاء المحديؤن 0  ٢٨٠

تماخرج• أي هكن>ا، ديارْ قال تم ساعة، المهدي منكس قال: بالأحلام، 
أمالي؛ فقال واقف، شريلئ فإذا حرحث، ثم فكلمني، المهدي عالئ أقبل 

حتىأبقى أني خلننت ما ذرلث، في فقلت: بنا؟ هدا يصع أن أراد ما رأيث 
مثاوك(ص.الدنيا في أرى 

زنديقرأس أرى كاني لثريك؛ المهدي )قال معين؛ بن يحيى قال 
علامات:للزنادقة إن المؤمنين، أمير يا صريلثح: فقال الساعة، يضرب 
فقالالجمعان. عن وتخالفهم القهوات، وشربهم الجماعات، تركهم 

وحدهمعين: بن يحيى قال بهيا. تعنلث، م لاه عبد أبا يا المهدي: 
الجواب(لأااحاصر 

حدثنيقال: ه أبيعن مهدي، بن عبدإلرحنن بن إبراهيم وروى 
أنيوزعم دي، المهإلى الريع بي )سعى قال؛ الد، همد بن سريك 
وكساءلاطئة قمة وعلي عنيفا، أحدأ فأحيين، إلي، فأرسل قال؛ رافضي، 

قلت:عليك، اش سئم لا فقال: لْث، فعليه فدحلث وحمان، أبيص 
أويثآآ ■لإثم نإداؤ يمول؛ ض إف المؤمنين، ر أمييا 

علئ،رذذثها ولا تحيتي من باحى حثتتنى ما فواف [، ٨٦لال_اء: ه ردوها 
أميريا قلت: ملعون، رافضي وأنمت، عقييك، الرحال أومحلئ ألم قال: 

كانفإن رافقي؛ إني قولك وأما ه، بمعروفيمي لا ?ئللثج المؤمنين، 
صلواتوالمميز والحسن وعليا وفامحلمة . اف رسول أحب من الرافضي 

\.aw/Tالقضاة اخبار )١( 
وهيالقهوة جمع رالقهوات(؛ قوله: بغداد تاريخ ، ٥١١رنم الجنيد: ابن سؤالان )٢( 

فيو؛غ حنث المهدي الحليمة مع مطولة قصة ريك ولش—. ٢٠٦/١٥العرب —ان لسم— الخمر. 
أعلامصير ، ٢٣- ؛/٢٢ الكامل انفلر: الأعمش. شحه عن ودافع بقوة شريك فجابهه الأعمش، 

.Tn_Y\o/Aالنلأء 



٢٨١إاا.ثرو1ئاشق 

أميريا أتبغضهمُا؛ ^٠، ۵٥٧أني وأشهدك اه أشهد فأنا أجمعين؛ عليهم الق 
ندرة.هاتوا روعنالأ، وقد إلا أحشثنا ما قال: ئم اه. معاد قال: المؤمنين؟! 

ليقال حرجت ا فلمعنقي. على فحملتها إلئ، فدنمث س1.رة، فأتوا 
هعد.(رأآااشئث إذا قلت: قال: رأيت؟ كيف الربيع: 

الأمراء:ْع حتى فيه الباهرة ومواقفه بالعدل، وحكمه القضاء، توليه 
حدثنيقال: شيح أبي بن شليمان عن حيئمة، أبي بن أحمد روى ٠* 

تلمانيحرجح فلما لي، حاجة في بواط البريد مكة )دخلت قال: أبي، 
فيحلأحرى، دابة على حزمي معه البريد، دواب من دابة على صريلث، 
بينلث،كان إف فقال: الحاجة، عليه هعرصتا عليه، فسلمت( فرجعت، السكة، 

الحرميهذا فإن عليه، ر فل. ما ني يحبفكلمه معرفة البريد صاحب، وبين 
بعدحمله حتى يعجله، والحرمي أيام، ثلاثة ه فحبفكلمه، أتعبني. قد 

فجعلفجلس، اء. القضعلى ه فأحلالأهواز، إلى به فمضى تلاث(، 
وهوالوار، عند احتفى إنه ويقال؛ واختفى• لهرب قام حتى يتكلم، لا 

العتدى(ل"اا.الحسن بن محمد 

)كانقال: العتدى، ليم شبن محمد أحبرنا عي: سمبن محمد وقال 
أنأريد إني فقال: المنصور جعفر أبو فدعاْ الكوفة، أهل رجال من شريلق، 
أعفيلث،،لت( فقال: المؤمنين، أمير يا أعفني فقال: الكوفة، قضاء أوليلث، 

أسته.ما الصواب ولعل )أسعهم(، القضاة: أخار في )١( 
رةالماكهي )كئة(: فوله . ٤٦٧-  i\\/yالأعيان وفيات وانفلر: ، ١٥٦. \ T/00القضاة أخار )٢( 

ليختلفانمئايا، في نقدم اJال، من مقداز فيه كيش البدرة: )بدرة(: ارأس. محلي الدورة 
المهود..باختلاف 

.١٦٤، ١٥٣وانفر r/_ القضاة أحبار )٣( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء الموثؤن م  ٢٨٢

تريدإنما قال: رأيه، منين المؤ أمير فيرى وأعود، هذا يومي ، أنصرفقال: 
بماقومك من حمسين على لأقدمى فعلت لئن واه عر، فتغيب تخرج أن 

الكوفة،قضاء قولاه يتغيب، ولم إليه عاد يمينه ريلثإ ثسبمع فلما تكره، 
القضاء،على فاقزه المهدي، وولى جعفر، أبو مات، حتى عليها يزل فلم 

تممك(>".
ليقال قال: مقزف، بن المغيرة حدثنى شيخ؛ أبي بن نليمان وقال 

قلّى:ؤلداث،؟ أين لى: فقال عليه، فدخلت جعفر، أبو إلى )أرمل ثريلئ،: 
أتعلمالمضز آتي وكنث القواد، بهذا قالت،: نشأمحت،؟ فأين قال؛ بمنعانة، 

قلت،؛فيه، القرآن م تحلكنث الذي المصر ولتتلث، د فققال؛ فيه، القرآن 
بحيسى،صنمث( ما بلغني قد قال؛ بالقضاء، لي علم لا المؤمنين، أمير يا 

معفقمت قال؛ يقل. حتى عندك يكون ربح يا كحيمى، أنا ما اه وائم 
فاجبق،ذللث،، من لث، لبد ولا ثقل، أو يدعلث، ليس لي؛ فقال الربيع، 

قدجعفر؛ أبو لى فقال قز، قد المؤمنين أمير يا وقال؛ عليه، فأدحلني 
نعم(رأآا.قال؛ ،؟ UJlpفأعتمد قلت،؛ فاردد، صرامه، عثلث، بلغني 

إخوانه؛لبعض اه عبد بن ريلث، ثرقال شيح؛ أبي بن تليهان وقال 
الززق؟(رم.أخذ على له؛مخث قال القضاء، على \لإذذ 

المئتة(ر؛ا.لي حئث حتى القضاء وليث رما قال؛ شريك وعن 
.٣٧٩ِ  T-UA/lّعد ابن طبقات )١( 
بنموصى ابن هو وعيي )٢(• ية حاش ٢٨٥ص تأتي متتمة وله م/اها، القضاة أحبار )٢( 

اعلأممحير انثلر: المنصور. بعد العهد ولي مي، الهاثهماس بن الق همد بن علي بن محمد 
AXtlSالنبلاء 

.YAoبغداد،،/تاريخ )٣( 
٠١٧٦ص الإسلام، تاريخ )٤( 



٢٨٣إ•اا.ثويائاثئبق 

هارون)قدم قال: اش، عبد أبي حدئني العجلي: الله عبد بن أحمد قال 
علىواليا ي عيبن موسى وكان القضاء، عن شريكا فعزل الكوفة، 
بلث،؛صنع ما بأحد منين المؤ أمير ضنع ما لشريلث،: موسى فقال الكوفة، 

القضاةيعزلون المزمنين، أمراء هم شريلث،: له فقال القضاء، عن عزللث، 
أنهظننث ما موسى: فقال عليهم. ذللث، يعاب، فلا العهود، ولاة ويخلعون 

ولىموسى بن ى عيمأبوْ وكان به، تكلم ما يالي لا هكدال١ا، مجنون 
ححفر(رآ؛.أبى عم ابن وهو إياه، أعطاه بمال يحلعه جعفر، أبي بحل. العهد 

القضاءمع شريكا الهدي )ولى عمار: بن محمد بن جعفر وقال 
الصتاح(لبن إسحاى ئزطته على فولى وأحداقها، الكوفة صلاة 

)كانقال: أبي، أخرني الأولي؛ م حكيبن عثمان بن أحمد قال  ٠٠
أرمحنالويشرب''أربحة يتغدى حتى للحعمر؛ا يجلس لا القاضي شريلث، 

فينعلرقمعلره من رقعه يحؤج ثم ركعتين، فيصلي الجد يأتي ئم نيد، 
يكنولم فالأول، الأول م يقدمهكان ؤإنما بالخصوم، يدعو ثم فيها، 

الرقعة،هذه في ما نعلم أن يجب ثريلث،: لابن فقيل قال: . ^۶٤يقدمهم 
اذكرالق، عبد بن ثريلث، يا فيها: فإذا إلينا، أحرجها ثم فيها، قنفلر قال: 

ا.تحالى(ر اه يدي بين الوقم، اذكر اش عبد بن شريلث، يا وحدثه، الضرامحل 

جعغرأبو سل بما - الكوفة أمير - موس ومجابهة فيه وجرأته جوابه لحفور شريكا، يعني )١( 
عيسى.بأبيه 

أحبارفي منه بأحصر آخر طريق ومن ، ٢٩٣— بم/آهآ بغداد ، ٢١٩ص العجلي، ثقات )٢( 
MUrالقضاة 

.١٧٤وانظر  i\oi/Tالقفاة أخبار )٣( 
النلأء.امحلأم سر من الكلمة وهال0 للقضاء، أي )٤( 
الكتب،.فته نمال ضل شه والقطن: اليلأء أيلام سر ، ٢٩٤. بغداد)ه( 



الهجرى١لثاني الترن في الفقهاء ١لمحييؤن لمي ٢٨٤

إسرائيل،أبو له؛ يقال كاتب لشريك )كان يح: ثأبي بن ئاليمان وقال 
فدنايركع، وقام القضاء، مجالس إلى يومأ ثرياك فجاء شريك، من أمس وهو 

نحوأو يجلس متى قال: القاصي، أمر من شي؛ عن فسأله الكاتب من رحل 
إمراثيلأبو فعضب بأهلك، والحي فنمنا صغ فقال: ثريلق، فانفتل ذلك، 
ءينيه(لا؛.في القلم ذلك ليث قلمنا، صع قوله: من إلئ أغيثل ثيء ما وقال: 

ألفيعلي فادعى شريك، إلى رجل )قدمني إدييسء بن افه عد قال 
أقرقد قال: درهم، ألفا عالئ له نعم، له: فقالت تقول؟ ما لي: فقال درهم، 

فقال:شريك فغضب •ءثننىل٢ا، إنه اض، أعزك له: فقلت بحسى، فأمر للث،. 
امأ؟!ح دها ١ أفت ١ قضاءها دن أر فلما حلألأ، العئنه أفت، ر أحدثها لما 

شريك،عد ثهادة إدريس ابن )شهد دكتن: بن المصل يمم أبو وقال 
فيوجئ أو فقام، في ودلإ فأقيم شريلث،، به قامر شيء، في إليه تقدم أو 

٢.ر علمت( ما حمق ببت أهل من شريكا؛ وقال قماْ> 

شابآ،إدريس ابن كان لما هدا )قلت،: فقال: هدا على الذمي وعقب، 
الكوفة(رْ؛,أهل وصاد عمره طال إنه ثم 

_frالقضاة أ-تحار )١( 

معلومبثئن سلعه رجل من باغ إذا وذلك: وينه، تعيا نعتن التاجر غئى العتثة، بيع من هو )٢( 
تحريمها•ملي الأئمة وجمهور به• باعيا الن>ى الثمن من باني منه اشتراها ثم معلوم، أجل إلى 

؛/آ•؛.الرسول قرءان كتابي: انظر 
في:مختصرة رواية واطر . W/Tالقفا؛ انمار في وبنحوه ٨، — ؛/٧ عدي لابن الكامل )٣( 

وفيه:، IAY/Yوالتاريخ المعرفة ، ١٩٢ريم الجند: ابن سؤالان آ/اهآ، الدوري تاريخ 
منهم•إدريس وابن الأود، من بهلن والزعافر؛ تحريفا. )اكءافرء(، 

الملأءسترأيلام للعملي الضعفاءالكير )٤( 
.١٧٦ص الإسلام، تاريخ )٥( 



٢٨٠ؤ آمر .شرطت  ١٣

الكوفة،قفاء على اف عبد بن شريك )كان إسحاق: بن اه عبد وقال 
هوىيوافق لم بحكم - الربيري - مصب بن اه عد وكيل على محكم 

فقالببغداد، ممعك، ين اش وعبد اش عبد بن ثريث فالتقى اش، عبد 
وميقال: بالحق، وكيلى على حكمتا ما لشريلث،: مصعمج، بن الق عبد 

بناض عبد أنا قال: الكير، أشد نكرتلث، فقد قال: ئنكر، لا من قال: أفت،؟ 
ئبغضوأنتج هذا تقول لا وكيف، ال: نءلسسا، ولا كثير لا قال: مصعب،، 

أبغضما واه قال: وعمر، بكر أبو قال: الشيخان؟ ومن قال: الشيخين؟! 
إ(رالأبغضهما؟ فكيف، دونهما، وهو أباك 

قالقال: مقرفه، بن المغيرة حدثنى يخ: ثأبى بن ليمان ئقال  ٠٠
كاتثهإلي مقدم علي، بن نليمان بن محمد وعليها الكوفة رئدمت، ثريلثه: 

أسلم،لا فقال: سلم، وقلت،: عليه، فقفيت، أعرفه، ولا موسى، بن حماد 
فقالتا:كاتبه، وأنه أظلفه، قد سليمان بن محمد أن و%>وؤوني من فأتى فحبسته، 

وقمتؤئمثري فختمت؛ أ، صعيفأول لم فيها صغمتا ؤإن وهلة، أول هذه 
بذللئ،لتقوى عليه أعتمد أن أمرنى المؤمنين أمير إن فقلت،: عليه، فدحلت، 

ئرذذه،لم لئن واف حني، من رحلا' أحرجت، أصعقتها: ؤإنلث، أحكامي، 
أنفأبيت، إلئ، فطلب، بساؤللمثؤ، من المؤمنين أمير إلى إلا وجهي يكون لا 

٠.فأحرحه(؛ فيه، كلمني الذي هو صاحبه فكان الخنس، إلى فرده أجيبه، 
سريلث،،ضخابة من ركنت، الهمدانى: عيد مبن الهئاج بن عمر وقال 

قميص،تحته ليس محزو في إز فخرج باكرا، - منزله في وهو - يوما فأتيته 

أميرالمهدي بحفرة وقر ذلك أن وفيه  ٤٦٥—  ٤٦٤/١٢الأعيان وفيات بغداد تاريخ )١( 
المومين•

أخاراساةم/اها_ماها.صاحه:ايخسه.)٢( 



الهجريالثاني القرن في الفتها، لمحدثؤن ا ؤذيل

ثيابيعثلت فقال: المحكم، مجلس عن أصخنث قد له: _Jl، كساء، عليه 
باب،:نتذاكر فجعلنا فجلت. احلس، حموقها، أنتظر فأنا نجم،، فلم أص 

وكانت،فيه؟ تقول ما فيه؟ عندك ما فقال: مواليهء، إدن بغير يتزوج *؛^> ١١١١
إلىوكتبت بالكوفة، الطرازص على ا نصرانيرحلا وجهت قد الخزران١١ا 

علنافخرج بالكوفة، مهناعا فكان أمرأ، له يعصي ألا ءيسىرآا بن موسى 
حيةعليه أصحابه، من حماعة معه التهي، إلى يخرج رقاق من الثوم ذلل—، 

يقول:وهو مكتوف، يديه بين رحل، ؤإذا فارهر؛ا، بزذون على وهليلمان، حر 
عليرفلم ظهره، في، سياط آثار ؤإذا بالقاصي،، ثم باش أنا باض، واغوثا 

ثمباش أنا المضروبح: الرجل، له فقال جانبه. إلى وجلمؤر شريلث، القاصي، 
في،— درهم — مئة م—لي وكراء الوشي،، هدا أعمل، رجل أنا اش، أصلحلث، بلث،، 

علىيجري ؤراز، مح، فاحبي أشهر، أربعة مد هذا أحيني الشهر، 
بفلهرىفمعلي قلجقني، ه، مناليوم فاهلت محاعوا، قد عيال ور الهون،، 

اشأصلحلث، فقال: حصملئه، مع فاحلي، نصراني، يا قم شريلث، فقال ترى• ما 
ويللث،قم قال: ،، الخنمؤإلى به محمر يدة، الجيم من هذا اش، عبد أبا يا 

الاثارهذ0 ما شريلثح: فقال معه. فجلمِ، فقام للث،، يقال كما معه فاجلؤ، 
صربتهإنما القاصي،، اش أصلح قال؛ به؟ ايرها من، الرجل؟ هدا بظهر التي، 

شريلث،فالقي، الخشؤر،ا إر به مر هن.ا، من، أكثر تعص يوهو بيدي، أسواطا 

الرب.مارون وأم المهدي زوجة )١( 
أيفأ.فارعي لْلان، لالالشاب من شخ ما دالطراذ؛ سرب• فادّى الثيب، غلم الْرّاذ؛  ٢٢١

ه/خا""آ,العرب لسان الجياد. الثياب فيه ئتسج الذي الموصع وم معروف، موصغ والملراز؛ 
المرصع،اسم الثاني؛ والمعنى هنا، المراد هو ليلطان، الثياب من بمج ما الأول؛ والمعنى 

ياتي•معا لمراد ام 
عوامرالكو0.)٣( 
•جميل فارم؛ البمل• البزذذن؛  ٢٤١



٢٨٧^١ا1دحعئ شريث -  ١٣

ثوبمجاع إلى بيده صرب ثم ربذتآر١ا، سوطا قاحرج داره، ولحل اءه ك
بهنضرب فجعل الشوط نقع ثم أهللث،، إلى انهللى للرحل؛ وفال( النصراني، 
الملمواض ئصربر لا حملر٣ا مما فدش ٤نجتير٢ا، يا يهول،: وهو المحرانى، 

فئتانمن هاهنا فئ ممال،: يديه، من يخلصوه أن أعواثه فهم أبدأ. بعدها 
وأفردواحميعا، القوم فهرب الختس، إلى بهم فاذهبوا هؤلاء حدوا الحي؟ 

له:ويهول، ويبكي عينيه يعصر النصراني فجعل واطأ، أمققنربه النصراني 
فيتقول ما حفص، أبا يا وءال،: الدهليز، في يده من وط الفألقى ستعلم، 

نيئا.يمنع لم كان فيه كنا فيما وأحد مواليه؟ إدن بغير يتزوج العند 
منله يكن ولم عليه، فاستعصى ليركته النيون إلى الصراني وقام 

فانهويللث، به ارمي شريلث،: له صال، النيون، يمرب فجعل بركابه، يأخد 
لماما هلت،: فيه، كنا فيما بنا حل سريلث،: لي فقال، فمضى. منل؛إ، ه أطؤغ 
ازئت،قال: مكروهة، عاقبه لها ستكون فعله اليوم فعلت واه قي. ولدا؟ 

فيه.نحن فيما بنا حد اه، يعرك اه أمر أعر 

ضفقال: عليه، فيحل عيسى، بن موسى إلى الصراني وذمج، قال؛ 
بيئعل شريلث، فقال: الشرط، وصاحب، الأعوان وعضسب، بل؛ج؟ ه^jا فحل 

بغدادإلى الصرانى فمضى لشريك، أئعزص ما واه لا قال: وكيث؛، كتث 
زجع(ر؛ا.فما 

•رأسه ني حلد من نيور له يكون الشوط ْو )١( 
بغداد؛تاريخ في رونع الحماتث. تحكام امحوالنلتج: أحمق. أي أهلتج ومر حمق، ظبج؛ )٢( 

تميف•ومو صحي(، )يا 
نفامر رقد بغداد: تاريخ ني والعبارة عليه. يضربه الذي القفا وعرض الجسم يغلفل نصمه )٣( 

فيءل.ة أبو الفتاح عبد الشيخ ضوبها وق- ناجمل(، رتدمن القفاة: أحار وفي حمل(، 
ذلك.على وتابعته أنبته، كما -  ٢٣٣ص _ العلماءء صبر من ءصفحات 

٠٢٨٩_ بغداد تاريخ ، ١٧٠. س\ القضاة أحبار )٤( 



الهجرىالثاني ابقرن في اكتهاء اسدس م  ٢٨٨

بنجرير ولد من امرأه ثريكا )أَئث سعيد: بن الهثاج بن عمر وقال 
أنافقالت؛ الحكم، مجلس في وهو ه، الني صاحب البجلي اش عبد 
،. الني صاحب الق عبد بن حرير ولد من امرأه أنا بالقاصي، نم باق، 

الأمؤفقالت: خشك؟ من الأن، عكِ ا إيهفقال: الكلام، وزدذت 
ورثتهنحد، مه لي الفرات، شاءلئ على يمال لي كان عيسى، بن موس 

فيهوجعلت ا، حاممل وبينهم بيني وبنيت إحوتي، وقات—نث آباثي عن 
بنموس الأمير فاشترى بتانكب، ويقوم النخل يحففل بيتا فكب فارسا 

هدهفي كان فلما أبنه، فلم وأرعنكب وساومنك؟ جميعا، إحوتكح من عيي 
نخليمن آعر؛، لا فأصببمت الحاممل، فاقتلعوا فاعل مئة بخمبمن، الليلة 

لها:قال ثم فحتم، ة، طينغلام، يا فقال: إخوتي، بنحل واحتلثل شيئا، 
فاحدهاة، بالقينالمرأْ فجاءت معك. يحصر حتى بابه إلى امضى 

ليايغ قال: عليك، ريلق ثأعدى فقال: موسى على ويحل الحاجس،، 
اه!سبحان يا ممل: ريلث، ثإلى امض فقال: به، ميعا الشرط، صاحت، 

اعلي؟ أعديتها تصح لم دعوى ادعث امرأء أمرك؛ من أءجتv رأيت، ما 
فقال:فليفعل، يعفيني أن الأمير رأى إف الشزط: صاحن، له يقول قال: 

منوغيرْ بفراش الخنس إلى يتقدموا أن غلمانه قامر فخرج، ويللث،. امفى 
حد٢: قالر الرسالة، فادى ثريلث،، يدي بين فوقف جاء فلما الحبي، آلة 

تقعدأنلث، عرفق — اش عبد أبا يا — واه قد ئالر٢؛: الحبس، في فصغه بيده 
عنس،بث موس الممر وبلغ الممس، إلى يصلمحنكب ما فقدمت هدا، بكب 

وقفإفلما عليه؟ شءيخء أي رمول، ذاك من هذا فقال: إليه، الحاجسبإ فوجه 

شريك.أي )١( 
الشرط.صاحب أي )٢( 



٢٨٩إ■اا.ثميلئاسيئ 

الأميرصلى فلما محمس. بماجنه، أنجمه قال: اله، الرموأدى يديه بين 
الكوفةوجوم من وجماعة الأثعئي الصئاح بن إسحاق إلى بعث العصر، 

قدأنه وأعلموه اللام، وأبلئوه إليه امضوا فقال: ريك، سأصدقاء من 
بعدمسجده فى جالس وهو فمضوا، كالعامة. ث لوأنى بى، اّتخفث، 
ليما لهم؛ قال كلامهم انقضى فلما الة، الرمفابلعوه فيحلوا العصر، 

الحي؟فتيان من هائنا من كئمتموني؟! الناس س غيره في جئتم أراكم لا 
إلاواه يتم لا الحبس، إلى به فيدمب رجل بيد منكم واحد كل فيأحد 

هحتسهم.ظالم، برسالة تعودوا لا حتى حقا، قال: أنت،؟ أجاد قالوا: فيه، 
وأحرجهمالماب ممتح الحس، باب إلك، الل؛ل في عيي بن موس وزييا 

فأحبره،الشجان جاء للقضاء، سريلث، وجلس الغد، كان فلما حميعا. 
الحمنيلغلامه: ال وفمنزله، إلى بها ووجه ا، فختمهبالقمقر فدعارا؛ 

ولقدعليه، أؤرهونا ولكن منهم، الأمر هدا ظلنا ما والله بغداد، إلى بثقلي 
إلىالكوفة نملرة نحو ومضوا لهم• تقلدناه إذ ه فيالإعزاز لنا ضمنوا 
وجعلثلجمه، موكه في فركب الخر، عيي بن موس وبلغ بغداد، 
أعواني،مع تحننهم إحوانلث، انظر تثئت،، الله عبد أبا يا ويقول: الق يناشده 

ولمسقفيه، المشي عليهم يجب لم أمر في للثا مشوا لأنهم نعم، تال؛ 
المزمنينأمير إلى مضيث ؤإلأ المس، إلى جميعأ يزلوا أو ببارح 

واقفواه وهو الحبس، إلى جميعا بردهم وأمر فليني. مما تعفيته فام
لأعوانه:٢ فقالل الحبس، إلى رجعوا قو فقال: الجان حاءه حتى مكانه، 
بينبه فمروا الحكم، مجلس إلى جميعا يدي بين دودوْ بلجامه، حذوا 

شريك.اى )١( 
شريك.أي )٢( 



٢٩•
الهجرىالثاثى القرن قي الفقهاء المحدنثؤن لمي 

٢الجريرممر ال: قئم القضاء، مجلس وجلس المجد ألحل حتى يديه 
جالسوهو _ حصر قد حصملث، هذا فقال: فجاءت، هدا، من المتغللة 

قال؛شي،ء، كل قل الحس من يخرجون أولئك - يديه بين معها 
حندقث،قال: هده؟ ئدعيه فيما تقول ما ال: قأخرجوهم. فنعم، الآن أما 

كماريعا صواحد وقت في حائطا وتبني منها، أخدن ما جميغ قرئ قال: 
الفارسيبست، المرأة: تقول قال: شيء؟ لك بقي قال؛ أفعل• قال؛ هدم، 

ندعينه؟ثيء لك بقي ذللثإ• ويزل عيي: بن موسى يقول قال: ومتاعه، 
ه،مجلمن وقب ثم وزينها. قومي، قال: محيرأ. الله وجزاك لا، قالت،: 
أيهاعليلثا اللام قال: ثم ه، مجلفي فأجلننمه عيسى بن موصى بيد فأخل 

وصحائ،(رص.إ آمر؟ شيء أي قال؛ بشيء؟ تأمر الأمير، 
العل.ل،ؤإقامة المقللوم، نصرة في والقضاة العالماء فليكن هكذا قلت،: 

للحقرصوخهم في والموولون الأمراء فليكن وهكذا بالحق، وصلأبتهم 
به.ورضاهم إليه ورجوعهم 

كثيرقضائه، في عائلا )وكان ريالث،: ثترجمة في حلكان ابن قال ٠* 
الجواُب،(ر؛ا.حاصر الصواب، 

بالوفيات((.))الوافي في الصمدي ذلك على وتابعه 

الأحكام(رْا.وتنفيذ حكمه في مشكورأ روكان كثير: ابن وقال 

القضاة.أخبار من أثبته وْا )الجويرية(، بغداد: تاريخ في )١( 
عيي-بن مّيى الكوفة أمر أي )٢( 
.٢٩١آ/هامآ- بغداد تاريخ ، ١٧١\- W'/Tأخبارالقضاة )٣( 
الأعيانومات، )٤( 
والهايةالبداية )ه( 



٢٩١ه آا-قربلئاثقعق 

الميتدص:على وشدته عقيدته 
ا.والسنع(ل الريب أهل على شديدأ شريك )كان حنبل: بن أحمد قال 

حدثناادم، نبن تلم حدثنا الهثاغاني: حاق إمبن محمد وقال 
نحومن شريلث، علينا رقيم قال: العوام بن عباد حدثنا داود، بن ى موم
الأحاديث:هده ينكرون المعتزلة، من قوما عنين إن له: فمالنا ستة، ين حم
فحدثالدنيا((، ماء الإلى ينزل القّ وءإل ، ربهمء، يزول الجنة أهل ررإن 

عنديننا فأحدنا نحن أما قال: ثم هذا، في أحايين، عثرة من بتحو شريالئ، 
؛.!(١٢أحدوا؟ عمن قهم الصحابة، عن التابعين أبناء 

شريكا،ّمعت، قال: محمد، بن حجاج حدثنا معين: بن يحيى وقال 
خبمآ(ص.النافقة وكفى اش، أعداءُ رالئزحئة يقول: 

ثهادةيجيز لا شريك ركان قال؛ تحم أبي عن جناية، بن لم موذكر 
لهيقال رحل إلى شريلث، روئْلر تحم؛ أبو قال المرحئة(. ولا الرافضة 

منلسنت، الصلاة يقول: الذي ألمث، شريلث،: له فقال يحيى، بن زكريا 
ءندي(ر؛أ.لك، شهادة فلا ارئ شيء، في الإيمان 

شريلثإركان يقول: آدم، بن يحيى سمعتا صسراهويه: بن إسحاق وقال 
يجزفلم الثيبانى، الحن بن محمد عثده فنهد المرحئة، شهادة يجيز لا 

يقول؛من هادة شأحين أئ فقال: الحسن، بن محمد له: فقيل شهادته، 
الصلأةلستسالإبمان؟!(لْ/

^.i/Tالكبير الضعفاء )١( 
.١٤٩العالو مخمر ، Y*A/Aالبلاء اعلأم ّ؛ر )٢( 
.٢٤٧٢رقم العلل: في أحمد روايث من وبنحوء ، ٢٠٢/٢الدوري )"١( 
٠١٦٢•'ا/لأا_ القضاة أحبار )٤( 
أبيحق في وقع ذلك أن Y_ القضاة أحبار وفي ، ١٢٢.  ١١٢١/٥^١^،  jUآ/ِْاا، الكامل )ه( 



الهجريالئاش القرن في الفقهاء الحدتؤن م  ٢٩٢

حلةمن دة لعمدهب والإرجاء ريك، ث من مبالغه هالْ قال0: 
وليسلأجله، عليهم التحامل ولا ه بجنحهم بمغي لا اء، العلم

فيأفردناه الذي الكتاب، ذللث، أوصحنا كما المذموم، بالمدعي إرجاوهم 
حنيفة.أبي الإمام ترجمة 

اختلافهفي وئع_، تحصيله، في واجتهد العلم، طلسم، في ذرLئإ جد 
ويييعهاللبن يضرب، وكان منهم، والس-ماع عنهم للأحد العلماء إلى 

مضجعه،وهجر والفقه. والحديث، العالم ليدون الور3،، بثمنه ليشتري 
جلتاقي للجلوم، دوات الغفي سكر فكان الهلعام، لذبي في ووهي 
وثنىمرة، ألقح زهاء معه الفجر وصلى الشيعئ إسحاق أبا فلارم العلم، 

منوانتمى عصره، علماء من جم جمع عن وأخذ مجاله، في ركبتيه 
وبحورالقضاة، الفقهاء أحد فكان دأ، ج كثيرأ حديثا وروى حديثهم، 

ورواةالآنار.الرواية 

وحمةالحفظ بسوء فوصفوه ؤإتقانه، حفظه في العالماء من كثير تكلم 
بأحزة،عليه ؤلرأ قد ذللئ، أن ويبدو عليه. وئنائهم له توثيقهم ،ع الصثظ، 

وليلما لكث، ذللئ،، إلى سشير كما الحافثلة قوي أمر. بداية في كان فقد 
ك،ومدارسه لخ^ويض مذا'مته يلح النامي؛ بين الحكم في وانشغل القضاء 

كماالحتن قبيل من حديثه أن إلى النقاد أهوال، جملة وتوول، حققه. مشاء 
الذهبي.ادل4 عبد أبو الإمام عصره في النقاد شخ وفررْ ذلك حرر 

لشريكوتعت أحرى رواية  ٢١٨ص العجلي، ثقات وفي شريك. من تكرر ذلك فلعل يوصف، 
حنتفةأبي بن حماد مع 



٢٩٣إ الئشبي قريث -  ١٢

اممم:طلبه 

ثريك)مؤ قال؛ أبي، حدسي يزيد؛ بن يحيى بن يزيد حنالد أبو قال  ٠٠
مناه، عيد أبا يا فقال: إليه، فجلس الئخعي، عمرو بن بالمتنير القاصي 
ان،حرامحأرض من بثحارى ولدت والقث، ى نمأدتتنى ال: نأدبك؟ 

فكنتصزضر. بنهر لي عم بتي عند ئزحني حتى لنا عم ابن فحملني 
شيخهم،إلى فجئث القرآن، تعلم بقلي معلن م، لهمعلم إلى أحلس 
أعرفبالكوفة عالؤ أجره هاهنا، علمآ تجري كنث الذي عماه، يا فقلت،: 

وأبيعه،الئسى أصربج بالكوفة فكنت، قال: فمعل. وقومي، الشنة بها 
الفقه،ءللستإ نم والحديث،، العلم فيها فاكشب، ا، وهلرومدفاتر وأشتري 

عنكم،ابن قول سمعتم قد لولده: عمرو بن المستنير فقال ترى. ما فنلعت 
رحلكل فلتودب، فيه، تملحون أراكم ولا الأدب، في عليكم أكئراته وقد 

فعليها(لاا•أماء ومن فلها، أحنن من نم نمنه، منكم 
قاليقول: الكوفيين، بحضن سمعِتج العجالؤ؛: اش عبد بن أحمد وقال 

حديث،مئه فيه قرطاس ومعي فأتيته الأفطس، سالم علينا )قدم ثريلئ،: 
ليقال ميغ، فلما مع، يس—الثوري وسميان بها، فحل.فتي عنها، مسألته 

منزلي،إلى فرحعق قحزقه، إياه، فأعطيته قرطاسلثج، أرني نيان؛ س
ثلاثة،علي ودمث عين، وتسعه منها فحمطث قفاي، على فاستلقيت 

ئها(سم.سفيان وخفقها 

وأتقن.منه أحفظ الثوري ومنيان ثريلثج، حففل قوة على يدل هذا قلت،: 

منقريتان وضزضز: ،. Ur/nالكمال تهاوب بغداد تاريخ ، ١٥١. T١٥/.القضاة اخار )١( 
البلدانمعجم عيسى. نهر صمة على وهما السفلى، وصرصر العليا صرصر بنداي، تراد 

الشلأءأعلام سير ؛، U'/nالكمال تهذب ، ١٩٠ص المجلي، ثقات، )٢( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المحويون م  ٢٩٤

أبايا لشريك؛ )قيل ابن حدثنا بيب: ث بن ملمة قال 
بالعدوات(رالعصائد لثزكي قال: منتقى؟ حديثك بالط ما اه، عبد 

مرة(.سبعمتة الهمداني إسحاق أبى مع العداة رصليت قال: شريك عن  ٠٠
ا.غداة(ل ألم، إسحاق أبي مع رصتيت، قال: عنه رواية وفي 

)رالجامعالقيم ه كتابفي الخبر هذا البغدادي الخطسب، أورد د وف
الحديث،((.مجالس إلى ررالبكور فصل: في الراوي(( لأخلاق 
عنحاق، إمأبي، رص ريلث،: ثحل.ونا الزبيري: أحمسد أبو قال 
منه،وأنا منى ))على يقول: ء اه ول رمسممّثؤ قال: حنادة بن حتنى 

سمعتهأين إسحاق: لأبي قلت ثريلث،: قال علي((. أو أنا إلا عني يودي ولا 
الثسع(رمااجبانة في مجالس في له فرس على علينا وقف قال: منه؟ 

سليمانبن إبراهيم إمماعيل أبا س_ماوتإ مهدي: بن إبراهيم وقال 
سريلث،،ومعنا اعرضوا، لنا: فقال عروة، بن هشام عند ركنا يقول: المؤدب،، 

إملأأ(رإ،.إلا لا، شريلث،: فقال 

ال«حدث:

عن؛ردى 

أمح،مح، وإسماع؛ل( مهاجر، بن ؤإبراهيم البجلمح،، جرير مح، إبراهيم 
العصيدة،جمع والعماثد: . ١٩٤م رنالراوتم(؛ لأحلأن( الجامع ، ٨٢رمم الفاصل؛ المحدث )١( 

دبمح•بالئغن بمن دقة وهي 
.١٩٣رمم اراوي: لأحلاق، الجامع آ/اه'ا، بغداد تاريخ )٢( 
والتاريخالمعرفة ، ٤٣٠٨م رقاش: عيد برواية والعلل ، ١٧٥٠٦، ١٧٥٠٥حلي٠ّثا أحماس: ند ع)٣( 

.١٥٢رنم الراوي؛ لأحلاق، الجامع آ/هآآ، 
،/٩؛عدي لابن الكامل )٤( 



w٢٩٥ تِ''ذيجيي؛ 

وجابرالتجلي، بشر بن بتان بثر وأبي الشغثاء، أبي بن وأشعث، حالي، 
بنونيب شداد، بن جامع صخرة وأبي راشد، أبي بن وجامع الجنفي، 

بنوالحر أرطاة، بن والحجاج الأنصاري، زيد بن وحس، نابت، أبي 
الرحمنعبد بن وحضئف غلقمة، بن وحالي حتتر، بن وحكيم الصئاح، 

الموسعلاقة، بن وزياد اليامئ، ورمحي الزمحع، بن والركين الخرري، 
حزي-،،بن وسماك الأعمش، ونليمان ئهتل، بن وسلمة الأعطس، 

الأحول،،ليمان ئبن وعاصم بهدلة، بن وعاصم الحجاج، بن عبة وش
بنالق وعبد ثنزمة، بن الد وعبد لريح، بن وانماس ئتب، بن وعاصم 
ومع،بن العزيز وعبد الأضهاني، ابن الرحمن وهمد عميل، بن محمد 
بناه وعبيد عمير، بن المللث، وعبد الجزري، ماللئ، بن الكريم وعبد 
موهب،بن الله عبد بن وعثمان عاصم، بن عثمان حصين وأبي، عمر، 
بذيمة،بن وعلى ائ>ب،، البن وعتناء عمير، بن عثمان اليقذلان وأبى 

بنعئرو إسحاؤ، وأبي ئنرمة، بن القعقاع بن وعمارة الدض، وعقار 
نلثم،أبي، بن وليث، وقمحإ، بن وءي~ر، الأعرابي، وعوف الش؛بتي، اظه همد 

الأحمي،ومخارقا ححادة، بن ومحمد ار، يبن إسحاق، بن ومحمد 
الئغتمر،بن ومنصور هانئ، بن فريح بن والمقدام راشد، بن ومحول، 

الأيادي،ربيعة وأبي، عطاء، بن وبملك، الوران، وهلال، عروة، بن ام وهش
كثير-وغيرهم الرماني،، هاشم وأبي 

عنه:وحديثف 

وهماإسحاق(، بن ومحمد الشفري، تمام بن وسلمة الرحمن، عبد ابنه 
شيوحه.من 

ابن،همكإ بن، ئس-حاق مهدي، بن ئبراهيم الما-ى، أبي، بن، bبراهيم 



٢٩٦
الهجريالثاني القرن ،ني المقهاء المحدتؤن لإ 

الأزرق،يوش بن ؤإسمحاق لولي، الشمنصور بن حاق ؤإمالطث_1ع، 
موسى،بن وثابت، شاذان، عامر بن والأسود المراري، موسى بن ؤإمماعيل 

المروذي،محمد بن وحسين الأشقر، حن بن وحين محمد، بن وحجاج 
بنونلم الخلئ، نايع بن الربيع توبة وأبو امه، أمبن حماد امة أسوأبو 

بنوعئاد النحعي، غنام بن وظلق القيالمي، داود بن مليمان داود وأبو قنمة، 
بكروأبو المبارك، بن اه وعبد البجلي، صالح بن الله وعبد الواسهلي، العوام 

لميموأبو مهدى، بن الرحنن وعد شئنة، أبي بن محمد بن الق عد 
بنوعلي شية، أبي بن محمد بن وعثمان النحعي، هانئ بن الرحمن عد 

ئادم،بن وعلي الأولي، حكيم بن وعلي المروري، حجر بن وعلي الجند، 
سيد،بن وف الئيناني، ى موسبن والمصل( ذكين، بن المصل، وأبوئعيم 

بنومحمد لوين، سليمان بن ومحمد الأصبهانى، ابن معيد بن ومحمد 
عيسىبن ومحمد الزبيري(، اض عبد بن محمد أحمد وأبو الدولأبؤ؛، الصئاح 

وأبوم، القاسبن م هاشالضر وأبو مزاحم، أبي، بن( ومنصور ١^٤، ابن، 
أقرانه،من وهو بسير بن وهيم القيالي، الللث، عبد بن، ام هشالوليد 
بكيرأبي بن، ويحيك، آدم، بن، ويحيك، الجراح، بن، ودكثع الشري، بن وهناد 

سواهم•وحلن، المؤدب، محمد بن ويونس هارون، بن( ويزيد الكزماني،، 
وغيره،اليدين،(( )ارفع في،له وروى ءالصحيح(( في، البخاري به استشهد 

الباقون.به واحتج التابعات، في لم مله وروى 

عنه)حدث واللاحق،((: ))السابق، من شريك ترحمة في الخهليب قال، 
روعثمئة وفاتيهما وبين الرواجني،، يعقوب بن، وعثاد ثعلب، بن، أبان 

ذلك(لا،.دون أو وتسع، وقيل(؛ ستين،، 

.٢٣٨م، وانفز، ، ٢٣٧ص واللاحق، ص )١( 



٢٩٧إ ■اا.ثروثالثصي 

الشبيعير١دإسحاق أبي عن حديثه 
أحبشريك معين: بن ليحيى )قلت الدارمى: معيد بن عثمان ال ق— 
أقدم،وهو إلي أحب شريلث، فقال: إسرائيل؟ أو حاق إمأبي في إليك 

صدوق(رأأ؛.ؤإمراتيل 

وثريكدإ'مابل )زمر قال؛ معين ابن عن طهمان ابن رواية وفي 
؛•وا"حد(ل إسحاق أبي في الأربعة هؤلاء عوانة، وأبو 

عنشريك رقال يقول: أبي، سمعت حنبل: بن أحمد بن اه عجي ال ق— 
فيه(رُفبمأ كان قال: إسحاق، أبي 

أبي،من شريك رتجع أبي؛ قال حجل؛ بن أحمد بن صالح وقال 
ؤإسرائيلزهير من أثبث إسحاق أبي في وشريلث، قديما، حاق إم

وزكريا(رْا•

عنؤإمراتيل شريك عن اش همد أبو ئل روشزياد؛ بن المصل وقال 
أقدمشريكا لأن إلي؛ أحب شريك فقال؛ إليكر؟ أحب أيهما إسحاق؛ أبي 

ا.فاسراتيل(١٦المشايخ وأما إسحاق، أبي من سماعا 
حاقإسأبي أصحامن، من لأحمد: )قالئ المروذي: بكر أبو وقال 

١؛♦^^،'•الثاني القرن ني الحديث أتمة »ثامر كتابي ني إسحاق، أبي ترحمة في كتب،" ما انفلر )١( 
•٣٦٧٨واكُل-يل الجرح ، ٨٠رقم الل-ادمي؛ تاربخ )٢( 

•١٦رثم ضمان: ابن )م1(سؤالأت 
.٣٤٨رقم العلل: )٤( 
والتاريخوالمعرفة ، ١٤٠٠رنم لأحمد: داود أبي مسؤالأت وانظر: ؛/\*آ*م، والتعديل الجرح )ه( 

بغدادتاريخ والتاريخ المعرفة )٦( 



الهجريالثاني المرن في الفقهاء المحريؤن لمي ٢٩٨

أبىعن الرواية حس شريك وقال: وسفيان. شعبة قال؛ المشهورون؟ 
إسحاق(ص.

المعتمر:بن منصور عن حديثه 

متهورفى إليك أحب جرير قلت: يحيى )سألت الدارمى: عثمان قال 
به(رأ؛.أعلم جرير فقال: شريك؟ أو 

أبوأو منصور في إليك أحب مثريك رقلت: الدارمي: عثمان وقال 
أبوروى وكم فال: )أرام عثمان: قال به(. أعلم شريك فقال: الأحوص؟ 
مصور؟!(رم.عن الأحوص 

حفظه:وسوء حهلئه فى جاء وما إتقانه 

شريكارأيت ربما الخطأ؟ من يملث رمن يونس: بن عيسى قال  ٠٠
أتمي(ر؛؛•حتى ويضحف، يخهلئ 

ريلقثرميم يقول؛ القطان، يحيى معن مالخديني: بن علي وقال 
وصعقنشيء• عن مالئه ما يدي بين كان لو فقلت: انته، لي: فقيل مكة، 

هوفإذا إملاء، علي قامر بالكوفة، أتيته نم يحيى: قال دأ. ج حديثه 
لأدري('•'.

•٢٣ينم العروذي؛ برواية العلل )١( 
القسي.الحميد عبد ابن مو وجرير • ٨٨رنم ال.ارعي؛ تاريخ )٢( 
بننلأم م وأبوالأحوص • ٢٨٣-  ٢٨٢/٩بغالُاد تاريخ الكامل؛/٨، ، ٨٩رنم الادادمً تاريخ )٣( 

الخنمي.نلتم 
٠١٧١الإٌلأم تاريخ الشلأء أعلام سير )٤( 
بغدادتاريخ عدي؛/٧، لابن الكامل  MTlrالعير الغعفا. رْ( 



w٢٩٩ -اا-ذربائاسبء 

تخلمهلآ)رأت قال: أبيه عن القطان، سعيد بن يحيى بن محمد وروى 
شريك،(را'.أصول في 

يمولون:سعيد: بن ليحيى رقالت، الحقابى: محمد بن الجبار عبد وقال 
محلطأ(لأأا.زال ما فقال: باحزة؟ شريلث، حلهل إنما 

ريكث عن حمل مد مبن يحيى رولكن المديني؛ بن على ال وق
فكانالتعجب،، على يكرها ربما وكان ه، عنيحدث لا وكان ا، قديم

٠.ءنه(ر يحملها بعفنهم 
يقول:العلتالسى، الوليد أبا م—ممتا الدهلى: يحيى بن محمد ال ق— 
؛•كتاب(ر إلى ير-؛ح لا ه، نمإلى بق يبشيء يحدثر شريك ركان 

ا.كئيرأ(ر يغلئل ركان محي: ين محمد قال و— 

أنهإلا ثقه، رثريلث، معين؛ بن يحيى قال الموصلي: يعلى أبو قال و— 
كانلأثئقذويغاكل(لأ/

أقثؤإمرائثد إسرائيل، من، أعلم )شريك المديني،؛ بن، علية قال و- 
حطأمه(رى.

أورفشريلثإ له: وقيل حنبل بن أحمد عن زياد، بن المصل روى و- 

إ/ا•.عدي لابن الكامل ^/oM الكبير الضعفاء )١( 
والتعديلالجرح عدي؛/٦، لابن الكامل )٢( 
بغداد-اريخ )٣( 
بغدادبم/؛ااد-اريح )٤( 
.TW^hمعد ابن طبقات )ه( 
بغدادعدي؛/غ،تارخ لأش الخامل )٦( 
الكمالتهديب في )حفلآ( إلى )خطأ( كالمة وتصحمت بغدادآ/'آغآ. تاريخ )٧( 



الهجريالثاني المرن فى الفتها، اسرئون لإ 

شريك،من أثبت كان سمع، ما على يؤدى كان راتيل إمقال،: إسرائيل؟ 
ا.دالةوهم(ر الجديعث، يحدث كان قياس، شرك على ليس 

إذا- يدامة بن - زائدة )كان ال: نأبيه عن أحمد، بن اض عبد وروى 
حدث(رأا.كيف يالي لا شريك وكان يتقنه، بالحديث، حدث 

أربعمئةفي ش_رياق رأحطا الجوهري: عيد مبن إبراهيم قال و— 
حديث(رم.

الحمفل،يئ ّّريلق رشالجوزحاني: وبر يعقبن إبراهيم ال ن ٠٠
مائل(أ؛ا.الحديث،، مضهلرب 

صحيحصدوق، ثقة اه عبد بن ريلث، رششئبة: بن يعقوب، قال و— 
مضهلربه(رْ؛.الحفغل رديء الكتاب،، 

بحديثه؟يحتج ثريلث،: عن ررعة أبا رمالمتا حاتم: أبي ابن قال و— 
فضلله ال فمأحيانا. يعلهل وهم، صاحت، الحديث،، كثير كان قال: 

زرعة;أبو ال فمبواطيل، بأحاديث، بوامط حدث شريكا إن الصائغ: 
لأتمدنواطيل(.

الأحوصءوأبي شريك عن أبي )مألثا أيضا؛ حاتم أبي ابن قال و— 

• TT'/Uبغداد تاريخ آ/مآا، والتاريخ المعرفة )١( 
؛؛•،،و.رنم لأحمد: داود ابي موالان وانخر: ، ٢٦١١رنم العلل؛ )٢( 
ءاوى؛/خ.لابن الكامل )٣( 
قالالكامل: وفي . ٦٨٧٩بغداد -اريخ •١، ؛/٧، عدي لابن الكامل ، ١٣٤رنم الرجال؛ أحوال )٤( 

الدولابي،بشر أبو هو حماد: وابن فيكرم، عيي( النال يتول: حماد ابن رممعتا عدى ابن 
الجوزحاني.هو علي: وال

.٢٨٠ِ  TA؟/،بغداد تاريخ )٥( 



--ااإ•اا.شريلتاضئ 

إليأحب وهو صدوق، شريك إلي، أحب شريك قال: إليك؟ أحب أيهما 
أغاوْل(زه.له 5ان وقد الأحوص، أبي من 

العiaل(ر٢ا.كثير )شريك الترمذي: قال و- 

-الققان - يحيى يزو رولم قال: المديني بن علي عن الترمذي ونقل 
صبيح،بن الربيع عن ولا عشاش، بن بكر ر عن ولا شريك، عن 
محالا(.بن اتجارك ص ولا 

قدالقئان عيد مبن يحيى كان رؤإن فقال: هذا على الترمذي عمب ئم 
ولكنهبالكذب، ائهمهم أنه م عنهالرواية يترك فلم هؤلاء، عن الرواية ئزك 

يحدثالرجل رأى إذا كان أنه معيد بن يحي عن ويكر جمظهم• لحال ئزكهم 
وقدئزكه. واحدة، رواية على شتإ لا هكذا، رة ومهكذا، مرة حفظه عن 

اتجارك،بن الله عبد القهلان; عيد صبى يحيى تركهم الذين هزلأء عن حدث 
الأئمة(رى•من وغيرهم مهدي، بن الرحمن وتمد الجراح، بن ووكيع 
حفظه،عليه تغير يروي، فيما يخهلئ أمره أحر فى زوكان حبان: ابن قال *٠ 
بنيريد مثل تحلمهذ، فيه لى بوامهل منه سمحوا الذين عنه المتقدمن فهلع 
كثيرة(.أوهام فيه بالكوفة عنه المتأحرين ومملع الأزرق، ؤإسحاق هارون 

غيرمن حدث إذا الأحايين في يهم روكان أحر: موصع في وقال 
كتابه(ر؛ا.

والتعديل؛/U؛"Tالجرح )١( 
حديث؛،؛.\V\■ اض )٢( 

الض.نىعلل شمح ، ٧٤٠-  Viihبالمن اسق العلل )٣( 
.٢٦٩ص الأممار، عياء مثامر المقات )٤( 



الهجريالثاني ١لقرن هي الفقهاء المحديون لمي ٢٠٢

بوامطعنه أحدوا الذين >،م1غ أن حنبل: بن أحمد عن حاء كذا و— 
كتابهر١ا,من عنه كتبوا لأنهم أصح، 

المقطؤعمن ر كثيحدسث، رولشريلث، عدي: بن أحمد و أبقال و— 
وفىمنه، طرفا اره وأحبحديثه من ذكرث، ؤإنما وأصنافار'آ؛، والئنند 

علىوالغالن، الإنكار، بعص أمليت مما ه حديثعلى أتكلم لم ما بعض 
منفيه أتي إنما المكرم من حديثه في يقع والذي والاستواء، الصحة حديثه 

ينتسس،أن سريالث، يستحى مما شيئا الحديث، فى يتعمد أنه لا حفظه، سوء 
الضعف(لج؛•من م؛ إلى فيه 

الأعلام،أحد رشريلث، )رالسنر((: في ترحمته صدر في الذهبي قال و— 
بمفاريده(.الاحتجاج عن الأئمة بعص توقف حديثه، في ما لين على 

فقيها،إماما الحديث،، حس سريلئ، )كان ءالتذكرة((: في وقال 
منوحديثه زيد.... بن كحماد الإتقان في هو ليس مكثرأ، ومحدئا 

الخن(ل؛؛.أنمام 
صعم،(احفظه رفي الحاففل: قال و— 

القضاء،ولي لما حققه تغير كان ريلث، روثآحر؛ موصع في وقال 
أصح(لْاؤذللث، قبل عنه حمل من وس٠اغ 

)٧(.حاثثة  ٣٠٩ص بتمامه: وباني  ٠٤٣٩رنم لأحمد: داود أبي سؤالان )١( 
تصحيف.)وأصاف(، الكمال،: تهذيب، ني )٢( 
.٢٠٥ص الشرات، الكواك، الكمال، تهذيب، ؛/٢٢، الكامل )٣( 
الحفاظ-ذكرة A/•'^ الشلأء أعلام سر )٤( 
.٤٢٢؛/الفتح )٥( 



X'Xإ1^, .شربك  ١٣

مفاريده:بعض تحسين 
أبيعن النحعي، الق عبد بن شريك حدئنا معيد: بن قتيبة قال — ١ 

فيزئ )رمن قال: س البي أن حديج، بن رافع عن عطاء، عن إسحاق، 
نفقئه(رالوله شيء، الزنع من له فليس النهم، يغير قوم أرض 

أبيحديث من نعرئه لا غريب، حى جديث )هذا المرمدي: قال 
وس—ألتاه. عبد بن شريلئ، حديث من الوحه هذا من إلا إسحاق 

وقال:ن. ححديث هو فقال: الحديث؟ هذا عن إمحماعيل بى محمد 
شريك(.رواية من إلا إسحاق أبي حديث، من أعرقه لا 

بناه عبد عن الله، عبد بن ثريلثا عن موص—ى، بن المصل روى - ٢ 
وسير((رأااأكدادتا ققيف )رفي اه رمول قال قال: عمر ابن عن عصم، 

.حديث،من إلا نعرقه لا ءرين، حشن حدث رهذا الترمذي: قال 

ى.لمه:تمي لمل ما 
)وليسالغلائي؛ وقال فيهم، صنفوا الذين المدلسين في شريكا ذكر 

بالكثير(رم.لينه ند 

الغجمي،ل؛؛•بن سط وتابعه 
فيالحق تمد به ونشس، التدليمن رأ يتب)وكان الحافظ: وقال 

،٠الدازهئني(ُ به وضمه إلى وسمه التدليس، إلى ررالأحكام(( 

(.٢٤٦٦)U-؟،، وابن (، ١٣٦٦)والترمدي )م-؛م(، داود أبو أحرجه )١( 
و)؛؛ا'م(.( ٢٢٢)•الترض أحرجه )٢( 
.١٢٢ص التحميل، جامع )٣( 
.١١١ص ين، الميللأمماء العيين )٤( 
١٣٣ص التقديس، أهل تعريف )٥( 



الهجريالثاني المرن فى الفقهاء المحالذون ؤ٢٠٤

وهم:المدلسين((، من الثانية ))الطبقة في حجر وابن العلائي ذكره وقد 
بمرحلم ؤإل الصحيح في له وحؤح__وا تدليه، الأئمة احتمل )من 

لأنهأو روى، ما جب في تدليسه، لقلة أو لإمامته، إما وذللث،: 
ثقة(.عن إلا يدلس لا 

التعاليق،في بل الأصول، في البخاري له يخرج لم وشريك قلت؛ 
وقلةلأمامنه ه تدليالأئمة احتمل قد فيكون، مقرونا، لم مله وروى 

مدلمأ،يكن لم أنه - أعلم والله - يظهر الذي بل روتم،، ما جب في تدليسه 
المتقدمين.من أحد به وضمه وما التدليس، من يتبرأ كال( وقد 

اختلاطه:عن قيل ما 

قولفقل الاختلاط، محه وئمى ))الاغتباط(( في الغجمي بن ٌمثهل ذكره 
إنماريكا ثأن ررغموا القطان: ليحيى الخهلابي محمد بن الجبار عبد 

فيحبان ابن وقول، مخلفا(، زال، رما له: يحيى وقول، باحرة(، احتلهل 
ئمحققه(. عليه تغير يروي، ا فيميخطئ عمرْ آخر في ركان ))الثقات،((: 

العبارةبهدم عيد مبن يحيى يريد ألا )نخثمل العجمي: بن بهل مقال، 
مخئهلأ(راا.زال، ما لقوله: يرده؛ لم أنه والذلاهر العروق،، الاختلاط 
أنالقaلان يحيى أراد فإنما وأصارسا، العجمي بن بهل مضيق قلت،: 

ررأي.تاعنه: ال( قوقد ويئنهل، ويهم يخعلئ الحفغل، محتئ كان ريكأ ث
عمرهآخر في ركان حئان: ابن قول، وكذا ريلث،(. ثأصول، في 

اخثلثل،إنه عنه: يقال( لا هذا فمثل حفظه(. عليه تغير يروي، فيما يخهلئ 
أعلم.واش علط، اخثلثل فيمن وذكره باحزة، حفظه ماء بل 

.٦٩ص بالاختلاط، رمي من بمعرفة الأء~اءل )١( 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































