








المتيمة

؛٥٥
am

اثممدمة

ومننا أنفشرور من باض ونعود وتستغفره، تمنه ونمنحمده لف الحمد إن 
أنوأشهد له، هادي فلا يصلإْر وْس له، مضل فلا انف يهدم من أعمالنا، مسات، 

ه.ورسوله عبده محمدأ أن وأشهد له، ^L^، لا وحدة الق إلا إله لا 

بعد:أما 

والشنة(؛)الكتاب الوحنتن بحففل تكمل قد وتعالى سبحانه الق فان 
علهاءأحلأء، رحالا لدللث، قميص ه، وله رمإلى بهما أوحى اللذين 
والئنةالكريم القرآن لحففل وأعمارهم أنقشهم ثدروا أتقياء، برزة أمناء، 

فىوذؤنوهما الصدور، فى ا وحففلوهمشفاها، فتلموهما المهلهرة، 
هذا،الناس يوم إلى الة الرمحعصر لدن من جيل بعد جيلا هلور، الم

الدهر.أحر إلى كذلك، الأمر وسيبقى 

الصحابههم المتعاقبة أجياله وأفضل الكريم الزههل ذللا، وعرة 
رلالأ،صافيا عدبآ اة الحيعئن من الماء رأس وردوا الذين ه؛ الكرام 

صافيه،حالمة النبوة مشكاة س فتلموها واسطة بلا الشريفة الشنة وحففلوا 
التابعينإلى Jانموه ما ألموا ثم عاليأ. صحيحا نبتهم عن سندهم وكان 

آثارهمعلى واقتموا القويم، منهاجهم على هؤلاء فجرى ان، باحلهم 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المسدون 

ونقلوهالرشيد، الملك هدا التابعين تابعو تلك ثم المستقيم، صراطلهم 
تعالىالق فحففل والرواية؛ الإسناد حلقات اتصلت حيث، بعدهم، مى إلى 
العفليم.كتابه حفثل ما مثل ه، نبته منه بهم 

لروايتهالحديث، ان فرمتصدى أن ة الأمهذه مزايا من كان ولئى 
أنمفاحرها من كان كدللث، عنه؛ الدخيل وئمى وتنقيته وتدوينه وحمظه 
ومكابدتهمومعاشهم وحياتهم وهديهم الأماحد الأئمة أولئلث، ستر حهظتا 

وليكونوالفضائلهم، ونشرأ لهم وفاء ذللث، ليكول وحمفله، الحلم طاو_، في 
الملمين.أبناء من المتلاحقة الأحيال بهم تقتدي ونثراسأ معلما 

رجالاتعن نكئيه ما ياتي الجليل والسبيل الرحب اليدان هدا وفي 
وأحهسالأعلام، حياة حوافب، مختلف في الهلويل تاريخهم غبر الإسلام 

السريمإ.والحدمط المهلهرة نه الحمله منهم 

يحترابتدأئه كنت الذي الكبير(( رؤغ ))الخئسهو الكتاب، هذا وأصث 
منهصدر والذي قرنا((، عشر أربعه عتر والمحديين الحماؤل أرأعلأم عنوان؛ 
غنما((وسبعين ))ثمانية تراجم واشتمل الهجري، الأول القرن أعلام تراحم 

والتابعين.الصحابة من 

الحدثينأعلام أحبار لتتبع نفي وفرغت، وقي يدزيت، ذللث، وبحد 
سنينحمس استمرئن، وممتعة حادة رحلة غبر الهجري((؛ الئاني ))القرن في 

تمِدآموالتصنيف،، ، والتأليفوالجمع والتنقبِس، والبحث القراءة من ذأبا، 
وسبحا))مئه ذللث، حصيله فكانت، والشديل.، والتوفيق العول سبحاته الق من 

.مجلدارتإ(( ))سبحة نحو فى ترحمة(( وأربعين 

حالمث،لكن وكماله، بتمامه الجهل هذا بشر أن والخهلة النية وكانت، 



المقدمة

القراءةعلى الإمال صعث أقثها ليس عدة، وموانع ظروف ذللث، دون 
الكناب،عن الناس من كبيرأ ئي—لا يصرف وما الكبيرة، الكتب وبخاصة 
المتنوعت،الإعلام ائل وومالإلكترونية، الكتب من يزاحمه ما بس_، 
السساحةعلى حطير بثكل فنمئث التي الاجتماعي التواصل وقنواتا 
الكثيرين...وقلوب عقول على واّمتولن، الثقافية 

يتمأن والعارفين والناصحض والباحسن العلماء من نربق ارتأى وذاك لهذا 
يمكنممن ترجمتهم، تمت، الدض الكريم الرهط ذاكم من الكبار الأعلام احتيار 

ودرايتهوروايته تحمله يدور وعليهم الحدين،، وأركاذ الثة أعمدة اعتبارهم 
قسمين:إلى المختارون( )الأعلام هؤلاء يقتم هذا بعد ثم ونثم،، وتدوينه 

الحلوين،(.أئمة )مشاهير والثاني: الفقهاء(، )المحدئون عنوان تحنق الأول 
جثكان الحديث، أئمة من كريما فريقا أن المشاهد الموجود لأن ذللث، 
للحديث،التام شبه ، الانصرافهو ودأبهم وتخصمهم واهتمامهم اعتنائهم 

وتحريرأوصبهلآ ؤإتقانا وحففلآ الشيوخ عن وتحملا له ءللّا وي؛ النب
هدافكان ذللثج؛ بجمع ودرايه والمنون، والأسانيد للرحال وتنقيه وتنقيبا 

فهوأحرى بعلوم اهتمام ه لكان ؤإذا ب،، الغالفي صرفا محدثأ الصنمؤ 
العلمي.الوسهل فى به واشتهار فيه تبحر دونما محدود، نحو على 

قمح،بروزهم إلك، بالإضافة ر؛ الأكابهؤلاء من آخر فريقا وجدنا بينما 
قل- وفروعه علومه ، بمختالفوتبحرأ وصئهلآ ؤإتقانا ودرايه روايه الحديحا 

فقههو آخر ميدان فى واشتهارا ؤإتقانا وتعمقا توشحا ذلل؛، إلى حمحوا 
وهوالجليلين، العلمين دينلث، وأثمه الميدانين فرماف فكانوا والأنار؛ الشنن 

ماءكالهمم لهم كانت، هؤلاء من كثيرا إن بل الفقيه. بالمحديث، عرف، ما 
ؤإماماراسخا عالها هثراه مطوعا، والشمس وحا رمالجبال ومثل عالوا 



الهجرىالثاني القرن في الققهاء انميريؤن لمي 

والعربيةوالسير والمعاني ير والنفوالقضاء كالإفتاء أحرى علوم في جمذأ 
فقيها(.)محدثا بحى فكان والفقه الحديث عليه علب لكن والشعر، 

الذيالأحر الشمر قيمه وثونفليره الكتاب، ^ا انثقمهم و٠ؤلأء 
واحدوكل الهجري، الثاني القرن فى الحديث أئمة مشاهير ترحمه تضمن 

إماما(.عثر رستة تراحم على يشتمل الكتابين من 

واحدة،منهجية حثلة وفى حاصه والترجمة ة عامالكتاب ئتى وقد 
المترجم()العلم حياة تسنوعب أصيلة، ية امأ،رئيسة محاور تتناول 

وسيرتهوجليته، وصفته بته ونبه وناسمه وتشمل؛ والعلمية، الشخصيه 
التيوالعلوم الحلم، وءااJه وعقيدته، والناس، بالحكام وعلاقته وسمائله، 

ومولا.هالشخصية وأحباره عليه، والثناء ومنزلته العلم، ونثره فيها، بؤع 
ترجمته.مصادر الختام وفي وعمره، ووفاته 

على:والتآكيئ. التركير تم الكتاب هذا وفي 
وروايتهوتحمله الحلم ؤللبه للعلم: الترجمه فتناولت الحديثي: الجانب 

وأصحابهأساتيدْ، بعض فى ومنزلته وتثبته، ؤإتقانه وتلأميان.ه، وأشباحه 
الرجالفي وأقواله وأراءه وعدما، وجودأ اله ؤإرموتدليه فيه، وأثبتهم 

الحالي.ث،.وعلوم والإسناد 

ورأيفيه، وتعممه ث، الحديفقه فى نميره مثج حيمن الفقهي: والجاني، 
وذكروفقهه، أرائه من ونذور فيه، وتلاميذه القمة، أحذ وممن ذللت،، فى الأئمة 
التصنيف،.أهل من كان إذا بمصتفاته والتحريف، ،، iiJJbمعروفآ كان إن مذهبه 

العمليةالناحية هي جليلة؛ مهمة ة غايإلى الكتاب عنائه وتوجهث 
لذاعاملين(. )علماء السادة أولئالث، كان فلقاو المترجم، العالم لدى التهلييقية 



او4ناو4ا

وأحلاقهوتمنه وذله وهديه العلم حياة ساولا الترجمة أهداف أبرز من كان 
وتهليمهاوأدائه الإسلام مبادئ تمثل ين ذلك ونحو وورعه، وئثله وعبادته 

ونالتهو بل له، قيمه لا له، عمليه نمرة لا الذي فالعلم الشخصية، الحياة في 
منه،وبرأهم ذلك، من الأعلام هؤلاء سحاته افن حمى وقد صاحبه، على 

يهديهم،ويؤتى بهم، بمدى ربانين(، وأئمة هداة اء )علمبحي فكانوا 
عليها.والتأكيد إبرازها على ترحمناه فيما حرصنا حليلة غاية وتلكم 

ملامحعن متوعية مجملة تعريفية لمحة إعطاء المتحن من وكان 
فيها،هؤلاء بعض نجم لمع التي المئه السنين أعني الهجري، الثاني القرن 

فيها.كله أو عمرهم حل الأحر بعضهم قضى أو 
عنفيها تحدثت موجزه(، جامعه ركلمه الكتاب، صدر في فحئرت 

المحكمنظام ثم الدولة، ورقحة السياسية الناحية في: القرن هدا معالم أبرز 
والعقدية،المكرية والدامي، الا.ينية الحالة وبعدها والقضاء، والإدارة 

فيالعلماء وجهود العالمية الناحية في القود فصلث الرابع الحور وقمح، 
والفتوحوالمسير والغازي والقضاء، والفقه والحديث، ير سالتفميادين 

والترجمةالعلوم، وتدوين وعلومها، والحربية اس، النوأيام والتاريخ 
والحالةالمالي الظام عن موجز كلام لا، ذلوتلا العقلية، وم وانمل

المقدمةوحتمت، والدن، العمارة نم لامية، الإسالا.ولة في الاقتصادية 
الإسلامية.للثحوب، الاجتماعية الحالة ببيان 

وترجي«حات،ونقدات وتءحقيقات، وقفات تراجمه في الكتاب، وتضمن 
والمملوك،الهدي مجالات في وخاصة، عامة وتوجيهات وتقربرات 
والروايةالحديث، وعلوم والأيتدلع، والئنة اب،، والاحتوالإخلاص 

وهذاذاك، أو الحالم هذا في قيل فيما الحق اق ؤإحقوالدراية، والفقه 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المعدئؤن 

الاعتدالومنهج الأمناء، العلماء باقوال مستشفا الرواية، تللث، أو الخبر 
والرد.الشول في 

والتمسكمنه للأفادة عاليه؛ والدلالة ؤإثهاره إعلانه بحس( الن.ي والحق 
مناراتتممل والأماحد ادة السهؤلأء *سر أن هو هديه، على والسير به 

ويتمئلعليه يمل امرئ بكل الإملأم ضئعة على باهرة وأمثله هاديه 
مىكل على حجج هم الأعلام هؤلاء وأن وغاياته، ؤآدابه وأحلاقه مادئه 

وعايشهمعاصرهم ممن كثيرين فان ّمثرهم، صحايفث يتلو أو بعدهم يأتي 
باللث،فما العلمية، وأعمالهم الشخصية سيرتهم بهرئهم قد عنهم؛ وآحل. 

وتزاحمالفتن، وكثرة الزمان، وتراخي القرون تهلاول مع بعدهم حاء بمن 
وعقولهم؟!الناس قلوب على والملهيات الشواغل 

وتلاوةالأئمة، هولأم محاربس( في للقيام خالصة ه صائندعوه إنها 
وحيرائه،فوائده ئرت اووي الزحار البحر مهم يهديهم، والاقتداء سترهم 

حسناتفي ندوب ذنب؛ أو خهلآ أو تقصيئ أنه يْلرر ئد مما منهم بدر وما 
اللحبث*بحمل لم الئلتين بي إذا والماء اللجي، بحرهم 

وأنعليه، والدال وناثزه قارئه الشمر بهيا ينفغ أن أسأل، الكريم والله 
منإلا بنوف ولا مالأ فيه ينفع لا ليوم الصالحات؛ الباقيات في لي يجعال 

سليم.بقال_ا افة أتى 
العالمين.رب لنه والحمد 

الغالستار عيد 
لبى- المتحدة المربية الإماراءنJا 

-٥١٤٣٨الاح؛/الحمعة:  ٠٠٠



١١ ٠ الهجرى الثاني القرن عن عوجرة جامعة كلعة 

m
اتهجرىاتثاني اثقؤن عى محوحرة جامعة كلمة 

وثلثيالأموية، الخلافة من الأحير الثلث الهجري الثاني القرن يشمل 
العصورأقوى - الجمالة في - القرن هدا ويعد الأولر١ا، العبامي العصر 

بئضتها،وحماية الدولة شؤون على سيهلرة وأحكمها سياسة، الإمعلامية 
عصربعد حلقا، وأزكاها دينأ، وأطتها اجتهادأ، وأعمقها علما، وأحسنها 
والتابعين.الصحابة 

الناحيةفي القرن هدا معالم أبرز إلى الموجزة الكلمة بهدم ويلمع 
والقضائي،الإداري والنقل—ام الدولة، ورقعة الحكم، ونذلام الياسية، 

والحالةالعلمية، والحالة والعقدية، الفكرية والملاه_ا الدينية والحالة 
ويمثلالاجتماعية، والحالة والمدن، والعمارة المالي، والأذلام الاقتصادية 

ومذلاهزها.الإسلامية الحضارة جواستا كله هدا 

واثقتوحات:اتدوثة ورصة اتسياسة اثحالة أولأ- 

جاءئم -(، ٥١٠١- )٩٩ العزيز عبد بن عمر بخلأفة القرن هدا يبتدئ  ٠٠
بحدهبالأمر ام وقه'اه(، —  ١٠١)روان مبن الملك، عبد بن يزيد بعده 

العصرهما: رئسسن عصرين إلى العباسة الخلافة مدة تقسيم على المؤرخون اصطالح )١( 
أها-م(.-  ٢٣٢)العباسي والعمر -، ٥٢٣٢إلى م ١٣٢ّة«_ ط ويمتد الأول العباس 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن م ١ ٢

بنيزيد بن الوليد يليه —(، ٠١٢٥—  ١٠٥)مروان بن الملك عبد بن هشام 
يومأ،وعشرين واثنين هرين ومسنة ولايته فكات —( ٠١٢٥)الملك عبد 

—(،٠١٢٦)بالن1قصراا الملمب الملك عبد بن الوليد بن يزيد بعل0 فبويع 
ستةنحو ولايته وكانت، شابا، همان ويقه، ني ولا بالخلافة، مئع فما 

(،٠١٢٦)الملك عبد بن الوليد بن إبراهيم أحوه بعده بالأمر فقام أشهر، 
بنمحمد بن مروان بعدم تحلمإ وامحلع، م ثليلة سعين فمكث 

صفرشهر في بدمشق بويع حبثج —(، ٠١٣٢-  ١٢١)^مروان، بن المالك عبد 
حلافةتنتهي وبنهايته —(، ٠١٣٢)ستة إلى خلافته واستمرت (، ٠١٢٧)سنة 
محاربةفى لتي له يجم، لا لأته الحمار؛ بمروان يعرف وكان أمية، بني 

بالجعديأيضأ ويلم_، الحربر'أا، مكارم على ولصبره عليه، الخارجين 
وتزندق.بالقدر قال من أول دنهم، بن الخعد مؤدبه إلى ية ن

ثابتاقويا ك، الملعبد بن هشام عهد إلى الأمويين حكم كان وقد 
الخلافةإلى يدبإ الضعف—، دأ ببعده ومن الأمور، بناصية، آخدأ مهيبا، 

الانحراف،بعض وانحرامحه لهوه، عليه مم الذي يزيد، بن بالوليد الأموية 
عمالها،دان البلمن كثير وحلع الفتن، وكثرت الشريحةر''أا، حلق عن 

حلحهالذي الوليد بن إبراهيم منهم الضعفاء، من الراغبون الخلافة واستلم 
الحمار.مروان 

شديدززينا، حتارأ بليغا، أديبا مهيبا، داهية شجاعا، بطلا مروان وكان 
يرزقلم شخصيته، وقوة أدواته كمال ومع بالثرى، الشتر يصل الومحنأْ، 

يزيد.بن الوليد زادها أن بعل أعهليايهم الناس نقهس لأنه )١( 
حمار.من الحرب في أصر يقال: )٢( 
التقي.أمام شتت، لا مدموس منه الكثير وأن تليل، بعد هذا إلى سشتر )٣( 



٠١٣ الهجري الثاني الترن عن موجز؛ جامعة ممة 

وغربثأمية، بني دولة نجم وأمد عليه، الأمور اصطربت بل سعادة، 
دول•والأيام ثمنهم، 

إدبارهابعد الأموية ة الخلافيثب—ت أن هدا مروان يطع فلم 
حسث،الصرح، هدا لدلث الأهبة أتم على العتاسيون كان فقد وانحدارها، 

ئلائينمن أكئر مبل ديي ثبتكئم الأمر لهذا ويهون الغدة يعدون كانوا 
أبوجهز ومئة وثلاثين اثنتين مسنة وفي الأمويين، حكم نهاية من نة ّ

لحربعباس بن افه عبد بن علي بن اش عبد عمه فاح الالعباس 
محمد,بن مروان 

بقربنزل حتى ألفا، ين وحممئة في المشؤدةر؛ لحرب مروان ومار 
على-( ٠١٣٢)سة الأحرة جمادى في علي بن الله عبد إليه قثهد الموصل، 

فيولج جيوشه، ومزق مرواف فهزم أكثر، أو ألفا أربعون قوامه جيش رأس 
وأحدهاأياما، فحاصرها يمشى، الملك دار نازل حتى البلاد وطوى طلبه، 

مروافوفر تجأ، ولا رحما رعى ولا ذمة، ولا إلا فيهم يرقب ولم بالسيف، 
عليبن الق عبد فوجه مهنر، إلى ّار ٌّدمشق بأحد سمع فلما فلسهلين، إلى 
منبمرية أدركه أن إلى مرواف فلاحق مروان، طلبا في علي بن صالح أحاْ 
فقاتلوقمله، حزمه ومعه الليل، أحر من  ٠٢١))نوصير({ مى نالصعيد قرى 

أمية.بني حلافة وانتهتا معاديه، وانهلوت قتل، حتى المسكص 
العباس،بني عادة موأقبلث ة، الأمويالخلافة هلكت وهكذا  ٠٠

بنمحمد بن اه عبد الثناح العباس أبي يدي على حلاقتهم وابتدأت 

هوالسواد لبى للوولة نى من وأول السواد. لبس شعارهم لأن بدلك شتوا العبامئون؛ هم )١( 
الخراساني.ننلم أبو الطاغبي 

موف.بني أعمال من )٢( 



الهجرىالثاني القرن مي الممهاء المعويؤن ٠ ١ ٤

العباسن،الخالفاء أول، محكان اس، عببن الد عبد الأمة حبر بن علي، 
نم—(. ٠١٣٦—  ١٣٢)سممي بين ما أشهر وتسعة منين أربع دولته واستمرت 

بنعلى بن محمد بن اه عيد المنصور حعفر أبو أحوه بعده الخلافة ولي 
وثجاعأ،هيبه العباس بني فحل؛ وكان —(، ٠١٥٨—  ١٣٦)عباص بن اممه عبد 

الترويةل هببمكة محرم وهو ات وموحيروتا، اء ودهوحزما، ورأيا 
ابنهبعده من وبويع عاما. وعشرين اثنين، حلاقته واستمرت ظه، بيوم 

عليبن محمد بن اش عبد ور النمجعفر أبي بن محمد الهدي 
وولي—(. ٠١٦٩-  ١٥٨)ونصفا وشهرأ سنين عشر فتملك، العباسي، الهاشمي 

وكاست،الله، عبد المنصور بن محمد بن موسى ابدى: ابنه المهدي بعد 
^•١٧٠-  ١٦٩)عامي، بين ما يوما، وعشرين، وائنيي، وشهرين سنة ولايته 

الهديبن هارون الرشيد المزمنين أمير أحوْ؛ الهادي بعل بويع ثم 
—(،٥١٩٣)مسة مات أن إلى حليفة وبقى ( )٠^١١٥ستة المنصور، بن محمد 

الخلفاء،أئثل من وكان ونصفا، وشهرأ سنة وعشرين ثلاثا حلاقته فكانت، 
وقياموفصاحة، ورأي وشجاعة، وغرو وجهاد، حج ذا الملوك، وأشجع 

بنالرشيد هارون بن الأمين محمد ابنه؛ الرشيد بحل وولي، الخلافة• بأعباء 
نةسمحتل أن إلى بالأم فقام ^، ١٩٨-  ١٩٣)دي الهسد 

لأحيهبعده الأمور واستهامت، وأشهرأ، منين أرح ولايته مدة فكانت 
١٩٨)المأمون 

والعبامى:الأموتح، عهديه فى القرن هدا مزايا ومن، ** 
الشورى،مبدأ ؤإهمال، العهد، ولاية نفلام على صتمرأ بقي، الحكم أن 

نمالأموي، البيت في منحصرأ الخلافة منصب، وبقاء الخليفة، احتيار في 
العباسى.



١٥إالهجري الثاني القرن عن مرجرة جامعة كنمة 

الحكمفكان غيرهم، دون العرب على الحكم في الأمويون واعتمد 
وكلالعرب، بيد الكبرى والمناصسب عربية، الجيش وقيادات عربيا، 

ورفعتهاخدمتها في والعمل التها، ورمحلامية الإمسالراية نحتا ذلك، 
عنها.والدفاع 

دولةوكانت، أمية، بني دولة )وانقهلعث حزم: بن محمد أبو الإمام قال 
وصنعتهداره في منهم امرئ كز ئكنى كان إنما قاعدة، يتخدوا لم عربية، 

القصور،بناء ولا الأموال، احتجاف أكثروا ولا الخلافة، قبل له كانت، التي 
،التويد ولا بالتمويل يحاحلبوهم ان لمن الممع تحملوا اسولا 

يد،ولا رجل ولا الأرض تميل ولا والئللثج، بالعبودية ويكاتبوهم 
البلأد(رآا.أقاصي في والعزل التولية من الصحيحة الطاعة عرصهم كان 

حدإلى الإسلام هدي على فكان الجمبة هده في الخلفاء ملوك وأما 
بحصعنده كان نعم كثير، تزيد ففيه يزيد بن الوليد عن يكر وما كبير، 

صنائعولكن خصي، اللكه مفي مع الأحلاق عن الانحراف، 
أمامتثبت، لا التي الحواديث، من كثيرأ نخلوْ قد الشيعة ورواة العبامحسين 

عليهوافتروا والمجون، والفجور بالزندقة واتهموه الصحيح، العلمي النقد 
أنها، منصفعاقل لق يشلا الأحبار هدْ ومثل ومزقه، افه كتاب رمى أنه 

ا.ر مكذوبة مدسوسة 

محييي((.»يا نولهم: ))بالتريد(( وينمي مولاي،(، »وا نولهم: »>التمو؛ل(( يقصد أنه يدو )١( 
صالمعيرة، جوامع بكتابه ملحقة رمحائل مجموعة صمن مددهم، وذكر والولاة الخلفاء أسماء )٢( 

٣٦٦-٣٦٠.

العش،ليوث الأموية ال•ولة ، ١٩٨-  ١٩١^ص باعي، للالنشرع في ومكانتها الئنة انظر: )"٢( 



ال،جمىالثاني القرن في الفقهاء اسرس ف  ١٦

عزيمتهم،ومصاء خلفائه، وقوة بفتوته، الأول العباسي العصر امتاز و- 
البلاد،أمور واستقرار الواسعة، الإسلامية الدولة رقعة على ومحافقلتهم 

ألويته،ورفع حوزته، وحماية الإسلام، نهج على — عامة بصورة — وسيرها 
ولتمكلما ؤإذلالهم الروم ومقارعه البيع، وقمع الخارجين، وتأدسبح 

هيبهوعقمت، الثغور. من الإسلامية الدولة إلى لل العأنمهم لهم 
وىمعنهم خارجا يبت ولم الأمصار، لهم ودانت النفوس، في الخلفاء 

أوامروزرائهم على يقرصون وا كانأنهم قوتهم من وبلغ الأندلس، 
تنفيذ.وزارة بأنها أنداك الوزارة عرفت، ولن.ا الخلافة، 

علىنفوذه حناح هسهل الدولة، عئال يمللئ، أن الخليفة واس_تهلاع 
فيالaلامحين أءل٠اع واجتث وعزم، بحزم الناس أجناس وتاس أملرافها، 

فيالحي لها أن ثرى وأنصارها، مؤيدوها لها قليلة فئة إلا الحكم، منابر 
والأخرالحض بين الدولة على نخرج فكان ه، الني، س لقرابتها الخلافة 

عريقضي بجيش( الخليفة فقابلهم العلويين، س . المي بيت آل بعم، 
وأحياناحيائهم، المومت، ينهي حتى السجون يودعون وأحيانا ئائرتهم، 

فحلكما بالأعطيامحت،، ويصلهم عنهم و يعفأو ويوادعهم، يهادنهم أخرى 
حدوثها.وذبلت الثورامحت،، عهده فى حمق حيث الرشيد، هارون 

الخليفةيد فمملولها انتقاص، حركاين، الدولة أؤلرافج في تشتعل وقد 
إلىالمصر دللث، ويعيد سأهتها، ويتآصل حصراءها، فيبيد الفتي، بجيشه 
الإسلام.سالهلان 

إلاوالعمل، القول حرية الماس وئنح الأس، اع وشالأمر، فاستقؤ 
والخروجالدض بأحكام الحبث، أو الخلافة، في العباسيين بحي اس الم

الإسلام.عقائد على 



٠١٧ الهجري الثاني الضن عن موجزئ باسة مما 

الفارسيالعنصر على اعتمادهم يين العبامأوائل على يوحد ومما —
وقيادةكالوزارة الدولة ني الحالية المناصب المرس فمنحوا الأعجمي، 
المعتصمجاء أن إلى نفوذهم، وعلا أمرهم، قوي حتى الجنس، 

شوكئهم،قويت أن لبثوا ما الذين بالأتراك، فاستبدلهم -( ٠٢٢٧-٢١٨)
ايقيهم.كالعرب إلى وأسازوا الدولة، بأمور واستيدوا 

واستخدامويعانهم، للأمويين ملاحقتهم — أيضا — عليهم ينتقد مما و- 
السيففيهم أءماإوا حتى قاسية، مريرة بصورة والانتقام الطش لوب أم 

عمومتهم.بنو أنهم مع أيديهم، تنله لم مى إلا منهم ينج فلم فتهم، وأثخنوا 
بنكالوليد متهم الادر القليل عدا - الخلفاء بآن القرن هدا وامتاز  ٠٠

حيله،بمن ويهلون لصره، مى يناصرون بإسلامهم، معتزين كانوا - يزيد 
الهممذوي الأقوياء الأخيار الأكفياء ويقدمون بالحق، القوالين ويشجعون 

بينوينشرون العالي، عن خلالهم بهم قعدت، من ؤيوحرون العالية، 
والفجورالزندقة اردون ويهلمة، والفضيلوالخير والحق الحيل الماس 

فكانالخصال. ومكارم الأعمال حلائل إلى الماس ويبقون والرذيلة، 
والقضاةتحكم، به فالدولة الأطراف: المترامية الد.ولة على مهيمنا الإسلام 

ينافح،وعنه يقاتل، ولأحله يجمع، به الأعفلم والسواد يقضون، باحكامه 
يزدجر•وزواحرْ وبنواهيه ياتمر، وبأوامرْ 

المنصور،ر جعفوأبو المل—لثه، عبد بن هشام الأربعة: اء والخلف
ّنة،وسبعين حمسأ حكمهم مدد مجمؤع يلغ الرشيد؛ وهارون والهدي، 

الخلال،بأجمل تمتعوا الولاة، خيار من كانوا وهؤلاء القرن، أربيع ثلاثة أي 
الملك،أركان وومحلدوا الأعمال، بجلاثل وقاموا الخصال، بأكرم وتجملوا 

الجملة،في وتدين لأم إمصحة إلى يرجع وكلهم الأمم، لهم ودانت 



الهجريالثاني المرن في الفتها، العسذون م  ١٨

والعزم،والحزم والجبروت، ة الهيبمع وصلاح، وصلاة وعدل، وتصون 
والأدبج،واللغة والفقه العالم في المثساركة ن وحوالرأي، والسجاءة 

أيامبعض يثوب ما مع الزندقة، واستئصال البدعة، وقمع الننة، ونمرة 
ملكهم.أركان وتئبيث مناوئيهم مقارعه عليه حقلهم فللم من خلافتهم 
تذكرةمن ة(( الخامررالطبقة تراجم آخر في الدفمي فل الحافقال 

وعلمتام، عز في وأهله لام الإسكان الطبقة هدْ زمان )وفي الحفاظ؛ 
والقوالونمكبوتة، واليع مشهورة، والفنن منثورة، الجهاد وأعلام غزير، 

بالأمن،العيش من بلهتوره في اس والنمتوافرون، والغثاد كثير، بالحق 
قريبم الأندلس وجزيرة المغرب أنمى من المحمدية الصوش وكثرة 

جعفرأبو الزمان: هدا وخلفياء الحيثة. ؤإلى الهند وبحص الجهلا١٢ا مملكة 
وحزمه،شجاعته في - فيه محللم على - جعفر أبي مشد وأين المصور، 

ابنهثم إ هيبته؟ ووقور الأدب، في ومشاركته وعلمه وفهمه، عمله وكمال 
وولدهالزنادقة. تثمال لأسوتبله محاسنه، وكثرة سخائه، في الهدي 

ا،ولهور لجب على لطانه، سوعظمة وحجه جهاده في هارون الرشيد 
الرأي،سين العلم، في المشاركة قوي الدين، لحرمات معقما كان ولكن 

ىطلأئنن(ر؛ا.

المش.ونعة الثليننه: )١( 

للصين.التاحمة ثرفشتان بلاد يسكنون كانوا الترك من جنس الخطا: )٢( 
افتريمما هو بل هذا، يصح ولا واللعب، باللهو الرشصي وصف على الذهبي نوافق لمسا )٣( 

>اج،غاز عالهاأ مكتوبا فالئئرة واتخذ عاما، ويغزو عاما يحج الخلقة هذا كان فلقد عليه، 
الماصحونوالوعاظ الثقات العلماء كبار وصحبته مجله وفي ركعة، مئة اليوم في ويصلي 

والعالمالليل وقيام والحج الجهاد يجتهع فأئى مخالفة، على يسكنرن لا الذين المخلصون 
واللعب؟!والغناء اللهو مع 

.٢٤٤٨الحفاظ تذكرة )٤( 



٩١ m الهجرى الثاني الترن عن موجزة جامعة كلبمة 

والفتوحات:الدولة رقعة 

حدأالإسلام ( jLiaJLvواتسع الأمويين، حلافة محليلة الفتوحات استمرت 
ومنغربأ، الأؤللسي المحط إلى شرقآ الصين حدود من دولته قامتين 

بلادملت، فثشمالأ، وأذزبتجان الروم بلاد إلى حنوبأ العرب بحر 
وبلادوالعراق، ام، الثوبلاد العرب، بلاد وأواسط واليمن، الحجاز، 

ان،وحراّوكابل، وسجنثان، وكزماز، والتحزJنر١ا، وعمان، يلها، فارس 
وبلادوفزعانة، والصعد والئاثى وسمزهند كئحارى ا النهرأ وراء ما وبلاد 

الجريرةوبلاد الصينية، كاشغر ومدينة الينجابخ، أحزاء وبعض النندل٣ا، 
ؤإهريقئةومصر، الصغرى، أسيا بلاد وبعض وأذربئجان إرمتنتة وتتبعها 

حتىوالبليار، وسزدينية صقليه وحزر الأندلس، وبلاد كلها، مالية ال
٠يزئسا حنوي، 

الإسلاموحاصرة الأموي، الخليفة قبضة تحت، كلها البلاد هذه فكانت، 
أميةلني يعود الأصقاع هده فتح في والفضل - اش حرسها - دمشق أنداك 

زلاتهم•لهم وغمر حثرأ، الإسلام عن وجراهم اش، رحمهم 
تحت،عة الثامحالبلاد هذه فيه فبقيت، الأول، العبامى العصر ا وأم
بنالرحمن عيد ا بهتاثر اماكمح، الأندلس عدا ما الخليفة، الأان ّ

الرحمند بعبالشهور مروان بن الللث، عبد بن ام هشبن معاوية 

مدنها:أهم ومن السعودية، من الشرب المطقة وتمثل وغماز المرة بين الواسة البلاد هي )١( 
ا,والمطتفِالأحاء 

حاليا:ونفى وجئحون، تتحون نهري بض الواقعة الأراضي ر النهوراء ما بلاد تضم )٢( 
ئزكنئان.

كراتشي.حاليا: تض التي الدتثل مدينة وفتحوا الثني نهر مصت إلى الملمون وصل )٣( 



الهجريالثاني القرن هي المتهاء اسديؤن 

وثلاثينثلاثا' ومملكها -(، ٠١٣٨)سة الأندلس يحل ذي الاللاحل١١؛، 
بنووأيى ة، هجريأربعمئة نة سيعد إلى عقبه في الملك وبقي منة، 

فكانتأحرى، جهة من الثمة ولئعد جهة، من لقوته مملكته، من العباس 
العباسية.الخلافة عن مستقالة أموية إمارة - يزف وعاصمتها - الأندلس 
سيء،كثير الإسلامية الدولة رقعة إلى العباسيون الخلفاء يمحق ولم 

للبلادلام الإسونشيت، الدولة، أركان توطيد على وا عملؤإنما 
بمهاجمتها،الروم يطمع لا حتى الثغور وتحصين محتلهم، من المفتوحة 

بفتحوقاموا الخارجين، وقمع الداخل، في النظام صبعل على عملوا كما 
باستمرار.والهند الروم وغزو البلاد، بحص 

البعوث(تمريت، وامالقرن، هدا في فتوحاتهم لمون الموتابع ،اا،اا 
الدولة،أطراف( في الانتقاض في الهنامعين وغزو الروم، لغزو والسرايا 

وبنواالخلافة. مركز عن البعيدة الأمصار وصبهل المفتوحة، البلاد وحماية 
أسعلولأفاسمحزوا بالبحرية اهتموا كما أفذ.اد، ، ١^١١١يقوده قويا، جيشا لذ.لك 
دورالن.لائ( واقاموا ره، وغيالمتوسط الأبيفن البحر عبابا يمخر كبيرأ 

متعددة.مناطق في الفن لصناعة 

حملتابعوا ا، الأنل.لسر فتح م تأن وبحد الأموي، د العهفي ف— 
التزانس((»جثالا إلى ووصلوا اه، غير عبادة من الناس وتحرير الة الرس

عنونجا هذا الرحمن عد هرب العامية، الخلافة ونات الأمويت الل.ولت انقرمت حين )١( 
إنماذريته، أكثر ولا م لا بالخلأنة يتلمب، ولم وتملكها، الأندلس فيحل الماستين، نضة 

سةحوول ني اش، ياوين الناصر منهم: المؤ4نض بأمر تلقبا من وأول، فلأي(، الأمير بمال(؛ هال( 
المومشن.بإمرة أولى أنا فقال،؛ العمّر، حلفاء صعقا بلغه ءنل.ما —( ٠٣٢)'

(.)٦٩٠عام الأندلس من العثلمى الغالبية فتح تم )٢( 



٠٢١ الهجري الثاني الترن عن عوجز؛ جاسة ةل»ة 

فرسا،لفتح حملات لوا وأرم— اليوم محرئا — الغال بلاد حدود على 
أسوارإلى وصل الذي الحولأني، ماللث، بن القمح الأندلس أمير كحملة 

•رآئلذ؛ث -( ٠١)٣• سنة باستشهاده انتهت، هاظة معركة فكائتط ))تولون((، مدينة 

أحرىبحمالة وئام بعدم، الجيش ادة قيالغافقي الرحمن عبد وتولى 
معركةفي الفرئجة مع واسماك، المدن، بحص وفتح ا، فزئحنوبج فيحل 

تمرواممزروا• نصرأ عليهم وانتصر الجارون، ر نهروافد أحد على 
نهرصفاف عالي قواته وانتثرمت، مال،، الثفي ءبواتييه،( نحو بالزحف، 

لهالنصر وكان مارتل((، ))ثارل قياده تحت، الفرنجة بقوايتؤ فالتقى اللوار، 
بواتييه،معركة في )جهتع فاستشهد — الأمر ولاه — يريده ما له تم ما لكن أولأ، 
وبدلاكجه(، ١١٤رسنة فى وذلاث، هداء((، ال))بلاط لمون الميميها التي 

وحفارته.الإسلام نور من أوروبا وحرمت، هناك، الإسلامي الفتح توقف، 

ومقارعهمرفوعة، الجهاد ألوية بقيث الأول، العساسي العصر في و— 
عاليهايعلسمج عديدة، وغروامت، كثرة ، مصاففكانت، تمرة، عمالأعد١اء 

لامية،الإسالدولة حدود على هجماتها ورد البيزنهلية، ة الدولمنازله 

علىالثغور بتحصين الخالفاء اهتم لدا ة. الجزيدفع على الروم ؤإرغام 
والأغن.ية.والأسلحة بالمجاهدين وسحتوها البيننعليين، مع حل.ودهم 

علىالأمبرامحلورة إيرين وأرغموا المتئنعلينية، على حملأُتؤ ثنوا كلللثإ 
الخليفةياوي على غروره م تحعلالذي نقمور بعدها ومن الجزية، دفع 

نقفسأن لبث، ما م ثصاغرأ، الجزية فدير الرميي، هارون المجاهد 
فأعطاهامماعفة، الجزية دفع على وأرغمه يد الرشعليه فاشتث. العهد، 

صاغر.وهو يد عن 

الصفوف.غيه يكون الذي الحرب مرصع وهو مصف، جمع المضاف؛ )١( 



YY  الهجريالقرن في النتهاء ٠
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وفاتحينعظام، وقادة كبار، أبطال أمماء الجهاد مماء في تألقث و- 
سبيلفي جاهدوا أنهم وحبهم ؤإطراء، ثناء كل على يكثرون مظمرين، 

وزيادة.الحسنى ؤيطهم أجورهم يومهم بحانه وهو اش، 
الزاهر:القرن هدا فى والمعناف والغزوارت، الفتوحات به امتازت ومما 

منكانوا المعارك؛ وليوث المجاهدين ومقدمي الجيش قادة بعص أن 
فيراغأ للجهاد ه نفالخليفة حرج ربما بل وأقاربهم، اء الخلفأولاد 
قلوبفى متوهجة الجهاد جدوة بقيت وبدلك اش. سبيل فى قدميه تغبير 

المنال.صعبة الجانب عزيزة ودولته عالية، الإسلام وكلمة الناس، 

المللثجعبد بن لمة مستسالجيوش قائد الصرعام ر الأميهؤلاء: فمن 
وأخوهالاللث،، عبد بن هشام بن ومعاوية العمراء، بالجرادة الملمس، 
وشيخالئماح، العباس أبي بن ومحمد الخللث،، عبد بن هشام بن سليمان 

هماسبن الد همد بن علي بن محمد بن الماسره عمحره؛ في الماس بني 
وابنهزو، الغكثير وكان الرشيد وهارون ور، المنصجعفر أبي أحو 

.٢٢هؤلأءلوغير الرشيد، هارون بن القاسم 

وانقضائي.الادارى ورثتتلأم اتمكم نهئام ثانيا- 

الشورى،أماس على الراشدين عصر في يختار الخليفة ان ك— 
واقتفىالوراثي، الحكم ام نظإلى الأمور آلت الأمويين وبمجيء 
ذلك،.في آثارهم العباسيون 

ره0ام(.سة ألفا، ستين ني مرة الروم غزا )١( 
والكامل،والمنتفلم، ري، الطبمثل: التاريخ كتب، ايثج حوليش وجهادهم غزلهم داحبار )٢( 

والنهاية.والبداية الإسلام، وتاريخ 



٢٣ه الهجرى الثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 

وسدادوالعلم، العدالة، الحكم: شكل كان ما أيآ الخالقة في ويشترط 
العدو.ومجاهده والجدة، والإقدام، والشجاعة والكفاية، الرأي، 

الأغلب.الأعم في الخلفاء في متحققة الشروحل هذ.0 وكانت، 
مفهومومملور وعماله، بلقبه ^^٢، ١١١ممحب العباسيون وارسءحا.رثط 

شكلين:أحد أ-محن حتى الوزارة 

منأوامره يتلقى الذي الوزير منصب أيامنا في به وتثتنفيذ؛ وزارة 
الوزراء.رئيس 

عصرنا.في الوزراء رئاسة وتثبه تفويض؛ ووزارة 

المفلالم،في والفلر الحكم، مباشرة التفويض: وزير ملاحيان ومن 
أموالفكا والتصرف الحروب، وتدبير الجيوش، وشيير الولاة، وتقليد 

العباسىالعصر فى التفويفى وزراء أشهر ومن . ٠١١وغير؛:^،المال(، بيت 
بزملثط((.ررآل الأول( 

هناكفكان يساعدونه، رحال( من له بد لا كان الوزير أعمال كئريت، لما و- 
أمورعلى الإشراف فى الوزير يعاونون موقفون والكتاب: ))الكتابة((، 

الحالي.العصر في الوزارة وكلاء أعمال ينبه وهدا شؤونها. ؤإدارة وزارته 
يثبهكبير، موظف، والحاجب،: ))الججابة((، هناك كان ن.للثج ك- 

فيمراعيا الخليفة، على اس اكإدخال ومهمته عصرنا. في الأمناء كبير 
أعمالهم.وأهمية مقامهم ذللث، 

شرائطهالتفويض  Jijjjالتسو وزير من كل ول• ٦٩ص للماوردى، لطانية الالأحكام )١( 
.٧١-  ٦١ص السابق: المصدر في تفاصيلها انظر ءمااا<، وحدود 



٢٤  m الهجريالثاني الضن غي انم9اوثون

والعمالالولاة تعيين من بد لا كان الإسلامية الدولة رقعة باتبع و- 
الزكاةوجمع بهم، والصلاة رعيته، سياسة الوالي؛ ومهمة الأمصار، على 

كانتالعدوإذا اد وجهالحجيج، يير وتالقضاة، وتعيين والصدقات، 
الثغور.من ثغر على ولايته 

سجثالأمرر١ا: بادئ في الديوان ومفهوم الدواوين؛ هناك كانت، و- 
علىيدل فأصبح مفهومه تهلور ثم الإدارة، بثوون يختص ما فيه يكتب 

الأقلام.أرباب من مدنيون رجال وهم —اب، الكن فيه يعمل الذي المكان 
ومكانها-الوزارات، دواوين زماننا في وشه 

وديوانالخراج، وديوان الجنل.، ديوان العصر: ذلك في الدواوين ومن 
أهلأمور على الإشراف، ومهمته — الجهبذة وديوان البريد، وديوان ائل، الرم

الري.ووسائل الماء ومصادر الأنهار بمجارى يعتني الن-ى الري وديوان - الن-مة 
الئزثلة:نذلام الأول الماسي العصر في الهامة الإدارية الئثلم من و- 

وأصحترعنه انفصلت ثم بالقضاء، ملحقة الأمر بداية في وكانت 
أهلومن القوم، ■بليو من يختار الشرهلة وصاحن، تقلة. مة موم

عنعبارة لأنه أيامنا؛ فى بالمحافظ يكون ما به وهوأثوالقوة، العصبثة 
النفلاموحفظ الأمن، استتباب على الوالي يساعدون الدين الجند رئيس 
والمفسدين.الجناة على والقبض العام، 

القضاء:المهمة الدولة ات، منّمن و- 

الأمويينعصر في القضاء وكان كثيرأ، القضائي النفل-ام تهلور وقد 
فىالتيحل الخلفاء بعص حاول وقد كبير، حد إلى تقلأ حموالعباميين 

>جهإبمالخطاب بن عم الرائد الخاليفة ديوان أول أنشأ )١( 



٢٥إالهجرى الثاني القرن عن موجزة جامعة كلة 

لمالمالقاصي بمهام والقيام والحزم الإباء إلا وحدوا فما القاصي عمل 
حكمه.في الصالب دينه في العادل 

صدقينحرون ئزهاء، عائلين أعزاء، أباه راسخين، عالماء القضاة وكان 
الزور.لشهادة الفرصة يععلون ولا وعدالتهم، الشهود 

حاصرةفي يقيم وكان القضاة((، )رقاصي ؛ IJajالعباسيون وامثحدث 
منوأول والأمصار. الأقاليم في عنه يتوبون قضاه ويولي بغداد، الدولة 
أبيصاحمجإ يوسف أبو المطلق المجتهد الإمام الريع اللقب بهيا ئالم_إ 
تعالى.الله رحمهما حنيفة 

المفالم((:في ررالنقر هاك كان القضاء حانب، إلى ؤ- 
حكمكن في ينفلر فهو القاصي، سلهلة فوق الظالم صاحي، العلة وم
القضاء.وعدالة الملهلة ّسيعلرة منصبه فى وتختلهل القاصى. عنه يعجز 

الأمر،نافد اسر، حلين يكون )أن الظالم: في الناظر شروط ومن 
ئظرْفي يحتاج لأنه الوؤع؛ كئيز الملمع، قليد العمة، ظاهز الهيبة، عظم 

صماتبين الجمع إلى فيحتاج اة، القضوقبمتا اة، الحمسهلوة إلى 
الجهتين(راا.في الأمر نافد المدر بجلالة يكون وأن الفريقين، 

منالختفللمين، قصص فيه يتصئح يوما للهللامات أفرد من وأول 
أمرقلأمة على ونف فإذا مروان، بن الاإالث، عبد للنفلر: مباشرة غير 

الأمر،هو الملك، عيد فكان الحال، في أحكامه ا فيهينفد أن قاضيه 
المثاشر.هو وقاضيه 

.١٤٨ص الط1نة، الالأحكام )١( 



الهجرىالثاني القرن فى الفقهاء اسوتؤن م  ٣٦

فردهاالمظالم، في للطر نفسه محثدب المزيز عيد بن عمر جاء نم 
منجماعة الجليل العمل لهذا حلس وبعده فيها• العادلة نن الئوراعى 
ئمالهادي، م ثالمهدي، له حلس من أول فكان العباس، بني حلفاء 

٢.المهتدىر له جلس من فاحر المأمون، ثم الرشيد، 
يتوبمى أو الوالي أو الخليفة برئاسة يعقد المظالم محكمة وكانت 

كانإذا المثظئمون، فيه يقصده يوما المظالم صاحجا ويعين أحدهما، عن 
فيهانظر بالمظالم ايمري إذا وأما الأحرى، لأعماله ليضغ الموظفين؛ من 

الأسبوع.أيام رال 
بخسالمذلالم صاحن، ويحاط المجال، في المذلالم محكمة وتنعقد 

وهم:بحضورهم، إلا جلساته عمد ينتفلم لا جماعات 

القضاء.وجه من الفرار يحاول من لإرغام والأعوان؛ الحماة - ١ 
الحقوقلرد الأحكام من نمير بما الإحاطة ومهمتهم الحكام: - ٢ 

أهالها.إلى 

ائلممن عليه ينكل فيما ال٠غإالم صاحب إليهم يرجمر الفقهاء: — ٣ 
شرعية.

عليهم.وما لهم ما ويئبتون الخصوم أقوال يدونون الكقاب: — ٤ 
علىوالشهادة الخصوم، عن يعرفونه ما إنبات ومهمتهم الشهود: — ٥ 

والعدلر٢ا٠المحق ينافي لا أحكام من القاصي أصا،رْ ما أن 

.١٥٠-  ١٤٩ص اللطاسة، الأحكام )١( 
٠٢٤٤_ ٢٤٣/٢بس١^٢ -اريخ )٢( 



٢٧^ الهجري الثاني الترن عن جاسة'وجز؛ _

الجشتة:نظام وهناك -
إذاالمكر عن والنهى ئرؤه، ظهر إذا بالمعروف الأمر هي والجنة; 

فعله.أظهر 
يأمرفكان لأم، الإمفي الجتسة أس ه الق ول رموضع وند 

هديهعلى ومار ويمنعه، الغس عن وينهى المكر، عن وينهى بالخروفإ، 
الراشدون.الخلفاء 

الرشيدهارون حاء حتى القفاء، يتبع وأصبح بعل، فيما الجنبة ذفلام ومملور 
•^٠١.عملهم يقتصر وموفلفون بها، خاص نظام للحبة عهده في فأصح 

المنكر،عن وينهى بالمروف يامر أنه المحتم، أءمال، أهم ومن 
أحكاممراعاة في وينفتر والأمانة، والفضيلة ة العامالأداب على ونحاقفل 

للغسمنعا والموازين الملكيثل ويفحص الأمواق، ذفلام على ويشرف ، ٤٠٣٠١١
عاربالأمحوالتلاعب، الغش لمغ والصناع الباعة ويرانب، فيها، والتلاعب، 

الطريقإعاقة لمغ والخوانيت، والمباني الباعة ويراقب، بها، يعبنا من ويحانثا 
الجيران،حدود على التحدى ويمنع الديون، ويمتوفى المرور، ونفلام العام 

ذالئ،لأ؛.وغير الملمين، مانى على الدمة أهل ماني وارتفاع 

واهقدية؛اسب وساهب اثدينية اسثة ثاتثا- 

الوحيينزله ا، محلريغصا ه افه ول، رمحياة في لأم الإمكان  ٠٠
فيبه وتحلق الجوارح، وممليعه الحقول،، له وتخفبمع القلويتإ، له فتخبتا 

ص•قيمتي: ني المحب اعال خالدون ابن أجمل وقد آ/هأأآ، يامحي الالإّلأم تاريخ )١( 
والأحكامالفريد ه كتابني انمة! واحكام حول للم_اوردى أ نمكلاما واننلر: • ١٩٦

. ٤١٣-٣٩١ص الهلاذةآا ا1



الهجرىالثاني القرن في المقهاء المعد|من م  ٢٨

روحه،ومحمو أحلاقه، في فريد حيز ذلك على ونشأ وسلوكها، أعمالها 
ومضاءعقاله، ووقور قريحته، وصفاء وعدله، ؤإنصافه ؤإقدامه، وشجاعته 

أنالتربية ونيل الإصلاح مبادئ كل عجزلتا إنجازاته؛ وكثرة عزيمته، 
يدانيه.ما أو بمثله تجيء 

بكرأبي عهد في منه قريبّ أو الهدي هذا مثل على الماس وبقي 
التيالكبرى ة الفتنحاءمحت، حتى ه، ان عثمخلافة من وصدر وعمر 

نظاموخالثل دماء، الت، ومحروب،، وجزئت، المورين، ذي بدم أماحلت 
فيولخلق الفتوحات،، وكثرتؤ النوة، هدي عن الانحرافخ بعص الحكم 

بماالفقاتؤ بعض د عنالتدين وحة ذللث، اب، قشوأجناس، أمم الله دين 
كانواوخاصتهم عامتهم الا٢إ لكن كثيرا٠ او قللا ه.اء الوحي ينافي 

كتاب،إلا ومعاملاتهم وطوكهم حياتهم في يعرفون لا - الأعلم، لى ع- 
علىوبقوا والتابعين، الصحابة احتهاداتإ وبعض .، رموله وئنة اش، 
تمسكهموكان الأول. العباسي والعصر الأموي الحصر في الحال هل>ه 

كانواالذين علماؤهم قادتهم حال، أحسن على بحبله واعتصامهم بدينهم 
اهلكتاب، ملازمين والصلاح، والتقوى الإيمان من رفيعة درحة على 

علىوالمحاففلة والقيام، والمسام الئ.كر، بكثرة مشتهرين واهتد.اء، تلاوة 
والإخلاص،والتواضع والزهد، والوؤع والعمرة، والحج الجماعت، صلاة 

وصماحتى المحرمات، عن والنعي يديه، بين والبكاء اه من ية والخش
فيالجرأة كبيرمن حالب، على وكانوا المحصية، يحسن لا بأنه بحصهم 
الهدى،نبل إلى ادهم ؤإرثووعظهم، الحكام ومناصحة الحق، 

المنكر،عن وينهون بالمحروفج، يأمرون الردى، اللثإ ممن وتحديرهم 
أيديفي بما ويزهدون الدنيا، من ويتخمفون اش، بيل سفي ويجاهدون 



٢٩ؤ الهجرى الثاني القرن عن موجزة جاسة صة 

الخلفاءوحشيهم مرتبتهم، وغلث منزلتهم، فارتفعت والناس؛ الحكام 
محيواصشحبوهم م، حلقهفي وا وحللإرصائهم، وتزلفوا والأمراء، 
واقتدىالقلوب، في المحبه لهم ووصعق بهم، مجالسهم وزينوا ممرهم، 

هدافي وأحبارهم والعباد. البلاد بهم اش فأضلح والخاصة، العامة بهم 
آ.المقدمةر هده لها تتسع ولا الحصر، تفوت 
هداكن ولم والمتصوفين، التصوف ظهور بدأ العصر هدا في و- 

الكرامهؤلاء عند الزهل. وكان الزهد، مي يكان إنما معروفا المصطلح 
العبادةفي الاجتهاد من ه: وصحابته اه ول رمحعليه كان ا معلى 

والعلانية،السن في ومراقبته ض، القلب وحشؤع فيها، والإخلاص والطاعة، 
معوملاذها، وشهواتها متاعيا من والتقلل بالدنيا، القلب غال إثوعدم 

الشبهات،ترك في والاجتهاد الحلال، وتحني الرزق، كب، في عي ال
فيوملوكهم القيامة. وأهوال، الأحرة رهبه مغلتهم حيث بالقليل، والرصا 

وتعن.يباالتكلف من خال ، . رسوله وئنة اض بكتاب منضبق- كئه هدا 
^،iUلا طبعا كان فنهدهم مباحا، كان ولو إليه تميل مما ومنعها النفس 
وقواط.مصطلحات ولا فلسفة لا وتعثدأ وتدينا 

علىار فبالموفيه، بحد فيما محقوا لن ٌشلفج هم الأبرار وهؤلاء 
قليلةليمت، أخرى وطائفة كثيرة، جماعة منهم القريبة القرون في نهجهم 

وقواعد،أصولأ له ووضحوا خاصا، اتجاها له وأقاموا التصوف فوا قلن
ومصطلحاتؤإشارات ورموز عميقة، روحية قة فلإلى الزمن مع انقلبث 

وخرجوامب،، الكتذللت، في وألمت، الخواص، خواص إلا يفهمها لا 
٠الشمع روح عن، ءذْ فتهم بفل

•ه أنمنا دونها التي التراحم كب من ءيرْ وفي هذا، كتابنا في تراجمهم ني ذلك تجد )١( 



ااهجرىالثاني القرن غي النتهاء المعديؤن 

الهجري؛الثاني القرن محي عاشوا الذين الرهاد أكابر س د- 
بنوعلكب )■؟•اه(، اب وئبن ويحيى )ا'ام(ره، جزاش بن ربعي 

بنومحمد ه(، ١٢)•الكندي عدي بن وعدي -(، ٥١١٨)الشجاد اش عبد 
بنشد وم(، ٠١٢٧)يبار بن وماك (، ٠١٢٣)النضري الأردي واسع 
الئبخييعقوب بن ويرمي -(، ٠١٢٧)عوف بن الرحمن مد بن إبراهمم 

رآّاام(،المعتمر ومنصوربن —(، ٥١٣١)زاذان بن ومنصور —(، ٠١٣١)
حازموأبو —(، ٠١٣٦)اوم_اد—، بن وعتناء (، ٠١٣٥)الحرام—اني وعطاء 

بنالواحد وعبد —(، ٠١٤٣)غزحان بن وماليمان —(، ٠١٤)•دينار بن ملمة 
الهندانيذر بن وعمر (، ٠١٥٣)ورد البن ووهئب (، •٥١٠)بعد زيد 

المصريالتجيبي مريح بن وحتوة —(، ٠١٥٦)موديح بن الاه وعبد (، ٠١٥٦)
(،٠١٦٢)م أدهبن ؤإبراهيم (، ٠١٦٠)الخواصي ليمان وم—(، ٠١٥٨)

الموصلياح وشبن محمد بن وفتح (، ٠١٦٢)الطاني نمير بن وداود 
بنت،رابعة عمرو وأم (، ٠١٨٠)الثليمي الأزلي متصور بن وبثر (، ٠١٧٠)

صاح—،بن الله عبد بن العزيز عيد بن النه وعجي (، ٠١٨٠)المدوية إسماعيل 

عناضبن المصيل لأم الإمومسيخ -(، ٠١٨٤)عمر بن اه عبد . الك، 
التلخيإبراهيم بن نقين( علي وأبو مله، ات ومعلي وابنه (، ٠١٨١)^
حرم—٠بن ومعيب، —(، ٠١٩٤)التلخي سالم بن ملم محمد وأبو (، ٠١٩٤)
كثير.هؤلاء وغير -(، ٠٢٠٠)الكزحئ ومعروف (، ٠١٩٧)

مال3لان4،يع واتلام، الإسبلاد وامتداد ، الفتوحامت، كثرة ومع  ٠٠
الإسلاميةالأمة أصبحت، لواثه؛ تحت، والسير فيه للدحول، الناس وتدمحق 

والهندي،والفارسي، العربي، فيهم كثيرة، أجناس من هائلا حليطا تضم 

الوفاة.سمنة إلى يشير القوسين بين الن*ي الرقم )١( 



٢١إالهجري الثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 

وبيئتهأمته من منهم حنس كد وجمل وأصرابهم، والربرى، والرومي، 
اليبوأسوطباثعه ومآثره، وآدابه وتقاليده، ه وعاداتوراياته من كثيرأ 

وتيارا>ت،تمؤج الإسلامية الدولة وأصبحت، وأفكاره، وعقائده حياته، 
والعادايتخ،دات، والمعتقوالأفكار والأهواء والأراء المشاعر محتلمة 

وصولآذللث، إلى أصم، فائرة. بل باهرة ارة حضلتكون كلها تداحاJث 
القرار،ومركز الحكم منبر إلى الأول العباسي العصر في الفارسي العنصر 
وكدلالث،ؤإلحاد، زندقة من بعضها فى بما وأفكاره معتقداته معه حاملا 

ومحلوحفارس، مللئ، مزى الدي الإسلام على وأحقاد أصغان من يكنه ما 
أنهمالتامة ولمحرفتهم مقامتهم. دار واستباح صرحهم، ودلق بحضارتهم، 

الدسإلى لجووا القوى؛ الفتي لامي الإسالحكم مواجهة يستهليعوا لن 
وبئوهاولدوها وعفاف بأفكار شمله تثتيث قاصدين للإسلام، والمكيدة 

لهم•الثماعين صفوف في 

الهائلالخليثل ذللث، يحضع أن الأقوياء بحاكامه الإسلام واس_تطاع 
احتلاف،على الش—عوب تللث، لكل الكبرى الجامعه هو فكان ل%.__اكلانه، 

أمورالخليفة يتولى ولأحله وبه الجمثع، يقلم الذي هو ومنهجه أحناسها، 
فرائضهوالأمراء ولاة الوينفذ الثم-مع، بأحكام القاضي ويحكم الناس، 
لهمالقئة أهل ورووُش الئثة، أهل هم النامي همن الأعظم والسواد ومثنه، 
ولهموالأسوة، القدوة همحئل وهم والتبجيل، والاحترام والتقدير الإكثار 

غيرهم.أحد سيرة يوازيه لا ما واليرة الهدى من 

والأهواءوالأفكار والمزق، لع المظهور س يمنع لم ذللث، لكن 
الذيومنهجه لام الإسقذى تخالف التي والنخل، والملل والمذام،، 

بنعلي، عهد أواحر في البنع ظهور ابتداء وكان • ه اه ول ومبه جاء 



اسرياكاض الخرز ض اسا، المعوص م  ٣٢

حرجواالدين والخوانج لعلي، المشايعون الشيعة ففلهر )قهبع؛ محنالب أبي 
والمرجئة،ة، والجهميالمعتزلة، ة فرقنشامحت، ثم ومعاوية، علي على 

وغيرها.والمجشمة، والناصية، والراضة، 

مواوانقبينهم، فيما واحتالفوا البيع، هدْ أصحامحبا عند الأمر وتعلور 
والمشممل.العتدل، فيهم ومحلوايمج، فرقا أنمهم على 

والاقنعتة،كالراوندية، المرس: عقائد بقايا من هم ئرة مبتدعة ومحمة 
وغيرها.والرزامثة، والزنادقة، والحزمة، 

فيهاوألمت، والشدة، بالكثرة العباسي العصر في البنع تللن، وامتازيت، 
٢.الفار>دةر وقواعدها أصولها لبيان الؤلمارت، 

الميع،هده أصحاب يهناردون والعبامئون الأمويون الخلفاء كان وقد 
لحوميحص الحكم سئم، فتئ وما محتاحنة، حروب في حموغهم ويقلون 

علىوالقضاء تثصالهم لامسوأصرابهم، ة والزنادقوالخوارح الراففبمة 
صلألاتهم.

بدعةعئمان ة حلاففي يحديث، )لم تيمية: ابن لام الإسيح ثقال 
الخوارجبدعه متقابلتان: ياوعتان حدقمتإ الناس وتفرق محتل فلما ؤئاهرة، 

أونبوته أو وعصمته لإمامته المدعين الرافضة وبدعه لعلى، الخكمرين 
الللثؤ،وعبد الزبير ابن إمارة في الصحابة عمر آحر كان لما محم إلاهيته. 
فيالتابعين عصر أول في كان تما محم والمدرية. المرحئة بدعة حل.ومتإ 

مقالاتبالتفصيل: ا عاليهااكمف وينفلر ول، يهلوالمداهب الفرق هده مقالات ممح وث)١( 
الياللني الفضل اسوادي،  y،UJtنمد الفزق بض الفزق الأفتري، الخن لأبي الإسلأسن 

وغيرها.uشهزنتاذتي، راشحل والملل حرم، لابن واشحل والأهواء 



٠٣٣ الهجري الثاني الترن عن موجزة جامعة كلمة 

يكنولم الممئلة، والمنتهة الجهمية بدعة حدثت الأموية، الخلافة أواخر 
ذلك(راا.من شيء الصحابة عهد على 

)وفيالحفاظ: تدكره من الرابعة(( والطبقة تراحم آخر في الذمي وقال 
الغزال،عطاء بن وواصل العابد، عبيد بن عمرو بالبصرة ظهر الزمان: هدا 

بنالجهم ان بحراّوظهر بالمدر• والقول زال الاعتإلى الناس ودعوا 
فيان بحراّوظهر القرآن• وحلق هن الرب تعْليل إلى ودعا صفوان، 

حشم.حتى الصفايت، إتياُت، في وتاير المقشر، ئليمان بن محاتل ئثاليه 
بدءهم(رآا.من وحدروا السلمح، وأئمة التابعين علمام هؤلاء على وقام 

اسهية:اتحاتة رابعا- 

كانت،شاملة، متنوعة حئارة، علمية نهضة الهجرى الثاني القرن شهد 
عت،فتومالأول، القرن في المرشدة الراشدة العلمية للحركة امتدادأ 

تخصصاتها،وتحددت، الكها، موتنوعتا فروعها، وازدادت، دائرتها، 

والحواضروالقرى، المدن ودخلت، الإملامية، الدولة أطراف، وء٠تا 
والسادةوالوزراء، والقادة والأمراء، الخلفاء بحملها ؤ وتشرفوالبوادي، 

لهاالأنفس وندرت والقشر. والغني والصغير، والكسر والموالي، 
وتدلوايلوبهم، فأعاروها عظيمة، عناية أولوها العلماء، من كثيرة جماعات 

علىوصبروا المس—اق، وكابدوا ، الصعاب، وتجشموا أموالهم، حؤ لها 
وأئخدوا،وأئهموا داتؤ، الملوهجروا الصعوبات،، تعدبوا واماللأواء، 
لملاقاةعة وامبرحلأت وقاموا والقمار، الفيافي وفهلحوا البلاد، وطافوا 

هئتهاالعلماء هزلأء من جماعة كل وصرفت الكبار. عن والأخذ الأعيان، 

r/_النويث الئنث .نهاج )١( 
المجشهة.من ومقاتل المعطلة، من والجيم . ١٦٠- ا/هها الحفاخل تذكرة )٢( 



الهجرياكرن في الفقهاء LJ_1_ م  ٣٤

فيالتقصير —ا عليه عز أحرى وجمهره لأم، الإمعلوم من واحد إلى 
بتهم،باب كل محي تضرب أن على عزيمتها فحملتها الكثيرة، المعارف، 

بنصيب.فن كل من وتأخذ 
اشكتاب؛ بالعناية وأولاها القلية، العلوم على العلماء اهتمام وانصث، 

الئئةويليه ير. والنفالقراءات، فى كبار أئمة الجاست، هذا فى فبرز تعالى، 
جماهيرقيام من الألباب، يدهش ما المضمار هذا في نجد حيث الشريفة، 

الجمأقبل كما النبوي. الكلمهز بحففل الأثار رواة آية الالأئمة من كثيرة 
والمغازي،النبوية، والسيرة لامي، الإسالفقه على الحلماء من العفير 

والشعر،العربية، وعلوم الناس، وأيام والأحبار والتواريخ، والفتوح، 
كثير.ذللث، وغير والأدب، 

والعزاء،المقشرين، من بأمم الزمن من الجعبة ن.ه همحزحرت 
م

ورواةوالقضاة، والنحاة، والشعراء، والأدباء، والفقهاء، والمحدثين، 
والخهلباء،والمؤدبين، افل، والوغوالمصاص، ار، والأحبازي المغ

والمضحاء.والثلغاء، 

وبحاصةوم، العلؤ تللمن لكثر التصشفج ر وامحتالتد.وون وكثر 
السريع،.الحدسسا 

الحقليهالعلوم التقلية العلوم فرافمت، والحلم، الثقافة ذوحة حت، وان
إلىالاتجاه فكان القرن، هذا من الثاني النصف، في بداياتها كانت، التي 

والرياضيات،كالهلس،، الحلم، واب أبمن كثير في اليونانية عن الترجمة 
الأدب،يترجموا ولم الطبيحة، وم وعلوالمنهلق، والفلمفة، والفللثط، 
بيننشر0 على حريصين العربي، بالأدب معنيين كانوا الناس لأن اليوناني 
المفتوحة.البلاد فى الحربية غير الشعوب 



٠٣٥ الهجرى الثاني الترن عن موجزة جامعة كلمة 

وتنؤعالعفلمة، والمهضة الواسعة، العلمية الحركة تلك على ومساعد 
الكريمالقرآن دعوة مقدمتها في يأتي كئيرة؛ أمور دائرتها؛ واتاع العلوم 

نثرهفي والترغيب العلماء، أن شورفع العلم إلى المْلهرة ئة والف
الأول،القرن فى ار الأمصفى الصحابة ار وانتثكتمانه. من والترهيب، 

-طقاتهم اختلاف على - التابعين من غفيرة جماهير بهم فتخرجنا 
نهناقونع مما عددأ، أكثز وهم التابعين إلى علومهم نقلوا وهؤلاء 

إلىالأندلس من ممتدة رقعة على لامية الإسالمدن وكثرة العلوم. تللث، 
كبيردور لدللث، فكان العلم، ومحللأب بالعالخاء عتئث التي الصين، حدود 

نشرفي العفليم الدور للخلماء كان كما وفورانها. العلمية الحركة نثامحل في 
منابروأقاموهم وأكرموهم، م منهوقربوهم الحلماء، أحبوا حيث العلم، 
علىوحصوهم الناس، وتعليم العلم إشاعة على وحئوهم للناس، هدى 

قامما المرء على يخفى ولا ذللث،، مبيل في المال لهم وبذلوا التصنيف، 
وهيءيهمالعلماء ة وطيعالباب. هذا في يين والعباصالأمويين حلفاء به 
علماءكانوا فقد جد>وته؛ وقوة الحلم ازدهار باب أسأهم من لاكهم وم

بملمونما والترام والزهد والإخلاص الولع من كثيرة درحة على عاملين 
علمهم،ص ينهلون - وحاضتهم عامتهم - الناس عليهم فآمل وبملمون، 

ويعلواالحلماء، ود بوا يكأن بالخلفاء ^ا ا ممبهديهم، ويقتدون 
طاعةالعامة لهم وتلمن الدولة، بزمام يمسكوا أن يتهليحون مهم منزلتهم، 
الخلفاءأن هو وذيوعه، الحلم فشو على اعل. سآخر سست، وثمة ومحبه. 
سظلية درجة على - الغالم، في - كانوا الدولة رحالات وكبار والأمراء 

المؤدبينة إقامعلى م منهالكثير حرص فقد به، ام والاهتمالحلم 
وليأويصبح الابن ذللئ، يئتر فما لتعليمهم، العلماء واستةا.ام لأولادهم، 

بحصكان كما وافر• بحفل العلم من أخذ يكون حتى ة خليفثم للعهد 



٢٦  M الهجريالثاني القرن غي الفقهاء المعدتؤن
♦ا — 

والمناظرةللمذاكرة العالمة ات المنتدية إقامعلى يحرص الخلفاء 
ويرقدها،العلمية الحركة يثري مما ذللث،؛ ونحو الأشعار وتناسي والمباحئة 

ومحئلالحالم، على الحرص في المثل مضرب ذلك بعد الخليفة ويكون 
ونثرْ.طلبه في والقدوة الأسوة وموصغ النفلر 

الاصتاءا ومجالاتهالعلمية الحركة جوانب مقدمة ني وبأتي  ٠٠
تعالى:اف بكتان، 

عنفيه ر الأثويقل ز، العزياب، الكتير نفم علتهلور حيث 
جماعةعن أو عود، موابن عباس كابن الصحابة وبعضن . الق رّّّول 

وقتادةالبصري والمحسن حنر بن وسعد وعكرمة كمجاهد التابعن من 
اللغةمقتضى على يقشرون الحلمام بدأ ثم وغيرهم، الرياجي الحالية وأبى 

الأثر.مع العربية 

القرن:هدا فى الفئرين مثاهير ومن 
^،١٠٣)جتر بن ومجاهد ^، ١٠٢)الهلالي مزاحم بن الضحاك 

بنوقتادة -(، ٠١١٠)التصري والخن -(، ٥١٠٥)عباس ابن مولى وعكرمة 
)ي'أاه(،الرحنن عباد بن إسماعيل الكبير والثدي -(، ٠١١٧)دعامة 
انيالحرا-منلم أبي بن وعتلهاء -(، ٠١٣١)ئجيح أبي بن الق وعد 

البكريأنس بن والربيع -(، ٠١٣٦)العدوى أتلم بن وزيد -(، ٠١٣٥)
٢٢ساJيمانربن ومقاتل —(، ٠١٤٦)ال،كاوبيلاا الم_-ائب، بن ومحمد —(، ٠١٣٩)

الثوريحيي مبن وسفيان (، ٠١٦١)ئدامة بن وزائدة (، ٠١٥٠د )بح

بالكذب.نتهم المتروكين، احد )١( 
)•ْام(سة توفي الثتة، الغب الحاظ حثان بن ئقاتل طقته وفي ئزكه، على نجمع  ٢٢)



٠٣٧ الهجري الثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 

بنالرحمن وعبد —(، ٠١٧٠)الثدي صاحب نصر بن وأشباط —(، ٠١٦١)
بنإسماعيل بن اف عبد بن مروان بن ومحمد -(، ٠١٨٢)لم أنبن زيد 
عيينةبن فيان وم(، ٠٠١٨٩)ا الصغيرر بالثدي المعروف الرحمن عبد 

وغيرهم.(، ٠٠١٩٨)

تلقيهعلى فحرصوا أحرى، جهة من العزيز اش بكتاب العلماء اهتم و— 
أزجهبحفظ واعتنوا أنزل، كما بحروفه وحففله وصبقله وأدائه افهة، مث

ذللث،في وأدنوا عليه، مزيد لا بإتقان ووعوها والشادة، المشهورة الةراءا'تإ 
التابعونحاء ثم ، اش. رسول على غرصوا الكرام فالصحابة أعمارهم، 

يومإلى وهكذا التابعين، على قرووْ التابعين وأم—اع عليهم، فعرصوا 
الدينءيوم إلى التسة هذه وستبقى هدا، الناصس 

الدينالمزاء أئمة من كبيرة جمهرة الهجري الثاني القرن في وبرز 
متهم:العزيز، كتابه بهم اش حفظ 

والحسن(، ٠٠١٠١)"الكوفي وئاب بن ويحيى -(، ٠١٠١)"جتر بن مجاهد 
هرمزبن الرحمن وهمد -(، ٥١١٢)محزف بن وطلحة -(، ٠١١٠)التمري 
كثيربن اف وعبد (، ١٠١١٨)اليحصمي عامر بن اه وعبد (، ١٠١١١)^الأعرج 

(،)"٦٢١٠الثهمئ محئصن بن الرحمن عبد بن ومحمد (، ٠١٢٠)
أبيبن وعاصم بحلفح، ( ١٠١٢٧)العشرة القزاء أحد القعم_اع بن ويزيد 

الا.نييصاح بن وشية (، ٠١٢٨)بعة الالقراء أحد الأتيي النجود 
الأعرجفيس بن وحميد ّ(، )."ااهالثوفي أغثن بن وحمران )."؟اهِ(، 
—(،٠١٤٥)الدمشقي الدماري الحاريث، بن ويحيى (، ٠١١٠٠)المكي 

الكلى.صاحب وهو الهم، وند حديثه تركوا رأ( 



اله>يالأام| اممرن ض اسهاء انمدص ؤ٣٨

المؤيعباد بن وشبل -(، ٠١٤٨)التكوفي الأعمش مهران بن ون—ليمان 
بنوحمزة —(، ٥١٥٤)التصري النحوي العلاء بن عمرو وأبو -(، ٥١٤٨)بعد 

الهمدانيعمر بن ي وعي—(، ٠١٥٦)بعة الالقزاء أحد الزيات حبيب 
بنوالئمصل —(، ٠١٦٥)المكي مثكان بن ومعروف —(، ٥١٥٦)ال\5وفي 
ئممأبي بن الرحمن عد بن ونافع -(، ٠١٦٨)ازكوفي الصبي محمد 

-(،٠١٨٠)المدني كثير أبي بن جعفر بن ماعتل محام-(، ٠١٦٩)المدني 
—(،٠١٨٠)م عاصصاحب الكوفي الأتيى ليمان مبن وحمعى 

بنعنى بن ونليم (، ٠١٨٠)البصري المحوري معيد بن الوارث وعد 
الكائيحمزة بن وعلي —(، ٠١٨٨)الزيات حمزة صاحب الكوفي نليم 

(،٠١٩٣)الكوفي الأتيي عتاش بن بكر وأبو (، ٠١٨٩)الكوفي النحوي 
المتوكلبن وأيوب (، ٠١٩٧)بورش المعروف المصري معيد بن وعثمان 
سواهم.وحلى (، ٠٢٠٠)البصري 

الشريف:الحدي٠ث، وأما  ٠٠
ونقلوهاوأكملها، العناية أتم . اف، ول رصبئنة العلماء اعتنى قد 

علىوحرصوا سمعوها، كما وأدوها ووعوها، وحففلوها تلف، عن حلفأ 
ئتعواما على الأمر بادئ في واعتمدوا الرحال، أقوام من الحديث، تلقي، 
حواومحا والتصنيف،، بالتدوين حمقهم ولقوا نم الوييؤ،، الحففل من عليه 

بالأحداد،الأحفاد وا وألحقوالأعيان، الشيوخ إلى ورحلوا الملاد، في 
عديالة،وجوه من وحزحو٥ كثيرة، رق حلممن الواحد الحديثح فأحدوا 
ألفاظه.وحزروا نتقه، وصبتلوا من.اكرئه، وكرروا 

وسعارهمبالإسناد، العلهاء امحم والدلول الصغجج الناش ركبا ولما 
قال:الفالمانئ إّحاق، أبو إبراهيم رواه فيما ( ٠١٢٤)الزهري الإمام قولت 



إ١لهجري الثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 
٣٩

بنحاق إمعند كان أنه م، حكيأبي بن عئثة حدثن—ا نقية، )حدثنا 
قاليقول؛ دزوْ أبي ابن فجعد الزهري، وعنده دزوْ، أبي بن اش همد 

أبيبن يا اه قاتلك له فقال ه،اف رسول قال .، اض رسول 
لهاليس بأحاديث ئحدئنا حديئالث،، ثني لا إ الق؟ على أحرأك ما هزوْإ 
أ'زمة(رأا.ولا حفم 

أوحلثنا فيه ليس حديث ركن —(؛ ٥١٦٠)الحجاج بن عبة ثوقول 
أحسنا،ضوخثونقل(ص.

الإسنادولولا الدين، من )الإّناذ -(: ٥١٨١)المبارك بن ض عبد وقول 
يعني:الموائم؛ وم القوبين )بيننا ه: وقولاء(. ثمجا اء ثمجن لقال 

الإسناذ(سم.

عنوفتشوا الرواة بأحوال الأئمة اهتم الأتار، انيد بأنالعناية ومع 
والمجروحيناء الضعفأحوال وا وبثنوعدلوا، فجرحوا الرحال، 

الثاني:القرن في الفن هدا أئمة من وكان رحالهم، وانتقوا والمجهولين، 
بنووكثع -(، ٥١٧٩)أنس بن ماللث، والإمام -(، ٥١٦)*الحجاج بن ثعة 
بنالرحمن وعبد (، ٥١٩٨)القطان س—عيد بن ويحيى )م\\راه(، الجناح 
وأصرابهم.—(، ٥١٩٨)عنئنة بن وسفيان (، ٥١٩٨)مهدي 

عنيسألون يكونوا )لم (: ٥١١٠)سرين بن محمد الجلل التابعي قال 

عزا.كتابنا من الزمري ترجمة ني تخريجه تتمة وانظر؛ ٦، ص للحاكم، الحديث علوم معرفة )١( 
الحديث••تردلث- غردة أبي وابن 

٠٥٩ص التحصيل، جامع ا/اهب، عدي لابن الكامل ، ٥١٧ص الفاصل، المحدث )٢( 
للشيخالدين من الإستاد وانظر: ٦. ص الحديث، علوم معرفة ، ١٥ص مسالم، صحيح مقدمة )٣( 

٠٢١—  ١٦ص غدة، أبو الفتاح عبد 



الهجريالثاني الترن في الغتهاء المعوتؤن 

الئنةأهل إلى هثنقر رجالكم، ن تثوا قالوا: الفتنه ونمت فلما الإسناد، 
حدثهم(رار-؛3j Lفلا اليع أهل إلى وينفلر حديثهم، فثوحد 

ومالكا،وثعبة، الثوري، مفياف )سألت القطان: سعيد بن يحيى وقال 
فتسألنيالرجل فيأتيني الحديث، في ثبما يكون لا الرجل عن عيينة، وابن 
شت(رآ/ليس أنه عنه أَح؛ر قالوا: عنه؟ 

وظهورالنحل، وتعدد البيع، وكثرة الأهواء، وديؤع الفتن، انتشار ومع 
مظلةإلا به ا تربعلهولا الإسلام، فى ابقة بئعرفح لم غريبة عناصر 

علىوالحقد لام للإسالكيل يضمر وهي تحتها، انضويت، التي الخلافة 
المكذوبودش ه، اش رمول على والكذب الوصع حركة قويت مبادئه: 

نن،الئمن الئابت، بالصحيح حلهلها ومحاولة المرويان من المختلق 
المكذوبة،الأحاديث، لتزييف والجهابذْ العلمام فنهد الناس. على لتروج 
الوصاعين،الكذابين ا رواتهأحوال وتبيين الوصوعة، الأحبار وهتلثإ 
منوالصحيح المردود، من ول المقبفمئزوا تعالى، اه لدين حدمه 

ربانيةمنحه الأئمة هؤلاء عمل فكان الثمين، الدر من والحزن الشقيم، 
حمقإي تعالى؛ افد كتاب حققن فى به موعود لأمر وتحقيقا الأمة، لهذه 

العزيز.للكتاب هوحففل الئنة 

فقالعنقه، بضرب فأمتر زئديقا، الرميي هارون )أحذ عنثة: ابن قال 
متالئج.العياذ أريح ال؛ قالمؤمنين؟ أمير يا عنقي تضرب، لم الزنديق؛ 

كلها،- ه - اش ول رسعلى وصحتها حديث، ألف، من أنت فاين قال: 
مناه عدؤ يا أنت فأين قال: ؟إ . اش رسول به نقى حرث فيها ما 

.١٥ص لم، مصحيح مقدمة )١( 
.١٧ص نم، مصحيح مقاومت )٢( 



الءا؛ميالثاني القرن عن عوجزة جاسة ممة 

حرفأفثخرحانها ينحلأنها المبارك، بن اش وعبد المراري إمعحاق أبي 
حرفا(ص؟إ.

الحديث،وسميع العالم طاو_، على والأمراء الخلفاء من كثير حرص و- 
نشره:على العلهاء وحثوا عليه، أبناءهم وحثنوا 

مجتهد.فقيه حاففل، إمام القرن، هدا علماء رأس العزيز عبد بن فغمر 
داود.أبو له روى المهر الأمير المللث، عبد بن ومسلمة 

أعلمالمنصور )كان الصولي: بكر أبو فيه قال المنصور جعفر وأبو 
بهللبه(أآا.مشهورأ والأنساب،، بالحديث، الناس 

فقالأهاله، ه ومجالالحديث، بهللم، الهدي ابنه المنصور وأوؤتى 
يحدثلئإ؛من الحل.يثا أهل من وعندك إلا مجلس—ا تجلس لا بني ريا له؛ 

يكرههولا الرحال، دئران إلا يحبه لا يكز الحديث، علم قال؛ الزهري فإن 
؛.زهرْ(أ أحو وضيق مويثوهم، إلا 

ركنت،قال: الأصبهاني حمدان عن »الجغديادتخ((ر؛؛، في التعوي وأحرج 
يلتفتفلم حديث،، عن أل وسفاسقني الهدي، ابن فأتاه ريلث،، ثمعند 

ولكنلا، قال: الخلفاء، بأولاد تخم، تكأنلث فقال: فعاد، أعاد ثم شريلن،، 

محيروالذهبي: ا ١١٥/٤مخممهره عساكر: ابن الفزاري: إسياق أبي ترجمة في الخر هذا ذكر )١( 
وذكرهالتهذيب تهذيب حجر: وابن الحماظ تذكرة النبلاء أعلام 

,٢٩٣صن الخلفاء، تاريخ الرشيد: هارون ترجمة ش السيوطي 
٠٢٧٠ص الخلفاء، تاريخ )٢( 
^١٣٦٠)أحداث ,< TIU/Vالمطلم في وبنحوه والنهاية الداية )٣( 
عبيدبن الجند بن علي الخن أبي بغداد سند الحجة للحافظ حديثيه أجزاء الجعديات: )٤( 

محققة.ااأالجعدياتff ظّعتا وفد -(. ٠٢٣٠)سنة المتوفى البغدادي 



الهجريالثاني القرن غي الفتهاء الحوثؤن م  ٤٢

فقالمحال، نم ركبتيه على فجثا يضيعوه، أن من أهله عند أزيد العلم 
الراوم(راا.يطلب هكذا شريلث،: 

ا.ءنهر وروى الحديث،، روى الخليفة والمهدي 

إلاالعلم طلب في فثل رحلة لطك أن أعلم )ما الفاصل: القاصي وفال 
علىالموطأ لطع والمأمون الأمين بولديه رحل فإنه يد، للرش

ا.المصريين(؛ حزانة في الرشيد بسماع الموطأ أصل وكان • لآئزف؛< ماللئ، 
والبلدانالمدن في المحدثون وكثر الأمصار، في الحديث، وانتشر 

والكوفة،ة، النبويوالمدينة ة، المكرممكة رأسها: وعلى لامية الإس
الخرب،وبلاد ومصر، وفكلين، وبغداد، وحمص، ودمشق، والبصرة، 

كثير.وغيرها وحراسان، وهزوين، وجرحان، واليمن، والأندلس، 
والمحدثين،الحماظ من كثيرة بامم وأطرافها الدولة حواضر وءجنإ 

القرن.هذا في لهم ترحمتا الدين الأئمه هؤلاء: أعيان ومن 

شجرتهوأصح<تؤ عثليمة، فورة الفقه شهاد العصر هذا وفى  ٠٠
الظلال:وارفة ضخمة 

واحتهاداتوفقههما والئنة الكتاب علم التابعين علماء ورث فقد 
وأفضيتهموأراءهم احتهاداتهم ذلك على وزادوا وفتاواهم، اكحابة علماء 

التابعض،أتاغ بعدهم من جاء ثم وقضايا• حوادث من زمنهم في وقع فيما 
وغيرهم،السبعة الفقهاء من التابعين فقه وحمحوا قبلهم، مى علم فأحذوا 

٠٢٧٥ص الخلفاء، تاريخ )١( 
.٢٧٩-٢٧٨ص الخلفاء، ^ )٢( 
.٢٩٤ص الخلناء، تاريخ )٣( 



٠٤٣ الهجري القرن عن مؤجرة جامعة كلمة 

علهيبنون مرحع أكبر جمعوها التي اوى والفتبالأحاديث لهم فكان 
فتكونتفيها؛ واجتهدوا ووقاغ أحداث من حد فيما فطروا اجتهادهم، 

ممتدةمتفرعت واسعة الفهه ذوحة وأصحت صخمة، فقهية ثروة ذلك من 
الثمار.ضوعة الظلال 

فيد-خاوت، التي والشعوب الأمم وتنؤع الفتوحات، فسأكثرة ذلك ومع 
وافتحاموعقولهم، ومحليامهم بيئاتهم واختلاف حياتهم وتعقد اش، دين 

الهلريفةوالقضايا تزداد، الوقاغ أصبحت ثيء؛ كل الحضارة 
منتنوعأ وأغزر عددأ أكثر الأحداث ولمك القضايا وهده تتنؤع، 

الثّرعحكم عن يبحئوا أن المجتهدين الفقهاء على لزاما فكان النصوص؛ 
لحدث.حادثة كل في 

أقوالثم وسنة، قرآن من النهش هو الاجتهاد عليه يعتمد كان ما وأكثر 
لئعطوانظاترها، من الأشياء تقريب في اجتهدوا ذلك يرذ لم فإن الصحابة، 

ظهرتإل نص، فيها التي شبيهتها حأكم نص فيها يأت لم الني الواقعه 
القياس.أمر أول ^ا وكان واضحة، مشتركة علة بينهما 

سبيلسلكوا ممن المجتهدين بين الخلاف يقع أن الأمور بدائه ومن 
فيالمجتهد مع المجتهد حلاف باب من لأنه فيه معن.ورون وهم الشنة، 
ووفرةعدمه، أو وثبوته ضعفه، أو الال.ليل وقوة والأستنيامحل، الفهم طريقة 
أنالجمع ورغبة والعرف. والمصلحة البيئة ومقتضيات قلتها، أو الأدلة 
أجران،فله اجتهاده في منهم أصاب فمن تعالى، الق يرضي ما إلى يصلوا 

أحر.فله أحهلآ ومن 

الفقهيةالمازاهب نشأة — الفقه بشأن — القرن هدا يميز ما رز أبو— 
أبوالإمام الملة فقيه ه مجتهديوأكبر الحنفي المذهب ولد ففيه الثلاثة: 



الهعرىالثاني القرن مي الفقهاء انميويؤن ،  ٤٤

الإماممالك فيه ر الأكبوالمجتهال المالكي والمذهب —(، ٠١٥٠)ة حنيف
(.٥٢٠٤)الشافعي للإمام القديم المدهب فيه ولد كما (، ٥١٧٩)

مدهبهم:لي نم ومقلدون أتياع لهم كان الذين الاجتهاد أئمة ومن 
نحومذهئه امتمؤ (، ٥١٥٧)الأوزاعي ■ممرو بن الرحمن عبد الإمام 

نمالشام أهد ركان ))التذكرة((: من ترجمته في الذهبي قال ّسةراا. مئتي 
به،العارفون فني نم الدهر، من مدة الأوزاعي مذهب على الأندلس أهل 

ائلمروله ))الق—ير((: في وقال الخلاف(. كتب في يوجد ما منه وبقي 
مذهبله وكان الكبار، الكشب، فى موجودة وهى بها، ينفرد حسنه كثيرة 

٠٢هني(ر شم الأندلس، وفقهاء مدة، الشام فقهاء به عمل مشهور، مستقل 
ترجمةفى الذهبي ال قراا'اه(، الثوري فيان سالمجتهد والحاففل 

أصحابهوتلاشى مدة، الأوزاعي مجدهن، اشتهر روكن.للث< ماللثج: الإمام 
هذهإلا اليوم يبى ولم سمينا، مغن وغيرة سفيان مذهن، وكذلك، وتفانوا. 

الأربحة(ر"اا.الذام، 

مختلفقي المقهاء ة الأى<_من الفقير الجم القرن هذا في ظهر و- 
قمتهم:الأمصار، 
بنومحالم (، ٥١٠٤)الشعبي وعامر (، ٥١٠١)العزيز همد بن عمر 

بنم والقاس(، ٥١٠٦)ان كئبن ومحناووس (، ٥١٠٦)عمر بن اش عبد 
بنوالحسن (، )^١٠١٥نشار بن وسليمان (، )/١٠١٥بكر أبي بن محمد 

.T/(nاراوي تدرب )١( 
)).V/Uالشلأء أعلام سر ، ١٨٢)/الحفاظ تاوكرة )٢( 
AT/Aاليلأء أيلام محير )٣( 



الهجريالثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 

رتاحأبي بن وعطاء (، ١١٣)النامي ومتثحول —(، ٠١١)*التصري نثار 
بنوحماد -(، ٥١١٧)دعامة بن وقتادة ه(، ١١٥رعتية بن والحكم -(، ٠١١٤)

الزهريشهاب بن ومحمد حنيفة، أبي يخ ش-( ٥١٢)•سليمان أبي 
المصريحبسب، أبي بن ويزيد -(، ٠١٢٦)المكي دينار بن وعمرو -(، ٠١٢٤)
أبيبن وربيعة (، ٠٠١٣١)المدني ذكوان بن افه عبد الزناد وأبو (، ٠١٢٨)

الأنصاريسعيد بن ويحيى -(، ٠١٣٦)الرأي بربيعه الشهور الرحمن عبد 
بنومحمد (، ١٠١٤٤)الكوفي ترمة ثبن اش وعبد —(، ٠١٤٣)المدني 

فيحنيفة لأبي نظيرأ وكان -( ٠١٤٨)الكوفي ليلى أبي، بن، الرحنن، عبد 
بنالملالثإ وعبد —(، ٠١٤٨)المصري الحاريث، بن وعمرو ه، الفق
—(،٠١٥٠)النعمان ة حنيفوأبو —(، ٠١٥٠)المكي حزيج بن العزيز عبد 

بنومحمد ا، حنيفأبي ذة تلامر أكب( ١٥٨)الهديل بن ورفر 
(،٠١٥٩)المدني ذنب أبي بن الحارين، بن المغيرة بن الرحمن عد 

بنعيد وم(، ٠١٦٤)المدني الماحشون اش د عببن العزيز وعبد 
بنمغن بن والقاسم (، ٠١٦١)^الدمشقي التنوح—ي العزيز عبد 
'نعدبن والليث، (، )٥^١١٠الكوفي حول مبن اض عيد ين الرحمن عبد 

الزميعمرو بن اه وعبيد (، )٩^١١٠أس بن ومالك، (، ٠١٧٥)المصري 
المثاركبن افه وعبد (، ٠١٨٠)المكي الزنجي حالي بن ومئلم (، ٠١٨٠)

حبيببن، إبراهمم بن، يعقوب يون—ف أبو والقاصي (، ٠١٨١)المروري 
الأضهانياللام عبد بن والنعمان حنيفة، أبي صاحنؤ ( ٠١٨٢)الكوفي 

حازمأبي بن المرين وعبد الثوري، سفيان مدشبؤ على وكان ( ٠١٨٣)
صاحمبح( ٠١٨٩)الشتبانئ ز الحبن ومحمد ( ٠١٨٤)دينار بن تالمة 

ماللئج،صاحئ، ( ٠١٩١)المصري القاص—م بن الرحمن وعبد صيفة، أبي 



الهجرىالثاني القرن في المتهاء انمديؤن لمي ٤٦

الرحمنعبد بن زياد وشثعلون )'اأ؟ا(ُاا، الأندلس فميه ملام بن وضمحعة 
المصريوهب بن اه وعبد مالك، صاحنر ( ٥١٩٣)الأندلسي اللحمي 

وآخرون.)م>بماه(، 

منكثير حلق بروز القرن هذا قي ة العلميالنهضة مفلاهر ومن  ٠٠
الوعاؤلوكيار والأخبار، والفتؤح والمعاني الئثر وعلماء القضاة، مشاهير 

١^٥^وأعيان والمهثماص، 

المضاة:ما أ- 

القضاة(()رأحبار كتابه في بوكيع المعروف حلم، بن محمد تكمل فقد 
أمصارمختلف في عنه وعزلهم القضاء ولايتهم وتواريخ أسمائهم بذكر 

حيامحلبن خليفة لنا حفغل كما وأقضيتهم. أخبارهم من وؤلرف الإسلام، 
الأحداثعن كلامه نهاية في يذكر حسن، منهم، جماعة أسماء )رتاريخه(( في 

والولاةالخليفة، ذاك ال عمماء أسخليفة؛ كل خلافة مدة في والوقائع 
والخراج،والشرمحلة، الموسم، على كان ومن ده، عهفي والقضاة 

ذللثا.وغير والحجاما، والحرس، المال، وبيوتا والخائم، والرسائل، 

والشير:المغازي أئمة من و- 
بنومحمد )•"آآم(، المذني النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم 

بنمحمد بن بكر أبي بن الله وعبد (، ٥١٢٤)الزهري هاب، شبن منلم 
بنإسحاق بن ومحمد -(، ٥١٤١)عفية بن وموسى -(، ٥١٣٥)حزم بن عمرو 

انثلر:مذهبه. الأندنى ألحل من وأول الأو3اءي أصحاب من وم -(. ٥١٨)•محة توفي ومل؛ )١( 
.٢٤٤ص المشض، جذوة ، ٣٢٤ص الملتمس، بغية 



٠٤٧ الهجرى الثاني القرن عن مؤجرة جامعة كنمة 

المدنيثم الثنيي الرحمن عبد بن ثجيح معشر وأبو -(، ٠١٥١)يسار 
راوي—( ٠١٨٣)الخوفي الثتكاني الفميل بن اه عبد بن وزياد —(، ٠١١)٠^

روى( ٠١٩١)الأبرص الرازي الفضل بن وتلمة إسحاق، ابن عن السيرة 
الكوفيالأموي أبان بن مد مبن ويحيى حاق، إمابن عن المغازي 

واصلبن بجر بن ويونس إسحاق، ابن عن المغازي حمل -( ٠١٩٤)
-(.٠١٩٩)الكوفي 

الناس:وأيام والقمح واكواريح الأحبار رواة من و- 
المعروفمحابور بن وحماد —(، ٥١٤١)^الكوفي الكلبي الحكم بن عوانة 

أحباري—( ٥١٥٧)يحيى بن لومحل محنف وأبو (، ٠١٥٦)ة الراويبحماد 
—(،٠١٥٨)المنتوف الهمداني عياش بن اه وعبد الحديث، متروك تالف 

بننلممى م وأبو -(، ٠١٦٠)بعد البصري القميمي شبية بن وسثيب 
الكوفيالصتي التميمي عمر بن ومحيفج —(، ٠١٦٧)التضري الهذلي اه عبد 

هؤلاء.وغير الرشيد. هارون حلافة في توهي 

والقهثاصر١؛:الوعاظ ص و- 
بنووئب —(، ٠١١٠)بعل الدمشهي نمتم ين ضعي بن بلال 

الكوفيالجدلي خالد بن ومعبد بحلف، —( ٠١١٤)الصنعاض اكماني منته 
ذزين وعمر —(، ٥١٢٦)المصري الشئح أبو سئعان بن ودواج —(، ٠١١٨)

ويشرحهاوالهالحين، النييين بقصص فذكرهم للناس يجلس ذي الالواعظ محو القاض: )١( 
عملوهو والاعتبار، والائعاظ والقدوة الأصوة مواصع على منبها محسيث، مشوق بأملوبث 

رسولهوشنة اش بكتاب عالما له المتصدي يكون أن بشرحل فاعله، عليه يثاب ٧^ سائغ 
التيالباطلة والحكايات الخرافية والقصمى الموصوعة الأحاديث روايه ويجتشب، الصأحي«حة، 

والشنة.الكتاب به جاء ما تتافص 



الهجريالثاني القرن في النتهاء انمتدمن ٍ  ٤٨

مودودأبو ليمأن نأبي بن العزيز وهمد -(، ٠١٥٦)الكوفي الهمداني 
وابن—(، ٥١٧٢)المرة أهل واعفل المسرى وصالح (، ٠٠١٦٢)المدني 

بنر وبث(، ٠١٨٣)الكوفي صبيح بن محمد الوعافل يد مالثماك 
أو ١٩٩)الغنزي حاتم بن وثار .(، ٠١٩٦أو  ١٩٥الأفوْ)التضري 

وآخرون.(، ٠٢٠٠

كماأنمها، كبار يدي على القرن هذا في الذروة العريية وبلمت،  ٠٠
 sوأعلامه:الشعر فحول من كبيرة ءلاتقة فيه ءلهرمت

وعلومها:واللغة النحو رؤوس من ف— 
منأولت —( ٠١١٧)النحوي التصري الخصرمي إسحاق أبي بن اطه عبد 

الآصمعيشيخ ا )هةاه(ل الثتنري الثقفي عمر بن وعيمى النحو، نعج 
والعربيةالقراء شيح العلاء بن غئرو وأبو وستويه، أحمد بن والخليل 

)نحوالأعور النحوي الثصري الأردي موسى بن وهارون —(، ٠١٥٤)
اللغةأئمة من بحلف، ( ٠١٧٥)المزاهيدي أحمد بن والخليل (، ٠٠١٧٠

فقيلبن والنصر سينويه تاذ وأمالعروض علم ومنشئ والأدب 
العربةح سالكسر الأحمر المحّله عبد ين الحمد وهمد والأصمعي، 

فنتربن عثمان بن غمرو ر بثأبو وسويه سيبويه، به تخرج ( ٠١٧٧)
وحجةالنحو ام إمالذروة، ذروة وهو ( ١٠١٨٠)التصري نم الفارسي 

إمامالممتري الفئتي حبيب بن ويونس ّنة، أربعين نحو عاش العرب، 
٠)النحو  وأبو(، ٠٠١٨٧)النحو يح شالكوفي لم منبن ومعاذ (، ٠١٨٣

انظر:(. ٠٠١٦٠)بمد إلى عاش أنه الذمي ويرك، وغيرهما، حنكان وابن القمظي أرحه هكذا )١( 
.Y«>/Uاكلأء أعلام سير 





الهجرىالثاني القرن في النتهاء اومحد،من 
 •— ٠——٠

ثوبانبن أبرد بن الرماح مثادة وابن والفصاحة، واللغة الشعر ذمنا الخليل: 
الدولتينشعراء من هجاء، رقيق فحل، شاعر )؟؛اه( العطفاني الدبياني 
التوامحييونس بن عمر بن حماد المملق اعر والسسة، والعبامحالأموية 

للأمةوأبو بحلمإ، —( ٠١٦١)عجزي بحماد المعروف ال؛كوفي أو الوامعلي 
الظرف،أهل من مطبؤع —اعر ش —( ٥١٦١)مولاهم الأمحدي الجون بن رئي 

الناسأشعر ( ٠١٦١)^الضرير النصرى بزي بن وبشار والمجون، والدعابة 
الجمترييد والبيت،، ألف ر عثثلاثة من نحوأ شعره بالغ وقته، في 

لكنهالدروة في ئهلمه رّام\اه( الجمتري يزيد بن محمد بن ماعيل إمح
الخنفتةابن محمد برحعة ويومن الأرواح، بتناصح ؤيقول حلي، رافضي 

النهريعام بن لمة مبن علي بن إبراهيم هرمة وابن الدماره، إلى 
بنيحنى بن ئليمان بن وموان الدولتين، شعراء من مقلق شاعر -( ٠١٧٦)

حمادبن عمرو بن وتلم عراء، الشرووس من -( ٥١٨٢)حمص—ة أبي 
(٠ ديوانابثمنه واشترى مصحفه ^٤ لأنه الخاسر بتلم ويعرف ( ٥١٨٦

بنوبكر بزل، بن ار بثتلامذة ومن الشعراء فحول، من القيس لأمئ 
الأحنف،بن والعباس حنيفة، بني فرمان من غزل شاعر —( ٥١٩٢)الئهلاح 

٠)التئامي الخنفئ  الماس،أغزل البحتري: فيه ال ففائق، غزل له ( ٥١٩٢
شاعر-( ٥١٩٦)الحزاعي ززين بن اه عبد بن علي بن محمد الئيص وأبو 

بنالخن نواس أبو الشعراء ورئيس الئزاعي، دعبل عم ابن وهو مطوع 
٠)مولاهم الحكمي هانئ  حميعفي نظم عمره، في العراق شاعر ( ٥١٩٦
حدأ.كثير هؤلاء وغير الشعر. أنولع 

العيية،بعد وسيعود بمث لم •حئ الحنفية ابن محمل أن زعموا الذين الكبمانتة مدهب وهدا )١( 
وتحريفا.صلأل وهدا 



٠١^ ١^^، الثاني الترن ءن ب' "* ١٩■_

التددبن؛
الأمصارمختلف في اغ وشالقرن هذا في كثر فقد التدوين ا أم

ير،الشفي العالماء فمنف المختلفة، العلوم وثمل لامية، الإم
ازيومخه، والفقوالحدين،، ؤخ، والمنوالماسح والقراءالتا، 

واللغةوالرقائق، والزهد، والفتوح، والتاريخ، والمسر، ه، اه ول( رم
ذللئ،.وغير والمحو، 

مصنفات؛فى وجمعه الحديث، بتدوين اشتهر وممن 

بنومحمد ة، بمك-( ٠١٥٠)جزيج بن العزيز همد بن الللث، عبد 
بنوسعيد باليمن، ^ ١٥٣)راشد بن ومعمر بالمدينة، -( ٠١٥١)إسحاق 

(٠٥١٥١)^الأوزاعي عمرو بن الرحمن وهمد بالصرة، -( ٠١٥٦)عروبة أبي 
بالدية،( ٠١٥٩)ذنب أبي بن الرحمن همد بن ومحمل بالشام، 

بالبصرة،( ٠١٦٠)الخجاج بن وشعبة بالبصرة، ( ٠١٦٠)ضبيح بن والربيع 
(٠٠١٦٧)تالمة بن وحماد بالكوفة، ( ٠١٦١)الثوري سعيد بن فيان وم

بالدينة،( ٠١٧٩)أس بن وماللث، بمصر، ( ١٧٥)سعل بن والأشث، بالبصرة، 
بواستل،( ٠١٨٣)بشير ين وغنيم بحراسان، ( ٠١٨١)المتارك بن الله وعبد 

(٠١٩٧)وهجا بن اش وعبد بالري، ( ٥١٨٨)الصبي الحميد همد بن وجرير 
وغيرهم.بمكة، ( ٠١٩٨)عيينة بن وسفيان بمصر، 

المتناسبةالأحاديث، يصغون أنهم الحديث، جمع في طريقتهم وكانت 
بعض،إلى ا بعضهالأبواب، من حمله يضمون ثم واحد، باب في 

الصحابةواو بائالأحاديث، ويحلفون واحد، مصنفا في ويجعلونها 
مثل:عناوين هذه الأولى الصنف-ات، حملت، د ونالتابعين. وفتاوى 



٥٢  m الهجريالثاني القرن في النتهاء المحديؤن

الأجزاءمن ا مادتهوجمعث وزجاهع(، ورموغا( ورئس( رمحنف( 
اكنيم(لاا.مرحلة قبل ذونط التي والصحف 

العقلة:العالوم وأما 
ولماأمية، بني عهد في كبير حمل لها يكن فلم الترجمة جهة ن م- 

وجالينوسأبقراط كتب بعص العربية إلى لرحمت العبامئة الدولة جاءت 
))كليلةكتاب الئقئع ابن ونقل ة، الهندصفي إئليدس وكتاب الطب، في 

الرشيد.هارون عهد فى بالترجمة العناية وزادت ودمنة({، 

وصفوامهمة، برحلأت الرحالين من كثير قام الجغرافية: مجال في و- 
على_ا مؤشسأدقيقا وصفا ا إليهاحتلفوا التي البلدان في ثماهدوْ ما 

الأقاليممن لكثير مشاهداتهم حلاصة هي جيدة ثروة وحلفوا المشاهدة، 
الهندإلى الرشيد عهد في رحلاتهم وصلت وقد والبلدان. والخمالك 

جلياطهر لم الثروة هذْ لكن كوبا. إلى بحرأ ووصلوا والصين، وسيلان 
الثاني؛العباسي الحصر في إلا 

بينملحوظ مكان لها يكن فلم والكيمياء، والريامحيات الفللئ، علوم ما أ- 
ازدهرتلكنها الأول، العباسي العصر في الملمون بها اشتغل التي العلوم 

حتان.بن جابر القرن: هدا في المشاهير الكيمياء علماء ومن ذللتا. بعد 

الأطباء،فشجحوا الهلبية، العلوم ونشر بالهلما يون العباساهتم ما ك- 
المؤتمراتعقد إلى ودعوا والختشفيات، الهليية اللءارس وا وأس

ه•)،ص لياض، اكشر؛ع في ومكانتها ثة الئ، ٢٤٤ص زهو، ابر لمحمد والمحديون ين، الحل• )١( 
الخلمإ،عجاج لحمد الحدين، أصول، آ•"{، - •٣ • ص للعموي، الخشننت الئنث تاريخ يي بحولنا 

.١٦٦-  ١٦٥ص الأولى، الجزء الأولى، الجااLن - سزكض لفواد الربي التراث تاريخ ، ١٨٣-  ١٨٢ص



موا

٠٥٣ الهجري الثاني الترن عن موجزه جام،ة كنمة 
^سسسسسسسصأ ""٠ -٢' —ِ- ّ - __سّّّّءسّء-ّسّسءِمء_-__سءءسسِس-ء—-سس-ّ-- _َ ّ__ّ_س___ّ_ِ_ِِ. ّ ِّ ِ ّ _س_^__سءّ_ِِ 

ومأوىللعميان، تثمى م بساء المتصور جعفر أبو ر أموقد الطبية. 
الرشيدهارون شيد كيلك بغداد. فى للعجائز، وملجأ للمجاذيب، 

العلمية.بالمولفات وزوده الهلب، لتعليم كبيرا نشفي م

الأقتم،اديا؛ا.وانه1أة الهانئ النهتام حامسآ- 

بينالتوازن تحقيق على اّلية تها سيامفي ة دولكل تعمل  ٠٠
بيت١١فانشات هدا، في رائد دور الإسلامية وللدولة ومصارفها، مواردها 
وزيرصلاحيات ولصاحبه عصرنا، في اّلية(( ))وزارة يثبه الذي اّل(،( 
ومهامه.اّلية 

هي:بالأموال المال ببت، تمد التي والوارد 
علىيفرض الحاصلان،، أو اّل من معين مقدار وهو ايحرنج؛ - ١ 

علىيمها تقعن الخليفة غد.ل إذا عنوة، الملمون فتحتها التي الأرصن 
عنالمحاربين يعوض أن بحد المسلمين، مممالح على وزممها المحاربين، 

ترصيهم•يأو فيها نصيهم 
الخلينعلى بها اض أفاء التي الأرض عن ا' أيضالخراج وينحي 

معلوم.بحراج فيها يتركوهم أن على أهلها وصالحوا فملكوها 

عليهايفرض لا التي، الأراصمح، وهى العشرية؛ الأراضي، مورد وهناك 
ؤوغلاتها ثمارها عشر أصحابها عنها يل.ني ؤإنما الحراج، 

سلعمن العنر يوحد أن اّلي النفلام هدا ومؤدتم، العثور: — ٢ 
شرمحلإذا الإسلام دار إلى الحرب دار من بها يقدمون التي الكفار تجار 
عليهم.ذللث، 



الهجريااثانى >^( ٥١١في الفقهاء المعدتؤن ،  ٠٤

"ا_الز5اة.

الجزية.- ٤ 

والغنيمة.الفيء - ٥ 

وفاصقالمال بيت بها امتلأ طائلة أموالا الوارد هذه ذرت وقد  ٠٠٠
علىعملوا حيث لمين، المصالح في الخلفاء ووظفها الدولة، حزائن 

والتجارة،والصناعة بالزراعة فاعتنوا الاقتصادية، البلاد بشؤون الاهتمام 
ذكرحتى الحاجيات، أمعار ورحصستح اقتصادي، رحاء في الناس وعاش 

المصور:جعفر أبي زمن في رأى أنه عيان شاهد عن البغدادي الخليب 
بدرهم،زئلأ عشر تة م والزيت ذواننرر،، بأربعة والحمل بدرهم، الكئش 

ءجس-إأحبر وهدا ا، إلحر بدرهم••• أرطال ثمانية والثمن 

الزراعة:فمي - ١ 
التؤعر حففي ونشطوا بالزراعة، ي العباسالحصر اء حلف^^، 

علىالفرانبإ عبء من وحمفوا والقناطر، ور الجؤإقامة والمصارف، 

الل،ولة،أرجاء مختلفا في الحنطة وررعتا بها• إرهاقهم وعدم الزارعين 
والنخيل،والأرز، والشعير، الارة، زراعة هناك كانت، كثيرة أصقاع وفي 

والتوتوالكتان، والمئن، والتوابل، الكر، وقصب والزيتون، والفواكه، 
•ذللث، وغير القز، دودة لتربية 

•والأغنام والجواميس كالأبقار الواشي بتربية واهتموا 

الدرمم•ندس وص؛ ذابت، جمع )١( 
.V'f\بغداد تاريخ )٢( 



٥٥إالهجري الثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 

فغنواالأول، ي العبامالعصر حلفاء من كبير اهتمام لها كان كذلك 
والنحاسالفضة استخراج وتم المعدنية، روة الثموارد نعمال بام

،الخزفتخرجوا واسوحرامحان، فارس مناجم من والحديد والرصاص 
منوالشل والقار فارس، شمال من والكتريت، واJلح تتريز، من والمرمر 

التؤزج.بلاد 
بصناعةر ومموالزجاج، ون الصابة بمناعالبصرة تهرمحت، وام

للورق،ممانع وأننشت، الحريرية, الأقمشة بصناعة ودمشق المنسوجات، 
الموفية،والنسوجامت، والستور والمهل، والجاد ، والاظانس والحرير 
والعقاقير.والزيت،، 

بغدادواشتهرت الشام، بلاد في ، والخزفالزجاج صناعة وازدهرت 
والبزازين.والنجارين الحدادين أسواق فيها وأقيمت بالمحياغة، 

عرفت،التي الحرب وآلاتر والراكب فن للمصانع هناك كان كما 
العمر.ذلك، فى 

التجارة:وأما - ٣ 
ثلمرقفي والمحاظ الأبار الخلفاء أقام حبش، ننلها، ئهالت، فقد 

منالمراحل لحماية الأسامحليل وبتوا الثغور، في المنائر وأنشووا القوافل، 
وكثرت،للملاحة، ة الأقنيوحفرت العلرق، ومهدت اللموص، غارات 

دويلأتوأقيمت، الإسلامية، انمولة مدن ، مختالفش التجارية واق الأم

حرير•من ثج نالأطلس؛ )١( 



الهجريالثاني القرن غي المتهاء ا ؤ٥٦

التجارةتبادل في الوسيط بدور تقوم ومقئثة، الأندلس وقي مصر غربي 
أئه|اكنةميناء من المتوسهل البحر تقتلع المن وكانت والغرب، الشرق بين 

يومآ•وئلأين ستة ش غربآ طارق جل لل5، شرقآ 
والشعير،الحنطة، يصدرون الأول العباسي العصر في الملمون وكان 

الصوفيةوالأقمشة والحرير، والزجاج، والكر، والفاكهة، والأرز، 
ذلالث،.وغير والعتلور، والزيتر، والحريرية، والكتانية 

والمدن:الممارة سادسآ- 

الضخمةالكثيرة الماحي وأقيمت القرن، هدا فى كثيرأ العمران حركة نشعلتج 
والحصون.القلاع وبنيت، القصور، وثنيت كثيرة، مدن وأنثئت، الفخمة، 

وزادوترعممع، ونما الأمويض عمر ش الإسلامية العمارة فن وولد 
فأكتست،الحائعلية، النقوش فى وازدهر العباسي. العصر في به الاهتمام 

منعبارة أو الشعر، من أبيات أو العزيز، الكتاب من آيات العربي بالخهل 
والتهئثة.التحية عبارات 

ودحالت،الحرام، الجد رأسها وءالى كبيرأ اهتماما المساحد وأولوا 
جهةعلى يدذ الذي والحراب الماذن منها زيادات المساحي عمارة في 

علىمرفوعة أقواس ذات بالصحن تحيط أروقة وهي والإيوانات الملة، 
والزحرفة.الفن وروعة الجمال في آية احي مهناك وكان أودعائم. أعمدة 

أمثلةومن عفليما، تقدما الأول العبامي العصر في الزحرفة فن وتقدم 
الأربعة،بغداد أبواب على المصور بناها التي الأربع الماب تللثإ ذللث، 
وكانبالذهب،، القثاب ورحرفت، ذراعا ين حممنها واحدة كل مثر وكان 

الخل•على إليها يمحعد 



٥٧إالهجري الثاني القرن عن موجزة جامعة كلمة 

تلكوأعظم بعضها، بناء ؤإعادة وتأسيسها المدن بإنشاء اهتموا كذلك 
—(٠١٤٥)سنة أتت التي بغداد، مدينة القرن: هدا في بنيت التي الدن 

المتصور((،مدينة ور) لام(( ال)رمدينة وتدعى المنصور، جعفر أبي بأٌر 
الخلافة.عاصمة واتخذها 

المعماريالفن عبقرية على اهد شهي كثيرة قصور ستين كما 
حلرقوبخاصة اءس الملكها يالتي العلرق وعمروا الحمية. لث لتل

بهافبني مكة، طريق بعمارة المهدي أمر —( ٥١٦١)سنة ففي الحجيج، 
واستمرالئماح، العباس أبو عمه أنشأها التي القصور من أوسع قصورأ 
سنين.عشر الممل 

الاحتهاعيات:اثحالة سابعا- 

الأعراقمن ^ ١٥حليهلآ الواسعة رقحتها فى الإسلامية الالولة ضمح، 
والحبشي،والرومي، والهندي، ي، والفارسالعربي، ففيها والأجناس، 

وأفكار0وأدابه وتقاليده، وعاداته مآثره منهم ولكن وغيرهم، والبربري، 
الإسلامفضهر حياته، وأسالم-، عيشه وطرق وطيعته ومشاعره، ومعتقداته 

التيالكبرى الجامعة هو فكان لهيمنته، وأخضعها والأمزحة الألوان هذه 
•وشرعها حكمها إلى ويرصخون لوائها، تحنتح ينضوون 

جاءتولما واضحا، بارزأ العربي الخصر على الأمويين اعتماد وكان 
وتصرفواشوكتهم قويت الذين المرس على اعتمدوا العباس بني حلافة 
البرامكة(()روقعة في بهم فبطش أمنهم، الرشيذ فأقلق ة، انمولبأمور 

فعل.ونعما المشهورة، 



٠٨  M الهجرىالثاني المرن هي الفقهاء اسوثؤن

الإسلاميةالحضارة معالم أبرز نوصح مختصرة شاملة حلاصة هذه 
وهيارة، الحفنواحي مختلف في الهجري، الثاني القرن ني 

منالقول ويمكننا القرن، هدا فى للدولة العامة الصورة تبرز بمجموتما 
قوية،متينة عفليمة، حضارة أقاموا قد لمين المإل العرض: هذا حلال 
والقرآنمحها، الإسلام كان مصلحة، نافعة رائدة، رائدة متنوعة، شاملة 

أعظمئركث وأنها يالتها، ومحوقيامها وفحرها عزها ومصيز محوزها 
الأحرىالأمم على واضحة بصمالها ظهريئ، كما التالي، القرن في الأثر 

.وحضاراب١١٢

الكلمة،هده طير تمن إليه قصدت فيما ؤدقتا قد أكون أن وأرجو 

نهدبئهامتتوعة، ذحاتر بطون عن أطرافها وجمعت كثيرة، كتبا ة المقدمهده على طالعت )١( 
فيهاقثيت قد ومادئها رتدئها. ودونت واحتصرلها بينها، والفت شملها ونمت وشيبنها، 

والحلية،العامة الثواريح كتب منها متنوعة مصائر في منتشرة مجبثوئة وص الصفحات، آلاف 
الرجال،وكتب والطبقات، والخاصة، العامة التراجم وكتب الماسي، والتاريخ والحوليات، 

■ذلك وعير المعاصرة، التاريخية والدراسات الحديث، ومجصطلح 
المؤجرة:الكلمة منها استقسث، التي الكشب ومن 

مولدتاريخ الطبري، تاريخ للفسوي، والتاريخ المعرفة خليفة، تاريخ سعد، ابن طبقات 
الكمالتهذيب الجوزي، لابن الختتخلم للخطيب، بغداد تاريخ زبر، لابن ووفياتهم العلماء 
الكبار،القراء ومعرفة الإسلام، ودول والعبر، الإسلام، وتاريخ النبلاء أعلام سير للمري، 
تاريخللصفريا يالوفيات الوافي كثير، لابن النهاية البداية للذهبي، المتة الحفاظ: وتذكرة 
لابنالأندلس عالماء تاريخ للداوودي، المقرين طبقات للسيوطي، الوعاة وبغية الخلفاء 

العماد،لابن الذهب سذرات للقسي، الملتمس بغية للحميدي، المقتبس جذوة القرصي، 
الأحكامحن، إبرامم لحن الماس الإسلام تاريخ ّزكين، لقواي الربي التراث تاريخ 

تواعدللميوطي، الراوي تدريب الصلاح، لابن الحديث وم علللماوردي، الملطانية 
عجاجلمحمد الحديث أصول للماعي، التشر؛ع في ومكانتها الثنة للقاسمي، التحديث 
عدة،أبو الفتاح لعيد الحديث وعلوم الثنة تاريخ مجن ولخحات الدين من الإستاد الخْليب، 

وعيرها.العمري، لأكرم المشرفة الثثة تاريخ في بحوث 



٩هإ الهجرى الثاني ١لقرن عن مؤجرة جاممة كلمة 

ينفعوأن العمل، في والإخلاص القول، في داد السحانه اش وأسألأ 
إسهامآيكون وأن والآحرْ، الدنيا في وناشز0 وفارقه ممئمه الكتايح بهيا 
منالإسلام أئمة سير إلى التعرف، في لهم وهاديا للمسالمين، نافعا حترأ 

أمجادلإعادة نهجهم، على ير والبهم، للاقتداء الفقهاء، المحييين 
اللهمآمين•جديد• من الإسلام 

السيخالستار عيد 





^١القئبإا عامر - ١

w

٦١

عامراتسعي،
.إ*ام()٩١٥ 

ونسبه؛ونسيه اسمه 

أمحالمن محل يار؛ وذو - يار ذي بن عند بن شراحل بن عاير 
اليوفي•الثنبي، نم الهمدائ - اليمن 

همدان.فى وعداده حمير، من وهو 

الجميريعمرو بن ان حتنرله باليمن، جبل إلى إ نوالشعبي؛ 
إليه.ينسبوا وولد.ه، 

بنحتان نزله ثغتئن، ذو وهو بالنمن، جبل )ثعب: الجوهري: قال 
لهم:يقال بالكوفة؛ منهم كان ممن إليه، بوا ينوولده، الجمتري عمرو 

لهم:تقال بالشام؛ منهم كان ومن الفقيه. الشعبي عامر منهم غبتون، ث
كانومن شغ؛ين. ذي آل لهم: يقال باليمن؛ متهم كان ومن ثغنانتون. 

الأذعوب(راا.لهم؛ يقال والمغرب؛ بمصر منهم 

حديث.ما غير في بها مخاطبته وثبتت الجمع، بها كناه عمرو، أبا يكنى 
،٣٤٨- Tiwir  j_معجم ، r-i/vالأنام، ، ٤٣٣الأناب جمهرة ، ٢٤٧- سعد ابن )١( 

\/n\.الدمه شدراتؤ 0/س المثب توضيح ، ٣.١٦/ه١ الأعيان رن؛اثإ آ/حا'ا، اللمابح 



الهعرىالتائي القرن مي الفقهاء البمعوتؤن لإ ٦٢

قال:الشعبي معت )ٌقال: الشتبانى ننيمان حدثنى شعبة: قال 
منقلت: حلمه. وصلوا فأمهم منثوذ، مر على . المي، مع مز من أخرني 
ناسه(ص.ابذ قال: عدو؟ أبا يا هذا حدثك 
وحليثه:صمته 

الحزيلبس صسالآ، البنية، صعيف م، الجنحيف، الشعي كان 
الملئنوة،ويلبس ويعتم، والملحفة، والإزار القميص ويرتدي والفراء، 
بالجناء.ويصبغ 

بطن،في ئوأما له وأخ هو ولد وكان نحيفا، صئيلأ )كان سعد: ابن قال  ٠٠
٠٠الزحم(ر في روحمت، إني قال: صئيلأ؟ نراك لنا ما عمرو، أبا يا له: فقين 

قال:ا الحتحار_ار بن شعسب، بن بكر أبو حدثنا سعيد: بن قتيثة قال 
أبايا أبي: فقال مورد، كتان من إزار وعليه أبي، مع يمشي الشمي ررأيث 
هاهناليس فقال: أليته، على يدْ الشعبي فضرب، إزارك، تجر أراك عمرو، 

فقال:عمرو؟ أبا يا عيك أتى كم أبي؛ له فقال يحمله، شيء 
سبحينابحل. سبحا حمالتك وقد موجعه الموت إلئ ثثكى نفى 

االثمانينار يوئين الثلاث إف كاذبه نفش يا أملأ ئحدثي إن 
)رأيتقال؛ أمحه عن صالح، بن الخن عن الجراح، بن وكع عن  ٠٠

•يردها{ ولم طرفها أرحى قد بيضاء، عمامة الشحمع عالي 

(.١٣٣٦حديث،) y-i/T i.Tiihالفتح انفلر: للخارى. واللفظ تت، والأحمد، احرجه )١( 
القضاةأحبار وانظر: اا/اهآ، عساكر ابن مخمر ، Y1U/Tمعد ابن )٢( 
تصحيف.وهو الحجاب، الحلية: ني )٣( 
.٢٣٢/١٢بغداد -اريخ في وبمحوه  iTtiliالحلية أ/ههآ، معد ابن )٤( 



٦٢إ التنبؤ ١-عابر 

وماالشعبي )رأيت قال؛ يدقر ليثا معت حمإدريس: بن اه عبد وقال 
لحيته(.أو حمرة أشد ملحقته أدرى 

بالحناء(.يصبغ الشعبي )رأيت قال: فطر حيننا دكين: بن المصل وقال 
الشعبيعلى )رأيت قال: الزيات أمية أبو حدثنا _: أيضا - المضل وقال 

أصمر(.حز مثزف 

حضراء(.حز مالئئوء الشعبئ على ررأيث قال: غوو ابن وعن 

ررأيثقال؛ الرحمن عبد بن عيسى أحبرنا موسى؛ بن اش محي وقال 
أصفز(.ؤإزارأ حمراء، ملحمة الشعبي على 

قال:الثكلى شعيب أبي بن صالح حدثنا قال: ذكين بن المقتل وعن 
فىترى ما قلت،: - فراء تمة مشوعليه — الفناء لبس عن عامرأ الت رم

ظهورها(.دباعها ان يرون كانوا باأاس، به لى حشن، قال: لسها؟ 

يصليكان سمور لتاء وعليه عبي، الشعلينا )مدم قال؛ مجالي وعن 
اكُال_،(.حلود في يصلي وكان فيه، 

منأعوذه اكعبئ على )دخلت قال؛ الرحنن عد بن ءلارق وعن 
رداء(اأا.عليه وليس ؤإزار، قميص في بملي فقام به، كان مرض 

وثمائله:سيوله س طرف، 

ويهمرا-بمح، عمل ذا كان آدم، بتي وأذكياء الدنيا، أئمة أحد الشعبي 

ئزبني الذي القوب م )منلزف(: نوله . ٢٠٥- آ'/آءآ معد ابن حعٍعها الأحبار >ذْ أحيج )١( 
وتدمباحة، وهي — الحرير أحن وهو - ؤإبرننم ؤقوفإ من قننج تيامت، الحر؛ رحرا؛ غلمان' 

حيوان)تفور(: مشته. تعريب وهي الفمين، طويل فزؤ رمنثقة(؛ والتابعون. الصحابة لبها 
نمتن•يرو جلب" من بمحد اللحوم، آكلات من ليلي نا-يي 



الهعرىالثاتمر القرن في الفقهاء المعدامن م  ٦٤
^^سسس-_---_سبسسس_سس_.ِسس.„ِ-ِسِب„سسسسا ————٠ 

به،فاستأثر — هو وهو - مروان بن الملك عبد إعجاب على استولى باهر، 
كيففيه تحير كلمه فلما الروم، ملك إلى وأرمله ^٥^٢، إليه بتيه ودفع 

عليهم!الملمون يسخلمه لم 

جهليزيده لا الحالم واسع بالدنيا، زاهد التواصع، حم هدا ح وهو 
الصحابةوبحن، منازلهم، الناس وينزل جليشه، يكرم حلما، إلا الجاهل 
وبنهىبالعروق،، ويأمر والحكام، راء الأموباصح مبغضهم، ويغض 

دعابة.فيه وكانت، المتكر، عن 

ابنْع حؤج من جملة في وكان الكداب، المتنئئ المختار س هرب 
عنه.يغما إليه، واعتدر عليه قدم نم الختملج، على الأشعث، 

بليغة.وحكم وأمثال حنة، أقوال له 

اسلث،:عبد هع 

مروان،بن الللث، عبد على الشعبي )لحل الجوزحاني: رجاء أبو قال 
قال:الحز. الحديث، في إلا شيء، كل من وجمت، لقد ثعبي، يا فقال؛ 

نال:الهموم. به الي تشجون، ذو الحدين، إن المؤمنين، أمير يا نعم 
الجنة،من يقربالئؤ ما العالم المؤمنين، أمير يا قال: العلم؟ ما شعبي، يا 

عواثثؤيعزفالث، ما ال: قالعمل؟ ما شعبي، يا قال: النار. من وساع_ن.ك 
كانإذا قال: عقاله؟ كمال الرحل يعرف متى قال: غتاكؤ. وموام رمدك، 

شانه(راا.على مقبلا زمانه، لأهل مداريا للسانه، حاففلآ 
)وجهعمه: عن الأصمعي، أحي بن الق عبد بن الرحمن عبد ال ون

وخم:روخمت،(: ثرله اا/ا'0آ. عساكر ابن مختمر  ١٩٨- رعاصم عساكر ابن تاريخ )١( 
التخمة.أصابته 



٦٥ؤ ا-عابرادئتبءا 

الأمر،بعض في روم المللث، إلى الش_عبتي عامرا مروان بن المللث، عبد 
فلماقال: لا. قال: أنت؟ الملك بيت أهل أمن له؛ فقال الشعبي، فاستكثر 

إلىرجعت إذا له: وقال لخليفة، رقعة حقله ١^،، عبد إلى الرجوع أراد 
هالْإليه فاذيغ ناحيتنا، من معرفته إلى يحتاج ما جم؛ع وأبلعثه صاحيالثح، 

ذةرْ،إلى احتاج ما ه لذكر الخالك، عبد إلى الثني صار فلقا الرقعة. 
إنهالمؤمنين، أمجير يا فقال: فرجع، الرقعة، ذكر حرج فلما عندْ، من ونهمن 
حملنى،ما أحر فى وكانت، حرجت،، حتى نميتها رقحة، إليلثإ حملني 
فىما _، JLp؟فقال: برئه، ر قام،، ٧١٠١١عبد فقرأها ونهضن، إليه نم3ع4ا 

هدا؟!غيز ذلكت كيف، الرب، من عجبمت فيها: قال: لا. قال: الرقعة؟ هدم 
يغرينيأن فأراد بلث،، حشيش قال: لا. قال: بهن.ا؟ إلي كب لم أفتدري 
ذلك،فبلغ اممتكئرني. ما المؤمنين أمير يا رآك لوكان الشعبي: فقال بفئللث،. 

ذاك(ص.إلا أردت، ما واه أثوة، ه فقال: \س عبد يوكر الروم، مالك 
مروانبن الملك، عبد )أن تلام: بن عمر حدثني عيسى: بن معن قال 

وينجدوا،يمجدوا الشعر علمهم فقال: يودبهم، الشعبي إلى ؤلد.ه لغ 
بهموجالس رقابهم، تثتد شعورهم وجز قلوبهم، تشتد اللحم وأهلعمهم 

الكلأم(لأ؛ؤثتائفوهم الرجال عكة 

وأتانه.وخشيته، تواخعه 

عنيفثعرض الثعبئ، أسأل )كنث قال: ليث، عن معاذ، بن عيسى عن  ٠٠
عناتروون الفقهاء، معشر يا الملماء، معشز يا فقالت،: بالمسألة، ويجتهنى 

معشزيا انملماء، معشز يا الشحثئ: فقال إ بالمسألة؟ وئجنهوننا أحاديثكم، 

.١٩٩ص عام، ابن ^ T\/\yبغداد تاريخ )١( 
ت.يرف  ٤٢٢-  ٤٢١٨القضاة أ-تحار وش ، ٨٧٢■حاديث  TMص النرد، الأدب )٢( 



٦٦  M الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحدثؤن
-,

نحدثكمفنحن حديئآ تمعنا قد قوم ولكنا علماع، ولا بفقهاء نا لالفمهاء، 
اش(راا.حاف من والعالم اش، محارم عن ولغ س الفقيه أنما ممعنا، بما 

قال:الشعبي عن الثمر، أبي بن اه عبد عن الثوري، فيان معن 
صالح(ر^آا.رحل حصين أبا ؤإل عالما، أترك وما بعالم، أنا )ما 

أنيرودذُث، يقول: الشعبي سمعت، قال: حي بن صالح بن صالح عن 
•ءلي(ر" دلا لي لا ئنافأ، بمي من ئجوث 
علمثأثى لم ركني يقول: الشعبي سمعت، قال: معول بن ماللئ، عن 

شيئأ(ر؛؛.العالم هزا من 
فينبغيالحالم، عالي حجة رلانه قال: قاحن، هازا على الذهبي وعلق 

وأنفيه، يخلص ألا مظنة ولأنه وينهاه. فيأمره الجاهل، وينبه به، يحمل أن 
ا.فانية(ر ودنيا رئامة لينال به، ويماري به يفتخر 

روقفن،يقول: الهمداني صالح بن صالح ٌجعت، إدريس: بن اه عبد قال  ٠٠
لهم:قال كلامهم سمع فلما يرونه، ولا منه ينالون وئم قوم، على الشعبي 

ائثحلت؛(ر٦اما أعراضنا من لعزة مخامر داء غين مريئا ا هنيئ

حاجته.عن زدْ جتهه: )تجِهني(: قوله . ١٧٨عساكر ابن الحلية )١( 
المرنة، ١٥٦٢رقم أ/هآ ، ٤٥٢■رقم  ٢٨٣، ٤٤٧رنم ى العلل ، ٣٢١\/>هأ، سعد ابن )٢( 

محمين وأبو مغول،. بن مالكر 'لريق من ؛/١١٣ الحالية في وهو ، ٦٧١أ/أهْ، والتاريخ 
١لأسدي.عاصم ب»ن عثمان 

الحاليةني وهو أ/أآْ، والتاريخ الخرقة ، ٠٣١حديث، \ ii\/الدارُي سنن آ/'ْآ، معد ابن )٣( 
صرمحي >يتا س  ٣١٣؛/

،١٧٨ص  ijSUابن  iirr/rالقضاة أحيار )٤( 
X'T/iالبلاء أعلام سير )>،( 
تلريقأحر.من  X'/fالقضاة أحبار فى وهو ، ١٩٦ص عساكر، ابن أ/اهآ، سعد ابن )٦( 



٦٧ؤ ا-ءابرادث؛بي 

بنمحمد وهب أبي عن المزوني، منصور بن أحمد صالح أبو وقال 
الشعبي:فقال الاس، من ملأ في فشتمه الشعبي، إلى رحل )حاء مزاحم؛ 

لي(سم.ض فغفز صادقا كنث ؤإف لك، اش فغفر كاذبأ كنت إف 
البيت:بهذا الماس أولع من الشمي وكان 

العضبرُوقت في الأحلام إنما الزصا حين في الأحلام ليت 

للاهواء:وبغضه الست،، وآل للصحابة حيه 

-عثمان يند يعني - الأمر هذا وقع مند الماس رتفزق الشمي؛ قال ٠* 
مبغصلعثمان مجت( ال، لعثممتغص لعلي مجب أصناف،: أربعة على 

أيمن غمرو، أبا يا قين؛ كلاهما. لهما مبغص كلاهما، لهما محنا لحلي، 
حمياا(رما.لهما مجن، قال؛ أنت،؟ الأصناف، هذْ 

أتانيالشعبي: عاص لي رقال بشر: بن بيان عن عاصم، بن علي عن 
أتتاأما قلت،: عائشة. من إلي أحلم، المؤمنين أمهات كن لي: فقال رجز 

.)؛زاه رمول إلى أحثهن عائشة كانت( .، اه رسول حالفت( فقد 

واعمنرافضيأ، نكى ولا يتلثج، بيت أهل رأَجئا قال؛ الشمي وعن 
ومااش، فمن حنة من أضابالث، ما أو واعلم حروريا، تكن ولا بالقرآن، 
كانؤاف الإمام وأطع مدريا، نكى ولا لث،، نففمن سيئة من أصابلث، 

حبشيأ(.ءثاسأ 

.١٩٣ص عام، ابن )١( 
الدارس.لمكن والم، . ١٩٤ص U/، ابن ، ٣٢٧الحالة،/)٢( 
.٣٢١الحلة؛/وانتلرً ، ١٨٢ص صام، ابن )٣( 
ستف.ثقة الاحمسى، هو بثر: بن وبيان( المستدرك )٤( 



٦٨  M الهجريالثاني القرن في الفقهاء الموثون

مرحتآ(رإا.نكى ولا الشبهات، عند )وقفئ، قال: بمعناْ حديث، وفي 

اهري«ة:أحلاقه ومن 

الشعبيعن حصين، أبي عن سفيان، حدثنا دكين: بن المصل قال  ٠٠
النار(رأآا.إلى  ojliapقاذة قد مى كم حماو، بول في عطس أن رلودديث، قال: 

قرابةذو مات رما قال: الشعبي عن مالم، بن إسماعيل عن هشيم، عن 
حلنت،ولا قئل، لي مملوكا صربت، ولا عنه، وقضيت إلا يئن، وعليه لي، 

الاس(رم.يفلر مما شيء إلى حنوتي 
ركنتقال: الرحنن عبد بن ءلارق عن إسحاق، أبي بن يونس عن  ٠٠
فدعاالتجلي، جريربنيريدينجرير جاء إل الشمي، بات على حالما 

لهفدعومثؤ الغلام هدا وحاء أشياخ، حوللثؤ له: فملنا بومادة، له الثعبي 
أثاثمر)إذا وقال: ائه، وملجده ألقى . اش رسول إف نحم، قال: بوساده؟ا 

قاهمئوة((ص.قوم كريم 
عنأذاك ئ\كفث، أن الجوار حمن رلمى قال: المعبى عن مجالي، عن 
الجار(رْا.أذى على تصبر أن الجوار حن ولكن الجار، 

.٢٤٩— نحوه: سعل ابن وعند اا/ههآ، عساكر ابن مختصر ، YAo/Yمعين ابن تاريخ )١( 
 )Y(.ابنسعدا"/اهآ

.٢٩٩- البلاء أيلام سر )٣( 
٢٨١٥حديث  XMXالعالية الطالب في والحافنل  i-X'Miالشلأء أكلأم سم في الدمي ذكرْ )٤( 

الحديث،وأما قوى■ إساده الأعقلمي: الرحمن حسي، الشيخ وقال، مشدد، ند لموعزاه 
انفلر:حن. حدين، والألباني: الأرناؤو٠ل ثعي_ح فمال أظكم...ء ءإذا .! توله وهو المرفؤع، 

)ألقىقوله  ٠٢٦٩حل.يثإ \ا\\\ المغير الجامع صحيح )٢(، حاشية النبلاء أعلام سير 
ه-الجلي لجرض يعني وسادة(؛ لجل-ء 

.١٩٣ص اكر، عابن رْ( 



٦٩ؤ الثئبي عابر - ١

دعابات:هه وكانت 

أهلريك)ألا الثعبئ: لي قال قال؛ أبيه عن الزناد، أبي بن الرحنن عبد عن 
ليسامرأة، وعندي القضاء، مجلس في المسجد في اليوم كنت بهلريفة؟ عني 

هدْ(رُفملث: الشعبي؟ أنكما لي: فقال رجل فجاء غيرها، عندي 
معهحمال أقبل إذ يوما، لجالس )إلي قال؛ الشمي عن مجالي، وعن 

أ-تحزنيقال: نعم• قلتإ؛ الشعبي؟ أنت، فقال: جاءني، نم وصعه حتى ذن، 
ذكرتثم قال: شهيقه، ما لعرس ذاك إف قلت: زوجة؟ له هل إبليس، عن 

قال:•٥[، ]التكهف: ه دول، ين أوإي-ثاء ودري-هُ تعالى: اه قول 
.٢٢١زوجة(من إلا ذرية تكون لا أنه فعلمق 

يهنان،اللحم عن عيي ال)مئل قال: مبرمة ابن عن عيينه، ابن عن 
ئقله(ل"آ؛.وجدثه إف فقال: 

الأمراء:•ع 

حبسهمثوم في العوامين، أمير المراري قيرة بن عمر الشمي ركلم  ٠٠
يخرجهم،فالحي بالباطل حبتهم إل الأمير، أيها له؛ فقال فأبى، ليطلمهم، 

فاءئمهم(ل؛ا.يتغهم. فالعفو بالحق حبستهم ؤإف 
لمما فعل على فإنك بالتؤدة، رعليك هبيرة؛ بن لغمر عبي الشوقال 

فعالث(رْ؛.ما رد على منك أقدر نفعن 

.٢٣٣ص صام، ابن )١( 

ضخم.وعاء والدف: . ٢٣٣.  ٢٣٢ص ام، عابن  i-\'r/yوالتاريخ المرغأ )٢( 
.U/rالقضاة أحار )٣( 
والكونة.المرة بالعرائثن: والمقمّود م/ها. الأعيان ومات )٤( 
امعابن .خنصر ره( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحويؤن 

عنيدكر لنثأ سمعت قال: إدريس بن اه عبد )أحبرنا سعد؛ ابن قال  ٠٠
أشهر.عثرة أو أشهر، نمانية عمر بن اش عبد مع بالمدينة أقمت قال: الشعبي 
المختار،من خاف، أنه بالمدينة مقامه مسا وكان سحي: بن محمد قال 

بها(راا.فاقام المدينة، إلى منه فهرب، 
وشهديوئف، بن الحجاج على الأشمثا ابن مع حرج يمن وكان  ٠٠

الجماحمر٢ا.وقعة 
اعرضلم: مأبي لابن قال الكوفة الحجاج قاوم رلما قال: الشعبي عن 

قال:الماس. وحش من وحشا فيهم فرأى عليه، فعرضهم اء، الحرفعلئ 
عليواعل• ائزحهم قال: تعم، قال: عيالهم؟! في الغزاة حلفاء هؤلاء ويحاث،إ 

ونمت،فإذا عليه، يعرضون فجعلوا راياتها، على بالقبائل عليه فغدا بالقبائل. 
منهمندغ فلم الأولى، المس به فمرت بالشحبتين، فدعا لعام، رحل على عبه 

احلس،فقال: فأخبرته، أنت،؟ ص فقال: فدعاني، الثانية المس ومزت أحاو.أ. 
نعم.قلتر: الفرائص؟ فرصت قال: نعم؛ قلت؛ القرأن؟ قرأمت، فقال؛ فجيست،، 

أصت.فقال؛ فاحبرته، تراب،؟ أبي قول في وكذا، كذا في تقول فما قال؛ 
نفلرتقد قلتؤ؛ الشعر؟ رويتؤ قال؛ نعم• فقلت؛ العربية؟ في نفلرت لي؛ فقال 

إئالم؛ مأبي ابن فقال نعم، قلت،؛ اب،؟ الحفي نفلررت، قال: معانيه، في 
نعم،قلتؤ: س اش رسول مغاني رويت، قال: الدواوين، بعض في إليه لمحتاج 

المؤذنأذن حتى عاتكة رويا س له فابتان.أا<ته قال: بدر، بحاويثج حا.ثني قال: 
فجعلنيله، وأتممتها الغلهر فصلى فخرج نرح• لا لي؛ وقال، لحل نم الفلهر، 
فلمالشرف،. في لي وفرض هئل.ان، حميع على ومنكا الشعبيين، على عريمأ 

.YTA/nبغداد تاريخ وانفر: ؛A/n ،Yّعال ابن طغات )١( 
.٢٨٧ص خليفة، تاريخ \*/ا،؛آ، معد ابن طبقات )٢( 



٧١ؤ ايثنبى عابر - ١

أهلفناء فأتاني الأشعث، بن الرحمن عبد كان حتى منزلة باحن ءند0 أزل 
معهم،حرجت، حتى يزالوا فلم القراء، زعيم إنك عمرو، أبا يا فقالوا؛ الكوفة، 

أنهفبلغني قال: ءاإمتها، قد بأشياء وأعيبه الحجاج أذكر الضمين بين فقمت، 
منالشرف في وليس حاءني الذي الخ؛يث، الشعبي هدا من تعجبون ألا قال: 

جمحعلى ومنكبا الشعبيين، على عريفا وجعلته بالشرف، فألحقته قومه، 
منهافه أمكن لئن أما علي؛ يحرض الرحمن عبد مع حرج نم همدان، 
فجشت،هزمنا، أن لبثنا فما قال: حمل. لئ، مئمن أضيق عليه الدنيا لأحعلى 

من- قال كما — علي أضيق الدنيا أشهر، تسعة فمكشت، فدخلته، بيتي إلى 
فعقدلها، أنا فقال: لم مبن متيثة فقام لحراسان، الناس فيض، حمل. مشلث، 

مناديه:فنائي حائم،. كل له وأمن منها، عليه غلبا ما وعلى حرامان، لى عل 
منه،أشد هو شيء يجئني لم شيء، فجاءني آمن• فهو نمية بعكر لحق من 

فلمالعسكر. مع حرجن، نم وزودنكب، حمارا، لي فاشترى لي، مولى فبعثت 
فعرفناإليه فنظرلت، برق، وقد يوم ذاُتا فجلس فزعانة. أتينا حتى معه أزل 

قالت،:قال: أنت،؟ ومن قال: تريد، ما علم عندي الأمير، أيها فقالتا؛ يريد. ما 
فدعافقال: ه، نفيخفي ممن أني فعرف أحل. قال: ذاك، عن أل تألا أعيدك 

أمليفجعلتج نلاائج، إلى تحتاج ث لقلتؤ: خة. ناكتب، فقال: بكتابه، 
بغلة،على فحملني قال: الفتح، كتابح من فرغت، حتى إلئ ينفلر وهو عليه، 

أتعشىليلة فاني منزلة، بأحسن عنده وكنت، حرير، من بشنق إلئ وأرمل 
فإن^ا كتابي في نذلررتا إذا فيه: بكتابا الحجاج من ول برصأنا إذا معه 

وعزلتلثإ،رحللئ، على يدك قطع.تا فاتلث، فان الشعثي، عامز كتابلثه صاحيج 
منئث ثحيث، فاذه-ا المساعق، قبل ءرفتلئا ما فقال: إلى فالضتا قال: 

مثليإن الأمير، أيها قاJتا: ال: قيمين، بكل ه للأحلفى قواه الأرض، 
إذاقال: بي. وأوصاهم قوم مع إليه فبعثني قال: أعلم. أذتا فقال: يخفى، لا 





٧٣إا.ءابواشتي 

)فكيفتابعه: ومن الأشعث ابن في كثير ابن الحافظ الإمام قال 
ستين؛من لمين المعلى بالإمارة له بوبع قد حليفة إلى يعمدون 
يتفقلم بيعه كندي لرجل ويايعون قريس، ضلمة من وهو يعرلونه، 

شرسبها نشأ وقلته، نله هده كانت لما ولهدا ا والعهد؟ الحل أهن عليها 
راحعون(أاا.إليه ؤإنا لد فإئا كئتر، حلق فيه هلك كبير، 

وحك«ه:أمواله مى 

فرحل،ثلاثة؛ )الرحال ال: قالث—مئ عن هند، أبي بن داود عن  ٠٠
نستشير.وهو رأي له قاليي التام؛ الرحل قاما شيء: ولا رحل، ونصفن، 

شيءلا الذي وأما يستشير• وهو رأي له ليس قاليي الرجل نصف وأما 
ستشير(رآا.ولا رأى له ليس قاليي 

الحلم.بهاء عليه رأيت ما قال: عالم. فلأنا )إف للشعبي: رجل وقال 
نانف(رم.لا علم ؤإذا بمف، لا عثم إذا الئكبة، قال: نهاؤْ؟ وما قيل: 

إلانبيها؛ بعد أمة احتلفق )ما قال: الشعبي عن المسائب، بن عطاء عن 
حمها(ر؛ا•أهل على باطلها أهن ظهر 

فقدفاسق، من كريمته زؤج )من قال: *؛^، ٠٧١عن مقزف، عن  ٠٠
زجمها(رْ؛•مملغ 

حتىطويلا' زمنا بالل.ين الناس )تعايش قال: الشعبئ عن مجالي، عن 

M؛،،.والهاية اووا؛ة )١( 

.٢٢٩ص ماكر، ابن )٢( 

.٣٢٣/٤الحلية )٣( 

.T\r/iالحلية )٤( 

XMUالحلة )٥( 



الهعرىالثاني القرن في الفقهاء الحويؤن لإ ٧٤

المروءة،ذهبت حتى طويلا زمنا بالمروءة الناس تعايش ثم الدين، ذهب، 
الناستعايش نم الحياء، ذهن، حتى طويلا زمنا بالحياء الناس تعايش ثم 

ا.منه(ر أشد هو ما هدا بحد محيأتي أنه وأظن والرهبة، بالرغبة 
إلازمان من بكيت )ما قال،; الشعبي عن معول، بن مالك، عن 

عاوه(رألبكيت 

)يأتيقال: محنه، وممعث الشعبئ، عن حالي، أبي بن إسماعيل عن 
الحجاج(؛"''؛.على فيه يصلون زمان الناس على 

عبي.الصدق 

يدونالعوعاء؛ الشيء ريعم قال: عبي الشعن مجالي، روى  ٠٠
الوء(ر؛أ.ولاة على ويشغبون الحريق، ويطفئون الشتل، 

قحدالفقر؛ عدد س أكثر رالعلم يقول: الشعبي سمعت، مجالي: وقال 
سكدغيءأث('•'.

نعيمأبو أحرجه ما البليغة، م والحكالرائعة ة الأمثلومن  ٠٠
الثعاو_ا،حلا ما ^١٤ ٧١فعاذة الأتي، رمرض قال: الشعبي عن بإسناده، 

فإذاقال: الثحلم،؟! إلا المباع فغاذك مرصنن الللث،، أيها الذئب: فقال 
د:الأمله فقال فجاء، الثعالن،، ذلك، فلغ ال؛ قفأعلمني. حفر 

مرضبلغني قال؛ ثعدني؟ فلم كلهم بيع العاذني المحصين، أبا يا 

s\y/iالحلة )١( 

.٣٢٣الحلة؛/)٢( 

له.وندغون عله يترحمون أي )يملون(: آ/ا"خأ. معين ابن تاريخ )٣( 
نيح.تصحيف ورالئتل(: الئثل(، رويدون : ١٣١ص الإمحلأمء، ٠اتاريح ني ويلمع ، ٣٢٤؛/الحلية )٤( 
.١٩٣ص صام، ابن ، ٣١٤؛/الحلية رْ( 



٠٧٥ ا-عابرالثبف 

قالوا:قال: أصبت؟ شيء فاي قال؛ الدواء• طلب في فكنت الملك، 
بمخاكالأسد فضرب قال: ثحزج، أن ينبغي الذئب اق مفي حروة 

الذئببه ئقر الطريق، على وقعد الئعلسذ _رن فانسالذيبح، محاق إلى 
إذاالأحمر، الحم، صاحب يا القعلبط: فناداه قال: عليه، نيئ والدماء 
هذهوأما رأسك، من يخرج ماذا فائقز السالهلان؛ عند هذا بعد قعدُث، 

رجللثظ(راا.من حرجث فقد 

علبمه:

وعلمائهم،أكابرهم من وسمع الصحابة، من كثيرا حلقا الشعبي أدرك 
الكتابآي عن الوال من ومحر هللبه، في ورحل للعلم، هللأبة وكان 

الطريق.وهوفي ودارسهم العلماء داكر ولربما الشريف،، والأثر العزيز، 
إنسانااستعاد وما بالشئعة، يجتزئ فكان ة، مدهشحاففلة أوتى وقد 

قثل.سيئا 'كشثإ ولا منه، سمعه حديئا 

ثقةكبير، حافظ وعالمها، الكوفة وفقيه زمانه، في الناس وهوإمام 
لحمدغربرأ، علمأ الا'-را في وبق الرمحان، بذكره س—ارن جليل، 

حلائق.عنه 

قال:الشعبي عن الغدانئ، الرحنن عبد بن منصور عن شعبة، عن ** 
وعمر،بكر، أبو يقولون: كلهم ه، المي أصحاب من مثة حم)أدركق 
وءلكاا•وعثمان، 

.r\wUالحلية )١( 



الهعرىالثاني القرن م النتهاء المعوس 0  ٧٦

،. البي أصحاب من حمشمئة )أدركق قال: الشعي عن رواية: وفي 
الجة(راا.في والزبير وهللحة وعلي عثمان يقول؛ كلهم أكئز، أو 

منوأربعين ثمانية من الشعي رسمع العجفيي: اش عبد بن أحمد قال 
الميأصحاب 
أينمن للسعيي؛ رقيل ة الحكمة(( ر)كتاب في المدائني الحمن ابو قال 

كمبروصر البلاد، في والسير الاغتمام، بنمي قال: العلم؟ هذا كل للت، 
العراب(رمآا.كبكور وبكور الحمار، 

حرجرأته الشعبي: عن الفاصل(( ))المحيط، في الزامهزمزي أحرج  ٠٠٠
لقئرحلا' ألني لعلي فمال: له، دكرت، أحايين، ثلاثة في ة مكإلى 

ه{مالمي المي.،أومنأصحاب 
أقصىمن مافر رجلا أن رلو قال: الشعبي عن ؛، الحناءل١ عيسى عن 

رأست،عمره؛ من يستقبل فيما تنفعه كلمة فحففل اليمن، أقصى إلى الشام 
يضخ(أأا.لم ممرْ أن 

يمول:الشعبي سممتج قال: الحنامحل عيسى عن الأصول، بن حميد وعن 
فإفوالنشلثه، العمل حصلتان: فيه احتمعث من العلم هذا يهللن، كان رإنما 

اخار)/••أ، الأوسط التاييخ ، ٤٠١- !/•ْأ الكسر التاريخ ، ٤١٤م رنلأحمد العلل )١( 
.١٥٦-  ١٠٠ص ماكر، ابن الحلين؛/m، ، ٤٢٨آ/آأ؛، القضاة 

.٢٤٤-  ٢٤٢•ص الئقات،، تاريخ )٢( 
مغايرة.رفٍهعاالفانل \ا\حح الحفاظ وتاوكرة  iT"liاليلأءصيرأعلام ومرني ، ١٦١"ص ماكر، ابن )"١( 
(.١١٠)رنم  ٢٢٤الفاصل: اوحاو<ث، )٤( 
٠٣٤٦-  TiolTالضه توضيح انئلر: والخثاط. والخئاط الخئاط ب: يقال، )٠( 
\اسالعلم بيان جامع ؛ ٣١٣/٤الحلية )٦( 



٧٧ؤ الشبي عابر - ١

يطالبه،فلم الثقلاء، إلا بماله لا أمت هذا قال: عاقلا يكن ولم كان 
فلمالنئاك، إلا بماله لا أ> هذا قال: نامكأ يكن ولم عاقلا كان ؤإن 

واحذءفيه ليث قس اليوم يطلبه يكون أن وهيئت ولقد الشعبي: قال يطالبه. 
L^o ، مم(را؛.ولا عقد لا

يقول:الشعبي رسمعت، قال: ئرمة ثابن عن قضيل، بن محمد عن 
أنفأردت، قثل حدبما رجل من سممتإ وما قئل، بيضاء في سوداء ؛كتبت ما 

فقال:أهاله، إلى الشعبي مع أمشي وكنت، ترمة: شابن قال علي• يعيدْ 
وأحددك(زأا.حدئني يعني؛ وأحمللث،؛ احملني 
يقول:الشعبي سممث قال: ثترمة ابن عن محيل، بن محمد عن  ٠٠

أنفأحثبت، بحديث رجل حدقتي ولا قثل، بيضاء في وداء حمكتبت رما 
'آا.حفظئه(ر"إلا بحديتإ رجل حث•فني ولا علي، يعيده 

•حطسس،من رما ال: قعبي الشعن مجالي، أحبرنا المبارك: ابن قال 
•حطيته(ر؛ا.عليه عرضت إلا يخهلب، 
يقول:كان أنه عبي الشعن ثئرمة، ابن عن عيينة، بن نيان معن 

قئل(.حديثج على يرد أن أردت، ما الحل،ي،ث،؟ يعنى؛ ءاليلثc؛ أرد شباك ريا 
ءلي(رْا•رد قظ-ث لأحد قلث رما رواية؛ وفي 

الذميوعلق . ٢٢٧.  ٢٢٦ص اكر، حمابن , rrr/iالحلية ، ٣٧١حدين، h^\\ الدارس سن )١( 
.T-U/tاكلأء أعلام ستر والذكاء( الفهم بالعقل أراد )انك بقوله: الخر على 

.٣٢١/٤الحالية )٢( 

القضاةأحبار .( iVo/Tواكاريح المرنة ، ٤٨٢حديث، \ \/oTالدارس ّن !/؟؛أ، سعد ابن )٣( 
ا/اع.العلم بيان، جامح أا/آأأ، بغداد تاريخ , ryrhوالتعديل الممح م/هأ، أ/*آ؛، 

.٣١٢الحالية؛/)٤( 

عنيروي الضبي، هو باك وث, ٥٩٣والتاريخالمعرفة ، ٤٥٢حديث الدارمي سنن )٥( 
التهدب.رحال من المتة. الكشجا حارج الشعبي 



الهجريالثاني القرن في المحدقؤن ف٧٨

كتابللشمئ يوحد )لم قال: خصين أبي عن عياش، بن بكر أبي عن 
والجزاحات(أا؛.الفرائض إلا موته بعد 

عرينمند محممت رما يقول؛ عيي المحممت قال؛ مبرمه ابن عن  ٠٠
العلممن نسى ولقد منه، به أعالم أنا إلا بحديث،؛ يحيين، رجلا سة 

عاوا(ص.به لكاف رحل خففلة لؤ ما 

فيفأفاصوا سة، وكذا كدا مند قوم إلى جلت رما الشعبي؛ وقال 
منهم(ر'اا.به أعلم كنت إلا حديث؛ 
منما رواق اصبئ؛ قال قال؛ الثمر أبي بن اه عبد عن ثعبة، عن  ٠٠

علىقال؛ اضهث_أؤ عن ه الروايولكنها ا، عنهمالت قد إلا آية 
اه|ك-(ص.

حديث،رأرأيت الشعبي؛ لي قال قال؛ العنتري ثوبه عن حثة، ش عن 
سؤأو - ستين من قريا عمر ابى وقاعديئ، ا ؟ . المبي عن الخن 

منناس كان قال؛ هدا؛ غير ه النبي عن يحديث، أممعه فلم — ونصف 
منامرأة فناديهم لحم، س يأكلون فذهبوا صحي، فيهم ه، الجي أصحاب 

؛. ض ول رسفقال فامشحوا، صئ،، لحم إئه ه؛ النم، أزواج بحص 
ولكنه— فيه لث ثبه، باس لا قال؛ أو — حلال، فانه — اظعنوا أو؛ — ))'كلوا 
؛.عنامى((١٠ص ليس 

.YUr/uبغداد تاريخ )١( 
.١٥٨ص عساكر، ابن ، ٢٢٩/١٢بغداد تاريخ ، ٤٧٥/٣والتاريخ المعرفة )٢( 
AolTالقضاة أخار )٣( 
.Y'T-ZYوالتاريخ المرفه )٤( 
البخاري.لنقل و،رلاا ماجه، وابن واالالعال«، ندء ءالمفي وأحمد والدارمي، الثّيخان، أحرجه )٥( 



٧٩ؤؤالشبق ا.ط.ير 

الشعبيحدئني سعيد، بن مجالي حدثنا زياد: بن الواحد عبد قال  ٠٠
قال:قال: سبعة؟ عن ئجزئ والبقرة الجزور قلت: عمر، ابى )مالت قال: 

أنيزعمون محمد أصحاب إن قلت: قال: أئمس؟ بحه سولها ثعبى، يا 
لرحل:عمر ابن فقال قال: سبحة. عن والبقرة الجزور تى . اش رمول 
بهدا(راا.شعرت، ما قال: نعم. قال: فلأن؟ يا أكداك 

)ّالثقال: الشعبئ عامر عن إسحاق، أبي عن عمبة، بن موسى عن 
فقالا:بالليل، . الق رسول صلاة عن عمر، بن اه وعبد عباس بن اه عبد 

١٢الفجر(ر بحد وركحتين بثلاث، ويوتر ثمان، منها ركعة، عشرة ثلامث، 

قال:الشعبئ عامر عن هند، أبي بن داود عن عتبمة، بن سفيان عن 
منسمعت ما حييني فقلث: بمكة، العاص بن عمرو بن اه عبد رلقيث 
هاه رسول سمعت، لي: فقال الئمطئن، عن وحل.دني ولا ، . اه رمول 
هجرين والمهاحر ويده، لس—انه من لمون المسلم من ))المشلم يقول: 

.٢٣١عنه((اه لهى ما 

الأصولجامع ، ١٩٩٩م رقالعلل ، A1/Yالمد ، ٧٢٦٧حدث الفتح انظر: 
بصرية،هنا ا والرؤيالبصري، أى الحسن(: حدين، ت، )أرأيرنوله الحافظ: نال . ٤٢١/٧

إلىإشارة ه، ض رسول عن الأحايين، يرسل من على ينكر الثمي كان للإنكار، والاستفهام 
موصولا(.سمعه بما يكتفي لكان ؤإلأ عن،■، التحديث، من الإكثار طلّ؛، ذللن، لفاعل الحامل أن 

أحمدرواْ ونال:  TTl/T"اأالمجمعآ| في الهيثمي رذكرْ ْ/ا•؛، ندء ءالمفي أحمد أحرحه )١( 
وعزاه ٢٢٤٩-حديث ، UAo؟/ff ة العاليروالمطال_إ في الحافظ وذكره الصحيح، رحال ورحاله 

.٣٢٣، ٣١٩/٣الأصول جامع وانظر: شيبة. أبي بن بكر لأبي 
الأرنووط.وثعيب، الألباني وصححه  ١٣٦١ماجه: ابن أحرجه )٢( 
وأبووالخاري، أحمد وأحرجه ، ١٦٦حديث، ْْ ٣/٢اللففل بهل.ا والإرشادء في الخليلي أحرجه )٣( 

،٤٠حدث لم: م، ١٠حديثه  OT\/الفتح انفلر: الثعبي. ؤلريق غير من لم معند وهو داود، 
كانتااليرموك، يوم أصانهما اللتين الزاحلتين بالنعلين: وأراد  ٠٢٤١ِ  yi'f\الأصول جامع 

الكتاب.،.أهل علوم من كتبا مملوءتن 



الهجرىالثاني القرن في المقهاء انمحدلمن إب 

قيس،بنت فاطمة فأتيت المدينة، )هدمت قال: الشعبئ عامر وعن 
ساش رسول هبمئه ، . اه رسول عهد على طلقها زوجها أف فحديئتي 

وتكنىنفقه لي إف فقلق: الدار، من احرحي أحوْ: لي فقال سرية، في 
فلأناإف فقلم،: .، اش رسول فأتيت قالخ،: لا. قال: الأجل، يحل حض 

فقال:إليه فارتل والنفقة، الثكنى ومنعني أحرجني، أحاه ؤإف طثقني، 
جميعأ،ثلاثأ طلقها أحي إف اش، رمول يا قال: قيس((؟ آل ولابنة لك )رما 

النفقهإثما س، هتآل بنت، أي ررائقرى ه: الق ول رملي فقال قال،: 
لهيكن لم فإذا نجفه، عليها له كانت U زوجها عاز لامرأة والشفنى 

قال:ثم فلانة((. على هائزلي احرحي كنى، ن ولا نفقه فلا رجعة عليها 
قال:ئم يراك، لا أعمى فانه مكتوم، أم ابن عند ائزلي إليها، بمحدث ررإئه 
قريش،من رجت هحطبني قالم،: أئكحك((. أنا أكوف حتى ثنكحي ررلأ 

منه((؟إلى أحئؤ هو من ثنكجين ررألأ فقال: أتثأمره، . اه رسول فأتيت، 
منفأئكحني قالم،: أحتتث، مى فأيكخني اه، ول رصيا بلى فقلت: 
زيد.بن أسامة 

عنحديثا أحئ>ثلث، حتى اجلس قالخ،: أحرج، أن أرديئؤ فلما قال: 
صلاةفصلى الأيام، من يوما ه اش ول رسحرج قالت؛ • . اه رسول 

أهملم فإني الناس، أيها وا اجلئ ١١فقال: الناش، ممنخ قعد، ثم الهاجرة، 
منمنعني حبرأ هأحتزني أتاز الداري تميما ولكن لمنع، هدا مقامي 
هزخعليكم أنشر أن فأحيبت، العين، وهرة اّلمرح من ة، المئلول
آحرْ:وفي والدجال، الجئاسة قصة فيه وذكر الحدلم،، ه.....((( نبيكم 

بنت،فاطمة بحديث فحل.وته هريرة، أبى بن المعحرر هلقيت عامر: رقال 
قال:أنه غير فاطمة، حدJتالث، كما حدثني أنه أبي على أسهد فقال: قيس، 



٨١ا_عامرالقشإ

بنالقاسم لقيت ثم قال؛ المشرق((. نحو في ررإئه ه: اه ول رمقال 
حدقئنيأئها عائشة على هل. أشفقال: فامحلمة، حدث له فدكرت محمد، 

والمدينة(((.مكة حرام؛ عليه ررالحرمان قالت،: أنها غين فاهلمة، حديئالث، كما 
نمغتيهحديئا )حد.ئيني لفاؤلمة: قال الشعبي أن مسالم رواية صدر وفي 

لأفعلس.شئت لئن فقالت،: غيره. أحد إلى نمديه لا ، . اه رسول من 
بهلولهر؛١الحديث، المغيرة...( ابن نكصئ فقالث: حن.ئيني. لها: فقال 

اثقارئ:

قيس•بن وغلقمة الئلمي، الرحمن عبد أبي على القرأن الشعبي رض ع- 
؛٠ليرر أبي بن الرحمن عبد ين محمد عرصا عنه القراءة وروى 

أؤلوكم(رص.قرأ كما فاقرؤوا ئنة، )القراءة ه: عام ال ق. 
قال:الأعمش عن وغيره، معيد بن عمر حدئني الثوري: سفيان قال 

ليقال ثم هذ.ا؟ مثل في يأتي فقال: يسير، شيء في الثعبئ رأتيث 
زثناه.٠ قلت،: وثناه؟ أو [، ٢٣زالأنمامء نقاه 

•ب ر' َ  -

۶تقرأ: كيم، الثحبئ: 
يهد>ىولا أو [ ٣٧]النحل: دمله ش يدي لا اق رأ: تقوكيفن، قال: 
سمعت،الشعبئ: فقال سيسثه. من بمدك، لا أق فقلت،: بمئه؟ من 

بموه(ر؛اامن يهدى وؤلأ نبتاه كن.لالثإ: يقرنها عالقمة 

والترمذي،داود، أبو والدجال: الجساسة حديث وأحرج ومسلم• — له واللفظ — أحمد أحرجه )١( 
حديثداودأ أبي سنن ، ٢٩٤٢حديث مسلم: ، ٢٧١٠١، ٢٧١٠٠حديث المسند: انظر: ماجه. وابن 
الأصولجامع ، ٤٠٧٤حديث ماجه: ابن ، ٢٤٠٣■حديث والترمذي: ، ٤٣٢٧و ٤٣٢٦

غايةالهايةا/>هم.)٢( 

)م(غايةاوهايةا/،هم.

•الثوري سفيان أحو هو سعيد بن وعمر ، ٦٧٦، ٦٣٥/٢والتاريخ المعرفة )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء لمعدتين ا م  ٨٢

المحدث:

جماعاتسمع الأثبات، الثقات الكبار، الحمامحل أحد عمرو أبو كان 
الأئمة،بعض عند صحيح ومنتله بعضهم، عن وأرنل الصحابة، من 

حدأ.كثير الكشب، فى وحديثه 

عن:حدمحث، 

عازب،بن والتراء ك،، مالبن وأنس الكندي، قيس بن الأثنث، 
الده،عيد بن وجابر تمرة، بن وحائر لاتلمى، ١ الحهتسهّا بن وبريده 

علي،،بن، ن، والخجماده، بن ي وحيث—البجلي، اض عبد بن وجرير 
وقام،،أبي، بن، ونعي ئات، بن وزيد أرقم، بن وزيد علي، بن والخسين، 

بناه وعبد الزبير، بن ض وعبد الهئداني، شهر بن وعامر زيد، بن وسعيد 
أبرتما،بن، الرحمن، وعبد عمرو، بن( الله وتمد عمر، بن، الله وتمد تمام،، 
مضزس،بن وعروة ارقي، ال-الجند أبي بن وعروة حاتم، بن، وعدي 
بنومحمل محن، بن وجئران -محزئث،، >>، وعئرو ٠لارإ، أبي بن وعلئ 

عبة،شبن والمغيرة فيان، مأبي بن ومعاوية اري، الأنمصتفي 
نعلةوأبي، الئوائي، ض تمد بن وه، جحنقة وأبي ير، نثبن، والنعمان 
عودموأبي الحدري، عيل موأبي الغثاري، شريحة وأبي الحشني، 

عمتس،بنت، وأسماء هريرة، وأبي، الأش—عري، موسى وأبي، الأنصاري، 
أمالحارث بنت ومنمونة محيس، بنت وفاحلمة المؤمنين، أم وعائشة 

•الصحابة من وعيرهم المؤمنين، أم شلمة وأم المؤمنين، 

متهم؛التابعين،، من، جماعة عن وردتما 
عملة،بن وئويد محش، بن وزر حسم، بن والربيع الأعور، الخاريث، 

تلمة،بن وشقيق هانئ، بن وئريح القاصي، الخارث بن وثريح 



٨٢% المحي ١-عابر 

وعكرمةليلى، أبى بن الرحمن وهمد المحب، رب همد بن الرحمن وهمد 
الأولي،ميمون بن وعمرو فيس، بن وغلممة هماس، ابن مولى 

مواهم.وحلق الأجدع، بن ومنروق هريرة، أبي بن والئحرر 

عنه؛وروى 

أبيبن ئساهمل الكندي، اف همد بن والأجلح ئهاحر، بن إبراهيم 
وجابرالتجري، وئوبة بثر، بن وبيان توار، بن وأثنم، خالد، 

هند،أبى بن وداود ي، بن والحكم النلمى، الرحنن همد بن وحصين 
أثؤع،بن غئرو بن وسعيد زاثدة، أبي ين وزكريا اليابي، وربيد 

بننلتمان وأبوإسحاق ئهيل، بن وتنمة الثوري، مروق بن وسعيد 
حي،بن صالح بن وصالح الأعمش، وسليمان الئساج، سليمان أبي 

ذكوان،بن الله عبد اد الزنوأبو بريدة، بن اه وعد الأحول، وعاصم 
عون،بن اض وعبد ثتزمة، بن اه وعبد الشمر، أبي بن اش وهمد 
الأسدي،عاصم بن عثمان حصين وأبو أبجر، بن سعيد بن المللتإ وعبد 

الشعي،الله همد بن عمرو إسحاق وأبو الهنداني، الحارث بن وعروة 
عود،مبن همجة بن الله همد بن وعون المن->^، منصور بن وعفرو 
المحمي،عمرو بن ومحل الهنداني، يحيى بن ونراس جرير، بن وعيلأن 

ؤلريما،بن ومطزف الم، حمبن ومحمد عيد، سبن ومجالي ومماذة، 
بنالعمان حنيفة وأبو المعثمر، بن ومنصور الفني، م مفتبن ومغيرة 
•سواهم وامم الئتمى، حقان بن محعيد بن لحيى حيان وأبو يابتا، 

لكثرته(اأ؛.عنه روى من ذقر )تركث ترجمته: في حاتم أبي ابن قال 

.rrT\/والتعديل الجرح )١( 



>^،٠٠١١^( ٥١الترن م النتهاء المعرس 0  ٨٤

فيه:وأتيتهم تلاسيء، طبقات 

إسماعيل،ثم حصين، أبو الشعبي: )أصحاب المديى: بن علي هال،  ٠٠٠
الشيبانيطبقة وبثان، ومهلرف، القياني، نم د، هنأبي بن داود نم 

بنونكريا فاجاد، عنه روى عبي، الثأصحاب من كان ومغيرة أعلاهم. 
حتانوأبو مثول، بن ومالك طبقة. الشمر؛ أبى بن اض وعبد زائدة، أبى 

الم•موابن جابر فوق توار بن وأتت طقة• أبجر؛ وابن الئبمي، 
ا.الكندى(آ أجلح وفوق توار بن أشعث، فوق ومجالي 

الشعبيأصحاب لأحمد: رقلق أحمد: للإمام موالاته في داود أبو  ١٠٠
مهلرف،.فال: ْس؟ ثم قلث: إسماعيل. مثل عندي فيهم ليس مال إليك؟ أحب مى 

لأحمد:فلت، ه. عنأروى هؤلاء ولكن الثم—ايتج، من بيان ال: فبيان؟ قلت؛ 
لأ(رأأابقال: معلزف؟ مثل هو قلت: به. بأس لا ثقة مال؛ زانية؟ أبي بن زكريا 

بنإسماعيل معين: بن ليحيى رقلتإ ١^١^: معيد بن عثمان ومال 
حالي،أبي ابل فقال: يانتي؟ الق-أم الض في إليك آخي، حالي أبي 

أوعبي الشفي إليلث، أحث، عزن ابن ه: لقلت، قال: ثمه. يباني والث
به(رمؤإمماعيل قال: إسماعيل؟ 

أصحابمن أحدأ حالي أبي ابن على أفدم رلأ م: حاتأبو وقال 
مجالد(ر؛ا.من وأحمغل وفراس، بنان من أروى ثقه، وهو الثمي، 

الفترةفي الكاطة أمعاءهم وانظر: . ١٧- س والتاريخ المرفأن )١( 
TTil\اث: عبد ات بروابة لأحمد العلل وانظر: ، ٢٩٨-  ٢٩٧ص لأحمد، داود أبي مؤالأذ، )٢( 

.u*A؟/الترطى علل رح ث أ/ها"ا، والتاريخ المعرفة ، ١٥٩٢رقم ؟/؛U ، ٦٠٢٠رقم 
ملمان.أبي بن ملمان هو والثساني الترمذي علل شرح ، ١٧٦-  ٢١٧/ْدانمديل الجرح )٣( 
٢١٧ّ/ْوالتعديل الجرح )٤( 



٨٥ؤ ا-ءابرالشإ، 

اتصع1باتره:بصص عى إرساثه 

الشعبيروى )ما يقول: معين بن يحيى سمعت الدوري: عباس قال 
•مرتل( عائثة؛ عن 

منسمع قال: عجزة؟ بن كعب من الشمي رسمغ ليحيى: وقيل 
عجزة(•بن كعب عن ليلى، أبي بن الرحمن همد 

كذلك(.جنل بن معاذ وعن مرسل، عمر: عن رالشمي رزعة: أبو وقال 
ابنمن ولا عود، مبن اه همد من الشعبي يّْع رلم حاتم؛ أبو لقال 

بنعوف من سمع يكون أن يمكن وما عدي، بن عاصم يدرلأ ولم عمر، 
أبيبن المقدام من إلا بالشام الشعبي ّمع أعلم ولا الأشجعي، مالك 

•رجلا( وبينه بينه ألحن لأنه لا؛ أم سمرة من سمع أدري ولا كريمة، 
المصلأل رالشعبئ: معين: بن ليحيى قلت منصور؛ بن إم—حاقا وقال 

شيء(.لا قال: حيفه؟ - زيد ابن يعني - أسامه وأل حديه، - عباس ابن عني ي- 
حاتم؛أبو وقال المدين—ي، بن وعلي حبل، بن أحمد قال وكدلكا 

أدرصا(.يكن أن يفكن )لا 

ْرثل(•العاص؛ بن عمرو عن )الشمي معين؛ ابن وقال 
أممن تماعأ للشعبي أعرف )لا قال: البخاري عن الترمذي وثمل 

ؤنالب.أبي بنت يعس هانئ(. 
•ه( عمز يدرلث لم )عامر الدازمظني؛ وقال 

ايراسل،أ-/ص، واكديل الجرح الترمذي سن ، ٢٨٧، taVtسن ابن تاريخ )١( 
جامع، ١١١ص للحاكم، الحديث وم علمعرفة الدارقطتي صتن ، ١٦٠-  ١٥٩ص

٠٢٤٨ص التحصيل، 



الهجريالثاني القرن في النقهاء المحديؤن ٠  ٨٦

عهر:وابى علي من سماعه صحة 

ا.رؤية(ر رآه إنما علي، من يسمع )لم الشعبي أن الحاكم ذكر  ٠٠
يسمعلم ))العلل((: في الدازئطني رقال ))التهذيب((: في الحافثل وقال 

غيره(.سمع ما واحدأ، حرفا إلا علي من الثعبمى 
عنعنه الرحم في البخاري أحرجه ما عنى ركأئه بقوله: عاليه وعمب 

ه(رى.الني بئنة زحمتها قال: المرأة، زحم حين علئ 
هريرة،وأبا علتا، مم رمحفقال: على؛ من مم مسبأنه الذهبي وحزم 

واوغيرة(ص.

وهوالبخاري، صحيح في وذلك ه، علي عن )روى العلائن: وقال 
اللقاء(ّ.إعان بمجرد يكتفي لا 

أحمدأحرجه حجر، بن الحاففل إليه ار أثالذي والحديث، قلت،: 
وغيرهما:والبخاري 

قال:عامر حيننا مجالي، عن سعيد، بن يحيى حدثنا أحمد: الإمام قال 
إلىمولاها بها فجاء حملث، ؤإنها ام، بالشءائنا روج لث—راحة ركال 
يوميخلدها فاعترفث، زنث، هذه إ0 ال: فقهء، ءلال-ا أبي بن علي 

ثمساهد، وأنا الشزة، إلى لها وحفر الجمعة، يوم ونجمها مثه، الخميس 
لكانأحد هذه على مهد كان ولو ، . الق رسول مسها سنه النجم إن قال: 

.١١١ص الحديث، علوم معرفة )١( 
ه/*اُ.التهن.يب وهن.يب )٢١( 

.٤٩٨الكاشف، )"١( 

.١٢٤٨ص التحصيل، جامع )٤( 



٨٧ايقئبيعامر - ١

فأناأإئر1<، ولكنها حجرة، شهادئه يئتغ نم يشهد الشاهد نرمي، مى أود 
فكنثقال: فيهم. ا وأنالنار، رمى نم بحجر، قزماها ا. رماه>؛_ أود 

_واش_فضقلها(.

قال:ثهيل بن ملمة حدثنا عبة، ثحدئنا آدم، حدئنا البخاري: وقال 
الجمعة،يوم المرأة رجم حيث تقهنه علي رعن ث يحل عبي الشمعن م

.٢١١(ه اش رسول بئنة رحمتها قد وقال: 

وصححه،ا)المتدرك« في الحديث، اق ّالحاكم أن، والعجسس، قلتج: 
علي!من يمع لم الشعبي الحديثح((: علوم ))معرفة في قال أنه مع 

ا.عمر(ر ابن من الشمي يمع )لم حاتم؛ أبو قال  ٠٠
أوسنتين من قريثا وءت.جثه بيقين، منه ممع بل شيء، لا هدا قلتج: 

الهلويلة؟!المدة هدْ له صحثته في يقحل كان فماذا ونصف، سنة 

•الستة الكتستج فى عمر ابن عن عبي الوحديا 

لممرواية وفي ، ٢٢١الضب،((لحم ))إباحة في عنه حديثه مّق وقد 
الحديث،:لهدا 

هالنبي رأف عمر؛ ابئ شمع الشعبي، سمع العنتري، نوبه عن شعبه، عن 
،.٤١الحديثاصن،...( بلحم وألوا تعد، فيهم أصحابه، من ناش معه كان 

،٦٨١٢حدث  ١١٩ i\\U/\rالباري فتح ، ٩٧٨، ٩٤٢، ٩٤١، ٨٣٩، ٧١٦رثم حدينؤ المد انثلر: )١( 
نيحجر ابن كلام وانفلر: . ٣٢٩/٤الحالة إ/0\-ك المدرك ، ١٢٤.\ rr/r■لدارفطني اض 

الفتحني علي من الثمي سماع 
.١٦•ص الراسل، )٢( 
.٧٨ص انفلر: )٣( 

.١٩٤٤حديثج لم؛ مصحيح )٤( 



الهجوىالثاني القرن في الفتها، العسذرن ف٨٨

اوخاري{(رآا.صحيح ١١في عمر ابن عن للشعبي أحرى أحاديث وفئة 

ماثقة:عى سماعه وأعا 

مرشل(رآا•فهو عائشة؛ عن الشمي روى )ما معين؛ ابن قال 
روقمعن بمحدث إنما مرسل، عائشة؛ عن )الشعبي حاتم: أبو وقال 

ءائشة(لآ؛.عن 

اكلانر٤؛.يحص قال وكذا 

ءائشة(ر)ممع فقال: داود أبو وأما 
الحاكمفآحرج منها، سمع أنه على يدل ما ))المتدرك(( في وحاء 

مكتوم،أم ابن وعندها عائشة، على )يحلمن، قال: الشعبي إلى باستادْ 
آلمن هذا زان ما فقالت: ل، بعيأثله الأن—رج، له تقهلع وهي 

نزولالمؤمنين أم أراديت، ؤإنما . ثبيه فيه اف، عائن، منذ ، . محمد 
ه(نلومقت ؤء؛س سورة 

مرساه؛صهيقأ 

إلايرسل لا صحيح، الشعبي )مرسل العجالإ؛: اه عبد بن أحمد قال 
صحيحا(ر٧/

وأطرافه. ٤٦١٩حديث  YUU/Aبم'م\"ا، حديث  U0/Uالفتح مثلا: انثلر )١( 
 )Y( ظر;خهYA\/Y.

 )Y•(.اوراسل،ص-آا
آ/آها.والتاريخ المعرفة )٤( 
.٢١٩رقم \ا0م الأحرى موالان )٠( 
.Uilrالمدرك )٦( 

.٢٤٤ص الثقات، تاريخ )٧( 



٨٩% المحي ١-عابر 

يقول:النديني بن علي سعت التلخي: سج1ع بن الخن وقال 
عنالخصنن بن داود من إلئ أحب المسثب بن وسعيد الثحبي )مرتل 
عاس(ص•ابن عن عكرمة 

مرسلمن الئ أحب الشمي رمرضد داود؛ أبي عن ١^٢-؟>^،، وقال 
اشحعي(ص•

فهوثقات:رجل عن حدث إذا 

الرحليكون مشى معين: بن ليحيى رملت سة: بن يعقوب مال 
سيرينابن مثل الرجل عن روى إذا ال؛ مكم؟ عنه روى إذا ا، معروف

مءأثهول(ل"آا•غر فهو العلم؛ أهل وهؤلاء والشمي، 
حدثرإذا يقول: معين بن يحيى سمحت حشة: أبى بن بكر أبو وهال 

بحديثه(ر؛ا.يحتج ثقة مهو فسماه؛ رجل عن الثعبي 

علمه:ومعان اثتحديث، ض تورمه 

إنهفقلت: فحدفنيه، حديث عن الثعؤ لت رمأ الأحول: عاصم ال ق_ 
كانفإف إلما، أحث ه المي دون من على لا، فقال: . . المئ إلى ترفع 

ه(رْا.الني دون من على كان نقصان، أو زيادة فيه 

وتالالستة، له أخرج الحْنينأ من وداود ' ٥٤٣١١الترمذي علل شرح ، ٣٤٧^والتاريخ المعرنة )١( 
م4<.في إلا ثقة، الحافظ: 

ْ/آْ.التهذيب تهذيب )٢( 
TUU\/شرحءاللهمُاوي )٣( 
.٣٢٤.  rrr\-/راكديل الجرح )٤( 
.٢٦٦انمارس\/أبمحويث، سن ره( 



الهجريالثاني القرن فى المقها، المعديؤن 

أحدأرأيث )ما قال: نلمان بن عاصم عن مئهر، بن علي ن ع- 
منوالآءاق والحجاز والبصرة الكوفة أهل بحديث أعلم كان 

الض(را/

)عزصثاعاصم: أحبرنا زائدة، أبي ابن أحبرنا موسى: بن إبراهيم قال 
منما فقال: جابر، حديث فيها صحيفه أو جابر، صحيفة عبى الثعلى 
٠.كمافا(ر منه انقلبتم أنكم ولوددت جابر، من سمعتة إلا فيه شيء 

بالمعاني:يحدث إنه قيل 
وثلاثةالحروف، في يشددون ثلاثة منهم متة، )أدركت عون ابن قال 

محمدبن القامم الحروف: أصحاب من وكان المعاني: في يرحمون 
الحسنالحاني: أصحاب من وكان سيرين، بن ومحمد حتوة بن ورجاء 

والمخعي(ر٣/والشعبي 

اثققيه:

وأقوالالنبوية —ار jSUوحمظه المنيا، في بالتورع عيل الئاشثهز 
يجدلم ما القياس ويتحامى بالنيش، بقتي فكان بها، والتزامه الصحابة، 

عنيتقبص المائث عليه ئرد صدما وكان يخ، لم عما الموال ويكره بدا، 
والصحابةيشتمتى كان ولقد أدري، لا يقول: ما وكئيرأ ويتقيها، المنيا 

يسأله.كان - الشهير الفقيه - النخعى إن حتى متوافرون، 

الحلة)١( 

الكسرأ/اهأ.التاريخ )٢( 
،٤٨٠٩رنم ، ٢٢٠٦رقم  yWyلأحمد العلل ، ٣١٩حدث \ا0'\-ا--ا الدارس ض )٣( 

لففلوهدا ، ٩٧— ا/آ'ه العالم بيان جاعع ؛U/o ،Uالترمذي سن ، TYAZYوالتاريخ المعرفة 
المسوي*



٩١ج الثنبئ عامر - ١

منأفقه أحدأ رأيت )ما قال: مجلز أبي عن الثيمي، نليمان روى  ٠٠
الخن،ولا عطاء، ولا طاووس، ولا المنب، بن عيد ملا الشعبي؛ 

كلهم(راا•رأبث فقد سرين، ابن ولا 
سترين؛ابن لمح، قال قال؛ الهدلمح، بكر أبمح، عن القاسم، بن علي عن 

0سوافرون(رُه اه رسول وأصحاب يشممتى، رأيته قلقل الشحبئ، رالزم 
المجدفي حالما يزيد بن الأموي مع ركنت قال: إسحاق أبي عن  ٠٠

أفقيس؛ بنت؛ فامحلمة بحديث حبي الثفحدمحث، الشعبي، ومعنا الأعظم، 
منكما وي الأمأحد نم ثممه، ولا ذكنى لها يجعن لم ه اش ول رس

نئزلثلا عمر: قال هذا، بمثل ئحدث ؤي1لئا! فقال: به، فحضته حضى، 
لهانسيق، أو حفهلث لحلها ندري لا امرأة لقول ، . نبينا وسنه ض كتاب 

ولامحمك،محبين ين همترمحك ^لأ هث؛ ض قال والنممة، القض 
١[,]الطلاق: ه( متؤ شحثة ؛؛ rut؛أي، إلا 

بنود الأسرلؤيّمح، قال؛ الش—مي عن الأوبي، داود عن رواية؛ وقمح، 
فإوقيس، بنت فاطمة حديث عن وازجع الله، ايث، شمي، يا فقال؛ يزيد، 
بهحدقتني ء مي عن أرجغ لا فقلث؛ والنفقة• الثكنى لها يجعد كان عمر 

،..(١٣اش رسول عن قيس بنت، فاطمه 

.٢٩٩،/الشلأء اعلأم ّير ، ١٦٧ص ماكر، ابن ، الحلية؛/•١٣)١( 
.١٦٦ماكر ابن أآا/بم'اآآ، بغداد ^ أ/أهه، الإرشاد )٢( 
المتنواصحاب وملم، وأحعد، م1لالث،، أحرجه طلأنها. نمة في نيس بنن، فاطمة حدين، )٣( 

لم:مانثلر: للدارفطي. والثانية لم—لم الأولى والرواية وغيرهم• والل-ارقطنى، الأربعة، 
الأصولجامع في ين، الحل روايات، ومجمؤع ، TV،/"الا.ارنْلتي ستن ، ٤٦رنم  ١٤٨٠حديث 

الكوفة.سجد أي الأءثلم(؛ رالمجد نوله . ١٤•- 



الهجريالثاني القرن غي الغتهاء المحدتؤن لمي ٩٢

قال:نئلى أبي بن الرحنن عد بن محمد عن عون، بن جعفر عن 
آوار(ُا؛.صاحب والشعّتي قياس، صاحب إبراهيم )كان 

حدثوكرما الثمي: لي قال معول: بن ماللث، قال مهدى: بن الرحمن عبد قال 
•الخز( في نالته برأيهم حل.ووك وما به، نحد جة اض رسول أصحاب عن 

أصحابعن حد.ووك رما الثعبتي: قال قال: أبجر ابن عن رواية وفي 
ا.عليه(ل نثن برأيهم قالوا وما نخدم، عنهم ورصي . محمد 

عندهيكى فلم شي؛، عن نبل اللبي عامرأ )أن ححادة؛ بن محمد عن 
زأيي(رص•على بد برأيي؟ ثمبع وما قال؛ برأيك• ئد له؛ فقيد شيء، مه 

قال:ملم بن صالح حال.ثنا الشعتثيا؛ا، حماد بن الرحمن عطل عن  ٠٠
وقالكذا، الخطاب بن عمر فيها قال فقال: أله، معن الشعئ رمالق 

برأييتصغ ما قال: ثرى؟ ما فقلت كذا. فيها طالب أبي بن علي 
ءاوه(رْ<.ئد برأيي أحبرتك إذا قولهما؟! بعد 

رإذايقول: الشعبي سمعت قال: أشعث سمعت إدريس: بن اش عبد قال 
يمسغيكى لم عمر فإل عمر؛ صغ كيم، فانظر سيء، في الناش ا-حتلفا 

بماور(اأ؛•حى شيئا 

.١٧٧ص عساكر، ابن القضاة أخار )١( 
جامع، ٣١٩الحلية؛/•ا/ببم0، والتاريخ ، ٤٠٤رقم \/TA^ لأحمد الطل أ/اْآ، معد ابن )٢( 

.١٨١محام ابن T/•؛، العالم بيان 
ابنسعدا-/'هأؤ)•١( 

.Tiifoالثب نوصيح انفلر: تصحيف. )الشمي(، الحالية: في وقع )٤( 
الحلية)٥( 

.T-Y'/iالحلية )٦( 



٩٣ؤ ا_عامراوثئبئ 

عودمابن كان فقال: شيء، عن أله فرحل )حاءه أنه الشعبي وعن 
هدا؟!من ئعجثون ألا فقال: بزأيك. أنث أ-تحرني فال: وكذا. كذا فيه يقول 

واهذللئ،، من 1وز عندي وديني زأيى، عن ويالنى مسعود ابن عن أخرته 
برأض(ره.أحبرك لأناتشسأح4 

محللو أوأئم هذلاع، )يا الشمي(؛قال قال؛ الهدلمح، بكر أبي، عن ** 
الأحنم،يمفئل أم مواء، ديتهما أكانث صبئ، معه وئنز قيس، بن الأحنف 

بشيء(رالقياس فليس قال: سواء. بل قلت: وحلمه؟ لعمله 

إليأبغض )ما يقول؛ كان أنه عامر عن، حالي، أبى بن إسماعيل عن 
٢.يقايس(ل لا وكان آرأيث؟ فيقول: صاحثه الرحل يسألن أرأيت،، أرأيث 

عهدعلى وا كانهؤلاء أو )لو قال: الشعبي عن ماعيل، إسوعن 
نألونلثإ(ل؛ا.،، L1j^I_القرأن: عامه لنزلت .، النبي 

شيءحاءه إذا الشمي ركان قال: عون ابن عن عاصم، أبي عن  ٠٠
٠.ويقول(ل ويقول يقول إبراهيم وكان اثمى، 

والشميقياس، صاحت، النخعي إبراهيم ركان قال: عون ابن وعن 
وقعتفإذا منمضأ، إبراهيم وكان منبستلآ، الشعمُ وكان أثار. صاحت، 
إبراهيم(؛آا.وائبمهل الشعبي، انقبص الفتوى، 

حديثا/-أ الدارس سن )١( 
.١٩٢حديث  ٧٦، ١٠٩حديث \ا'\■ الدارس سن وانظر: الحلة؛/•آم، )٢( 
.١٩٣حديث \ام الدارس سن آ/أحآ، معين ابن همخ )٣( 
.١٩٠حديث الدارس سن )٤( 
.١٧٦ص اكر، عابن ، ١٣٣حديث \ا0\• الدارس طن )ه( 
.١٧٧ص عساكر، ابن )٦( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء الّعوذون م  ٩٤

معهويتأدب منه، ويمشي الشعبي، سال النخعي فكان هذا ومع 
اجتمعا:إذا 

يأتينيالأعور، هذا من ئعجثون )ألا قال: ١^٠^٠، عن الأعمش، عن 
النمتي(لاا.إبراهيم يعني: بالنهار؛ ويفتي يألتي، بالليل 

ا.إبراهيم(ر مكث إلا ؤإبراهيم، \كيئ اجتمع رما أكهيل: بن 'تالمة قال 
تعالى.النه رحمهم لبعضهم، وتوقيرهم عالمائتا، أدب من هذا قلت،: 

لكعلم لا عئا ، _Jlرإذا له: قال الثحبئ أن الأودي، داود عن ** 
'ثريأكك(يا•وأنا لي،، ■؛؛لم لا ممن؛ به، 

عننئل إذا يقول أف أكثر حدأ أ رأيت، رما قال: زائدة أبي بن عمر عن 
الشعبي(ر؛؛.من به؛ لي عل؛ لا شيء: 

رجلارأل آدم؛ عن شهاب، أبو حيننا يونس: بن اش عبد بن أحمد قال 
فقالالشعثئ، عامر عليه فمؤ أذري؟ لا فقال: مالة، عن إبراهيم سأل 

أدرى•لا قاد قال؛ إليه فرجع مآحبزني،• ازجغ ئم الشيخ، ذاك شل للرجل؛ 
واهالفئه(رْ؛.هذا إبراهيم: قال 

كثرةمن تستحي أما ]كبي.• رقين مزاحم؛ بن محمد وهجؤ أبو وقال 

العللفي أحمد متزمة: ابن طريق من وأحرجه •!، r/Yاللمفل بهذا المسوي أحرجه )١( 
بالنهار)ويصبح عنده: ووير ص ٢! القضاة أخار ش ووكح ، ٤٨٨٣م رن ٢٠٦م/ه"أ— 
رفيقتي(.صوابه جدأ قبيح تصحيف رييمنق( ولففلة فتمض(، 

.١٧٧ص عاكر، ابن )٢( 

.Uo/Uالصفوة صفة في وبنحو0 ، ٣١٩؛/الحلية )٣( 
ه٠/٦.٢أحر طريق من صعد ابن عند وبتحو0 ، ١٣٢حديث الدارمي سن )٤( 
.Y0،/nمعد ابن )٥( 



m٩٠ المحي ١-عابر 
 ٠—,

يشتحيوالح المقربون اف ملائكه لكن فقال: أدرى؟ لا فتقول: ئسأل ما 
أتتؤث٠عملآالأثائءه قالوا: أف تعلمون، لأ ئئالوا حث 

أما(اى.]١^;= مآلكزه 
.٠٢العلم(ريصف أدري )لا قال: الشعبي عن مغيرة، عن 

باثهرائض:عضه 

منالحارث وتعلمها الأعور، الحارث من الفراثص الشسعثئ تحلم 
محنالب.أبي بن علئ 

عنلي، المنأبي بن لام العبد حدننا دكين: بن المضل ال ق- 
ا.الأعور(؛ الحارث من الحساب رتعلمخ قال: الشعبي 

عمنمغيرة، أنا تعيد: بن للمغيرة يقول الثعبئ )سممت، مجالي: وقال 
كدايا.ذاك كان الشعبئ، فقال فلأن. عن أروي قال: الأحاديث،؟ هوه تروي 

قال:الحارث. عن أروي قال: كدابا. ذاك كان قال: فلأن. عن وأروي قال: 
والحاب(ل؛،.المزائص علمني ذاك الشعبي: فقال 

الحارثحد.ننا الشعبي: عن )ويروى الترمذي: عسى أبو وقال 
عليعن يرويها التي الفرائضن وأكثر عنه، ح1.ث وقد كئ.ابا. وكان الأعور، 
وكانالفرائض، علمني الأعور الحارث الثعتي: قال وقد عني. هي وغيره، 

سهمضالاس(س.

عساكرابن مختمر ،، n/Yالقضاة أخبار )١( 
.١٨•حاوث  Sihالدارس سن )٢( 
ابنّعدأ/ع؛آ.)■٣( 
,0A\/yوالتاريخ المعرفة )٤( 
رجبلابن الترض علل شرح ، U،>o/oبالمن اسق الترمدي يلل )0( 



الهجري١^^( الترن يي الفقهاء المعويؤن لمي 

الأعورالحارث )حييني قال؛ عبي الثعن شم، بن مغيرة عن 
كدابآ(.الهئاوم،وكان 

الحارثحدسي يمول؛ اكبى رممعت قال: مغيرة عن رواية؛ وفى 
الكاذبين(را؛.أخد أنه بمهد وهو الأغور،' 

الحارثفي هذا عبي الثقون معنى الذهبي الحافهو اف أنقلتا: 
عنىأنه على 3محمولا كداب، الحارث الثعبى. نول رفاما فقال: الأعور؛ 

ال\كذببتعمد وتعتةال.ه عنه يروى فلماذا ؤإلأ التعمد، لا ^٥^، ١١بالكذب 
فيالدين(رى؟!

روايتهممع أمره، ئوهمن على ور )والجمهل)المتزان«؛ في وقال 
كانأنه والذلاهر عنه، يروى نم يكدبه، الشعبي فهذا الأبواب، في لحديثه 
منوكان فلا. النبوي الحديث في وأما وحكاياته، ه لهجتفي يكذب 
الءلم(رم.أوعية 

الشعبئ)كدبه ))التقرب((: من ترحمته في فقال ها،ا، إلى الحافق. وماد 
صعف(ر؛ا.حديثه وفي يالرممس، ورمي رأيه، في 

ا.الثعبى(ر من أحب أحارأ رأيت )ما منصور: ال ت— 

)/٩١،لم مصحيح ، ١١٤٨رنم  ٤٩٥، ٩٩٠م رق ٤٤٢•.  ٤٤٢س رنم  ٢٤٤٨لأحمد العلل )١( 
الم.لعواللمغل \، ywlTواكأريخ المعرفة 

اكلأء؛/مآها.أيلام سر )٢( 
مزانالأءتاوال،ا/يمأ؛.)٣( 
التهذيبؤتترب )٤( 

نيذللث، من >فا الدارمي أورد وتد اا/'آْمآ. ماكر ابن مختصر والخيل المح )٥( 
سه.من الفراتصء كاب ١٠



٩٧ؤ ا-عامرادثئيئ 

امماصي:

بنوعمر لاحجاج، ا قضاءهولي الكوفة، قضاة أحد عبي الثكان 
يقضىالحق، إلى رجاعأ المضاء، قى حازما وكان هبيرة. وابن العزيز، عبد 
الصالحين.وقضاء الصحابة، وأقوال، السنن، من حفظ بما 

مماة)هؤلاء قال،: ثية، أبى بن عثمال علئ أمر أحمد: به اه عبد قال(  ٠٠
عروةثم علي، م ئعود، مبن الله عبد بالكوفة قضى من أولت ة؛ الكوفأهل 

موسى،أبي بن بزلة أبو ثم الحارث، بن ثربح ثم رمحعة، بن تلمان ثم النارقي، 
دوار....(راا.بن محارب، ثم الرحمن، عمل بن القاسم ثم الثعبي، عامر ثم 

والوليد:؛^، L<،J؛عبد عهد في الكوفة(( ))قضاة تسمية في حليفة قال، 

ثريحا،أعاذ مصعب،، قتل عند المللئ،، عبد على الناس اجتمع ))لما 
بنبزذة أبا وولى فأعفاْ، استعفاه ثم القضاء، على فأقرْ الحجاج محدم ثم 

فاسنقضيفاعفاه، الجماحم بعد تعفاْ امثم الأشعري، موسى أبي 
استقصىثم مايت،، حتى قاضيا يزلن فلم الأشعري، موسى أبي بن بكر أبا 

٢•الشمي(ر سراحيل بن عامز 
الخطاب،بن زيد بن الرحنن عبد بن الحميد عبد الكوفة قضاء وولأْ 

العرا3،رم.على العزيز عد بن عمر والي 
ورا*اه(ر؛ا.را،ا،ه( سنة قاضيها كان أنه اتجرتم، ذكر وقد 

.٣٠٢٩رم ؛ OUTى العلل )١( 
AWlXالقضاة أخار وانظر: ، ٣١٣ِ  ٢٩٦ص تاريخ.؛_، )٢( 
عاكرابن مختصر ، T0T/Tّعد ابن )٣( 

A\r^/القضاة أخار وانظر: . ٥٨٩آ/؛0ه، الطبري تاريخ )؛( 



الهجرىالثاني المرن غي الفقهاء المحدثون م  ٩٨
_______..ء

معهنشمر أن وكلفه القضاء، اكسي ئتيرة ابن )ولى شنزمة: ابن قال 
أستطيعلا الأمرين، بأحد أزذبي هذا، آستهليع لا الشعبي: له فقال بالاJل، 
الاول(ره.وتنز القضاء 

المجل،في يهوديا جلد الش__عبتي )رأيت قال: فرقة ابن عن ** 
قرية(•في 

ا.الجد(ر فى يقضى الشعبي )رأيت قال: شيبان بن الأموي وعن 

الشعبيإلى )قدمت، قال: امة أسأبو حدئنا دكين؛ بن المصل ال ق
أحرى؛مرة بك حاء أو ئعطه، لم لئى فقال: دراهم، عليه لي غريما، 

اسل(رص.عبد ابن كث ولو لأحبسنلثط 

يأحذأن مره )مى الشعبي: قال قال: حي بن صالح بن صالح عن 
٢.يتشير(ر كان فانه عمر، بقضاء فلياحد القضاء؛ من بالوثيقة 

خضم،على الشعبي )غجل قال: الأودي عن عئاش، بن بكر أبي عن 
اقتص(زفقال: إليه مشى ثم سوؤلآ، فضربه 

الأعمش،سليمان مولى نعيم، بن عيي حاوثنا القاسم: بن الوليد قال 

القضاةأ-تحار  iOiUr•ا/مآبمه، والتاريخ العرئ )١( 
والثانيةالرزاق، لعبد الأولى والرواية ووكح، معد، وابن الرزاق،، همد ووصله الخاري' علقه )٢( 

عدحمابن طقات \/\"مأ؛، الممنف ه/ا"وآأ، التعليق تغليق ، ١٥٥^ oi/\Tالفتح انثلر؛ لوكئر. 
Y0Y/X ، القضاة أ-محبارYU/X.؛

وهوالعراق، والي الخطاب، بن زيد بن الرحمن عبد ابن هو الحميد وعبد سعد ابن )٣( 
الكوفة.قفاء الئعبئ ولى ١^^٠ 

والتاريح'ا/؟هة.المعرفة )٤( 
؛.yy-Zyالقضاة أحبار )ه( 



٩٩^ القئبغ عامر . ١

فقال:ويمين، واحل شاهد لي فقلت: الشعبي، عامر إلى )حاضهمت، قال: 
اش(لأا.قال لأ،إلأشاهدينكما

الشعبي)عن مغيرة: عن جرير، حدئنا شية؛ أبي بن بكر أبو مال  ٠٠
فقضىيتمزقا، أن قبل يرد0 أن فاراد بزذونا، رجل من اشترى رجل في 

أتيئريحا أن الصحي أبو عنده فشهد البيغ، عليه وجب، قد أنه الشعبي 
ثريح(ره.قول إلى الشعئ فرجع المائع، على ذردْ ذللثخ، مثل في 

بعد،فتصزثه اثنين، بين ممضى الشعبي، عند ركنث ثتزمة: ابن وقال 
ملي،(رم•ار فرجع 

باثمغازى:علمه 

ابنفمر بالمعاني، يحدث، الشعبي ركان قال: عمير بن المللث، عبد عن 
قدكنث، ؤإل منى، لها أحفظ لهو فقال: بها، يحدث وهو معه فعمر، 

ه(.اش رسول مع نهديها 

يقرأوهو بالمشعي عمر ابن )مز عمير؛ بن المللئإ عبد قال رواية؛ وفي 
معنا(ر؛ا.شاهدأ كان كانه عمر؛ ابن فقال قال: المغازي، 

انضم:روايمه 

رواته.من فكان عر، الشمن الكثير القوية حافظته عبي الشأويع 

.٤٢٨-٤٢٧٨القضاة اخار )١( 
احر،وبالفظ آثم وجه منصورمن سمدبن عند وهو ءمصنفهء، في شيبة ابي ابن أحرجه )٢( 

.YYA/T"اكاٍق تغلق ، ٣٢٩، ٣٢٨الفتح؛/انفلر: جدأ. مختصرا البخاري وملته 
AVTالقضاة اخار )٣( 
وذكرْ، ١٦٤اكر عابن آا/«مأ، بنداي تاريخ ، ٠٠٦-  ooohالإرشاد ، ٤٢١٨القضاة أحبار )٤( 

ثقامت،.ورجاله الهليراني روا0 وتالات  ٦٣*\إالمجمع في الهيثمي 



الهجريالثاني القين في الفقهاء المموتؤن 

هدا،في له الخضؤغ إلا ملكوا فما وأنشد الشعراء، وجالس 
وفدالشعر نمرض وكان شتى. آنية من يغرف وأئه باعه، بطول والشهادة 

العين•على ثيف 

عنالرامي، وادع م، ملم، بن يوم، عن، ب مح، نوح م،  ٠٠
شهرألأنثدثكم شئت، ولو الشعر، من ١^ شيئا أروى )ما قال؛ الشمي 

لأأعيد(ص.
قال:حنيقة أبو حدثني الحمائى: الرحمن عبد ين الحميد عبد قال 
الثحراء(لآا.ويجالس الحز، يلبس الشعبي )رأيت 

والأحطلالشحيي )اجتمع قال: الأصمعئ حدثنا سئة: بن عمر وقال 
بيارفق عبي، ثيا االش_عبئ: الأخطل قال حرجا فلما الملك،، عبد عند 

واحد(أم.إنء من ، أغرفوأنا شتى، آنية من تغرف فانلث، 
قال:الشعبي عن مجالي، عن زائدة، أبي بن زكريا بن يحيى وروى 

يلكمن، برجل إلي، ابعث الحجاج؛ إلك، مروان مح، الملك همد ركتب 
حجزمن ام الشفقدمت، إليه، فبعثني الحجاج، فدعاني قال: علامة. 

العزيز،عبد على فدحلق قال: العزيز، عبد أخاه واسثحلف، المالك، عبد 
وأناالغلمان، من وأنا بك ممعت، قد قال: نعم. قلمت،: الشعبي؟ أنث قال: 

فكانهريرة، أبي بن ومحرر أنا عليه أدخل فكنت قال: ألقالث. أف أحي، 
حديث،إلا أخذناه، قد إلا شيء الدنيا من ما قواه شعبي، يا حدينا يقول: 

؛.T'/Tآخر وجه من القضاة أخار في وهو ، ١٦٠ص عساكر، ابن ، ٢٣٠-  ٦٦٩١١٦بغداد ت1روخ )١( 
تصحيف.أروك،(، )ما بدل أدرتم،( رما بغداد؛ تاريخ في ووقع 

ابنمعدا-/اهآ.)٢( 

.؛/١١٣اسة )٣( 



١٠١ؤؤ القئبف عابر - ١

منفيهم قال ما ينشده فأقل يوم، ذات الأحئل عليه فيحل قال: حشن. 
النابغهاف، قاثل فقلق: هريرة، أبي بن محزر إلى فالشق قال: الشعر، 

يقول؛حين 

التمامريع مالخير مستقبل ه وجهحس غلام هذا 
الأنامحير والحارث أصغر ال والحارُث، الأكبر فالحارث 

إماممنهم الخيرات في أمخ د وقولهند لهند م ن
النمامشرب يشرب من حيز هم هم ما م لهاء آبستة 

لمأحهلن، يا فقال: فأنثيثه، كيف؟ فقال: العزيز، عبد إلي فالتفت 
واشش__عبتي، يا شنك من باش أعود الأحهلن: فقال هذا؟ مثل تقوت لا 
أتقرب(راا.السعه أنست، حتى اليوم، شرك من تعوذيئج ما 

مجدفي الئعز ينشد الثعثي )رأيتإ الرحمن: عبد بن عيي قال  ٠٠
•أضمز(رُأا ؤإزارأ حمراء ملحفة عليه ورأيت الكوفة، 

منه،وسبعين مع ابن )كان الختخاب: بن عبس، ثبن بكر أبو قال 
الئعر(رأا.يمرض وهو 

ته:وسوالأسمم تسراممم، تصدره 

ووعاه،حفثك ا بموح^وهم ىنيرأ، طها الا'ص قي الشعيي نق 
لهميجلس وكان أمئكهم. عن وأجاب م وأمماهوعلمهم، وممههم 
عظيمة،حلقة له وكانت، وتدوينه. م العلتقييد على ويحمهم محلويلأ، 

.٠٩٦واكارخآ/ههه_ المرفه )١( 
.ir\/yالقضاة أحبار ، Th\>0والتاريخ المرنة )٢( 
ابنسعدآ/ْهآ.)٣( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعدتؤن م  ١٠٢

منعلمه حرابن قي ما واستخرجوا الأم، وحمله العلم، محلية عليها أمد 
نميتة.كنوز 

وللئمىالكوفة )قدمت قال: محيرين ابن عن توار، بن أشعث عن  ٠٠
ا.ر كثير( يومئد ه اه رسول وأصحاين، عفليمة، حلمة 

يسألونهوالناس الثمي، مع )كنت قال: إسحاق أبي بن يونس عن 
■ا لكرهته الحتهش تلممونى كنتم لو فهال: المعرب،، إلى العصر صملاه من 

اسر(إلى المر من النعي رئيل فال: يرض عن رواي؛ وفى 
ص"<.

)أنأبى؛ حدئنا قال: ماللث، بن ئميم بن حلف أحبرنا ّ_عل: ابن قال 
وحدهاش إلا إله لا أن أشهد يقول: حتى مجله من يقوم لا كان الشعبي 

شنع،كما الئ.ين أن وأشهد ورسوله، عبده محمدأ أن وأشهد له، شريلئ، لا 
القولوأف أئزن، كما الكتابح أن وأشهد وؤتمط، كما لام الإسأن وأشهد 

افهيكر قال: تنهض، ذهن، فإذا المبين. الخى هو الله أن وأشهن. حئ>ُث،، كما 
لأم(رٌ'آ؛.بالمنا محمدأ 

عنالأحمر، د خالأبو حدثنا يحيى، حدثنا الأوري: عباس قال 
شيءعن أسأل لم أئي لودديت، وافه فقال: الشعبي، )سألت قال: إسماعيل 

أعاوم(ر؛ابلا عتا أو أعلم، عقا أبالي وئ قئل، 
الحانة iir\/rالقضاة أحبار )١( 
ورالخبيص(:. ١٥٦٥م رن\■ o/rلأحمد الطل وانظر: با/.م، بغداد تارخ , TSAiiالحلة )٢( 

والثمن.التمر من القخثوصة الخلواء 
\\/00أ.محاكر ابن مختصر \-/00د ذ ابن )٣( 

آ/م\هآ.معين ابن تاريخ )٤( 



ؤعامرالثتبي - ١

الصالحون)قره قال: الشعبي عن مجالي، أحبرنا غدي: بن الهيثم وقال 
تدبرت؛اسما أمري من اس—تقبلت ولو الحديث، من ار الإكثالأولون 

الحديثا(رأ؛.أهل عليه أجمع بما إلا حدثت، ما 
محتد)الكتايتج يقول: عبى الثكان قال: روق أبى عن عبة، ثعن  ٠٠

اسم("،.
بنالحسن كتران أبى عن موصى، بن اش عبيد حدثنا المنوي: قال 

فاكتبهثيئا مني سمعت، )إذا قال: الشعبي عن — ثقة وهو — المرائي عقبة 
جدارارم؛•على ولو 

منثيئآ تدعن رلأ الشمي: لي قال قال؛ كتران أبي عن رواية؛ وفي 
إليهتحتاج ؤإنلئإ الصحيفة، من موصعه من لك، حير فهو كتبته، إلا العلم 
ما(ر؛ا.يوما 

رجلعلى بملي الثمي )رأيت قال؛ مجالي عن سعيد، بن يحيى عن 
والفرائص(رْ/الصدقات في ْلوامر ثلاث، 

علىرغزصت، قال: الأحول عاصم حدثنا معاوية: بن مروان قال  ٠٠
لى(ص.فاحازئ الفقه، أحاديث، الشعبي 

.\/TAالحفاظ تذكرة )١( 

ا/"اّ.العلم بيان جامع ، ٩٩ص العلم، تقييد )٢( 
••١.ص العلم، تمد ، ٢٣٧، AXlrوالتاريخ المرنت ، ٢٤٣رنم لأحمد العلل ، I٢٠/.معد ابن )٣( 
••١.ص العلم، تقييد )٤( 
و)الهلومار(ه، أثبتما والصواي، ار(، محلوموفيه)ثلامحثه ، ٢٣١٧م رن ٢٩٦/٢لأحمد العلل )٠( 

قوامير.والجمع: الصحيفة، ورالهلامور(. 
والتاريخاوعرن،ن ، ٦٣٢حدبث،  ١٦•- \ا<<0\ الدارس نن •>،، ١٨رنم  ٢٣٢/٣لأحمد العلل )٦( 

ا/ه«ه.الترمذي علل شرح أ/ص، 



الهبمريالثاني القرن مي الغتهاء انمصومن م  ١٠٤

عنكتابأ الشهص على )قرأت قال؛ الأحول، عاصم أحثرني شمة: قال 
وعلىغئتها، على المرأة ينكح أن نهى ه المبي أو فيه! اه، عبد بن جابر 

جابر(.من هدا سمعت الشعبي: قال حالتها. 

عنجابر، عن فيه كتابا اكمئ على )عزصت عاصم: قال رواية: وفي 
حالمها«(ص.على ولا عئتها، على المرأة تزؤج ءلأ قال: .، البى 

فإذامنه، وأسمغ الشعبي، يا لمأ )كنث قال: حالي أبى بن إسماعيل عن 
العلم(ص.وانزب حالي، أبي ابن وبجا قال: حزصي رأى 

الصلاةفى المرأة فزغت رإذا قال: عبي الشعن ثتزمة، ابن عن  ٠٠
العلأة(ر''آاؤنالك، ثفتسئ نحيض: حتى 

أفندر رجل عن الثعبي رشيد قال؛ ثبزمة ابن عن عيبمة، ابن عن 
نهئتفأنا ترمة: شابن ال ققال: بشي؛. ليس فقال: امرأئه؟ يهلتق 

إلىعنقلث، في نيزك له: فقال الرجل، علئ ندوا الشحبئ: فقال الشحبئ، 
القياهة(ص.يوم 

ابنه؟ينحر أن ندر رجل للشحثي؛ )قلت الهلائي: ءائاJ بن أيوب قال 
فيلعلمر، أظلن، كان الناس من أحدأ رأيت ما ين، المقاممن لحنك قال: 
محصية(رْا.فى ثدز لا قال: روق، ممن الأفاق؛ من أفق 

للطيالسيالأور وارواية والفم—وى، والنسائي، والبخاري، واحمد، الطيالأ_ي، احرحه )١( 
ه/•^الفتح أ/ا"يآ، وي اك، ١٧٨٧حدث  ٢٤٧الطالي مد انظر: وي. للقوالثانة 
اا/\ه؛.الأصول جامع ، ٥١٠٨حديث، 

.٦٨٥، ١٨٩/٢والتاريخ ١^٠٠٠ )٢( 
.٨٨٥حديث،  ٦٣٧١ت باحمر الدارمي وعد ، ٦٧-  ٦٦-  ٦٣١٣القضاة أخار )٣( 
.٢٦١١/*والتاريخ )٤( 
آ/اآه.والتاريخ المعرفة )٥( 



١• 0 ؤ ايئتتئ ء؛بر - ١

حرير،إلى يريد المجد، داخل وهو الثعبي )رأيث نتزمة: ابن قال 
مني،ثصيب مما أفضل منلث، أصسن، أئي لولا واش له؛ قلت يدي، 

وصادصيد، إلى بعفنهم أثار مخرمين قوم في تقول ما يدي، أعطثلئ، مجا 
فإنله: فقالت، شتزمة: ابن قال عذله. منهم واحد كل على فقال؛ بعضهم؟ 

باشفقال؛ نمشي، وكئا الشعبي، فقام واحد. جراء عليهم يقول؛ حمادأ 
أتين،نم شتزمة؛ ابن قال جى• فقد يقوله كان إف قال؛ نعم• قلت،؛ يقوله؟ 
أحديكن ولم - العكلي والحارمث، وثناك، هبيرة، فيه نجله، كنا مجلسا 

قالوبما الشعبي، قال بما وأخبرئه — منه خلافا علي أشد أصحابي محن 
لوقوما أل ترى ألا واحد؛ حزاء عليهم حماد، قال ما القول، فقال؛ حماد. 

قالما القول بل أنا؛ فقلت، واحدة. يته إلا عليهم يكى لم حطأ، رحلا قتلوا 
خطأ،رحلا' قتلوا لو قوما أن ثرى ألا حزاء؛ منهم واحد كن على الشعبئ، 

الشعبيقفاض ثتزمة؛ ابن قال رقثة. عنى كفارة منهم واحد كن على كان 
الاو.ية(.على والحاريث، حماد وقاض الكفارة، على 

فقال؛رحل، لما غرض إذ نمشي، نحن )قنينا نتزمة؛ ابن قال رواية؛ وفي 
الحديثإرا؛بفيها( ئز للشعثئ؛ فقلت صيد؟ ئتقولونفيذخرفلإنافر5افي 

رمالهقال: عامر، عن حجاج، عن خالد، أبي بن ماعيل إمعن  ٠٠
تأمرنيكيم، ال؛ فقأجمع، النهار سين فكان الناطور، ه بكان رجن 

ئدملث،(رآ؛بإلى لث، رأّْمن سان ؤإف صن، له؛ فقال أصلي؟ 

.٦٤\•- T/Tالقضاة احبار ، ٦١٤.والتاريخ العرنت )١( 
فيتمني قرحة —أ والصاد بالسن — والنامرر )الناصور(  ٠٥٥٠٢رنم  Tt*/Tلأحمد العلل )٢( 

قرحتوهي المقعدة، حول تكون ما وكثيرأ الفتحة، صيقة أنبوبة شكل على الجم أنسجة 
ئضر(.)نشر،  ٩٢٥-  ٩١٧الومميهل المعجم شفازها٠ يستعصي وتد تنتقص، تزال لا 



الهجريالثاني القرن قى ١^^١، المعدثؤن 

فينازعوا قوم عن نئل )أنه عامر: عن الرحنن، عد بن طارق عن 
صمىعامر: قال فأعتقه؟ مولاه فعمد ممظه، حزأ عبد قاصاب الأمر، بعض 
عممه(راا.وجار الدية، مولاه 

حالي،أبي بن إسماعيل حيننا قال: ئمير ابن حدثنا أحمد: الإمام قال 
ملأن،ابى ليس فلأنا أف شهدوا أربعة عن رنئل عامر: عن عمران، عن 
أربعة،لأنهم ذاب، الحهؤلاء عن أدرأ قال: ملأن؟ ابن أنه أربحه هد وش

الآحرين(رُالأربعة وأضيق 
عنحالي، أبي ابن أ-محبرني هال؛ زكريا، بن يحيى حدثنا أحمد: وهال 

بالأصابع:فانار امرأتلث،؟ أظئمث له: قين رحل عن عامر )نبل قال،؛ بيان 
مه(رى.فابمنها نعم. أن 

قال:نفقة؟ لها هل الئختلغة عن عامر رشثل قال: التضري إبراهيم عن 
منها(ر؛ا؟إ.يأحن، وهو نفقة لها يكون كيف 

حائض؟وهي أهل أتى رفيمن الثمي؛ وعامر النخحي إبراهيم عن  ٠٠
ا.يحود(ر ولا إليه، ويتوب، اض يستغفر أتاه، ذئت، قالا؛ 

أهلمن رجلا )رأيث قال،؛ الثمي، عن الهندانئ، صالح بن صالح عن 
يقولونخراسان، أهل من قلنا ئن إو عئرو، أبا يا فقال: الشعبئ سأل حراساف 

.OO'Uرنم  ٣٤١، ٥٤٩٨رقم -T/m لأحمد العلل )١( 
)!.٤٩٩رقم  ٣٣٩، ٥٣٦٠رنم  T-U/rلأحمد العلل )٢( 
)نيل(بعد )له( ولفظة له. واللفظ. العلل ني وأحمد ث—ة، أبي ابن ووصله البخاري، علته )٣( 

.٠٤٩٥رنم  TTMTالعلل ، ٩٤٤١ا٩rد الفتح انظر: صدي. من زيادة 
.٥٠١٢، ٠٥١١رنم  Tit/rلأحمد العلل )٤( 
ا"بم'ا.حديث،  ٦٦٩)/الدارس منن ره( 



٠١٠٧ ا-عامرالقئدتي 

الشعبي:فقال بينته؟ فهوكالراكب ا: تزوجهثم أمته !•ئتى إذا الرحل في 
يوئوو))ثلائه فال: . اش رمول أن أبيه؛ عن موسى، أبى بن بزذة أبو حدشتى 
به،فامن . المبئ وأدزك بنيه، آمن الكتاب، أهل من رجل مزتين: أجزهم 
قنهسئده؛ وص تعالى اف ص أدى مملوك وعبد أجران. قالة وصدقه؛ وائيحه، 
أذبها،فأحس أدبها نم غداءها، فأحس فعداها أمه، له كات ورجلي أجران. 

الحدين،هدا حد للحزاشانيي: الشعبي، قال نم أجران((. فله وتزوجها؛ أعتقها شم 
المدينة(ااا.إلى، هدا ذوق فيما نرحل، الرجل كان قفل ئيء، بغير 

علىبملق بالقرآن، بالتعويد بأمن، )لا قال: الشعبي عن فراس، عن ** 
الإنسان(^.

إنماالمصاحم،؛ ببيع بأس رلأ قال؛ الثمي عن هند، أبي بن، داود عن 
يديه(رم.وعمل، الوز3، سع 

الشعبي،رمألق قال: أبيه •م، حي، بن صالح بن صالح بن الحز عن 
طه(رئ.المال لها قال: غيرئ؟ وارث له بملم لا ابثه، وترك مات، رجل عن 

أباها،أغتمث، امرأة رفي، الث—حبي،: عن، الأشعث،، حدشنا إمرائيل: قال 
L>U ، ،لهنمنه، عليه ليّر، ال: قإحداهن؟ هي بنات أربغ وثرك الأبؤ

معهن(رْا•وهى الثلثان، 

انظر؛لم• ملفظ. وصوا »الرحلة«، في والخطيب والضرير، والدارمي، وأحمد، الستة، أحرجه )١( 
فيالرحلة ، ٤٤١- والتاريخ المعرفة ، ١٥٤لم مصحيح وأطرافه، (١٩ حدث الفتح 
.٦٢-  VfAالأصول حامع، •٥، رقم  ١٤١.  ١٤٠الحديث، طلب، 

.٥٥٠٨رنم \iT "ا.هه، رنم 'iT ، ٥٤٩٤رقم  TTAlTلأحمدالعلل )٢( 
.٢٠٢ص داود، أبي، لابنر المصاحف، )٣( 
.٢٩٤٨حدبث،  ioA/yالدارمي ض )٤( 
حديث ٤٧٠الدائم، سن ره( 



الهجرىالتام الترن مي النتهاء اسدمن م  ١٠٨

رحل،أو امرأة، عن عامر )تبل قال،: هانئ أبو حدثنا يعيم؛ أبو وقال 
كانفقال: غيرهما؟ رجم ولا وارث له ليس وعمة، حالة وئزك توقي، 

ا.أحيها(ر بمنزلة العمة وينرل أمه، بمنزلة الخاله ينرل عود مبن اممه عبد 

أقوالمن كثيرأ صحيحهء واب أبوتراحم في البخاري أورد وقد  ٠٠
ومتنفي وكدللث، بها. الاحتجاج ثيل معلى الفقهية؛ وآرائه الشعبي، 
فتاويه.من صالح ؤلرفح الدارمي(( 

أماثهمضعد«ه:

كانقئل أحدأ رأيت رما قال؛ حصين أبي عن عناش، بن بكر أبي عن  ٠٠
أمنه(.أبقن لم مريحا إن وقال: فعضب، مريح؟ ولا قلق: الشعبي. من أئمة 

أنتريدني، فقال؛ ثريح؟ )ولا عياش؛ بن بكر أبو له فقال رواية؛ وفي 
الشعبي(رآ،.من أعلم رأيت ما أكدب، 
الشعبي(رمأ؛.من أعلم أحدأ حالث رما مند: أبي بن داود قال 
وأمسالخن، من حديثا أكثز —عبي الش ركان الأحول: عاصم قال 

بنتين(ر؛ا.منه 

قال:مكحول عن يزيد، بن الرحمن عبد عن المبارك، بن الق عبد عن 
٢.ر الشعبي( من ماصية بتنة أعلم أحدأ رأيت، رمحا 

.٣٨٦حدث  ٤٧٦-  ivohالدارمي سن )١( 
إلىوءزاْ ْ/*آ التهذيب(،، >اتهذيب ئي الحافظ وذكره ، ١٧•ص عساكر، ابن ، الحلية؛/١١٣)٢( 

باك.وعرف محنة ارجدأ أو الأمر بنلى تقول،؛ أم،؛(. أبطن )لم قوله محتمة. أبي ابن تاريخ 
با/-*أآ.بغداد تاريخ ب/؛>آ، والتاريخ المرنة ، ٠٩٩٨رنم لأحمد العلل )■٢( 
.٣١٢؛/اليلأء أعلام مير )٤( 
بغدادتاريخ ،، YU/Yالقضاة أخار ، Y-T/Tوالتاريخ الخرقة أ/؛ْأ، سعد ابن ره( 



١٠٩ؤؤالسئبي عامر - ١

المصاحف،مع في الوراق مظرأ )كلمت غروبه: أبي بن سعيد قال ** 
قال:أؤ _ الأمة هذه حتزا كان وقد المصاحف، بثع عن أسهوني فقال: 
والشعبتي(را؛.الحس بأسا؛ به يزيان لا — الأمة هذه مميها 

وعامربالمدينة، المش_، بن معيد أربعة: رالعلماء قال: الزهري عن 
ومفحوليالبصره، ز الحابى بن ن والحه، بالكوفعيي ال

يالشام(سم.
أصحاب،بعد ثلاثه الماس في ركان ال: قعنئثة ابن عن الرزاق، عبد عن 

زمانه(رم•في والثوري زمانه، في والشعبي زمانه، في ه هماس ابن الشي.؛ 

عليه:الأئ،لة وثناء متزتتع، 

شأنه،ورفعة فدره، وعلو القعيي، حلألة على الإ■جماع لسان انعقد 
الدين.أئمة من بحدهم فمن وتلامدته أقرائه عليه وأسى 

الملأ،أصحاب في إبراهيم مع )كنتا قال: مجالي عن زائدة، عن ** 
أصحابيأن و لأعور، يا له؛ ال فقإبراهيم، إليه فقام الشعبي، فأقبل 

إبراهيم(ر؛ا.موصع في فجلس جاء، ثم أبصروك، 
إلاالفضل لدوي الفضل يعرف، فلا العلماء، فليكن هكذا قلت،: 

العلمفي الشعبي مكانة ، يعرفالمخعي إبراهيم كان وقد الفضل، أهن 
والدين•

طريقآ-؛م.س  ٢٠١ص ءالماحف(( في وهو اا/'أْءآ، عساكر ابن مختمر ؛، A/Yوالتاريخ المعرفة )١( 
بغدادظريح ، ١٧٩.  ١V٨ْ/الحلية (■*؟، X/Uوالتاريخ المعرفة )٢( 
الكبير:التاريخ في ووقع بغداد تاريخ القضاة أخار h_ الكير التاريخ )"١( 

تصحين،.وهو عيينة(، )ابن بل.وا ة( عنبرابن 
.٢٩٩؛/الشلأء أعلام ّير )٤( 



الهجرىالثانى القرن فى الفقهاء المحيتؤن ف١١

لآ،زفة،فقال: الشعبي، بمويت، الحس )أحبرت قال: الأحول عاصم عن 
سان(ره.الإسلام من كان إف 

فدحلتالبصرة، إلى انهللقث الشعبئ مات( رلما قال: توار بن أشعثا عن 
راجحون،إليه ؤإئا ه إنا فقال: الثعبئ. ^، JLaمعيد، أبا يا فقلت،: الخن، على 
أتيت،ئم قال: لمثكان. الإسلام من كان ؤإف الحالم، كثير الس لفديم كان إل والئب 
والقراجعون، إليه ؤإئا لله إنا فقال: النعي• هاللئؤ بكر، أبا يا فقلت،: سيرين، ان 

ونكان(ص.الإسلام من كان ؤإف العلم، كثين الن، لقديم كان إف 
الخهلار_،بن عمر ركان يقول: أتامة أيا ّمعحا عتلان: بن محمود قال 

وكانزمانه، في عباس ابن يعده وكان جامع، وهو الناس، رأس زمانه في 
شقيانزمانه فى عبي الشبعد وكان الشعبي، زمانه فى عباس ابن بعد 

آدم(رم•بن يحيى زمانه في الثوري بعد وكان الثوري، 
ثقة(.رالشعبى معين؛ ابن قال  ٠٠

ثقة(ل؛؛•)كوفي فقال؛ الشعبي، عن زرعة أبو ونئل 

الاس(رْا.ورام والأحبار لشر راويه ، LJءافقيهأ، ركان الءليري: وقال 
التابعين(١٦روجنة الدين، في المقهاء رمن كان بأنه جبان ابن ووصفه 

الحلية، nr/nواكديل الجرح مه>آ■، رنم  ٤٨•- 'ب/ا"ا؛ لأحمد العلل ا"/آْ'أ، ّعد ابن )١( 
.rr\l\rبغداد تاريخ إ/"ا'ب، 

.m/nوالتعديل الجرح في وبنحوْ بغداد تاريخ اا'\ى الحالية آ/ْب؛، القضاة أخار )٢( 
الثوري...(.بعل )وكان ه: قولدون بعدائه وتاريخ في وهو ، ١٦٠ص همس—اكر، ابن )٣( 

امحامة(.أبو رنال والصواب: تصحيف، أمامة( أبو رئال : ١٢٦ص الإسلام((، وتاريخ في ووقع 
.٣٢٤والتعديل الجرح )٤( 
.٦٣٦ص المذيل، ذيل من النتخب، رْ( 
.١٦٣ص الأمصار، علماء مشاهير )٦( 



١١١إالقئبى عابر - ١

متقنآ(.نمآ مممننأ، فميها حافظأ، إمامآ )كان بقوله؛ ال1لهبتي وحلاه ** 
العصر(راا.علامة )الإمام، بقوله: ير(( )رالفي ترحمته وافتتح 
الأعلأم(رى.الأئمة )أحد فقال: الدين ناصر ابن عليه وأش 
فاصل(ر"آ،.فقيه متهور، )ثقة الحافظ: وقال 

سبيه:

جابرعن الثمي عن مجالي عن حديثا ر)ذنه(( في الدازمملني الإمام محاق 
بالقوى(وليس الشعبي، عن مجالي به )تغزل آخره: فى وقال مرفوعا، 

الدكتوروأحهلا مجالي، هو بالقوي(، )وليس بقوله: الدارئطنى ومراد 
الدارقطني((:محسن فهارس  ١١فكب فقال المقصود، فهم لي المرعش— فج يومح

بالقوي(رْا•لمس )الشعبؤب: 
ذلك.الداريطني أراد فما فاحش، خطأ وهو 

الشخصية:حباره أص 

ا.جلولأءر محسي من كانت، أمه: 
لرحلوقعت الشعبي، أم ثي الشذللث، )ومن التلبري((: ))تاريخ وفي 

لهفولدت ثراحيل، عليها فخلف عنها، فمات فولدت، عنس، بني من 
ءبس(رَاربني فى ونشأ عامرأ، 

.٢٩٠؛/الخلاء أيلام سر الحفاظ تدكرة )١( 
xrwhالمتجه توضح )٢( 
TAU)/التهذيب تقريب )*١( 
سناكارممي؛/'لإا.)٤( 
.٣٢٩ص الخارقطتي، سن فهارس )٥( 
القضاةأحبار ، ١٥١^ص خليفة، طبقات )٦( 
٠٢٨٨الطبري تاريخ )٧( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء الموثؤن لمي ١١٢

عبد؛بن قيس عمه 

ابنعن روى الشمي، عم ئد بن )قيس أبيه: عن حاتم، أبي ابن قال 
ا.الشعبي(ر عامر أحيه ابى عنه روى عود، م

عامر:بن اش عيد ابنه 
»القات{(لم.في حتان ابن وذكره ))تاريخه((، في البخاري له ترحم 

محمد:بن المفضل ولده ومن 

بنعام بن سمد بن ْمفئل بن إبراهيم بن محمد بن الئمصل هو 
الئمي•ثراحيل 

الحرام.بالمجد حالمة له كايت، محدث، مقرئ 
ا.—(ل ٥٣٠٨)ستة توفي 

عمره:ومبلغ ووفاته، موتده، 

أقوال:عدة مولده ستة في  ٠٠
الشعبي)ممعن، قال: إسماعيل بن الثري عن عيينة، بن سفيان ن ع- 
جلولأء(ر؛'.ستة ولدت يقول؛ 

وليسمنكرة، ة رواي)فهده فقال: الرواية هذه على الذهبي وعلق 
ا.ر ايهم( قد بمعتمد، ري ال

ءّدة(.بن )مس ومه؛  ٦٦١الكسرلأ/خأات التاديح ، ٠٧٣•١ت ١/٧والتعديل المح )١( 
٧/^الثقات ، ٤٨٤\ت 00V/الكبير التاريخ )٢( 
.٢٠٨.  ٦٥٧البا>*ءأعلام مير )٣( 
بغدادتاريخ آ/هأ؛، القضاة اخار معد ابن )٤( 
؛/ها'آ.البلاء سرأيلام )٥( 



١١٣إالشق ١-عابر 

وعتريزرازإحدى سنة ولد وقيل؛ -

منبقين لأربع الشمي رولد قال؛ عاصم عن منهر، بن علي ن ع- 
ءمر(رآا.خلافة 

الخطاب،بن عمر خلافة من حك سين لت )ولد المريء وقال 
المشهور(رى.على 

—(.٥١٩)منة المشهور على مولده فيكون عاصم؛ لرواية موافق وهدا قلت؛ 

الخمن،من حديثا أكثز الشعي ركان الأحول: عاصم قول ذللث، ويؤيد 
عمر.خلافة من نقيتا لسنتين ولد التصرى والحسن ؛؛ بسنتين(١٤منه وأمس 

مولد0.منة في ذلك غير وقيل 

أيضا:أقوال على وفاته منة فى واختلفوا *٠ 

مةوقيل: ومئة، أربع نة ٌوقيل: ومئة، ئلأيث، سة توفي فقيل؛ 
ومثة.عثر منة وقيل: سع، منة وقيل: ت، منة وقيل: خمس، 

ر؛*اه(,منة مات الأكثرأنه عليه والدي 

التجلي،عمران بن ومحمد ثعيم، وأبو مجالي، بن ماعيل إسقال 
منةمات واحد: وغير إدريس، بن اش وعبد لي، المثبي.—V مبن وعمر 

ومئة.أربع 

٠١٦٣ص الأمصار، علماء مشاهير الطبري؛/ه؛ا، تاريخ ، ١٤٩ص حليفة، تاريخ )١( 
 )Y( القفاه أحبارY0/Y ،١٤٢اكر عابن ؛.
الكمال،تهذيب )٣( 
.٤٣١Y/البلاء أعلام مير )٤( 



الهجريالتائي القرن في الفقهاء المحLلذون ؤ١١٤

الأ'ئهرراا•بأنه القول هذا الدين ناصر وابن الذمي ووصف 
عمره:يغخ  ٠٠

الثمي)توقي قال؛ طلحة بن يحيى بن إّحاق عن الواقدي، روى 
ا.سة(أ وّمعين يع مابن وهو ومئة، حمى محنة بالكوفة، 
؛•ّةل وتمانين اثنتين بلغ مجالي: بن إسماعيل وقال 

•منة وسعين تسعا عاش وقيل؛ 

المشهوروباعتبار ووفاته، مولده محنة فى الاختلافح هو ذللئ، ومنشأ 
احمعمره فيكون )ة*اه(، محنة وتوقي -( ٥١٩)محنة ولد وأنه كليهما؛ في 

أعلم.وافه منة. وثمانين 
:ئه فجأة توقي بالكوفة، وفاته وكايت، ** 

يشتكى،وهو الشعبي على )دحلت الكندي: يحيى بن زكريا قال 
أحشس،إني اللهم مجهودأ، وحعا أحيني قال: ئجدك؟ كيف، له: فقلت 
ءلئ(ر؛*.الأمس أعز فإنها عندلث، نمي 

إكافإ،على راكبا وهو الشمي، بكب )مز حالي؛ أبكب بن إسماعيل وقال 
فجأة(رْ'.مات( عليه، فصاحوا داره، لحل ثم 

هه ه 

.rrwioالمتجه توضيح ، ٣١٨؛/الملأء أعلام ّير الكمال تهذيب، )١( 
.٢٣٤-  ٢٣٣/١٢بغداد تاريخ ا"/هْآ، ّعد ابن )٢( 
.٢٣٣/١٢لمراد ٦/•٤ْ،تاريخ الكبير التاريخ )٣( 
عساكر\\اسمختمرابن )٤( 

عساكر\\اسمختصرابن )٠( 



١١٥إ ا-عامواثبي 

ترجمتهمصادر 

تاريخ، ٢٠٦.آ/آأآ سعد ابن طتات، ، ٢٦٤٧حديث  ٣٤٤، ١٧٨٧حدين،  ٢٤٧الطيالى مد 
،١٠٧حلمة طقات، ، ٣٣•، ٣١٣، ٢٩٦، ٢٨٨، ٢٨٧، ١٤٩ي تاريخ ، ٢٨٧.٢٨٥٨ابن.عين 

ه/بم؛،، ٢٤٥، ١٢•، ١١٩؛/، ٣٣٨، ١٤٣، ١٣٣، ١٢١، ١١٦، ١٠٧مداجمد\اص 

أبيؤالأمت، أ•،الأعلأمء، ءفهرس انظر أبيه؛ عن احمل بن اش عبد برواية العلل ، ٤١٨—  ٤١٦/٦
،١٣٦، ١٣٣، ١٣٢^ا، ، ١٠٨حديث، الدارمي: سن د،، أأ.  ٣٥٩رقم  ٢٩٨-  ٢٩٧لأحمد داود 

•٥٣١، ٤٨٢، ٤٥٢، ٤٠٢، ٣٩٥، ٣٧١، ٣١٩، ٢٧٣، ٢٧٢ ٠٢٦٦، ٢٥٨، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٢، ١٨،

٢٩١٧، ٢٩١٥.  ٢٩١٣، ٢٨٩٧، ٢٢٤٤، ١٠٩٦، ١٠٢٤، ٩٩١، ٩٨٢، ٩٧.، ٩٥٩، ٩٣.، ٨٨٥، ٦٣٢، ٥٧٧،

٢٩٧١، ٣٢٩٧•، ٢٩٦٦، ٢٩٥٩، ٢٩٥٤، ٢٩٥٣، ٢٩٥٣، ٢٩٤٩، ٢٩٤٨، ٢٩٤٥، ٢٩٣٧، ٢٩٢٧، ٢٩١٨،
٥••٣، ، ٢٩٩٦، ٢٩٩١i.T'-U ٣٠٥٦•٣، ٥٤، ٣٠٥١، ٣٠٤٧، ٣٠٤٢، ٣٠٢٥، ٣٠٢٤، ٣٠٢٢، ٣٠١٩،

،٣١٦٤، ٣١٣٩، ٣١٣٧، ٢١٣٦، ٢١٢٤، ٣١٢•آ-اأ،  lT-AO، ٧.٣٠٨٣•٣، أآ.آ، ، ٣٠٥٩، ٣.٥٧

٣٢٧١، ٣٢٦٩، ٣٢٥٥، ٣٢٥٣، ٣٢٥٢، ٣٢٤•، ٣٢٢٣، ٣٢١٧، ٣٢١.، ٣١٩٩، ٣١٧٨، ٣١٦٧، ٣١٦٥،

مت، ٤٥١- له الكبير التاريخ الباري((، »نتح في لها المشار الأرقام انفلر: البخاري: صحيح 
حدين، T٣٨١•^ حليح، •٩-١٩ له الفرد الأدب، ••٤ ، ٣٨٩، ٣٨٨٨الأوسط التاريخ ، ٣٩٦١
،٢٩٤٢، ٢٧٤٥، ١٩٤٤و٦٤، وم؛  ٤٢رقم  ١٤٨•، ٩٥٤، ٤٥•، ٢٢•، ١٥٤؛، ►uJjسلم: صحيح ، ٨٧٣

،١٩٥٦، ١٣٦١، ٣٢٣، ٨٧، ٢٦حديث، ماجه: ابن سنن ، ٧٥١:!، ٢٤٤.  ٢٤٣للعجالي اائما<1، !اريخ 
الحرفة، ٥٢٢•، ٣٦٠٥، ٣٥٢٠، ٣٥٢٤، ٣٢٠٩، ٣١٩٦، ٢٩٩١، ٨٤٩حديث، داود': أبي نن 

،٣٦٤حديث، الترمذي: سن الأعلام((، ءفهرس وانفلر: ، ٦٠٤-  ٥٩٢/٢للفري والتاريخ 
•١١٨ ، ,\y-\زرعةأبي تاريخ ، ٧٥٥، ٧٤٧، ٧٣٨ه/بالن اللض اللمل ، ٣٢٧٨، ١٨٤١

الساتيسن الأعلام*، ،)فهرس انظر: لبحشل: واستل تايخ الأعلام*، ءفهرص انثلر: الدمشقي: 
،٤٢٨-  ٤١٣، ٢٦٤.  ٢٢٩٨لوكع القضاة أحبار ، ٣٣٢، ٣٢٩، ١٤٨.  ١٤٧/٨، ١٢٣٨، ٩٨٨، ؛/٥٨

،٣٢٧، ٩٢، ٩١، ٦٩، ١٨. \ 3h، ١٤٥، ٢٨/٤الطبري تاريخ الأعلام*، »فهرس وانظر: ، ٧٢- م.آ 
لهالذيل ذيل من المتخث، الأعلام*، رس ءفهوانظر: ، ٥٨٩، ٥٥٤، ٣٧٥.  ٣٧٤، .٥٣

حاتمأبمح، لأبن والتعديل الجرح ، ٢٠٢، ٢٠١، ٩١٩٢، داود أبي لابن الماحق، ، ٦٣٦-  ٦٣٥
علماءاعير مت••٣، ^، ١٦..  ١٥٩له الراسيل ، ١٨٠٢ئ،  ٣٢٤، ٢٥٩، ٢٣٩، ١٣ا/.

،٢٤-  ٣٣للكدي والقضاة الولاة ، ١٨٦. 3ا0\\ له الثماثح ، .٥٧ت،  ١٦٣حان لابن الأمصار 
،٣٣٠الدارفهلني صتن ، ١٠٥، ١٠٢، ١٠١..١، زبر لابن ووفياتهم اء الحالممولد تاريخ 
رحال،وغيرعا، ، ٢٥٣، ٢٦-  ٢٣؛/، ٣٠٩..٣، ، ٢٤٥، ٢٢٩، ١٨.، ١٧٨، ١٢٤_  ١٢٣/٣، ٧٧/٢، ٣٩٨

،٥٩٨، ٥٨٧ iiii/yللحاكم تدرك المس، ٨٧٦^، ٥٥٨ِ أ/اهه للكلاباذي البخاري صحيح 
رحال(، ١١١، ٤٢له الحديث، علوم معرفة ، ٣٦٥؛/٢١، ، ٦٦٤، ٥٥٣، ٤٦٥، ٤٢٨، ١٧٥ه.ا، ، ٨٩، ٦٤



الهجريالثاتي القرن غي المتهاء المحدتؤن م  ١١٦

نيالإرشاد ، ٢٧٦^، ٣٣٨- الحالية؛/•١٣ ، ١٢١٤هاِ>ت، -  ٨٤/٢مئجويه لابن لم مصحيح 
لابنالم'.، ام، أنجمهرة ، ٠٦•، ٠٠٦_  ٥٥٢، ٥٣٤- أ/آمه الحدين، ءااما» ععرغة 

لهالعالم تقييد ، ٦٦٨•-ت، ٢٣٤___، بغداد ^ ••٥، ، ٤٣٣، ٣٩٥، ٣٩٣حزم 
،١١١، ٩٧•٩، ، ٨٣، ٨١/١العالم بيان جامع ، ١٩٧- ١٩٦له الحديث، طلي، ني الرحلة -••١، ٩٩

بينالجمع ، ٨٢للشيرازي الفقهاء لمقات، ماكولأ لابن الإكمال ، ١٠٧، ١١٤، ١١٣
•٣_٧•٦/٧٣للمعاني اب، الأنس، ١٤٣٨ت، ٣٧٧/١راتي القيلابن المحيحين رجال 

صفة، ٢٤٧- ١٣٨ءايل« - ا^ءاصم ماكر ابن تاريخ ءالئغي،،  ٣٤٢-  ٣٤١/٧»الثزاجياليء، 
الأصولجامع ، ٥٧٣^٠ ٩٤-  ٩٢/٧ه ل^٢ ١١، ٤١•ن،  ٧٧-  ٧٥/٣الجوزي لابن الصفوة 

•/٦٩٦، ٢٣٧ ،oi-/T ،•٥٨ ،n/o ،١٣٦، ١٣٤، ١٣١، ١٣•، ٦٣٧٦، ٥٤٥، ١٣٨،

٧١١، ٣٣٢، ١٩٨٨•، ١٣٩ ،iVUw البلدان معجم ، ٤٩٦Tivjr ،و»شغينء،»شن_،ء  ٣٤٨
وفياتذووالثغصء، )أاثوانىء  ١٩٨/٢اللباب الأعلأمء، أنهرس انفلر التاريح؛ في الكامل 
الكمالتهديب، ، ٢٦٣-  nUwمفلور لابن ماكر ابن مخمر ، ٣١٧^٠ ١٦-  ١٦١٣الأعيان 
الحبر، ١٣٢-  ١٢٤ص •أام» ووفيات، حوادث، - الإسلام تاريخ ، ٣٠٤٢ت، •٤ - أا/ااأ 

الحفاظتذكرة ، ٢٥٥٦^، ٤٩٨الكاشف ، ٥٦الأعلام بوييات، الإعلام ، ٦٤الإسلام دول ، ٩٦/١
الواني، ٣٢٢^٠ ٢٤٨التحصيل جامع ، ٣١٩-  ٢٩٤؛/البلاء أعلام سير ، ٧٦ت،  ٨٨-  ٣٧١

اكرمديعلل شرح ، ٢٣١-٢٣••٥، {<ائ- والمهاية الدابة ، ٦٢٩-ت، ٠٨٩ْ-٨٧/١٦بالوفيات، 
،٨٧٨، ٧٠٩•٧- ٨/٢، ٥٤٣، ٥٣٨، ٥٣٦، ٥٣١ه.ه، ، ٤٢٥، ٣٧٧، ٣٥٢، ٣٤٧، ٣٣١/١رجب، لابن 

المثتبهتومحيح ، ١٥••ا/.همت الهاية غاية '\اس ، ١٠١••١، ه/م؛، ، ٦٦٧٣الزواتد مجمع 
فتح، ٣٨٧/١التهديب، تقريب، •٦، —  ٥٧/٥التنهديت، تهذيب، ءالشعبيء،  ٣٣٧ءأ١لشعياني٠،  ١١٣/٥

،٤٣٧، ٣٢٩، ٣٢٨، ١٦٢، ١٦•، ١٥٤ iUTfi، ٢٠٤، ١٩• MUX، ٣٤٤٨، ٣٤٨، ١٩٢الباري 

٧٦، ٧٥/٧، ٤٧٨، ١٤٦-  ١٤٥٨، ٣٧٤، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥•، ٢٤٩، ٤٠٤، ٤٠٢،

٣٦١، ١٦١-  ١٦•، ١٢٧، ٥١٠ ،۴٦١٤، ٤٤١، ٤٣٩، ٣٨٥، ٣٨١، ٦٦ ،\'iol  -٥،، ٤٦•

y-r ،٣١١، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٢٧، ٢٢٦، ١١٩، ١١٧/١٢ ،i\T\l\T •٢٤٤- ٢٤٣، ١٥٥، ١٥٤، ١٤،

،٣٧٢٧، ٢٨٨٦، ٢٨٥٣، ٢٨١٥، ٢٧٩٣، ٢٢٤٩، ١٥٩٩، ١٤٥١، ١٤٣٢، ٢٢٢حدين، العالية: اوهلال_، 

ءوفيات؛•امء، rrr\/النامية الجوم ، ٤٠٩٨، ٤٠٢٥، ٤٤٣٣^م؛، ، ٤٢٨٢، ٣٩٨٠، ٢٣٨•
الذمبحشذران، ، ١٨٤التهذيب، تدمب، حلاصة ، ٧٤•٤^، يو»لي للاظ الحفهلبقات، 

١٢٨_١٢٦/١.



ؤؤالتثري الخنس - ٢

;يآءءْءأمج 

اثمصرىاتءصس 
-(٥١١٠)مم_ 

١١٧

ونسبته:ونسبه اسمه 

•مولاهم الأئهتاوي التعتري، — يثار واسمه _ الحشن أبي بن الحشن 

ذلكثبت وغيرهم، تلامذته بها وحاطيه الجميع، بها كناه سعيد، أبو 
حديثا.ما غير فى 

صقتهوجلتثٌ:

مليح١^^، يهئ البنية، متص الثكل، تام رحل بأئه الحض وصف 
العمامةويضع والقئلشان، الجتة يلتس وجها، الناس أحن من الصورة، 

بيساره.ويتخئم شاربه، ويحفي لحيته، ويصئر رأسه، على 
قال:الزفاشي سار ن عاصم عن ماعيل، إسن ى موسقال  ٠٠

اشعبد ن حقان إلى يجيء الخن )كان قالت،: الخكم، أمة أخرتني 
•منه(راا وجها أحي كان قثل شابا رأيث فما الزهاشئ، 

.oVTiiالشلأء أملام سر أ/أ-.ل تهذيب )١( 



١١٨  M الهجريالثاني القرن مي النتهاء

لكلكبئ: )قلت قال: الأحول عاصم عن قضيل، بن محمد وروى 
هلث:لام. المني ز الحفاهرئ الصرة أتيت إذا نعم، قال: حاجة؟ 

عينيالث،،في تراه رحل أحمل إلى فانفلز البصرة، لحالت إذا قال: أعرفه. ما 
المجد،لحل أل عدا فما قال: لام. المني فأيرقه ضدرك، في وأهيبه 

ا.عاليه(ر وسلم فاتاه جلوس، حوله والناش الحسن، فرأى 
التصرةأميم أن )أردت قال: توار، بن الأثعث، أحبرنا هنيم: وقال 

أتيأن أريد إئي غمرو، أبا يا فقلق: ألتة، فالثعبي فأنبت، الحسن، لألقى 
لي،قصمه الحس، ألقى أن أريد ثلث: بالبصرة؟ نصع وما قال: البصرة، 

فارمالبصرة، مجد فادحل؛ البصرة، دحلث إذا للئ،: أصمه أنا نعم؛ قال؛ 
ئزلم أو: - مثله المسجد في ليس رجلا المسجد في رأيث فإذا ببصرك، 

عنمحألت، فما البصرة، ممجد فانبت، الأشعث،: قال الحسن. فهو - متله 
الشعبتي(رآاؤبنغت إليه جلث حتى أحدأ، الحسن 

الحسنزند من أعرض رئيأ رأيط رما قال؛ أبيه عن الأضمعي، وروى 
شثرأ(رم.غزصه التضري،كان 

ررأيت،قال: مئكين، بن تلام حدئنا إبراهيم: بن لم مقال  ٠٠٠
ظتلتانه(.في ويداه يصلي، الخن 

الأيسرشمه على ظتلسانه يضع الحسن ررأيتط فصاله: بن مبارك وقال 
فىالصلأة(ّ.

الكمالتهدب )١( 

الكمالتهدب )٢( 

.n/Yالقضاة أحار وانثلر: ، ٥٧٢؛/الملأء أعلام ّير ، U'/Yالأعيان ومات )٣( 
U٠١٦/•معد ابن أحرجهما )٤( 



w١١٩ اثشري ٢-الخنس 

ممليآ،عيديآ حمثوبا الحن على )رأيت تنمة: بن حماد وقال 
ا.سوداء(؛ وعمامه 

حئةالخن إلى الملك عمد بن منلمة ربعك قال: حمقان بن هشام عن 
الجثة(.على الخميصة تذل وقد المجد في رأيته فربما لمنهما، وحميصة، 
الخسن)رأيت قال: المغيرة بن ئاليمان حدثنا عاصم؛ بن عمرو وقال 

والعمائم(اآُ.ة، والطيالالتمتة، الثياب يلتس 
علىررأيث قال: منكين، بن تلام حدثنا إبراهيم: بن منلم وقال 
يتألق(رص.الدهب مثل باآ الخن 

وةلناوساناحرة، متاء الشتاء فى يلتس الخمن ركان يونس: عن علتة، ابن وقال 
حترة(؛؛ا.وبزدأ وقممأ، كتان، إزار الصيف، وفي سوداء، وعمامة فرئيا، 

حائمررأيمتط قال: عمرو، بن محمد أحبرنا ى: عمبن مغن قال *؛ا 
كله(.قصة يساره، فى الخن 

لخيته(.يمئر الخن ررأيمتا عروبة: أبى بن معيد وقال 

الحسمن)رايما محال: عمرو، بن محمد ينا حل. ى: عبن معن ومال 
ا.الناس(ر بعض لخفي كما شاربه نمقي لا 

الضن،برود من صزت، والشمدي: . ١٩٧٤رنم  Whلأحمد العلل وانظر: ي/«آ-ا، سعد ابن )١( 
))سعد((.المحيط القاموس 

أعلام.له أحمز أو أشول ثوب والخممة؛ \, VT/Vمعد ابن أحرجهما )٢( 
عليه،ويثمنطق القميتس أو الثياب فوق يلبس ثرب والفناء؛ • ٥٧٥/٤النبلاء أعلام سير )٣( 
.٥٧٥/٤اJبلأءأعلام ّير )٤( 
٠١٦٠-  UMUّعد ابن الثلاثة الأحبار أحرج )٥( 



اسري^ ٥١اممرن م اسها، انمدمن م  ١٢.

وشماتله:سيرته 

فتأدبالكرام، الصحابة بين وعاش المنورة، بالمدينة الحسن ولد 
مئهجهم،ونهج فجمم، وتلك أثرهم، واقض بهداهم، واهدى بادابهم، 

وشئرالزهد، على وترمع التقوى، على فتشأ والعمل، العلم عنهم وأحد 
كانت،تلمة أم المزمنين أم أن عاليه اش يضل تمام من وكان الونع، على 

ذللت،سس، منه فتمجزُت، حنانها، من اللص عليه در فلربما ثديها، تلقمه 
وأعلام.الكلام أبخ منه وصدر الحكمة، بتابح 

علىبالفضائل وتجمل أحلرافها، من المكارم الخن جمع ولقد 
كلفي وصرب بتصيس،، جميلة حصلة كل مجن وأحد صنوفها، ، احتلأن

الرفيعة،مائل الشواحتاز المجد، حليامحت، في وركعض يتمهم، حير أمر 
اوحال.كقالة س واحدأ فآصحى النبيلة؛ والخلال 

شجاعا،مجاهدا مفشرأ، فقيها جليلا، محدثا رفيعا، عالما رةهثا< كان 
حلوينب،واء، حاشعا أوابا، أواها قواما، صواما ناسكا، زاهدا جوادا، سخيا 

جريءبفعل، وفولأ بعلأنية، سريرة النا،س أمية العثرة، حاضر الحرن، 
فصيحامنها، متفرأ الفتن عن بعيدأ بالحي، فوالأ الخثان، ثابت، النقص، 

فينظمن درر ومواعفله مواعفد، وح،تممه حكم، كلامه محردأ، واعفلآ بليغا، 
الفصحاء،كلام ئشبه لا فكأنها —انه، لس على فأجراها قلبه بها نهلق عمد، 
إنهاالمصثؤع!، فخ المت،1البالكلام وليست، المهلبوعة اليلاعة من لأنها 

مشمحونةبالعلم، مملوءة التاوين، من نابعة متناسقة، متئامئة حية كلمات 
الإحللاق،على عصره وعاقد أعفلم فالخن فيق، الشواصح بالصدق 

بكلامكلامه شبهوا حتى الرمان، ذللث، في الثلغاء القضخاء رووس وأحد 
العربيةشيح إن بل العجاج، بن رزبة ْع الفصاحة في وعدوْ الأنبياء، 

الخن.من أفصح يز لم إنه فال: العلاء بن عمرو أبا أئمتها ؤإمام 



١٢١ؤ اليثري المس - ٢

أملجارية ابنأ الحس )كان قال: الأعرابي جمثاإة أبي بن عوف عن *٠ 
الحسنفتكي حاجتها، في جاريتها سلمة أم نعشئ ه، المي زوج تلمة 
حجرها،في فوصحته فأحذته جل، مسلمة أم عليه يرئث اوولآ، ائسبكاء 

بنغهالذي المبلغ إن يقال؛ فكان منه، فشرب عليه، فدر قديها، فألقمته 
زؤجملمة أم من ربه مسالذي الين ذللث، من الجكمة، من الحز 
.٢١١المي.(
له،بإسناد السعاب عمرو أبو حدثنا الجمجي: سلام بن محمد وهال 

فيبكيالحاجة، في الحسن أم تيعث، . الّبي، ردج تالمة أم )كانت، قال؛ 
إلىالحي تخرج المة سأم وكانت، قال; بثديها، فتسكته صبي، وهو 

فكانواإليها، ة منقهلعأمه وكانت، صغير، وهو ، . اه ول رسأصحاب 
فيفئهة اللهم فقال؛ له، فدعا الخطاب، بن عمر إلى فأحرجئه له، ند.عون 
اص(رى.إلى وخه ^؛_، 

'آا.فصيحأ(ر'وكان الثرى، بوادي الحسن رنشا سعد: ابن قال 

أدركرجل الماس من ما )والقث قال؛ أنه المهمن عن يحم،، بن المثري عن 
مغموما(أ؛ا,وأمي مغموما أصبح إلا ظهرانيكم؛ بين أصبح الأول، القرن 

ؤأحدهمبالمعروف، الناس أمز كانوا أقواما أدركت رلقد الحسن: وقال 
الماسآمر أقوام في، بقينا د ولقله، وأيزكهم منكر عن الماس وأمح، به، 

\ا\0\.نحو، س ابن وس  U/T،0اسة )١( 

أعلامسر ش والذمي ، ١٠٤'\- Thالكمال تهديب ،ي ١^ وذكرها ب/ْ، القضاة أخار )٢( 
مرمل.إسنادها ونال:  ٠٦٠-  oMiiالنلأء 

\.0U/Uمعد ابن )٣( 

ATT/yالحلان )٤( 



الهجريالثاني الترن مي الفقهاء اسدتؤن م ١  ٢٢

فكيم،فيه، وأويمهم المنكر من اس الموأنهى منه، وأبعدهم بالعروق، 
هؤلأء(ص؟!مع الحياة 

البيض،أيام الئنة: من يصوم الخن )كان يحيى: بن الثري وقال  ٠٠
والخميس(^/والاثنين الخرم، وأثهز 
إلاالخن يحج رلم ال: ثحميد، حدثنا مسلمة: بن حماد ال وث

عئرْ(رم.آحر في وأحرى عثرة، أول في حجة حجتين، 
سيأتي.كما العلم، ونشر للجهاد ملازما كان لأنه قالتا: 

الزراد،؛حك، بن نوح حدم، امحجلأنيرُ المص—ض بن محمد وقال 
إلىأمي بي رذهبث قال: الأعمى، حمزة عن العابد، م قثقال: 

أناه فلعل يلزملث،، أن آحست، قد هدا ابني معيد، أبا يا فمالم،: الخن، 
علىالخزف أدم بني، يا يوما: لي فقال إليه، أحتلم، فكنق قال: بلث،، ينفعه 
مولأكلعن الخلوة؛ ماعايتؤ في وانك إليه، يوصلك أن لعله الأحرة؛ حير 

عليهأيحل وكنت، قال: الفائزين. من فتكوف عتزئالث،، فيرحم ۶^، يطالع 
يصلي،وهو جئت وربما يبكي، وهو الناس مع وآتيه يبكي، وهو منزله 

سلتكثؤ إنلث، س_عيد، أبا يا يوما؛ له فقالث قال: ونحيته. بكاءْ مع فاّ
بني،يا يتك؟ا لم إذا الموس يصنع فما بثي، يا قال؛ نم فبكى، قال: البكاء، 

،u_3باكيا، إلا عئزك تكون ألا اطت فإن الرحمة، إلى دج المكاة إن 

آ/ْها.الحالة )١( 

.١٠٣٤رنم  ٣٢١لأحمد الزمحو )٢( 
U/؛،U\.معد ابن )٣( 

نزيلان.لها نقال واصعل ثرى عن قرية إلى به نالئزجلأني: )٤( 



١٢٣البصري المس - ٢
ه-""————-—٠ - س

اوار(راا.من نجوت قد أنث فإذا بها، ؤوختحؤ حالة على يراك لعله 

حسمحمد )كان قال: الأعرابي عوف عن ئ—ليمان، بن جعفر عن 
غيربالتجارة، العلم حنن بالفرائض، العلم حس القضاء، حشن الحلم، 

٠.الحسن(١ من الجنة بعلريق أذل، كان رجلا رأيت ما واش أني 
ونحنالشحبتي لي رقال قال: الئلويل حمتد عن شالمة، بن حماد عن 

وأناللحس، ذلك فقلق قال: الخن، لي يخلي، أف أجب إئي بمكة؛ 
الباب،،على وأنا الثحبى فجاء قال: اء. ثإذا فقال: قال: بيت، فى معه 

أنإلي أحث، إف ال: قوحده، البيت، في ه فائعليه اذحن فقلث: قال: 
بىيا يقول: وهو القتلة، ئتالة الخن فإذا فدحلق،، قال: معي، ندحن 

محبثسفمثعث، وسئل، محأعطث، الغ وم، محكونث، تكن لم ادم، 
تكنلم أذم، بس يا يقول؛ نم يرجع، نم يدمإ، ثم قال: صنعت،، ما 

ثمقال: صنعت،، ما فبئس همنعث، ونئلت، فأعهليث، ومألث فقوفتؤ، 
ألث،وممحقونت،، تكن م لأدم ن يا ول: يقثم يرجع، م ثيدهبه، 

قاعايقال: يدهثح، ثم قال: صنعك، ما فبئس محمنحث، ونئلث فاعهليت، 
هدافإن انصرفن؛ هدا يا لي: فقال الشعمُ،، علي فاقبن قال؛ مرارأ، ذلك، 

قيه(ر'آ؛.نحن ما غير في الشيح 
)رأيتقال: الطيالشة صاحت، ثعيبا رأسمعتإ إسماعيل: ن موسى وقال 

لخته(ر؛ا.على الدمع يتحدر حتى فيبكي، القرأف يقرأ الخمن 

الدنيا.أبي لابن وءراْ والنهايآ  iWo["/الكمال تهذيب )١( 
ّيرين•ابن ص ومحمد أ/*ه، والتاريخ المرفت )٢( 
.١٧١_ W>/Uمعد ابن )٠١( 

ؤ١٧٥/٧معد ابن )٤( 



الهجريالثاني ااترن غي اكقهاء اسدتؤن ٠  ١٢٤

وتل(أاا.صاحب الخن )كان ثال؛ نظر عن ثوذب، ابن عن صمرة، عن 

الخنرأحد قال،؛ عبيد، بن يونس حديتا المغيرة: بن نليمان قال  ٠٠
بقيهدونكم م: لهفقال حاجه، أهله فيكر تال: مه، يقفجعل عقناءو، 
هدا(رأا.به يصنغ أن إلا فيه، حيز لا إيه أما العطاء، 
وابنالخن يعني منهما، أمخي أو رلم قال: عون ابن عن حماد، عن 
إسحا(رم.أشيما كان الخن أن إلا ميرين، 

معرذهبت ال: نالثناني، أا وابحدثنا المغيرة: بن ئليمان قال 
منما فقال: قال: السوق، على فاتينا حاجة، إلى الخن أبي بن الخن 

ممالأوس، قصر على أتيتا حتى ذهبنا، ثم قال: منها. اش إلى أبغصن بقعو 
كمامسكينأ رجلا' نملي من أوسإ قصر أوس، تصر أوس، قصر الخن: 

هذا(ر؛؛.مثل يدغ أف من له حيز تمر؛ من 
أنالخن رأمرني قال: عبيد بن يونس عن نليمان، بن معتمر عن 
قال:بكم؟ فقلث: رجل، مع إزارأ فرأيت، السوق، فدحالق إزارأ، له أشتري 
قال:سبحة، لا، قلت،: ثمانية، قال: دراهم، سبحة لا، قلت: دراهم، بثمانية 

أرفلم السوق فدحلتإ تبيعني، أن فأبى بحة، ملا، قلت،: ونصف، سبعة 
قال:ميزانلئ،، ات هوقلق: ه إليفرجعمث عندي، منه أمثل كان يئا ش

نشتريأن أمرنا الذي إل فقلتج: ونصمؤ، سبعة فقال: ثمانية، له فوصعت، 

.irhوالتاريخ المرين )١( 
ذض )٢( 

.wxisذ ض )٣( 

سدوكان زز، بن نعلة بن أوس إلى ب ينبالمرة، أوس! ونمر  AXhوالتاريخ المرنة )٤( 
,؛/{"oTان اJاJJمعجم انثلر: أمية. بني دولة في خراسان ولي وتد نومه، 



١٢٥ؤ التثري الخنس - ٢

فاحبروهكشر؛ فيه فكان السوق، من شيئا لي اشتريتم إن قال: الإزار هذا له 
إذأ(راا.الحسن هو الرحل: قال لصاحبه، 

fr)حبس قال،: له صاحب عن عامر، بن معيد عن  LiaP  ،فجاءهالحسن
نمقال؛ مكافأتها، محيي ليس وقال: عاليه ا فردهدرهم، بأربعمثة رحل 
مننزج لم يعلمون؛ ما الناس من أصاب ثم هدا، مقعدي قعد من قال: 

قارأ(ص.وض 

منيوم في الحس—ن )بينما قال؛ حميد عن معول، بن ماللئ، عن  ٠٠
بكىنم شديدأ، أ تنمتنمى ويمجه، ماء يمص وهو المجد، في رحب 
بالقلوبأن و لحياه، بالقلوب أن و لقال: ثم منكباه، ارتعدت حتى 

عنئغحص ليلة إو ة، القياميوم صبيحئها ليلة س م لأبكيتكصلاحأ؛ 
بادية،عورة س فيه أكثر قهل بيوم الخلائق مع مما القيامة، يوم صبيحة 

القيامة(ر"اا.يوم س باكية، عين ولا 

بنوعمر الخن من أخوف رأيث رما حوثب: بس يزيد قال 
لهما(ص.إلا تخالق لم الماز كأف العزيز، عبد 

قال:التندي، ي عيبن إبراهيم حدثتا أيمان، ئبن حعمر وقال 
حديثحبته إلا قهل رأيته وما الحز، س حرنا أكلوي أحدأ رأيت )ما 

عهدبئصيبة(رْ/

آ/*ه.والتاريخ المعرفة )١( 
حطآ.الواو؛ بإشات ير"جوآ )لم وفيه ، ٢م١٥والتاريخ المعرفة )٢( 
.fnlrالصفوة صفة ، ١٤٤.  MTlrالحلية )٣( 

.rrrlrالصفوة صفة )٤( 
T/_.الصنوة صفة  i\rr/yالحلية )>،( 



الهجرىالثاني الضن في النتهاء اسوس 0 ١  ٢٦

عنصمزة، حيلنا أسامة أبي بن محمد حدثنا المنوي: قال 
ثكىفإنه مرة، إلا قهل ميتما الحز رأيت )ما ءالا؛ يحيى بن الثري 

لهفمال د3ل، ام طعآذاني ما المجلس؛ في رحل فقال أكله، طعاما إلينا 
الحن(اا؛.م فتيلطحثئها، الحجارة معدتالث، في كانتج لو أنث الأحر: 

عنعامر، بن سعيد حدثنا بشر، أبو حدثنى —: أيضا — المنوي وقال 
آ،حالوحالته مجاله، فى ز الحرحال، عال: عيية بن ماء اٌ

فهلضاحكا رأيته وما ممل، الدنيا فى نرغن، رأيته فما الجماعة، فى وحالته 
امرأتيإل سعيد، أبا يا فقال: رحل حاء0 فانه واحد يوم غير متيشا، إلا 

يمنه.فأعهلئها المز، أكسرها أن أكره وأنا يز، من حمارأ أكوها أن طالبت 
ا.وصعحالث،(ر فمنه؟! وثعهليها تكسوها أن ئكره الحسن: فقال 

لكنالأحايين، في ويتسهل يضحلث، كان أنه هدا من ,لأخذ قالت،: 
الحزن.عليه فغاللإ_ا والخسيه، الحوف، أمره غالتا 

عيناة،ئدمع حتى يف,ءحاكا سيرين ابن ركان قال: زاذان بن منصور عن 
ويبكي(ر"آاايحدثنا الحسن وكان 

له:فقين الحس، ربض ال؛ قعمر بن حفص عن صفزْ، عن 
يالي(ّ.ولا المار في غدأ تطرحني أن أحاي، فقال: يكيلث،؟ ما 

المهارائتصمج اد وفالحس، عند )كنا قال: حازم بن حرير عن  ٠٠
يئعملم فإئه عاليه، ثمئتم قد فإنكم الشيخ، عن حموا ابنه: فقال وزاد، 

اوم0والاريح^،.)١( 
؛.U/Yوالتاريخ العرثت )٢( 
XTIXوالتاريخ العرلآ )٣( 
.nrlrالصفوة صفة ^، U/Uالمنظم )٤( 



٠١٢٧ التثري الختس , ٢

منلعيني أهر شيء ما قواه دعهم وانتهزْ. مة، قال؛ شرابا، ولا طعاما 
فيتحدنانأحاْ، لتزور الملمين من الرجل كان إل منهم، أو رويتهم، 
قائاوته(لاا.يمنعه حتى ربهما، ان ويحمل ويدقران 

إلينافلحظ مريض، وهو الحز على )لحلنا منكين: بن تلام قال 
شممه(رآ/ليوم صحته من أحذ ادم ابى أن لو فقال: لحظة، 
وائجالرلأ قالا: ومحمد الحن عن هشام، عن زاثدة، عن  ٠٠

منهم(ر'آ/ئئمعوا ولا مجادلوهم، ولا الأهواء، أصحاب 
لحمايوم كز يشترى الحسن ركان قال: حميد عن نلمة، بن حماد عن  ٠٠
الحسن(ر؛؛.مرقة من ريحا أطيب ممل مرقه شممت، وما قال: درهم، بنصف 

رأسهوعند اثم، وهو الحسن على ردحلنا قال: قتادة عن معمر، عن 
فتبشممنزة، فنانا، فانتثه نأكز، فجعلتا وفاكهة، حبر فإذا فجدبناها تلة، 
■عليكم(أْ/جناح لا [، ٦١االور؛ ه أوصدف=ظم ؤ يقرأ': وهو 

فىكان فا معوذه، الحسن على ردحلنا قال: مظر عن شوذب، ابن عن 
مزمولتريز م إلا حصير، ولا وشاية ولا بساط ولا فراش لا شيء، المت، 

.٠٦٠عليه(هو 

^U«/Uمعد ابن )١( 

\.U،/Uسعد ابن )٢( 

ذكردون  rr/yوالتعديل الجرح ني وهو ١•؛، حدث ا/اآا الدارس وسن معد ابن )٣( 
مرين•ابن دم محمد 

MV/Wذ ابن )٤( 

.OUU؛/الشلأء مٍراءلأم )٠( 
السريرعالي يكن ولم بالشغف، وجهه ئج الذي المرمول: والشرير ؛، A/Yوالتاريخ المعرنة )٦( 

الحصير.سوى وطاء 



الهعرىالثاني القرن غي ارمتهاء المحاس ف١٢٨

الميزأنا وكنت الخن، إلى رحل )حللنا قال؛ الطويل حميد عن ** 
أبايا فقلت: يديه، بين عاليه أثنى يوما فدهبث رصنه، قد فكأف قال: بينهما، 
احتمعطما ألفا، حمون له قال: درهم. ألف ين حمله أل وأزيدك معيد، 

جمعهاكان إف قال: مسالم. وؤغ علمت كما إنه صحيد، أبا يا قلت: حلال، من 
أبلأ(زه•صهل وبينه بيننا جرى لا واه لا حئ، عن بها نحس فقد حلال، من 

وجههفى أحد عليه أثنى إذا الخمن ركان قال: نحبيح بن الربيع عن 
ذلاك(رى.>ه له ذعا ؤإذا ذلك،، مْ 

الفقانغاو_، حيننا قال: رجاء، بن مزحى حدئنا ملم: بن عمان قال 
حماريفاني بحماره، دهس، وقو المسجد، من مزه الخمن )حرج قال؛ 

فأحيين،الخن، على قخمته صاحبه، اق حميتناول حماري وكان فركبه، 
يمشون،رحال وحلفه قال: نعم، فقلت؛ هدا؟ ازك أحمفقال؛ بلجامه، 

واهصحيفط، آدمي قلب من هؤلاء نعال حمى يتقي ما أبالك؛ لا فقال؛ 
أنهيعلم نفه إلى - مزجى لق ثالمزمن، أو - لم الميرجع أن لولا 

٠٢٣١سريعا( فلمه ماي ففي هد.ا لكان عنده؛ شيء لا 
رجلراستعال قال؛ جرشن بن كلثوم عن عئرو، بن اه عيد عن  ٠٠

وقزمي،سيرين بابن استعنت إني وقال؛ معه، فخرج حاجؤ، قمح، بالحز 
محلث،مشتا لو إئهما أما قال؛ معالث،، نخرج نم الجنازة، نشهد حتى فقالا؛ 

لكانحيرأ(ص.

عتو0الخاطب أن وفيه أطولآ، وبئاق آخر طريق من ما/آماا معد ابن وأحرجه آ/اها، الحلية )١( 
درهم.ألم، مثة 

AWVlWذ ض )٢( 

ذض )٣( 
.WMWمعد ابن )٤( 



١٢٩ج البْتري ااعس - ٢

عند)كنت ال: قعمارة، -حيننا ال؛ قحجاج، أحبرنا عد: حمابن قال 
أحاففقال: 3خرا، تعاد فقال: حسمأ، يأكل وهو فرفي، علينا فيحل الخن، 

ابرد(رن؟!اس ثم و->قى ويحلث،، الخن: فقال ذمحْ، ألا 

ومثلك^ميرص عر وألخوا الكبار، وامتدح4 الحس، الناءس أحث، ولقد 
وهديه:

منه،فعل من قولا أقرب رجلا أر فلم الخن رأما عنيد: بن يونس قال 
بأودقهما(رآ؛•أحد إلا دينه ر أمران له يعرض لم فإنه سيرين ابن وأما 

العالمقاما الدنيا، في بالزهادة الخى الناس بز رإئما عون: ابن وقال 
الاس('مأُ.فيه ثازكه فقد 

لقيقرلما نال: ؤتموان، بن حالي ا حدتندكوان: بن محمد وقال 
أهلحتن عن أخزني حالي، يا قال: بالحيرة، الملل؛، عبد بن لمه من

جنبه،إلى حازه ا أنبعلم؛ عنه أحبرك الأمير، الله أصلح قلث: المرة. 
بعلأنية،ريرة مالناس أسنة به: محلي من وأعلم مجلس—ه، في وجليسه 
عليه،قعد أمجر على قام ؤإف به، قام أمر على قعد إل بفعل، قولأ وأثجهة 

له،الناس أئنك كان شي؛ عن نهى ؤإن به، الناس أعمن كان بامر أمز إل 
تكحشقال: إليه. محتاجين الناس ورأيت، الناس، عن تغنيا مرأيئه 

فيهم(ل؛؛؟!هذا قو؛ يضق ، كيفحالي، يا 

>.UA/Uسعد ابن )١( 

.Tihوالتارخ المرنة )٢( 
Y/•،،.والتاريخ المرفه )٣( 
فينمم أبي لفظ رمحذا ، ١٤٨- الحلية ، ١٢/٢القفاة أخار ، آ/اْ.٢٥والتاريخ الخرص رأ( 

المشهورين.العرب فصحاء أحال محو صنوان، بن وحالي الحلية. 



الهجريالثاني القرن غي الفقهاء العحدضن م  ١٣٠

فقال:رحل )تمنى قال؛ الأموي، الحجاج حدثنا عبادة. بن روح قال 
وشِقيس، عبد بن عامر وعناية سيرين، ابن وونع الحز، بزهد لينني 
قال؛— هو ما أدرى لا زوخ؛ قال — بشيء مظزفا وذكر المسي—،، بن سعيد 

الخسن(راا.في قله فوجدوه ذلك، في فنظروا 

جهاده:

إلحتى الموصوفين، الشجعان أحد وكان الجهاد، الخن لازم 
للقتال. AaJJojالحرب اشتعالت^ إذا كان المهيسر 

إئكللحن؛ رجل )قال قال؛ أبي، حدثني الصيد: عبيد بن الهتثم قال 
لقدقدبما، ولا ظنناك ما واف فال: الميه،ظوكنثنمدلأ؟ قال فحيتنا: 
٢..(ُ محمل، أصحاب من ثلايمئة فيها معنا غزوة، حرامان إلى غزوت 

فيغمزه أفنى قد الحسن ركان قال: أبيه عن مسليمان، بن معتمر عن 
،.بئكائه(ر يكي بكى إذا وكان بكاء، الناس أحسس من وكان الغزو، 

قال:الشتباني، ررعة أبا سمحمتط القاسم: أبي بن عمر بن حمص قال 
ان(ل؛ا.حراّإلى الحس أبي بن الخن أغازي ركنت 

الغزو،قمح، الهلمام أص من شيء عن محمدأ رمالت قال: عون ابن عن 
ا.يغزو(أ كان فائه الحسن، تل فقال؛ 

منه. ٦١—  l*/Yوانظر أ/اأ، والتاريخ المعرفة ب/هأا، سعد ابن )١( 
،٥٣٨.  oTVhذي الترمعلل شرح في رحب ابن وذ5ره ، ١٤٧٠ت  0ioy/الكبير التاريخ )٢( 

_T.|الفتح€ في والحافظ ,، ٧٧٦الكمال، ءتهذيب في واJزي 
٠٤٩٩٤رقم  YYU/rلأحمد العلل )٣( 
.Y٣٨٩/والتاريخ المعرفة )٤( 
سيرين.ابن هو ومحمد ، ٤٩— ؛ A/Yوالتاريخ المحرفة )٠( 



١٣١إما.الختنامي 

إلاالخن بمج )لم قال: داود أبي عن ١^^(، عتيد أبو روى  ٠٠
المجاءة،بن قطري مثل يرافق وكان ان، بحراميكون وكان حجتين، 
الشجعان(.من وكان حئمزة، أبي بن والمهلب 
ا.زمانه(ر أهل أثه>ع الحسن ركان حشان: بن هشام وقال 

بنجعفر عن رزاق، العبد حدثنا بكر، أبو حدئنا وى: المثقال 
أجملوكان التآسلآ؛، حضر إذا الناس أشد من الحسن ركان قال: ناليمان، 

المهلبوكان قال: الناس. وأفصسح الناس، وأضحى الناص، وأروى الناس، 
ا.يقدمون(ز الدين ان المرّمن الحسن فكان المشركين، قاتل إذا 

عامرابن وجه رفيها —((: ٥٤٢١)نة سأحداث فى حيامحل بن حليفة وقال 
بنالحسن العزاة: طك في ومعه ّمجنتان، إلى سنمزة بن الرحمن عبانؤ 
ززنجفافتتح المجاءة، بن وققري طفرة، أبي بن والمهئب الحز، أبي 

.ٌسجنتان(ر ؤور من وفورأ 

سمنة.رين وعمإحدى انمي الحسن عمر كان قال>ءثا: 

أبوالمزمن عمد حدثنا قال: أتي، بن المعلى أحبرنا سحي: ابن قال 
غزويثاهل سعيد، أبا يا فقال: الحسن، أل سرجلأ رسمحمى قال: عميدة، 

؛.ل تمرة( بن الرحمن عبد مع كابل غزوة نحم، قال: محيل؟ 

.٥٨الإسلام ض ، ٥٧٨؛/الملأء أعلام سر )١( 
تصحيف.)الناص(، والتاريخ: المعرفة في )٢( 
والتاريخانمرفة )٣( 
٠٢٠٥ص خليفة، تاريخ )٤( 
افغاتستانعاصمة هي و)كابل(: \. wo/y/معد ابن طبقات )٥( 



الهجريالثاني القرن في الغقهاء اسدس 0  ١٣٢

معهغزا أنه تمرة بن الرحمن عبد عن الحسن )وروى أيضا؛ وقال 
اسين(راا.ثلاث وزابلئثان، والأئدغان، والأJددان، كابل، 

والأمراء؛اثذكام 4ع 
يوموشهد حهلبته، وميع عفان، بن عثمان ْع الجمعة الخن حضر 

والأمراء.للخالفاء بالخكمة، ومناصحة وصيع جريئة، مواس، وله الدار، 
قال:هثنم، حدثنا أيوب،، بن زياد حدثني أحمد: بن اش عبد قال  ٠٠

فإذاالمجد، ردحلث قال: الخن أبي بن الخن عن المقدام، أبو زعم 
إليه،يختصمان تماءان فاتاه ردائه، على متكئ )جهته عمان بن بعثمان أنا 

بوحنتهالوجه، حشن رجل فإذا إليه؛ فنظرت، أتيته ثم بينهما، فقضى 
5^J ،ذزاعئه(رأا.كثا قد شغزْ ؤإذا جدري، تات

شهدت،هل له: رقالئ، قال: الخن، عن غمرو، أبي عن تتم،، عن 
فإذاالمجد، في لي أيرابث في غلام يومئذ وأنا نعم، قال؛ عتماj،؟ حصر 

حتىأقبلوا، حين القوم فاقبل _،، أو زكبتئ على جئوت الكئل كثر 
يحفلمونالمدينة، أهل من أناس إليهم فاجتمع حوله، وما المسجد نزلوا 

فيكيلك، هم فبينا م، يتوعيونهالمدينة أهل على وأقبلوا صنعوا، ما 
إلىفعمد ^^L.،، ار نكانت، فكأنما عئمان، محظلع اب،، الثحول لغطهم 
آحروقام رجل، فأقعده رجل فثاز علته، وأثنى الق، فحمد فصعده، المنير 
فآلحل،فاحتمل ءئ،رع، حتى عثمال فخضثوا القوم ثان ثم آخر، فأقعده 
الصلأة(لم.من منعوه ثم يومأ، عشرين بهم فصلى 

الأشراف.احد وكان الفتح، لمة ممن صحابي، سمرة: بن الرحمن وهمد ما/ماها• سعد ابن )١( 
.٤١٨-  xwnالطري داريح صعتف، إسناده الأرنووط؛ شعيب وقال ، ٥٣٧حديث احمد: ند م)٢( 
.torالطبري؛/تاريخ )٣( 



٠١٣٢ ابمري ٢-الخنس 

يقول:الحن معن مقال: أيوب، حدثنا زيد: بن حماد ال ون
أرىفما أنظز جعلت حتى عثمان، أمر في بالخضى تراموا يوم )شهدئهم 

ْنالؤئج(ص.الماء أديم 
وندالخن، إلى يوصف بن الخجاغ )بعثا مهران: بن منمون قال  ٠٠

آدموبين بينك كم حجاج، يا فقال؛ يائيه، بين فقام عليه ذحل فلما به، هم 
رأته،الخجاج فنكس قال: ماتوا، قال: هم؟ فأين قال؛ كثير. قال: أب؟ من 

الخسن(رآا.وحرج 
علي،حرأك ما حن، يا فقال: الخجاج، على ردحلث الخن: وقال 

بنيعلى هق اش أحده الذي الميثاق قلت: مجدنا؟! في ئمتي قعديث، ثم 
قلت:-؟ . ءلالبا أبي بن علئ يعني - ئراب أبي في تقول فما قال: آدم. 
هك:اش قال قلت: اه؟ قال و"ما ذل: |إث، اه نال U إلا أقول أن عتى وها 

ءمتن:ثخ ١^ مغ ثن م إلا ئق؛أا افيَمحث الملأ .ثثكا ؤنثا
هعلئ وكان [، ١٤٣: OjaJI]ه اممه هدى \ؤئ عل إلا لت|؛ة ثإن'كانت، عسؤ 
لييغرض لم وحرحت، الأرض، ينكث أكب نم فغضب، اض، هل.ى ممن 
ا.مات(ل حتى فتواريت، أحد، 

بالقراءم فإذا هتترة، ابن عند من الخن رحرج مال؛ جعفر بن محل عن 
الحتثاء؟إهؤلاء على الل.حول تريدون هتا، ها يجلنكم ما فقال: الباب، على 

أرواحكمبين اف فزق نقنقوا الأبرار، ة بمجالتهم مجالما واف أما 
قشحتمشعوركم، وجززئم ثيابكم، وثغزئم يغالكم، قزمحلختم قد وأجسادكم، 

النار.والنهج: . ٣٥٩٧رقم آ/ا/؛ه لأحخو العلل )١( 
حزى.من ظأظأْ رأته: ونكس . ،/٨٨الحلية )٢( 
.٦٣٨ص المذيل، ذيل من المنتخب )٣( 



الهجرىالثاني القرن غي النتهاء الموثؤن 0 ١  ٣٤

لكنكمعندكم، فيما لرغثوا عندهم؛ فيما رهدتم لو والق أما الله• محفتحكم القراء 
أوعد(رُمن اه أبمد عندكم، فيما فزهدوا عندهم؛ فيما نغتنم 

جهةمن حرامان والي الحاوثي، زياد بن للربتع كانا الحس وكان 
مفيازأى.أبي بن معاؤية عهد في عامر، بن الق عبد 

إليهوأرسل العزيز، عبد بن عمر الرامي للخليفة متاصحا وكان  ٠٠
فينعتم أبو ّ—اق وقد وتوجيهاته، اداته، ؤإرشونمائحه، ه، بمواعنل

رائعة،أدبية قهلعة هو عمر، إلى ز الحوجهه مْلولأأ'أ؛ كتابا ررالحلية(( 
فمنهالبلخ، الفصيح والكلام الرفع، والأدب العالي، البيان من فد ونمْل 
ويومترجوه، لا مضى يوم أيام: ثلاثة فيها نكرت إذا الدنيا )ؤإنما قوله: 
لا،أم أهله من أفت، درى تلا ياتي ويوم تغتنمه، أن للث، يبغي فيه أنت 
فمديؤأاليوم وأما منيب، فحكيم أس فأما قبله• تموت لعئلئ، تدري ولا 

حكمته،يديلث، في أبقى فقد بنمشه فجغاك قد كان ؤإن أمس أل غير مولع، 
النتنة،ؤلويل عتلث كان وند منه، حلفت، جاءك ففد أصنته قد كنت وإل 
الثقةفحد أمله. منه يديك في أيضا وغدأ الرحلة، ريع معنك الأن وهو 

علىمم.ج3 أن ؤإثاك الأجل، -محلول قل بالأمل الغروز وائرك بالعمل، 
تجمعأن وأردت وتعيك، حزنك في زدت بحده، ما هم أو غد هم اليوم 

وعقمالحزن، وزاد الثغل، كثر هيهات! أياملث،، يكفيك ما يوملث، في 
منحرج غدك في الأمل أف ولو بالأمل. العمل العبد وأضاع التع-،، 

)بغالكم(ب ووثع v/_ وايتثلم الصفوة صفة في ربنحوْ ، ١٠١- أ/*ْا الحلية )١( 
وشغئم.رفرْلحئم(: ومض بغال!، إلى العال انقلن )نعالكم(، بدل 

.٥٧٢أملام؛/سر ،، w/nالكمال تهذيب )٢( 
.١٤•الحلية )٣( 



إالتطري الضن . ٢
١٣٥

الأملأف غير يومك، بهم واقتصرت غملك، في اليوم نث أحقلبك، 
_(U؛.في النزيد إلى وذغاك الثفربمل، إلى ذغاك الغد في مك 

استقمثإن المؤمنين، ز أمي)يا فيه: جاء كتابا عمر إلى وكتب 
لهلالوّنؤح، عمر للثج أف لو المؤمنين، أمير يا مالوا• ملث ؤإن استقاموا، 

تشممحمأن من بي• لك كان ما لممان؛ وحكمه إبراهيم، ويقين اليمان، ن
أتاهفلما هده. لحن هذه أحطأئة مذ والنار، الجنة الغمبة وراء ومن العقبة، 

بكى(رأآ.ثم عينيه، على فوضعه أخده، الكتاب 

المتى:في عوقثه 

ركالقال: يونس عن زيد، بن حماد ا حدثنالمصل: بن عارم قال *ء 
والدماء(ا"آا.الفتن في العلماء رووس من والله الخن 

عنها.الكف فى يحنى قلت: 

ممعن،قال: رزئك، أبي بن رزيلث، ا حدثتلم: مبن عمان وقال 
غزفهاأدبرت ؤإذا عالم، كن عرفها أملت إذا الفتنة هده رإن يقول: الخن 

كدج•
إذاالناس أف )لو يقول: الخن سمحت العتدي: يزيد بن عمرو وقال 

يجزعونولكنهم عنهم، بمرج أن لثوا ما صبروا، نلطانهم قتل من ابتلوا 
ا.قهل(ر حير بيوم حازوا ما قواه إليه، فيوكلون الشنق،، إلى 

.١٣٩الحلية )١( 

.١٤٧-  ١٤٦ص الجوزى، لابن العزيز ب بن عمر ممة )٢( 
المصل.بن محمد واسمه لقب، ورعارم(؛ ا ١٦٣/٧سعد ابن )٣( 
٠١٦٦_ ١٦٥/٧سعد ابن )٤( 

.١٦٥سعد ابن ره( 



الهجريالثاني الترن في النتهاء المعوقؤن ،  ١٣٦

لىقال ال: نأيوب عن حماد، ا حديتحزب: بن ئليمان قال  ٠٠
معمطاطي يلئ يحد جبير، بن عيد مزأْي من تغجن، )ألا الخن؛

هؤلأء(ره.قال في بماورني وهو فلأن، 

قال؛الديال، أبي بن تلم أخبرني قال؛ الخفئ عجلان بن ن؛؛ب وعن 
معيد،أبا يا فقال: الشام، أهل من وأناس يسسهع وهو الخن رجز رمأد 

معنكى لا فقال؛ الأمعث،؟ وابن الئهف بن يزيد مثل الفتن في تقون ما 
المؤمنينأمير مغ ولا ام؛ الشأشل من رجل فقال هؤلاء. مغ ولا هؤلاء، 

أميرإخ ولا ال؛ ننم بها، محطر ده، بيقال نم فغضب عيد؟ مأبا يا 
الؤمنين(رأأا.أمير مع ولا نعم، معيد، أبا يا المؤمنين 
حدثنيال؛ قمنكين، بن تلام حيننا عاصم؛ بن عمرو وقال 

قاتلإذ الأشعث ابن فتنة الفتنة، كانت رلما قال؛ الربعي، بن سليمان 
بنالض وعبد الجوزاء وأبو الغافر عبد بن عقبة انهللق يوسما، بن الخجاج 

سعيد،أبا يا فقالوا؛ الخن، على فيحلوا نظراتهم، س نمر في غالم،، 
الحرام،المال وأحد الحرام، الدم تفك الذي الئاغية هدا قال في تقول ما 

فقالقال؛ الخجاج، فعل س وذكروا قال؛ وفعل؟ وفعل الصلاة، وئزك 
بزاديأنتم ا فماض، من عقويه نكى إف فإنها ثقاتلوْ؛ ألا أرى الخن؛ 

حيروهو افن لخاكم حتى فاصمزوا بلاء يكى ؤإل يافكم، بأساه عقوبة 
قال؛العلج؟! هدا دْلبر يقولون؛ م وهعنده من فخرحوا قال؛ الخاكمين. 

}حميعا(أ محمتلوا قال؛ الأشعث، ابن مع وحرجوا قال؛ عزب، قوم وهم 

.٤٨آ/هم، والتاريخ المعرفة )١( 
.١٦٤/٧سعد ابن )٢( 

تصحف.رنطح(، بدل )نطرح( فيه ووع ، ٥٤-  ٥٣تاريخه في الذمي وذكره ، ١٦٤~  ٧١٦٣^سمد ابن )٣( 



٠١٢٧ البهشري لمتس ا - ٢

بنوسعيد الخن )شهدت قال؛ الئثاح أبي عن ويد، بن حئاد وروى 
علىالخروج عن ينهى الحسن فكان الأشعث، ابى أقل حين الخن أبى 

لخصص(راا.الخن أبي بن معيد وكان بالكفت، ويامر الخجاج 
مملةاغتنم لكنه الأشعث، ابن مع الحروج على الخن أكره ولقد ** 

فعل.ونعما وئجا، اه لمه ففهرب، منهم 
يمثلواأن أنؤك إف الأشعث: لأبن رقل قال؛ أيوب عن زيد، بن حماد عن 
٠.فاكزهه(ر إليه، فارسل الخن. فأحمج عائثة، جمل حول قتلوا كما حولك 

ررأيت،ال؛ قالمصل، بن م القاسحدثنا إبراهيم؛ بن لم موقال 
الأس(ص•ام بجر اضل م ي' الخن ر بن الخن 

قال؛عون، ابن حدتنا قال؛ أحضر، بن نلتم حيننا مشلم؛ بن صان وقال 
الخن،يعني السبح، هدا أثمج له؛ فقالوا الأشهثا، ان أيام الناس راّسهأأ 

فعفلواقال؛ موداء، عمامة وعليه الجنزين، بين إليه فطرت عون؛ ان قال 
يومئد(ر؛ا•يهلك وكاد منهم، نجا حتى الأنهار، تللث، بعض في شنه فألقى عنه، 

 Uباثقدر؛اثقول 4ى إتيه م، س

أنومعناه؛ المد.ر، إثبات المص أهل مدم، أف )اعلم الئووي؛ الإمام قال 
أوقاتفي ستقع أنها سبحانه وعلم القدم، في الأشياء قدر وتعالى تبارك الله 

حمبعلى تقع فهي، مخصوصة، ات صموعلى هيؤ، ده عنة معلوم

المحسن.أحو هو وممد تتمة. وله بعد ابن )١( 
آ/ةّآ.والتاريخ المعرفة ، ٢٨٧حليفة تاريخ  Juuابن )٢( 
سعدابن )٣( 

\-\.ذ\frض )٤( 



الهجرىالثاني المرن غى الفتها، العس|ون م  ١٣٨

نممدمولم يهدرها، لم هبو أنه وزعمت هدا، المدريه وأنكرت • هؤ قدرها ما 
وقوعها،بعد سبحانه يعلمها إئما أي: العلهز، منتأنمه وأنها بها، جيو علمه 

وئمنثكبيرا، علوأ الباطلة أقوالهم عن وجلر وتعالى سبحانه الله على وكدبوا 
المتكنمين:من المقالات أصحاب ال قالمدر. لإنكارهم قدريه الفرقه هذ0 
منأحد يتى ولم الباطل، الشنيع القول بهذا القائلون المدرية انقرصت، وقد 
المدر،إثبات تعممن. المتأحرة الأزمان فى المدرية وصارت عليه، القبلة أهل 

ةولهمار١ا*عن ض تعالى غترْ• من والشر الق، من الخير يقولون؛ ولكي 
منعنه سق ولكن دالمد.ر، يقول كان الحسن أن الأحبار هي جاء وقد 

القرآنعليه عزصوا تلامذته وأن ه، منوتبرأ ذللث،، عن رع أنه وجه غير 
)أسننهءرآآقي داود أبو الحافظ الإمام أورد وقد المدر، إنثامت، على كله فقشره 

نمهفوة، منه فكانت، السدعة. هده من براءته على نيئ حديئا عشر ئلائة 
الحمد.وش عنها، رم 

إهاب،به مؤمل ا حدثنررتاريخه((: في الأبار على بن أحمد قال  ٠٠
بماو.ر،)الحتز قال: الحسن عن قادة، عن منمر، عن الرزال،، عبد حدثنا 
pij لمش

حننيأمعت، )سقال: هلال، أبو حدثنا ماعيل: إسبن موسى وقال 
عزم،علينا ئم أنه لودذيتؤ لأيوب: يقول حميدأ متمعط يتكلمان، وأيوب، 

المدر(ل؛ا.في يعنى أيوب؛ قال به• تكلم باليي يتكلم لم الحن وأف 

مسوم.لا المدر ئفاة هم والقدرية: )٨(. رقم الحديث شرح ا/'ها، ملم شرح )١( 
.٤٦٢٦-  ٤٦١٤الأحاديث  ٢٤- ؛،/١٢ داود أبي ض )٢( 
,٦٢الإسلام تاريخ ، ٥٨٣/٤النيلأء أعلام سير )٣( 
.١٦٧/٧معد ابن )٤( 



١٣٩إآ.التتناثمي 

عبيدبن يوئس عن حماد، حدتنا وارث؛ العبد بن الصمد عبد وقال 
الهاور(أا؛.استخمه ما شيء انتحمه ما الحي، اف، )رحم قال؛ 

قال:بدر بن العلاء عن أمي، عن عييثة، بن نفيان حدئنا أحمد؛ وقال 
تكلمثنكى لم أئك ودذيئ، قلت؛ نرير، على وهو الخن على ردحلت، 

قال؛وأنا(رى.القدر. في 
غيزالمل«ر في الحز نازلث رأتا قال؛ أيوب عن زيد، بن حماد عن  ٠٠

أيوب؛قال اليوم. بعد فيه أعود لا فقال؛ بالئ<_الهلان، حوهته حتى منة، 
—واف؛ — الحسن وأدركت به، إلا الحسن يعيب أف يستطع أحدأ أعلم ولا 

مايقوله(رم.

ليقال قال؛ أيوب عن زيد، بن حماد حدئنا حرب؛ بن سليمان وقال 
أبدأ(ر؛ا.منه شي؛ إلى بعائد أنا رما الحسن؛ 

الحسنعلى رهيب، قال؛ أيوب عن زيد، بن حماد حدثنا عارم؛ وقال 
الناس،في لئنمموة الحسن هننحلونه رأيهم، المدر قوم الناس؛ من صربان 

كن.ا،يقول أليس فيقولون؛ الحسن بعض من ثناف طيورهم في وقوم 
كدا(رْا.يقول أليس 

ئبيرالحسن كلمه أف علمنا رلو قال؛ عون ابن عن زيد، بن حماد وعن 

آ/ما.أخبارالقضاة )١( 
؛.YOرقم الطللأحطم/لآ )٢( 
.٦٣٩اوذ;ل ذيل ، ٣٥-  nfrواكاييح المرة ذ ابن )٣( 
.٤٦٢٥حل.يث، داود: أبي مس )٤( 
عنحرب بن يمان 'لريت، س  ٤٦٢٢حل-يث داود؛ أبي وسن أ/؛آ، والتاريخ الخرقة )٥( 

اكئمحانى•أ؛ثوب عن زيد بن حماد 



الهجريالثاني >^( ٠١١غي الفقهاء المعدس لمي •١٤

كالمة3النا: ولكنا شهودأ، عليه ولم—هدنا كتابا برجوعه لكثتثا بلعت؛ ما 
غرجئلأنمل(ر'ا.

هداما حتوة: بن رجاء لي )قال قال: عون ابن عن زيد، بن حماد وعن 
كثيرأ،الحس على هدبون إنهم قلت: قال: القدر؟! في الخن عن ناشا الدي 
ا.وخلمحى(ر لقد عون، أبا اه رحم حقاي، قال كثيرأ. الحسن على يكذبون إنهم 

ابنعن زجاء، عن صئرة، حدثنا أسد، بن سعيد حدتنا المنوي: قال 
أهدإليه بمحل كان وما الحسن، في له )محل قال؛ -سرين ابن عن عون، 

لشاءهم(ر'أا.له، قشروه لو مجمل، بكلام الشيح يأتون كانوا فقال: القدر؟ 
الحسنعلينا )مدم قال: القويل حنتد عن سالمة، بن حماد عن  ٠٠

فيه،يعفهم يوما لهم يجلس أن في لقلمه أن مكة أهل فقهاء فكلمتي مكة، 
أبايا رحل: فقال منه، أحظن، رأيط فما محكيهم، فاحتمعوا، نعم. فقال: 

حلىاش؟إ غيز حالق من هل ض! سبحاو فقال: الثبaلان؟ حلق مذ سعيد، 
كيفاه، ماتم الرجل: قال الشن. وخلق الخيز، وخلق الشيْناو، اه 

الثيح(ر؛ا؟إنكدبوذعرهدا 
يمدمت،،لى، غيبه رغت—ث قال: الحداء خالد عن زيل.، بن حماد عن 

حلقآدم محيي، أبا يا فقلت،: فأتيته اسر، في تكلم الحسن أن فأخبروني 

.٤٦٢٤حديث داود: أبي سن )١( 
كنيةعون وأم . ٤٦٢١حديث داود: أبي وسن _، له والسم. -  ٢١٢٤رنم ■ TiT/yلأحمد المالل )٢( 

عون.بن الق عبد 
لمة(،مبن )رجاء له: وو،ع ير الفي الازمي وأورده ؟/U؛، والتاريخ المعرفة )٣( 

ّلمة(.أبي بن )رجاء والصواب 
A'/yوالتاريخ المعرفة في والفري - له واللففل -  ٤٦١٨حديث داود: أبو أخرجه )٤( 



١٤١ؤؤ اثمري الختس - ٢

قال:إ، ايلك ممن هذا كان ما منازل، أبا يا فقال: قال: للأرض؟ أم للجنة 
اعتصملو أرأيت قلت: للأرض. لا، قال: أعلم. أف أحبست، إني قالت،: 

إنماالشجرة، من يأكن فلا لتغثصم يكى لم قال: الشجرة؟ من يأكن فلم 
موصالإلاعن ٠ ؤ،آقرظ،يبمشر( هث؛ اش قول أرأيت، قلتإ: للأرض. حلق 

إلابصلالهم يفتنون يكونوا لم الشيامحلين قال: [؟ ١٦٣، ١٦٢أ.ليمه 
الجهصم(.يصلى أن له الله أوجنإ من 

فقال:الحس، رحل )سان قال: الحداء حالي عن زيد، بن حماد وعن 
قال:[؟ ١١٩، ١١٨رهود: ه ثامهر وإق.لاث رؤى تحم من إلأ ئغيرك٠ ؤةُ_رافي، 

لجنيه،ه_ؤلأء حلى قال: حلمهره؛ ؤرإ،ث,لائ، يختلفون، لا رحمته أهد 
لنارِْ(رهاهزلأء وحلت 

أبييستا في الحسن على كله القرآو، رقرأث، قال: الهلويل حمند وعن 
قوله:عن فسألته الإJباات،٠ على أحمغ لي فقشره حليفة، 

وسألتهقلوبهم. في اممه سلكه الشزلث قال: "٢[؟ ]الثعراء: ه آلمشحى قلؤم، 
قال:[؟ ٦٣ه عماؤن لهثأ ثم ينلك، دمحن ؤث أتل ؤوث؛م ه: قولعن 

أئتمِءكيؤ؛،[ الق: قول عن ألته فقال: يعملوها. لم ا سثعملونهار أعمالآ 
مأا[(رهب، 4١٦٢ ^^١^؛ ٠إلأمئ يمشى 

بنحيسبإ عن حماد، حدينا حريب،، بن ملمان حدئتا المثوى: قال 

،٤٢-  ٤١، ٣٩-  ta/xوالتاريخ المعرفة في والقوي ، ٤٦١٦-  ٤٦١٤حديث داود، أبو أخرجهما )١( 
له.واللفظ 

خطأ.رسيعمإلوها(، والتاريخ: المعرفة في )٢( 
المنن:قي داود أبو منه: وبأخصر له، واللفظ  ٤١-  t*/xوالتاريخ الحرفة في المسوي أخرجه )٣( 

اكدرإئيات على بمي الإثبات(؛ )على قوله القضاة أخبار في ووكثع ، ٤٦١٩حدث، 
به.والإيمان 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المحدمن م  ١٤٢

ري1>ؤآددث1ثِس بين عما الحس )سألنا قالا: زاذان، بن ومنصور الشهيد 
الإئات(راا.على فقشره ه، طت^قاس أعود ظ إلى ه آقثشثث 

بنمرحوم حدئنا ري، النص—معاذ بن بشر حدثنا الترمذي: قال  ٠٠
رإتافميقول: الحي سمعنا قالا: وعمي أبي حدثني العقار، العزيز عبد 

مضث(را؛.صالت فإنه الجهئ؛ وتجدأ 
؛.ر كفر( فقد بالمدر ،كدب رفس قال: الحسن عن عون، ابن عن 

كمرفقد بالمدر كمر رمن قال: الخن عن الخزان، عامر أبي وعن 
بمدر،الاحال وقتم بمدر، الحلق حنق اه إن قدرأ، قدر اننه إن بالإسلام، 

ونهى(ر؛ا.وأمر بمدر، العافية وقتم بمدر، الأرزاق وقتم 
العنتريكثير بن يحيى أن المثنى، ابن حدثنا داود: و أبقال  ٠٠

الخن،على Jعالوا لا فئتان، يا لنا: يقول حالي بن محزة ركاف قال: حيفهم، 
والصواب(رْ؛.الشنه رأته كاو فانه 

من؛^ lisالخن إلى يجلس ركان الأعرابي: بن سعيد أبو وقال 
فيوتكلم الخبر، إلى المدريه ضنه حتى الحصوص، في فيتكلم هزلاع، 

الماسوتفاوت لاقتنائه ذلالثc كن الماو،ر؛ إلى الئئة بته نحتى الاكتساب، 
بدعة(رأ/كن ومن المدر من بريء وهو عنه، الأحد في وتفاوتهم عنده، 

والتاريخالمعرفة )١( 
ه/ههب.بالمن الملحق الترمذي علل )٢( 
T/؛؛.والتاريخ المعرفة )٣( 
رالتاريح'آ/؟؛.المعرفة )٤( 
.٤٦٢٣حدث داود: أبي ض )ه( 
.٦٢-  ٦١ص الإّلأم، تاريخ ، ٠٨٣-  ٥٨٢؛/النبلاء أعلام ص )٦( 





الهجرىالثاني القرن مي الغقهاء ال«|ىرذوزا إب ١٤٤

ومنالبصري، الحسن من أفصخ رأيث )ما الغلاء؛ بن غمرو أبو وقال 
الحن(ص.ق1ل: أفصخ؟ كان فأيهما له: فمد الثففتي. يوسف بن الخباج 
يونسحدثنا قال: إبراهيم، بن إسماعيل حدثنا لم: مبن عمان قال 

فقالقال؛ اس، النأعزب، أنا يوما: الخن أبي بن سعيد )قال قال: 
واحدْ،كالمه علي ناحل أن تطعث امفان نعم، قال: أنث؟! الخن: 

هده(رآا.فقال: 

يحلف،الخن سمعتا يقول: حوسبا سممتا سليمان: بن جعفر قال  ٠٠
الدنيافي ليطولن به، أمنث ثم القرأف قرأث لس آدم بن يا )واش يقول؛ باه، 

بكاؤك(راآ؛.الدنيا في ولثكئزل حومك، الدنيا في وليثتدل حزنم،، 
كلماأيام، أنت، إئما أذم، )ابى قال: ن الخعن المري، صالح عن 

بعصالث،(ر؛/ذهت، يوم ذهن، 

وذملثج،لحملث، هو فإيما عملك، عملك آدم، بى )يا قال: الحز وعن 
بها:يعرفون علامات التقوى لأهل إل ،، _LUتلقى حال أي على فانظر 
وقلةالضعفاء، ورحمة الرحم، وصلة بالعهد، والوفاء الحديث،، صدق 
الحلق،وحن للناس، المباهاة وقلة المعروف، وبدل والخيلاء، الفخر 

عمللتجإلى ناظر إنلئ، آدم، بى يا هق. اش إلى يقرب، مما الحلق، حة وم

ومات)١( 

فيليت نعم( رثال: ولفظت ، ١٧٧١رنم  ١٢٧- لأحمد الملل ، ١٦٧-  ١٦٦/٧ّعال ابن )٢( 
يلحن،كان المحن أن نهم حيته الخطأ، ني ماص ض وصي الدكتور محنته أؤم ما الملل، 

النصرنم إلى مشيرأ (، ١٧٧١)لحنه ال،: نم ١٢٩ص الخلل* —ارس »فء في ذلك أست، كما 
احوء.مو لحن الذي، بل اللحن، من الحض وحاشا باللإ^، المذكور 

.١٣٤- (^/TW الحلية ، ١٤٥٧رقم  ٣١١لأحمد الزهد )٣( 
MAlyالحلية )٤( 





الهجريالثاني المرن غي اانتهاء المحدثؤن م  ١٤٦

حزينا،ي ويممحزينا، يصح المؤمر^ )إل ؛ ١^١^ الحس ال ون
ايقثما يدري لا مضى قد دف بين مخافتين؛ بين لأنه ذلك؛ غير ينعه ولا 

المهالك(رأا.من فيه يصيب ما يدرى لا بمي قد أحو وبين فيه، يصنع 
وألموعده، اعة السوأل مورده، الموت أن يعلم لمن )يحقإ وقال؛ 

حزده(أأ'.يطول أل مشهده؛ تعالى اينه يدي بين القيام 
وكثنفخئدين، الجة في الجة أهد رأى كثن عادأ ه ف وقال؛)إف 

مامونه،وشرورهم محزونه، قلوبهم مخلدين؛ النار في ار النأهد رأى 
طويلة،راحة تعقب قصارأ أياما صبروا عقيقه. وأئممهم حفيفه، حوائجهم 

إلىيجارون حدودهم، على دموعهم يل تمأقل|امهم، يمصائة الليل أما 
القداحكأنهم أتقياء، تزرة علماء، فحلماء النهار: وأما رثنا، ا رثنربهم؛ 

حولقلواأو مرض، من بالقوم وما مرصى، فيحيهم الناظر إليهم ينظر 
ءظيم(ر"اأ؛.أمر الآحرة ذقر من القوم حالهل ولقد 

يوماللحن رقلق قال: المنقري عمران عن الثوري، نيان م عن  ٠٠
ورأست،ويحك! فقال: الفقهاء، يقول هكذا ليس سعيد، أبا يا قاله: شيء في 

النصينالاحرة، في الراغن، الدنيا، في الزاهد الفقيه: إنما قئل؟! فقيهأ أنت 
٢,ربه(ر عباده على المداوم دينه، بأمر 

قال،كما هق ض ال قما أف يحلم من )المزمن قال: الحس وعن 

٨٣٧٢الحلة )١( 

.wnrالحلة )٢( 

آ/\ْا.الحلية )٣( 

وانثلر:الحالية ني نعيم وأبو - له واللفظ -  ٢٩٤حديث \ا\'\ السنن في الدارس أحرجه )٤( 
.١٥١٧رنم ، ٣١٩لأحمد والزهد ب/م"اا، سعد ابن طقات 



١٤٧ح اتنري الغتس . ٢

مالمن جبلا أنفق لو خوفا، الناس وأشد صئ الناس أحي والموس 
يقول:يزقا ازداد إلا وعباده وبزأ صلاحا يزداد لا بماين، أن يوف أس ما 
علي،باس ولا لي، وثينمر كثير، الناس سواد يقول؛ والمنافي أنجو. لا 

تعالى(ص.افه على ويتمنى انمي يشئ 

ة

وحدثبعضهم، عن فأرسن الصحابة، س كبيرة جمهره الحس ألرف 
سؤالانووعى هم، مجالتوشهد ومالهم، منهم، مع ومآحرين، عن 

كش-؛،له وكانث غلام، وهو الئراذ وحمقي عليها، ؤإجاباتهم لهم الماس 
الرواية،وأثمه اء، العلمرووس أحد فكان ه. علمويتحمقل يتعاهدها، 

العلم،واسع البحور، س بحرأ مجتهدا، فقيها مكثرأ، محدثا كبيرأ، مفئرأ 
منه،معوا وسالماس، عليه فأقبز هدرْ، وعلا ذ'كر0، كنار الأتللاع، غرير 
خلائق.عنه وأط 

اسم:طلبه 

بهفأراد العالم، هل،ا س شيئا ظلب، )من قال؛ الحز عن هشام، عن  ٠٠
منه(لآ؛.حهله واه فدالأ الدنيا به أراد ومي افه، شاء إن يدرك اش؛ عند ما 

منه،عثرة اقنتي ابن وهو القران الحز رحمع الهدلي؛ بكر أبو قال 
أئزوث(ر'آا.وفيما تأويلها. يعرفإ حتى غيرها إلى سورة س يخرج لم نم 

الحسنسمعت قال: محمد أبي المضيل عن يونس، بن عيسى وعن 

AoThالحلة )١( 

.٢٥٤حدث \اي الدارس سن )٢( 
تتمن.وله \ T\I\الذهب ثيران )٣( 



الهجريالثاني التين مي النتهاء المعديؤن ٠  ١٤٨

إلىأنغلر المرأن، جمعتا سه، عشرة أرُع اُس الداو يوم )أنا يقول؛ 
طاوحةبنكواه(ره.

)رحلتقال: الحسن عن صالح، بن أبان عن حاق، إمبن معد عن 
حينفداولث كان ما فقالت: ة، الكوفإلى الصرة من عجزة بن كعب إلى 

ثاة(ص.قال: الأذى؟ أصانالئ، 

أبيبن عثمان على ندحي ركنا قال: الحز عن الخزان، عامر أبي عن 
•لاوحددثا(أم بيتا أحلى وقد العاص، 

أبيعن فيان، ن حدثنا محمد، بن اه عبد ا حدثنالنحاري: ال ق ٠٠
معاويهعلي بن الحس - وافث - راستقبد يقول؛ الحس سمعت، قال: موصى 

 vسمعتولقد الحس: رفقال آحره: وفي الحديث، الجبال...( أمثال بكءائن
حنته،إلى علن بن والحسن المنتر، على . اه ود رم رأيث يقول: بكرة أبا 

ولعنيل، نهذا ابني »إو ويقول: أحرى، وعليه مرة الماس على يمد وهو 
ليقال اض: عيد أبو قال لمين((. الممن عفليمتين فئتين بين به يصلح أ0 افر 

؛٠الحديث(ر بهيا بكرة أبي من الخن لما ست، إثما الله: عبد بن علي 
رحدثناالحسن: عن حازم، بن جرير حدتنا منهال: بن حجاج قال، 
نخشىوما حدثنا، مند نسينا وما المجال، هالءا فى اش عبد بن حنديث، 

يعرف.لا المقتل وقال: ، ٥٧٧؛/السير في الذمي وذكره آ/اّحآ، الكبير التاريخ )١( 
,٥٢رنم  ١٤٣الحديث طالب ني الرحلة )٢( 
.٦٦٦١٦الكير ، ١٧٣٢رنم س لأجمد العلل )٣( 
،٤٦٦٢حدث داود: وأم ، ٢٧؛•حدث  r-v _T)،/^■الفتح له واللفظ - الخاوي أحرجه )٤( 

مواه: همد وأم . ٧٩٣ن، حديوالحمدى: اتي والم، ٣٧٧٣حدنثح والترطى: 
المديني•ابن م وض البخاري، 



٠١٤٩ البمري الخنس - ٢

كاف١١؛ . الق رمول قال قال: ، . البي على كدب جندب يكوف أن 
فماتدم، بها فحر مكينا فأحد 1جزغ، جرخ، به رجل كال فيمن 

عاليهحرمت بنمسه، عتدى باذزتي تعالى؛ اش فال مات، حتى الدم رمأ 
.٠٠٠الجئت(,(

بنتجد زياد بن الد محي رعاذ قال<؛ الخن عن الأثهب، أبي عن 
حديثامحييك إئي مغمت: قال فيه، مات الذي مرصه في المزني ار يث

سمعتإني حدقتك؛ ما حياة لي أل علمت لو ، . الله رمول من ممعته 
وهويموت يوم يموت، رعته، اللأ يئترعيه عبد مى ما  ١١يقول؛ . الق رمول 
الجنهء(.عليه اه حزم إلا لنعيه: غاس 

يساربن معقل عند )كنا الحسن: قال قال: ام هشعن رواية؛ وفي 
الحديث،رآا.زياد...( بن اه عبيد فجاء نعوده، 

رممعتقال: العلاء بن نفيان أبي عن وكح، حدثنا أحمد: الإمام قال 
الأمممن أمه الكلاب، أف ولولا قال: . اه ول رمسأف يح1.رث،: الحس 

معيد،أبا يا رحل: له فقال بهيم((. وي أمكل منها فامتالوا بقتلها، لأمريت، 
عنمعمل بن الد عبد — وحلف، — حدثنيه فقال: قال: هدا؟ ّمعمت، ممن 
اوجلس(رم.ذلل؛، في حدئنا ولقد وكدا، جقْثكدا البي 

هذا)ني نوله . ١١٣ين، حن. لم: وم، ٣٤٦٣حديث، الفتح ا له واللففل - البخاري احرحه )١( 
البصرة.مسجد هو المجد( 

وكررْ، ١٤٢حديث  ١٢٦-  ٣٥٨وملم ، ٧١٥٠حدث  ١٢٧- الفتح الخاري، أحرجه )٢( 
لمعاؤية.البصرة أمير ذاك إذ كان اش وعبيد له* واللفظ ، ٣١٤٦/*فى 

١٤٨٦حديث والترمذي: ، ٢٨٤٥حديث داود: وأبو ، ٢٠٥٤٨حديث - ه لواللففل - أحمل أحرجه )٣( 
ماجه:وابن ، ١٨٥/٧والناني حسن، حديث ونال:  ١٤٨٩وحديث صحيح، حسن حديث وقال: 

٠٣٢٠٥حديث 



١٥٠  m الهجريالثاني الترن مى النتهاء المحدتؤن

الكتاب(.بمثل العلم هند )ما قال؛الخمن عن ئئام، بن سلمه عن  ٠٠

نتعاهاوها(رآا.تحأ ن )إو مال: الحز عن الأعمش، وعن 

لنثعاهده؛نكسه رإئما قال: الحز عن الأعمش، عن رواية: وفى 
الحديث(رآليعّي؛ 

اممارئ:

الأشعري،موسى أبي عن وصا ض همد بن حفان على: المحن قرأ 
وعمر•وويد أبي عن العالية أبي وعلى 

بنوملام الغلاء، ن عمرو وأبو هميد، ن يونس عنه؛ القراءة وروى 
وغيرهم.الفويل، تلم 

الهاية((.))غاية في الجزري وان الكبار((، القزاء ررمعرفة في الذمي له ترجم 

اصشقر:

جبثر،بن ممد مع التابعين، من المقشرين كار أحد المحن بمد 
وأصبمرابهم.المزطئ، كعب ن ومحمد وعتكرمة، ومجاهد، 

بيتفي الخن على كله القرأف رقرأث، القويل: حميد قول نتق وقد 
الإوباُت،(.على أجمع لي ففئر0 حليفة، أبي 

الخسما.ؤ بن عما الحسى رمحالما رادان: بن ومنصور هل. البن حيي"ب ولول، 
الإئبات(رم.على ففنره ب، آم ^٠ ٧١ط إلى i حفت ب رف 

ا/هه.العالم بيان جامع ، ١٠١ص تقييدالعلم، ؟الأس والتاريخ المعرفة )١( 
.١٠١ص العلم، تقييد )٢( 
. ١٤٢-١٤١ص انفلر )"آ(



١٥١ؤو 'ُبمب ألضس " ٢

تغايرهم،في والقرطي تحر وابن الطبري التفسير؛ في أقواله ونقل 
الصحيح.أبواب تراحم في منها بعضا الخاري الإمام ونثر 

كان)أنه الخن: عن يحيى بن ري التسأخرني وهب؛ ابن وقال 
يىكتب(را*.التميز، أملى كان وقد بأسا، العلم بنكتاب يرى لا 

[:٣١جهاi آلأتمهء آادم رم ؤ تعالى: قوله في الخن ن ع- 
والجن،والإبل، اJغال،، وهذه الخيل، هن.ه شيء: كز اسم رعلمه قال: 

بانمه(.شيء كن يني وجعل والوحش، 

أمه(أأا.أمة عليه وعرصث باسمه، شيء كز يمي روحعل رواية؛ وفي 
أنتتئلوئن 3لأ لطهن تئن أوتا؛ ثقم ؤوإدا تعالى: قوله في و- 
[:٢٣٢|اوقرة: i اثموف تيمي وثزأ إدا يكمن 

قال:أبي، حدتني ال: قعمرو، أبي بن أحمد حدينا البخاري؛ قال 
قال:ه؛ ثصلؤئن )^٥١١ ال: قالخن عن يونس، عن إبراهيم، حدثني 
رجل،من لي أخنا روجق قال؛ فيه، نزلت أنها ار ينن معقل حدنني 
وأَهزستاث،وولجئك له: فقالث يحقنها، جاء عديها ائمشث إذا حتى فعللمها، 

وكانأبدأ، إليك تعود لا واش لا تخقثها؟! جث ثم مملكثها وأكرمئالئ،، 
الأيه:هده اض فانزل إليه، ترجع أن تريد المرأة وكانت به، باس لا رجلا 
إئاه(ر'اا.فزوجها قال: اش، رمول يا أفعن الإف فقلث: ه، ثملحمن ^٥^٠ 

تصحيف.)الثري(، بدل رالثدي( فيه ووم ، ٨٩٨العلم بيان جامع )١( 
\/oAكثير ابن ضير ، ٢١٧\س الطري تفسير )٢( 
داود:وأبو ، ٥١٣٠حديث \ ATi^، ٤٥٢٩حديث  A١٩٦/الفتح له والالفظ — البخاري أحرجه )٣( 

.٢٢٣م/آآآ_ والدارقلى ، ٢٩٨١حديث والترمذي: ، ٢٠٨٧حديث 



١٥٢  M الهجريالثاني امن مي الفقهاء اسدس

دتمجأكنؤوتخيجألصقوله في الحس عن منادم، ن ع- 
المؤمن،من والكافر الكافر، من المؤمن )يعني [؛ ٢٧ءمرانً رآل حآآذؤأه 
الفؤاد(أُمثث عبد والكافر القواد، حئ عبد والمؤمن 

هثوذتلك>اههك؛ قوله في الحس عن و- 
الماء(رآا.في ■محدْ فهو إليه، اض )رفعه قال: ١^؛ [ ٠٥عمران: ]أل 

ؤأولت1مقوله: في الخن عن يونس، عن الأعلى، عد ن ع- 
رالجناع(.قال: [؛ ٤٣ااس: ه الست 

الناء(ر"آ؛.رغثيان قالا: والخن قتادة عن رواية وفي 
قوله:في وقتادة الخن عن معمر، ا أحبرنرزاق: العبد ال ق- 

البرالدنيا في وممن ر قالوا: [؛ ١٥٦]الأعراف: سوه و'يم-ث،كل تحني وؤ 
حاصة(أ؛ا.اتقوا للدين القيامة يوم وهي والفاجر، 
ؤ1لأنعالك،؛ قوله فى الحس عن عوف، عن عدي، أبك، ابن -عن 
طرفةالملائكة من إبليس كان، ا رمقال: •٥[؛ لال\كهف: ه ألخن ين إدسكان 

الإدس(رْا.أصد آدم. أف كما الجن، لأصل ؤإثه ظ، عين 
قوله:في ال قرأثه الخن: عن يونس، ا أحبرنعاكة: ابن ال ق- 

يسألك،إليلئ، يمنع الدي القانع؛ قال: [؛ ٣٦]انحج: آلُنق ؤةَمول 
نألك(رأ؛.ولا لك ويتعرض نفته يريك الذي والمعتز: 

جْآواتجري ضر )١( 
تمرانجري)٢( 
A'T/oاتجري تمر )٣( 
A«Mتمرانجري )٤(  ٠*/٠ / ٠ أمعءيرو^ محمسهمر مء\ 

كشرابن تمر 0\/'ص انجري نمير )٥( 
كثيرابن نمير ، ١٦٨/١٧انجري تمر )٦( 



١٥٣ؤ |-الصناصري 

سعيد،أبا يا قال؛ الحس، ماد كثيرأ )سممت، قال: المقعي حرم عن —
الدنيافي [، ٧٤ه عب ئثه أروحنا من يا ؤدّت، اف: قول 

ترىب قال: ذاك؟ وما ال: قالدنيا. في بل لا، فالء الاخرة؟ في أم 
اش(.تطيعون وولد0 زوجته 

ومنزوجته، من لم المالعبد  ٥١١ثرى رأو الحز: قال رواية: وفي 
نرىأف من المسام لعين أثر شيء ما وافث لا اه، طاعه حميه ومن أحيه، 
.٢١١(هل ض ممليعا حميعا، أو أخا، أو ولد، ولد أو ولدأ، 

محزآ^^٢ قوله: في الخن عن رجاء، أبي عن علثة، ابن ن ع- 
الماوابج(رآ،.في ومرورأ الوجوه، في )نضرة قال: [؛ ١١: jUV]؛ه وحني، 

اسمدث:

منوممع والكبار، عثمان فراى الصحايه، كشرامن خلقا الحن عاصر 
بدلك.مشهور وهو ويدلن كثيرأ، يرسل وكان آخرين، عن وأرسل بعضهم 
أصحاب،من ومئة عشرين )رأى الحن أن حبان ابن ذكر  ٠٠٠
؛.جق(أ افه رسول 

بنهشام مألث قال: ئه عيانحن بن المضيل عن )روينا النووي؛ وقال، 
ودلأدين(ر؛؛.مئه قال: ؟ ه اض رسول أصحاب، من الحي أدرك 'كم حشان 

ءالبرني المارك ابن واحرجه متصور، بن سمد ورصد ه/اه،، اكح الخاري، ءلق4 )١( 
كثيرابن وتمر وا/'اْ، الطري ير نففي وهو \ا/آ؛، الفتح ني الحافظ ناله والصالة(،، 

i'Mr -•الحس.عن يروى الثزتاني، زياد ابن هو وكثير . ٤١
.٦١٣٨٩الطبري ير نففي وهو ، ٣٢٤•الحدث قل  ٣١٧/٦الفتح البخاري، عنقه )٢( 
.١٤٣-  ١٨ص الأُمار، ت. مثامر ، ١٢٣القات؛/)٣( 
.١٦٢الأساءواسات،ا/اأا_ تهلس_،)٤( 



١٥٤  0 _J_الهجريالثاني القرن مى الفقهاء ؛

فيهامعنا غزوة، ال حرامإلى غزوت )لقال الحسن: قول، مز قلت: 
ه(را؛.محمد أصحاب من ئلايمئة 

عن؛الحسن ردى 
جندببن وتئزة التجلي، اض د عببن وجندب ك،، مالبن أض 

النرني،معمل بن اه وعند عمر، وابن اس، عبموابن المراري، 
الثممي،العاص أبي، بن وعثمان الموشي، شمره بن الرحمن وهمد 

ثغبة،بن والمغرم بمار، بن ومعقل ثعلبا، بن وعمرو عمان، بن وعثمان 
الصحابة.من وخلق هريرة، وأبي الثم،، بمكزة وأبي، 

عن،؛وأرسل 
بنوسعد الله، عبد بن وجابر شريع، بن، والأشول زيد، بن أسامة 

الجهى،عامر بن وعمة عروان، بن، وعفة عمرو، بن، الق وهمد عبادة، 
بررةوأبيا سنان، بن، ومعمل الخلماب، بن وعمر يام، بن وعقار 

الصحابة.من وآحرين، الأتلمي،، 

محه:وحديث، 

الم،مئلم بن ؤإسماعيل موسى، بن، ؤإمرانل صالح، بن، أبان 
وأيوبالحل.انى، جابر بن، الق عبد ين وأثعث، الماقى، سوار بن، وأمغث، 

المزني،افه عبلّ بن وبكر العوذي، منلم بن، وبشطام اوث__حتياتي، 
حيانبن، جعفر الأشهبا وأبو حازم، بن، وجرير الأندى، نجيح بن، وتنام 

بن،الممح،، حرم أبي بن وحزم الشهيد، بن ونم، الغطاردي، 

.١٣•ص انظر: )١( 



١٥٥إلخثناكضتي ١.٢

بنوداود الحداء، مهران بن وخالد الهلول، وحنني الافزم، وحمحم نافع، 
يحثى،بن والئ—ري م، الأعلوزياد محبيح، بن والربتع هند، أبي 

حرب،بن وسقاك التئمي، ونليمان الجري—ري، إياس بن عيد وس
المئفرى،نية حمبن بمت، وسمتكن، بن وٌلأم ععلثة، بن وبقاك 
عون،بن اه وعبد رامحد، بن وعتاد الحزاز، عامر أبو رمتم بن وصالح 

بنزيد بن وعلي الس—ائب، بن وعطاء التئي، وعثمان الصنال، وعبيد 
الأعرابي،وعوف، التصري، سعيد بن وعئتة المصير، وعمران حدعان، 
فصاله،بن ومتارك خالد، بن وهزة دعامة، بن وقتادة ذلهم، بن والمصل 

حقان،بن ام وهثزاذان، بن ومنصور هلال، بن وتجد الوراق، ومهلر 
القمحي،حميد بن يزيد ١^١٧ وأبو الصنعايى، الئختار بن ويحنى 

وخلائق.الإيادي، ربيعة وأبو عيد، بن ويوسزرى 

اثصحابة:عى إرساته 

حيفناولا مشاههة، بدري عن الحس حيفنا ما )واه قتادة: قال ٠* 
ا.ماللئج(ل بن سعد عن ؛ إلأل مشافهة؛ بدري عن المتشب، بن سعين. 

^اأشد: بن بهز أل، يحريرأ )سمعتا الحكم: بن الرحمن عيلء وقال 
كلامهدا قال: بدرتا؟ بعين سلقئ ن المحإل البصرة: أهل يقول!( الذي 

تصحيف.المتاح(، )أبو الكمال تهذيب في )١( 
غون(•وابن )ويرض، والصواب! خطأ، عون(؛ بن )ويونس : ٤٩ص الإسلام، تاريخ ني )٢( 
نلت،!إلا(• الأصل: رفي الحاشية: في المحقق وقال رولأ(، ؟! To/Yوالتاريخ المعرفة في وقع )■٢( 

الصوابءوهو 
لملم.واللفظ ، ٧٧٦^هّا، ا/س، والتاريخ المعرفة ا/سم، سلم صمح ، ١٥٩/٧معد ابن )٤( 

مصحفة،أحد( اقه )موعبارة أحد(، امحه سأنه الحسن يحدثنا رلم سعد: ابن عند ووع 
أحدأ(.رثامحة والصواب. 



الهجرىالثاني القرن في ١لفقهاء المحو|من لمي ١٥٦

الحسحيفنا ما قال: أيوب عن زيد، بن حماد حدثنا بهر؛ قال نم الئوقة. 
مشافهة(راا•بدر أهل من أحد عن 

أحدتالحسن: عن يقال المدينى: لابن )قلت شتتة: بن يعقوب وقال 
يروىالدين بدر أهن أحصيت باطل؛ هذا فقال: بدرتا؟ بعين سبحجزة 
وعشرون(رآأ؛.أربعة المهاجرين من منهم حمسين، يبلغوا فلم عنهم، 
بواديونشأ .؛<، عمر حلافة من بقيتا لسنتين )ؤلدرٌآا العلائي: قال ** 
ابنوهو الدار يوم وحضر ه، والزبير وطلحة وعليا عثمان ورأى العرى، 

ثلث،بلا مزتلة ه؛ وعثمان وعمر بكر أبي عن فروايتة سة، عثرة أربع 
وأقامبيعته، عقب العراق إلى حلج عليا لأن أيضا، هت علي عن وكدللث، 
داودأبي صنن وفيا وعيره؛ زرعة أبو قال دللث،• بعد يلفه فلم بالمدينة، الحز 

يدركه(ر؛ا.لم فانه شلئ بلا مرسلة وهي عبادة؛ بن سحي عن روايته والئنائي 
عثمان.من سمع الحز أن إلى الأئمة من حماعة ذما قلمتا: 

بنمثارك حدثنا سننة، أبى بن سثبان حدثنا أحمد: بن اش عبد قال 
الكلاببفئل حقلمته في يأمر عثمان رسهدث، قال: الحسن حدثنا هصالة، 

الخام(رْ،.وذئح 

مزادتا(ر٦ا.يخهل_ا وسمعه عثمان، حلافة في اش كتاب رحفظ الدهبي: قال 

.١٩٠ص التحصيل، جامع ، ٣٢ص ،، ١^١٢)١( 
.٠٦٧-٥٦٦؛/البلاء أعلام سم )٢( 
الحسن.يعني )٣( 
٠١٩٠ص الحمل، جامع )٤( 
.٠٢١حديث، أحمد: ند م)٥( 
.٧١٨الحفاظ تذكرة )٦( 



r . ١٥٧إاأتمى التشن

حطبته(را؛.وسمع عثمان، )رأى حجر: ابن وقال 
منها،يسمغ ولم ّثلمة أم الحس )رأى المديى؛ بن علي قال *٠ 

منولا سريع، بن وي الأممن ولا عري، الأمموسى أبي من ولا 
منولا المحدري، معيد أبى من ولا جابر، من ولا نقيان، بن الضحاك 

ولمتغ4،ص، بن عثرو من ولا غئرو، بن اش عبد من ولا محاسِ، ابن 
منولا حضين، بن عئران من ولا الأنلمي، بزرة أبي من يمخ 
عامر،بن عمة من ولا يئا، مزيد بن أسامة من ولا بشير، بن العمان 

ه(•المحي تغبة أبكب من ولا 
المديني.ابن قال وكذا ماللث،(. بن نزاقة من يجع رلم أحمد: وقال  ٠٠

الحسني،نعلبة أبي، من، الهمن يهع رلم ~ أيضا ~ الثديي بن علي وقال 
شيئا(.عمرو بن عائد من سمع أراه وما شيئا، عاصم بن قيس من ولا 

سنان؟بن، ذل أو ار، يبن، ذذ ع>، الحسن، زرعة؛ أبو وسئل 
حدأ(.بعيد منان بن معقل عن والحسن أشبه، ينار بن معقل فقال: 

.يسار( بن معقل من ال.ماع تثبيثه يقتضي )وهدا العلائي: قال 

قالالبخاري؛ صحيح في حديثه ذكرنا د وقالصواب، وهو قلت: 
م•يسار بن مغقل، حدمب الحسن؛ 

\.TTِ  ١٣٢ص ندما، U وانظر . ٢٩ص التقديس، اعل تعريف )١( 
وتال، ٤٦، ٤٤المراسيل حاتم: وأبو وأحمد T/^؟، معين؛ ابن تال كما منه سمع بل )٢( 

بمالأتي . المي أف تغلب بن غئرو حدثنا قال؛ الخن عن البخاري صحيح رفي العلأتي' 
٠١٩٦—  ١٩٥صى التحصيل، جامع الحديث(. غقسم4، سم أو 

.١٥١ص انفلر: )٣( 



الهجريالثاني المرن في الفقهاء المعويؤن لمي ١٥٨

مرتل(•الدرداء أبي عن )الحسن رزعة: أبو وقال  ٠٠
هلوتبل؛ الخنقلية• بن تهل من المحن يمع )لم حاتم؛ أبو وقال 
•أدركه( قد فقال؛ منلمة؟ بن محمد من 

ا.غزوان(أ بن عئة من مماعأ للحن نعرف )لا حنبل: بن أحمد وعن 

هؤيرة:أبي ص سماعه هي اتقول 

ميرْ(•أبي من الحسن يسمع )لم قال؛ التحمحاني أيوب عن وهبب، ن ع- 
منن المحيمع )لم قال؛ عبيد بن يونس عن ثمة، وعن 

شيئا(.هريرة أبي 

حدعازرأ؛.بن زيد بن علي قال وكدا 

أبيمن يسع لم وزعة؛ وأبو حاتم وأبو وأحمد معين ابن قال و- 
أبيعن وجالس، ومحمد الخن )عن الخاري؛ صحيح وفي 

سئيرأ،حييا رجلا كان ى موموإل ه: اف ول، رمقال قال: تجهتع هريرة 
الخديثار؛ا.منه((...( استحياء شيء حليم من يرمحا لا 

والتاريخالمعرنت ، ١١٢دوري الة بروايمعن ابن ص: ما جميع في انظر )١( 
،١٩٨-  ١٩٠ص التحصيل، جامع 'آ/اإ، والتعديل الجرح ، ٤٦-  ٣١ص المراسيل، ، ٥٤— آ/آْ 

.٢٣٤-  rrr/rالتهدم، تهذس، 

الترمذي؛/اْه،منن أ/بما، ]/rr، والتاريخ المعرفة  iWUrمعين ابن تاريخ _ A/Uمعدابن )٢( 
.٣٥، ٣٤ص المراسيل، ، ٦٣٧ص المذيل، ذيل >،/^، 

الإرشاد، ٤١/٣والتعديل الجرح ، ٣٦-  ٣٤ص المراسيل، أ/أاا، معين ابن تاريخ )٣( 
.١٩٧-١٩٦ص التحميل، جامع 

حدين،ص؛ الفتح )٤( 



ؤؤالتْسري الغتس . ٢
١٥٩

عندهريرة أبي من مع يفلم البصري الحن )وأما الحاففل: قال 
محكومفهو ذلالثا يخالف مما الروايات بعض في وير وما النماد، الحمافل 
ولهممرونا، هدا سوى هريرة أبي عن البخاري في له وما عندهم. بوهمه 
أوائلفي يكره وثالث سيرين، بابن مقرونا الخلقء »بدء في آخر حديث 

أيضأ(رسيرين بابن مقرونا ءالإيمانء في الكتاب 
منالنناتي سنن في رووع رلالتهازيب{(: في الحاففل قال لكن الت،: ئ- 
لمالحز: قال النحثلغات؛ في هريرة أبي عن الحسن، عن أيوب، طريق 

راهويه،بن إسحاق عن أحرجه الحديث. هذا غير هريرة أبي، من أمْع 
منمطعن لا إسناد وهانا أيوب، عن وهنب، عن المة، مبن المغيرة عن 
الجئلة(اآ؛.في هريرة أبي من سمغ أنه يؤيد وهو رواته، في أحد 

أحمدالمحدث العلامة هريرة: أبي من ال_ماغ للحن أسث وممن 
التهانويالعثماني أحمد ظفر والمحل.ث أحمد، ني لمسسرحه فى ماكر 

الحزر>م_ماع رثبوت قائلا: لدلك فبوب الحديث(( علوم في ررقواعد في 
المحدثوكيلك، المقدم. الحافثل كلام وذكر وسمرة(ا؟ُ، هريرة أبي من 

الحسنأن فن.كر — عدة أبو الفتاح عبد تالميد.ه نقل كما — العماري اش عبد 
بأسانيدأحاديث، في ه نفئالحس به صزح ركما هريرة أبي من معر ٌ

الدحان(ر؛ا.سورة فضل في حديث، منها حياد، 

،(١٤حديثح '\ \IAالغتح ني: إليها، الحاففل اثار التي الثلاثة الأحاديث، وانظر: . ٦/(^^١٤الفتح )١( 
حديث، iT-\h، ٣٣٢١حديث، 

-الطلاق كتاب، الفتح في الحديث، ه1وا عالي كلامه وانظر: ٢/ه٣٢. التهييج، تهييج، )٢( 
.١٦٨/٦المائي سن في والحديث، الحي. باب، 

.٣٥٩ِ  ٣٠٨ص الحديث،، علوم في توايد )٣( 
هامش.•٦٣ ص الحديث،، علوم في فواعد )٤( 



الهعرىالتائي المرن مي الفقهاء المحديؤن 

هذارأ؛,في قوي بحث العلاثئ وللحاممل 

حثدب:بى قغرة من سماعه ثبوت 

■'اثأمرةا من الحسن يسهع رلم قال؛ سعيه، عن مم، القا بن مم ها عن  ٠٠

كتاب(.هر ميثأ، ممره من الحز مع ي)لم معين؛ بن يحيى وقال 
الحزترويها التي تمرة أحاديث، فى القطان عيد مبن يحيى وقال 

كتاب(رأأا.من أنها رممحنا عنه: 

ؤإلهحديط، من أكثر في ممرة من الحز سد_ماع دب>تخ قلت؛  ٠٠
الحديث،:وأئمة الحفامحل أكابر من حم جمع ذهب، 

عن- ثقة وكان - أنس بن محريش حدثنا علي؛ لي )قال البمحاوي؛ قال 
سمعممن الحسن تل سيرين: بن محمد لي قال الشهيد، بن حبيكا 
الحسنوتماغ علي؛ قال تمرة• من ممعئه فقال: فسألته، العميقة؟ حديث، 

,؛ ر صحيح( ضمرة من 
اهعبد بن عالئ قال _: الئخاري هو - محمد قال الترمذي: قال و- 

منه(ر؛ا.تمغ وقد صحيح، حديثإ جندب بن تمزة عن الحز رحديثا 
قالهكذا صحيح؛ نمرة من الخن روتماغ آخر: موضع في وقال 

وغيرْ(لْ؛•المدينمح، بن علي 

.١٣٣-  ١٣٢ص التحميل، جامع انظر: )١( 
.٦٣١/ص المن.يل، ذيل عن المنتخب ، ١١١معين ابن تاريخ ما//اها، معد ابن )٢( 
ص.ابن ص ومحلي . n.Aالكم التاريخ )٣( 
>،.Y/Yوالتاريخ والمعرية ، ٣٩٣/١الأومْل التاريخ وانفلر: ، ٣٤٣، ٣٤٢. \/\ir الترمذي منن )٤( 
٠٠٣٩ه_ ٣٨/٣الترمذي منن )٥( 



١٦١ؤؤاليضري لمتس ١ - ٢

قالا:الأعلى، عبد بن ومحمد علي بن عمرو )أحبرنا ائي: النتسوقال -
بنتمزة عن الحز، عن محالة، أنبأنا سعيد، عن وريع، ابن وهو يزيد حدثنا 

تابعه،يوم عنه ئدبح بعقيمته، رهمى علام كث ١١قال؛ . اه رمول عن جئدب،، 
أنس،بن قريش حيننا قال: اش عبد بن هارون أحبرنا ويتمى(C. زأنه، ويحلى 

نمعمنن الخن تل سترين: بن محمد لي قال قال: الشهيد بن حبيب عن 
ئقزة(راا.من تمغته فقال: ذلك(، عن فسألته العميقة؟ في حديثه 
فائهتمرة؛ من يسمع لم الخن أف متوهم يتوهم )لا اسكم: قال و- 

٢.منه(ر سمع قد 
حديث،وفي العقيقة، مثا حديفي ماعه سضح )قد الذهبي: قال و- 
ئمزة(رأا.من ١^!^ عن النهي 

عنه:رواة اليذكر وهو تاريخه(؛ ١١من تمرة ترحمة فى ال وق
الاحتجاجلزوم فالصحيح ثابتا؛ منه عه ومما الخن، أبي بن )والخن 

منالخن مع يلم الأئمة: من قال من بقول عبره ولا عنه، بروايته 
منه(رسماعه نمي من عندهم ما على زائدأ علما عندهم لأن تمرة، 

حديثوالترمذي: ، ٢٨٣٨، ٢٨٣٧حديث، داود! وابو -\، ll/Uله. واللفظ . ائي الماحرجه )١( 
المانيالفصل الخاري وأحرج ، ٢٢، ١٧، ٨١٢، - ؛،/U وأحمد ، ٣١٦٥حدين، ماجه: وابن ، ١٥٢٢
النووي،وصححه صحيح، حسن حديث الترمذي: وقال ، ٥٤٧٢حارJثا الفتح منه؛ 

الترمذيسن صحيح والألماني: ، ٤٩٨/٧الأصول، جامع اووط: الأرنالقادر وعبد 
••٨٣.٢حريحط أحمد: ومد ، ٠٦٧؛/الملأء آعلأم سير الأرناووط: وثعيب، أ/؛ه، 

\احالمتدرك )٢( 

وشنن، ٢٠١٣٦حديثح المد: في: الخلة عن الهي حدين، وانظر . ٥٦٧؛/الملأء اعلأم مير )٣( 
.٢٦٦٧حديث، داود: أبى 

.١٨٤- \ Ar/Tالميلأء اعلأم مير وانثلر: ، ٢٣٢ص معاوية، عهد الإسلام. تازيح )٤( 



١٦٢
الهجرىالثاني القرن في الفقهاء يون المحي ؤ

صحيحففي جندب؛ بن تمرة عن روايته )وأما العلاثي: ال قو— 
غالئهاكبيرة، نسخة عنه روى وقد العقيمة. لحديث منه مماعه البخاري 

حكىوكذلك، _L؛؛، كلها أن المديني بن علي وعند الأربعة، السنن في 
هدا(راا.نحو الئخاري عن الترمذي 

ب«رسلأمم:الاحتجاج فئ اتطماء أقوال 

معت،سقال: العنبري، اه عبد بن توار حدثنا ذي: الترمقال  ٠٠
قالحديثه: فى الحي ال قرما يقول: المقال عيد مبن يحيى 
حديئين(رأ؛.أو حديئا إلا أضلا، له وجدنا إلا ه؛ اه رسول 

الثئتريعثمان بن الخن ّمعمتنا الجرجاني: عدي بن الض عبد وقال 
ه؛اش رموئ قال الحي: قال ء مي ركز يقول: ورعة أبا سمعت يقول: 

أحاديث،(ر"آ؛.أربحه حلا ما ثابتا، أملئ له وجدت 

بأس(ل؛ا.بها ليس الحسن رمرتلأُثج معين؛ بن يحيى قال  ٠٠
عنهرواها التي البصري ز الحرمرتلامت، اكدسئ: بن علي وقال 

منها(رْ؛.يشل ما أئنن ما صحاح، الثقامت، 

الخابمن،من كثير بدون سيرين وابن ز الح)وليس البيهمي؛ وقال 
الشافعيقال وقد أحدهما، من أو منهما مرتلا أقوى بعفتهم كان ؤإف 

.١٩٩-  ١٩٨ص التحميل، جامع )١( 
.sfoHoبالن اليض العلل )٢( 

.0X\l\الترض علل شرح ، U'/Tالإرشاد )٣( 
AWhتاريخه )٤( 

أ/؛آا.الكمال تهذيب ا/ب*اْ، الترمذي علل ثرح )٥( 



١٦٢البصريايئتس - ٢

النكاحا: منهمواصع، في يعفتده ما به امحتزل حين ن الحبمرتسل 
الصاءان(را'.فيه يجري حتى الطعام يع عن المهي وفي ولئ، بلا 

سيرينبن محمد عن الأحول، عاصم روى )وقد الدازقطني: قال ** 
الخنبمزاسيل تأحدوا لا فقال: — وبالخز العالية بأبي عالما كان و— 

أخدا(ص.عض ياgن لا فائهما الحالية؛ أبي ولا 
،.بحجة(١٣فليس الخديث من أرسل رما سعد: ابن وقال 
الخنمرسلات من أصحت شيء المرتلات في رليس أحمد: وقال 

أحد(ر؛ا.كن عن يأحدان فإنهما رباح؛ أبي بن وعهثاء 
ئموزعة، وأبي الخديني وابن الققان يحيى كلام النيوؤلي ونقل ** 

ا.الخن(ر به حزم ما أراد ولعله الإسلام: شيخ )قال قال: 
التقييددا وهفقال: هسدل.ا على غدة أبو اح الفتعيد يخ الوعلق 
صحيحة،الخن مراسيل إل قال: مى بين توفيقا يكون ولحله صرورى، 

صئفهارا"،.فن وقول 

تدتس،هلي،:

مدلس(.فهو جلالته مع )والخن الذهبي: قال 

شرحعاللانيطيا/.هه.)١( 
\/m.الداركلي سن )٢( 
؟/هءا.سد ابن طبقات )٣( 

،٨٧التحميل جامع )٤( 
حجر•ابن م الإسلام وشيخ ا/يىأ• الراوي تدريب )ْ( 
بتصرف.هامش،  ١٥٣صن للتهانوي، الحديث، علوم في قواعد )٦( 
أهل، تعريف، ١٩٤ص التحصل، جامع اظ الحفكرة ناو ، ٥٧٢؛/الملأء أعلام مر )٧( 

.٢٩ص التقديس، 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحدثؤن 0  ١٦٤

وغيره(.القنائ الإسناد بتيليس )وصمه الحاففل: وقال 

باتيعنى:اثحديث روايتم 

وثلاثةالحروف، في يشددون ثلاثة منهم ستة، )أدركت غون: ابن قال 
محمدبن م القاسالحروف أصحاب من وكان المعاني: في يرحصون 

الخنالمعاني أصحاب من وكان سيرين، بن ومحمد حيرة بن ورجاء 
والنض(ره•والمحي 

اثمحدث:على اث،مرض ض قوثه 

حدثناقال: الوامطئ، الخن بن محمد حدثنا معين؛ بن يحيى قال 
ؤإفناء، منزلي إل عيد، مأبا يا فقال: الخن، أتى رحلا رأل عوف: 

ثرىتكن لم إف فأحاديثك؛ من أحاديث، ومعي علي، نشى الاختلاف 
أوحديثى، أئه ئا-خبرئك على أقرأيث، أبالى ما قال؛ قرأت؟ ا بأسبالقراءة 
(٢)الخس(رأأا.حدقني قن: تحم، قال؛ الخن؟ حدقني فأقول،: قال: به. حدئتك 

له:أصحا 

قتادة.ثم المنمري، حممحن الخن: رأصمحابؤ المديتي: بن علي قال 
الأعلم(.وزياد ويونى، بعدم، قتادة ثم فوقه وحممي 

\/ه-\الدارس سنن ، ٢٧٤٦رهم  ٣٩١، ٢٢٠٦رنم  ٢٦٦٨لأحمد العلل ، ١٥٩- ي/هْا معل ابن )١( 
٣٦٨٨والتاريخ العينة ، ٧٤٧للترمذي،/بالمن الملحق العلل ، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٦حدين، 
متقاربة.وألفاظهم له، واللفغل 

وعلمه، AYA/Yوالتاريخ والمعرفة ، ١٧٣/٧عد مابن ، Y١١/• - له واللفنل - معين ابن تاريخ )٢( 
الحث،وكتاب في لماني الالفضل وأبو الخطيب،، رواه الحافثل: وقال، مختمرأ، المخاري 

ا/«ها.الفتح الملمء. طيب، على 



١٦٥إاليثرؤ القتس - ٢

ولكنعطاء، في جريج ابن مي الحس في حفص )ولكن علؤ: فال 
هؤلاءوبعد الحس—ن. في الأعلم زياد مثلا محناء في سعد بن فيس 

وأبوألربهما. ما ة طبقوقرة إبراهيم بن ويزيد الماللث،، عبد بن غث أت
الحسنفي حثان بن وهشام حزة وأبو طبقة، حازم بن وجرير الأشهب، 

مبارك،فوق هلال وأبو طبقة، يحيى بن والثري منكين بن وشلأم طقة، 
الرمحءاص*من إلي أحب ومارك 

أننيأحد ولا يونس، من أثبث الحسن أصحاب فى أحد رما أحمد: فال و- 
يوض(لآا.من للحسن مجالسة أميم عوف ولكن قال: قتادة. من الحسن عن 

بنيونس معين؛ بن ليحيى رئلق الدارمحي عيد مبن كان قال و- 
يونسعثمان: قال كلاهما. قال: حميد؟ أو الحز فى إليلث، أحث، عبيد 

اكربيتير.

قال:هيع.؟ الئبن حببك، أو فيه إلي—لث، أحب فحمتي ليحيى: قلت 
إلينا.أحث، وحسن، عثمان: قال كلاهما. 

فيإليلث، أحث، سلام ملت،: ثقه. قال: منكين؟ بن تلام ئلتؤ: قال: 
تلأم(رص.قال: الئنارك؟ أو الحسن 

اثقسه:

الفقهية،المائل آلافه عنه حففلتؤ ءصرْ، فقهاء كبار من الحسن لكن 

ابنم والرسع . ٦٨٧- \ AVrرحب لابن الترض علل رح ن, oThوالتاريخ المرين )١( 
رجب•ابن ناله ضتيح، 

.1AU/Tالترمذي علل شرح والتاريخ المرغان )٢( 
.1AU/Yالترمذي علل شرح )٣( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المرثؤن لإ ١٦٦

فيوبخاصة ررالمن((، في وآرائه أهواله من كئيرأ الدارمؤ الحافظ أورد وهد 
اشعبد أبو الإمام واستشهد والوصايا، والفرائص الهلهارة وكب المقدمة، 
تراحمفي منئورأ ذللثج تجد كما الفقهية، الحسسن بأهوال، كثيرا البخاري 

))المن((في كثيرأ عنه الترمذي الإمام نقد وكدللث، ))الصحيح((، أبواب 
المقارنالفقه كسب، نجد كدلكا الأمصار، فقهاء أهوال ْع الأحايين،، عقبؤ 

حدأ.كثيرة مواصع في آراءه أوردت( هد 
الحمئديفتؤح ده4ر أبي بن محمد اينه عبد أبا الحافظ أن والعجسب، 

الحزّثفح))فقه أنه ١^^، مقئج ابن الفقيه الحافظ ترحمة في يكز 
مجاJداتر١؛.سح في البصري(( 

البصرةمقتي وكان نغزو، ز الح)كان الئتمي: ماليمان قال  ٠٠
ثفتي(رآ؛.فاكان الحسن حاء نم الشعئاء، أبو زيد بن حابر 

عنرحفهلث يقول: التثودكي ملمة أبا سمعت المنوي: يعهوب، وقال 
.٢٣١مسألة(آلاف ثمانيه الحسن 

يعني:وعتناء؛ الحز من فتوى أكئز أحد رليس حنبل: بن أحمد قال 
البصرة،مفتي والحسن مكة، مفتي عْلاء ركان أيضا؛ وقال التابعين(• من 

آراءهم(ل؛ا.عنهم الناش أكثر فهذان 
الرحمنعبد بن سلمة أبا )أن الجزيري: عن سلمة، بن حماد وروى 

أمسمعته يثآ أثالناس، ثقتي ما أرأيت الحس؛ أبي بن للحسن قال 

النلأءءاعلأم »سير في الذهبي ونمله •١، ترجمة '٤ ص المقتبس، جذوة )١( 
.٥٧٢؛/النبلاء أعلام ص )٢( 
؛،.UWlالبلاء أعلام ص )٣( 
.٣٠٦ص الملاح، لابن الحديث، علوم )٤( 





ايريايثابإ القرن في الفقهاء محن اسق م  ١٦٨

عنوعطاء الحسن رمالت قال; مقر، ثودب، بن اش عبد قال 
قالا:الماء؟ تجد ولا ئفهر نم فتحيص سفر، في امرأئه معه تكون الرجل 
أعظمالصلاة نعم، قالا: زوجها؟ تقوها ا: لهمقلت قال: وتملي. تتيمم 

ْنذلك(ص.

الثوبفي بالصلاة بأس )لا قال: الحز عن حئان، بن هشام عن 
٢.تئنل(ر أن قبل الجومي ينسجه الذي 

اشرسول اصحامحب راق الحٌسّمن؛ عن حثان، بن ام هعن 
يلنشوتهعلى منهم الرجل ويجد ثيابهم، في وأيديهم يسجدون كانوا 

وعثامته(ر'آا.

صلاةفي القنويت، نسي رفيمن الحن: عن الققان، عمران عن  ٠٠
الشهو(رى.مجاو-ا عله قال: الصبح؟ 

ءليه(اْا.جمعة فلا قائدأ يجد لم )الصريرإذا قال: الحسن وعن 
ألأمه عثأمره - مملوعأ يمي - يصوم رجل )في المحن: عن هشام، عن 

قيل:البز. وأجر الصوم أجر وله عليه، قضاء ولا فليمط—ز، قال: يمعلر؟ 

.١١٧٦حديث  ٢٨٢٨الدارس سن )١( 
الفتحغي غل الحانقاله المشهورة، خته نني حماد بن نعيم ه ووصلالخادكا، علمه )٢( 

وجاءتلم، وهومبق )نعيم(، بدلي )أبونعيم( فيه وح لكن "آآمآ، الخل.ين، نيل ، ٤٧٤—  ٤٧٣/١
آ/آ'آ.التعاJقJا ))تعاليق ني الصواب، على 

الحديثقبل ، ٤٩١٠ا/آآه؛، الفتح انفلر: يية، ثأبي وابن الرزاق، عبد ووصله الثخارتم،، علقه ( ١٢)
التعليقتغليق ، ١٠٨٠

.٤١٨سزالدارممي )٤( 
رجالهالبوصيري: وقال لمسيل، وعزاْ  ٠٨٩حدين، العاليتء والطالم، في الحافهل ذكر0 رْ( 

ثمايثف.



١٦٩

فريضة(را/هذْ لها، ذللث، ليس قال: جماعة؟ في العشاء يصتي أن متنهاة 
الصلاةعن شئل الحسن )أن حئان: بن هشام عن الئبارك، ابن عن 

بدءئه(رأا.وعليه حلمه، صت الحسن: فقال الدعة؟ صا-صب حلفن، 

الزاني(ز"'آ؛.حد اللوطي )حد الحسن: قال ** 
الزاني(ر؛ا.حد فحدة بأحته زئى )مى الحسن: وقال 

وقالحرام، علي أتت لامرأته: ال قمن، رباب، البخاري: قال ** 
شه(.الحسن: 

رأحزءفي عاليا لنا ووغ البيهقي، وصله التعليق )وهدا الحاففل: قال 
عنالأشعث،، حيننا قال: البخاري، يح ثالأنصاري({ اظه عبد بن محمد 

وأحرجهفقلاق. طلاقا ؤإل فثمين، نمينا نوى إن الحرام: في ز؛ الح
الحسن(رعن أحر وجه من الرزاق عبد 

هنئه،ولا وصثته، ولا العلام، طلأئ تجوز )لا قال: ن الحموعن 
يحعلم(لأ؛.حتى عتامه؛ ولا ضيقته، ولا 

أوردناهذي البالسياق وأخرجه العشاء، بصلاة المتعلق الجزء ه منالبخاري علق )١( 
'اآ/همآا،الفتح في قاله صحيح؛ بإساد له(( الصيام ))كتاب في المروري الحسن بن الصين 

.٦٤٤الحديث قيل 
٠٦٩٥الحديث قبل \/aa)، الفتح منصور، بن معيد وومله البخاري، علقه )٢( 
الكوفة.وأهل والثوري، رياح، أبي بن وعظء المخص، إبراهيم قول هو الترمذي؛/٨٥، سن )٣( 

وأجمداض والتمالك قول وص يحمن، م لأو أحصن الرجم ه عليأن بعضهم ورأى 
ؤإمحاق.

.٦٨١٢الحديث قل ، ١١٨الفتح ثسة، أبي ابن ووصله البخاري، علمه )٤( 
.iVA/iالتعليق تغاليق ، ٥٢٦٤الحدث قبل بم/ا؟•؟، الفتح )٥( 
.٣٢٩٣حديث،  o\U/rالدارس منن )٦( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء انمحديون لمي •١٧

أموترك ابنين، وترك هلك رجل )في الحس؛عن الأشعث، عن ** 
فاستحىرحل فجاء الابنين، أحد وغاب درهم، الأنمي ما فاقثدرهم، 

له:ويقال الشاهد، يد في ما حميع يآحد قال: درهم؟ ألم، المبم، على 
يده{را؛.في ما نصم، محي الغائب، أحاك اتبع 

فلأن؟)يني يوصي رجل )في ز؛ الحعن يوص، عن وهيبا، عن 
سواء(رى.وأنثاهم، وذكرهم وفقيرهم، عيثهم قال: 

وقان١^,؛،؛ إلا وصيه للدئي يجور لا الحس: )وقال البخاري: قال 
لسةءه؛[(رص.ؤنفييمبجنآ1زدمم4 ^،،: ٠٥١

إذاالدمن أن عر بالأية الامضهاد البخاري )أراذ الئنثر: ابن قال 
إلافيهم دءح،كم لا لأن ؛^،، ١١إلا وصيته من ينفد لا ورثته، إلينا تحاثم 
الآية(ر؛ا.ه أرزأئد متآ يغيم أقؤر وأي ؤ تعالى: لقوله الإّلأم؛ بحتكم 

القاصي:

زائدة،أبى بن عمر حدثنا قال: معاذ، بن معاذ أحبرنا معل: ابن قال  ٠٠
فجثثقال: معاوية، بن إياس إلى الكوفة قاصي من بكتاب )جئت، قال: 

يشالنيولم شاله، إليه، كتابي يدفعث الحن، وامتئضي عزل وقد به 
نثنه(رْا.عله 

.٣٠٧١حديث ؛ UU/Tالدارس سنن )١( 
.٣٢٣٣حدث آ/ا-'ه الدارس منن )٢( 
.٣٦٩،/الفتح الئالث،، صة ال ات - صاُا ال *كتاس , ذ ة، الخا، ش )٣( 
الفتحْ/مإ.)٤( 
iT\l^لأحمد العلل وانثلر؛ 'لرفه، من آ/ه القضاة أئمار في ووكيع ١ْ، ٩/٧معد ابن أحرجه )٥( 

.٣٢٤ص خليفة، وظريح ، ٩٦٠رنم 



١٧١إاصري .الغنن ٢

قال:الرثك يزيل عن سلمة، بن حماد حدئنا حزب: بن سليمان وقال 
اكصاء(ص.على الخن )كان 

عامدأزظاة بن عدي ولى )لما قال: شوذب ابن عن صمرة، وعن 
لميقولآ: — له قام فما بالثصرة، القضاء على الحس العزيز عبد بن عمر 

_(رآ؛.عليه يئو 

القضاءولي وهبا أو أحيزني أبي رإف لمعمر: قلتر الرزاق: عبد قال 
ليقال ئم فتبئم، فهمه. يحمد فلم قال؛ العزيز، عبد بن عمر زمن في 

فلمعمر، زمن في القضاء ولي الخن فإف صوثه: يرفع لا كأئه قولأ 
بمدصه(رم.

—أمية أبو وهو — ا ر المعلم الكريم عبد حدئنا راشد: بن محمد قال 
بنهشام مثلهم: بالمرة يقض ولم البصرة، قضاة من ة )أربعقال: 

التصري،الخن أبى بن والحسن العئدي، أذين—ة وابن هيرة، 
معاوية(لْ/بن ؤإياس 

الخن)كان قال: حنة، أبو حدثنا يئن: أبو الهيثم بن عمرو قال «* 
أخرأ(لأ/قضائه على ياحد لا 

معدابن )١( 

■v/rالقضاة أخبار )٢( 
ووهب. T'i _T'r/rالقضاة أحار A،،؛، والتاريخ المرفه ، ٩٦١رقم  irrhلأحمد العلل )٣( 

ب•ابن هو 

الئخارق.أبي بن الكريم عبد هو )٤( 
أبه.ما والصواب الحز(، بن وفيه)الحز 'ا/ْا. القغاةأحبار )٥( 
المري.الرحمن عبد بن واصل هو حرة: وأبو . ١V٢/٧معد ابن )٦( 



الهجرىالثاني >^( ٥١١في الئمهاء المحديؤن م  ١٧٢
ِح،ء

قال:ا مث__لمةر أبي عن مضر، بن ال غعن علي، بن عمرو عن 
فقالفزاذْ، فردها، درهم، بمثني الحس إلى أرطاة بن عدي )أرسل 
أجرأ(رى.القضاء على آخد لا ولكني لها، استقلألأ أردئ لم إني الحس: 
بنعدي عند وهو الحس، ننتفلر ركنا قال: منكين بن تلام عن 
هذاإن فقال: النمس، حبيث حزين، مث، كئيوهو علينا، وجرج أرءلاْ، 
ليحناقه لا فائه وصعقي، سني كنز فأعلمته قاضيا، للناس أجلني الرجل 

رجلا(رم'/مكانك أئعد حتى أياما أعثي فقال؛ بالقضاء، 
اه،عبد بن نوار حدثنا قال: أبي، حدثنا علية؛ بن إسماعيل بن حماد وقال 

الحئم(ر؛ا.مجلس في يبكي رأيته القضاء، على الحس استعمل رلما قال؛ 
يومئذ،قاض وهو الحس رأتيت قال: عون ابن عن هشنم، عن  ٠٠
ثاء(.إف نعم، قال: مضاربة؟ اليتيم مال يدفع الوصي عن فسألته 

للوالي،الولد هادة ثيجير لا كان )أيه الحسن؛ عن أشمث،، عن 
لأحيه(رْا.الأخ مهادة ويجيز للزؤج، المرأة ولا للمرأة، الزوج ولا 

فكانقاضيا، الحس )كان قال: أبيه عن ليمان، سبن معثمر وروى 
/(٦)الخصم(لأ؛.جنحه من إلا بعض، على بعضهم لمين المثهاده يجيز 

يزيدبن بد م  ٢١١
.١١، A/Yالقضاة أخار )٢( 
.U/Yالقضاة أخار )"١( 
الهزيبتهذب في ترجمة له ندامة، بن اه عبد بن موار هو؛ هذا وصوار آ/ه، القضاة أحبار )٤( 

آ/آ.القضاة أحبار ني وكح أحرجهما ( ٠١
.١٢■، A/Yالقضاة أخار )٦( 



١ ٠٧٣ اليثري ااخس - ٢

اتطم:نشره 

عليه؛الثاءس وأقيل العلم، لتشر وتصدر مماءس، مسه ال^ن يضب 
سلحلا بحر عن محدروا وامتفتوه، وسألوه منه، وسمعوا مجاله، فحضروا 

والحكموالفقه، والحدبثؤ، يز، الممعته وحملوا مازه، بننح ولا ممره، 
لذاشتى، علوم قي م؛رزأ فربي، ؤلراز من معلما إماما فكان القلوب،؛ ومداواة 
عنه.ورصي الق رحمه عنه، والأحد منه والمملع بملازمته الكيار أوضى 
بيئصنغوا أو ولا )ليقول: ثابتا معت مزيد: بن حماد ال حم ٠٠

القائلة،منعوه ال: قثم مؤنقه، أحاديث لحدثتكم بالخن؛ صنعتم ما 
النوم(راا.منعوه 

الحسررأست، قال: سحبة، حدثنا الواريئ،: عيد بن الصمد عبد وقال 
قال:وزعة■ من الناس لهؤلاء بد لا فقال: عليه، قتكابوا الصلاة، إلى قام 

ا.المجد(ر آخر في العتيقة المنارة على يقعد وكان 
واجتمعسرير، على فأحلشوه مكة — ن المح— رقيم سعد: ابن وقال 

بنوعمرو وطاووس وعتناء مجاهد أتاه فيمن وكان فحييهم، إليه الماس 
قئل(رُاا.هل،ا مثل؛ ئز لم _: بعضهم قال أو: - فقالوا شعيس،، 
منعامة )كاف النئاك((: ر)ءلمقاتا في الأعرابؤ، بن حيي مأبو قال  ٠٠

فيبالفقه له ويدعنون كلامه، ويسمعون المحسن، يأتون النئاك س دأكرنا 
منزيد بن الواحد وعبد د عبيبن عمرو وكان حاؤثه، المحانير هده 

نعجتة.ومويقة: الثئاني. آنالم ابن مو وثابت ، TT'T/Uمعد ابن )١( 
.U/Yالقضاة أمحار وانظر: معد ابن )٢( 
^aA/Uالطبقات )٣( 



الهجريالثاني المرن مي الفقهاء اسديؤن م  ١٧٤

فيإلا فيه يتكلم يكاد لا منزله، في خاص مجلس له وكان له، الملازمين 
وقال:به نتزم غينها، إنسان ّماله فإل البامحلن، وعلوم والنسك الزهد معاني 

نتذاكر.إخواننا مع حلونا إنما 
وعلوموالقمة، الحدث، فيها يمر فكان جد المفي حلمته فأما 
فيجيب.التموف عن يسال ربما وكان العلوم، وماتر واللغة، القرآن، 

ومنهموالبيان، للقرآن يمحثه من ومنهم ين،، للحل بمجه من منهم وكان 
بنكنئرو الخصوصن: وعلم للإخلاص بمجه من ومنهم لللاغة، بمجه من 

عبيدةوأبي وثمنهل، الئري، وصالح زيد، بن الواحد وعبد جهير، وآبكب عبيد، 
الُبادة(را؛.في يعني: بحال، اشتهز هؤلاء من واحد وكؤ الناجي، 
أتيناإذا )كنا قال: الأثمعثط، حدئنا الأنمّارى: اش عبد بن محمد قال 
قال:الاخرة، أمر في كان ؤإنما بشيء، نخبر ولا خبر، عن أل نلا الحسن 

والأشعار(رأآ؛بالأخبار عن فسألنا سيرين بن محمد نأتي وكنا 
فغضب،ال: قبشيء، التنائي واب>تأا رخرخ قال: ث—وذب ابن عن 
إلامعهم مجالتك ما أقواما أذزكنا لقد أعمشن، يا فقال: وامع، بن محمد 

الأخره،عاين كأنما إلينا فيخرج إلينا، يخرج الحي ننتظر زأيئنا لقد ذا، 
ءنها(رآاايخزنا حاءنا ثم 

أهلعلى اض أخن.0 الذي الميثاى رلولأ قال: الحسن عن قتادة، عن  ٠٠
١٠ءنه(ر ئألون مما بكثير حييتكم ما العلم؛ 

٠٦٢الإسلام تاريخ ، ٥٧٩؛/الملأء أعلام سير )١( 
.WWlUمعد ابن )٢( 

اوعر0واكاريخءا/أ،.)٣( 
.oY/Y"القضاة وأخبار ؟/ه؛، والتاريخ المعرفة في منه وبأحلول ما/هها، سعد ابن )٤( 



m١٧٥ ٢-الخنس 
—٠

إنهيمول؛ الحسن رسمعت قال: محنة، حدثنا إسماعيل؛ بن موسى قال 
رحميقول: وسمعته الدنيا. إلا به يريدون ما قوم هذه حالمتنا في لثجالسنا 

نم3(ص.لم ما علما عبدألم اش 

قال:يونس، حدثنا قال: زيد، بن حماد حدثنا الم: منبن عمان قال 
احسابا(رآا.محمد وسكن، احتسابا، الحس )قال 

سحتقال: زيد بن حمأد عن المبارك، بن الرحمن عبد روى  ٠٠
حججثلايث، المن إلى يجلس الرجل ركان يقول؛ ءنياتى الث—أيوب 

له(ر"أ؛.هييه مسالة عن تثأنه ما 

إلىراحتلفت ال: قأنس بن الربيع عن الرازي، جعفر أبو وروى 
أممغوأنا إلا يوم من فليس ذللث،؛ من الد شاء ما أؤ ستين، عثر الحسن 

ذلك(ل؛ا.قبن أممغه لم شيئأ منه 

رسألتقال: الحزاعئ ض عبد بن عمران عن مئكين، بن تلام عن  ٠٠
منقال؛ العراق. أهل من قلت: أنت؟ أين من فقال: أله، معن عمر ابن 

يعنى؛منكم؟ ار الأنصمولى فابى ال؛ قالمرة. أهل من ث: قلأيها؟ 
الحن(رْا.أبى بن الحسن 

الللث،عبد بن الأشعث، رجاء قال: معاذ، بن معاذ حدثنى عمان: وقال 

ادنسب/بمآا.)١( 
صيرين.ابن هو ومحمد آ/\ه. والتاريخ المعرفة ، ١٩٥لأ/'آا"ا، سعد ابن )٢( 
.oVT/iالملأء اعلأم سر أ/ي«ا، اjك٠ال، تهويب، )٣( 
.٤٢/٣والت٠Vلالجرح )٤( 
رنم lA\/rلأحمد العلل )ه( 



الهجريالثاني الترن في الفقهاء المعوتؤن ٠  ١٧٦

لهفقال الئعتزلة، هده في دحلث لعلك أبى؟ من قتادة، له فقال قادة، إلى 
هالزمهما(رُإذأ اض؛ ها هي قال: ومحمدأ، الحي لزم إنه رجل؛ 

قال:تعقوب، أبي بن اش عبد بن محمد حدثنا منمون: بن مهدي وقال 
وحدالشيح، هدا الزم العدوى: قادة أبو لي )قال يقول: مورقا مت حم

قالآ. ه(ر منالخهلاب بن بعمر ا رأيأثنة رجلا رأينا ما فواف عنه؛ 
الحسن.يمي الجاري: 

ئدكرْر"ا؛.قادة، أبو لما قال قال: هلال، بن حميد عن مئله وجاء 

نالحمئجإ أحد رأيه الطويل: حميد عن المة، تبن حماد عن  ٠٠
ءاليه(ل؛ا.ردها نم نسخها؛ 

الثاملي،شلم بن حصثن بن سهل حيننا إسماعيل؛ بن موسى قال 
بمحبلي ابعث الحن: أبي بن الحس بن اف عبد إلى ربعثت قال: 

ندريوما له، فجمحئها لي، ا احمعهقال: ممل لما أنه إلي فبحث أبيك، 
بهاأمر م نالتنور، جري امحللخادم: فقال ا، بهفاثيئه —ا، به يصغ ما 

فأحثرنيهذلك، بعد لقيئه نم إلي، بها فعث واحدة، صحيفة غير دأحر٠تا، 
ا.الرمول(ر أخزني الدي بمثل مشافهه 

مرين.ابن م وُحمد . ٦٢٢رنم لأحمد العلل )١( 
نشمجابن م ب/اْ. والتاريح انمرنة ، n-_TM/Tالغير التاييخ معد ابن )٢( 

الميلئ.
٠٤٢-  wlxوالتعديل الجرح ، ٤٨- ؛ U/Tوالتاريح المعرنت معد ابن )٣( 
رالتاريخ\سم6' ، ٣٨٣١رنم < S<\U/T، ٦٦رنم ا/ْْا لأحمد العالل ، ١٧٤- ّءد ابن )٤( 

٨٩/٢.

.٦٣٩ص ، _iJذيل من المممخب ، ١٧٥-  ١٧٤/٧سعد ابن )٥( 



١ ٧٧ؤ اابثرى ااعس - ٢

ضأقواتهم محي 

ننظزأن تؤ، )قس قال: المزني اش عيد بن تكر عن المقان، غالب عن 
الحن(ص•إلى محم رأبما؛ نن ك إلى 

بالحلالالناس رأعالم يقول: محادة سمعت قال: منكين بن تلام وعن 
الحسن(أى.والحرام 

الحيرأيت رلو قال: الثحتياتي أيوب عن عثتنة، بن ّميان وعن 
قثل(رص.فقيهأ تجنالش لم ١^٠ لقلت: 

حديثفقال: مغ أمحوأنا أيوب رجل؛ أد رم وردان: بن حاتم وقال 
له:وقال وجهه، ز واحم أيوب فعقب الرجل، وصجلثا الحز، 

رأتما واه اما لخير، صجكت U قال. شيء. لا قال: نذبم5ك؟إ ما 
ضثه(ا؛؛.أممة ممل رجلا' غبماك 

رقدقالا: أئهما عتيد بن ويونس حميد عن لمة، تبن حماد وروى 
ا.الحسن(ر من أجمع منهم زأيثا فما الفقهاء، زأيثا 

وعندك■ءط\ل لقيت قد للأشعث: رقالت قال: معاذ بن معاذ عن 
محفزإلا - الحز بعد يعني - أخدأ لقيت U قال: الثه؟! أفلا مائل، 

فىض،(ص•

.oUA/iالنلأء أعلام ص  u\/rوانمويل الجرح )١( 
Y) ) معدابنnY-Zv ، واكديل المح"Y/Y ،؛o_uJi  ا\'ص والتاريخ\n/Y  تتمة.ب ولفض

 )Y"( الحينMUh

ابنّعدي/ْا-ا.)٤( 
.١٦٦>، YY/Uمعد ابن )ه( 
.oWTliالملأء أعلام ّير أ/د.ا، الكمال تهوس )٦( 



الهعرىالثاني القرن في الفتها، المحدس م  ١٧٨

عليه:الأنمة وثناء 4ئوثت4 

هيبةله كانت فقد عليه، الناس ثناء ذكر عن ثغنى عيد مأبى شهرة 
والخاضة،العامة قلوب في وتقدير، ؤإكبار ومحئة عظيمة، وجلالة عجيبة، 

الإسلام،أئمة كثار ومن الدهر، رحال، من كان فلقد والبعيد، والقريب، 
ومحاصريهوتلامذته أقرانه من الديل، ؤلويل عريض منتشر عليه والثناء 

الإسلام.علماء من بعدهم قمى 

)أفالهدلغ: زت-احراا بن خالد ا حدثنالؤاب-آتي: هلال أبو قال  ٠٠
فقالوا:فشلوْ. الحسن مولأنا عليكم فقال: مسألة، عن نيل ماللئج بن أض 

سمعناإنا فقال: ن؟! الحسمولأنا سلوا وتقول: نالك حمزة، أبا يا 
ونسينا(رأ؛.فحففل وسمع، 

عطاءألثا رمقال: أزغاة بن الحجاج عن زيد، بن حماد وروى 
عليها،يمرأ أنه ا علمنولا سمعنا ما قال: الجنازة، على القراءة عن 

ضخمإمام ذاك بذاك، قال: عليها، يمرأ يقول: الحس إف فقلت،: 
به(رم.ثئثدى 

فيكرالش_متي، عند ركنث قال: العداني الرحمن عبد بن منصور عن 
٠.منه(ر أفضل هو ق3ل رحلا البلاد تللثه أهل من رأت ما فمال: الحس، 

الاكمالانظر: تصحيف؛ )رياح(، معد: ابن طمات قي )١( 
للأنصار.كان الحس ولاء لكون الحس(؛ مولانا )ملوا قال: ؤإنما ، ١٧٦/٧سعد ابن )٢( 
ابنمحي المن ني لعطاء آخر فولا وانفلر:  iOUiZiالشلأء اعلأم سر ، ١١،-/■الكمال تهذب )٣( 

بناض محي بن طالحف عن البخاري: فغي الصحيح، هو القراءة في الحسن وفول \. U'IWصعد 
أئهالتعلموا نال: الكتاب، بفاتحة فقرأ جنازة، على ها عباس ابن حالم، )صئب قال: عوف، 
0*ا*امحديث، ■ T'Tlrالفتح نئ(. 

معينابن تاريخ معد ابن )٤( 



١٧٩^١اوتْت|ري الختس - ٢

نضحبلم ممل رجلا رأيت )ما يقول؛ بزذة أبا سمعت بزذة؛ أبى بن بلال قال 
أ.الحسن(ر نعني: الشيح، هدا من ؛ . اش رسول بأصحاُب، أسنة ، . النئ 

البصرةأهل رجل ر5ان قال: الوراق قظر عن يحيى، بن هقام عن  ٠٠
يحبرفهو الآحرْ، في كان كاتما رجل جاء الحي ظهر فلما زيد، بن جابر 
وعاين(لم•رأى عما 

بنعروه )أدركت ال: قريي، بن علي أحبرنا سلمة: بن حماد قال 
محمد،بن والقامم جعده، بن ويحيى الميج،، بن حيي ومالزبير، 
أصحابأدرت الحي أن ولو الحسن، مثل أر فلم احرين: في ، وسالما 

رفي(ل؛ا•إلى لاحتاحوا رجل؛ وهو . النبي 
أهللأعمثل )إئي يقول: منة بن عمرو سمعت، المصل: بن القاسم وقال 

٠ومحمد( الحسن محن؛ الالبصره 

دعاءعلى أومن أو أحث، )ما قال: التحير بن مطزفف عن ئابت،، عن 
٠الحسن( أبي بن الحز عير يقول، ما أسمع حتى أحد 

جامعا،الحسن )وكان بقوله؛ محنعته حدأ، شانه من سحي ابن ورغ  ٠٠
الحلم،كبير ناسكا، عائدا، مأمونا، ة، ثقفقيها، ا، رقيحعاليا، عالما، 

ؤميما(ر٧؛.حميلأ، فصيحا، 

الأرخايآ/«آدابنسعدي/بآا،)١( 
؛.A/Yوالتاريخ المرفه ب/>بمب، الكسر التاريخ )٢( 
حطأ.)وّالم(، والتاريخ: المعرفة في )٣( 
.٣٣ابوالأرخيمب'ب_ يماآا،ذ ابن )٤( 
صيرين.ابن هو ومحمل. \. U/vمهعد ابن )٥( 

٠٤٤.< TY/rوالثاريخ المرفت معد ابن )٦( 
\.oy/Uالطبقات )٧( 



الهجري^٠ ٥١١القرن هي النتهاء اسديؤن م  ١٨٠

وابنالحن عن معين بن يحيى )شئل الدوري: عئاس وتال 

منأش سترين ابنِ ورجاذ الرجلين، أمحل الص كان مال؛ سترين؟ 
الحن(راا.حديث 

شنة(لأآا.صاحب صالح، رحن ثقه، تابعي، )بصري، العجلي؛ وتال 
فييثلأ، لا قاوثا، فاصلا'، فقيها، عالما، الحسن روكان الفري؛ ونال 
ث(ام.

وأجملهملسانأ، البصرة أهل أفضح من الحسن روكان حئان: ابن ونال 
ا.ءليه(ر الله رحمة بدنا، وأنقاهم عثرة، وأحسنهم عبادة، وأعبدهم وجها، 
علىالغجثع المشهور، )الإمام بقوله؛ ترجمته ووي الئوافتتح  ٠٠

جلأكفىلكس('ْ'•
زمانهأهل متد )كان ير((؛ ررالفي فقال عاليه، اكاء ١^٥٠^٠ وأءلاب 

.وعملا( علما 

فيرأسا كان غزيرة، ومحاسنه كثيرة، )ومناقثه فيءتاريخه{(: وقال 
وتفسيره،القرآن في رأسا الاعلاع، كثين مجتهدأ، إماما والحديث، العلم 

الزهدفي ا رأسوالعبادة، العالم في ا رأموالتدكير، الوغهل في ا رأس
والشجاءة(را'ا.الأيد في رأما والثلاغة، الفصاحة في د\و\ والصدق، 

آآ/آاممعين ابن تاريخ )١( 
٠١١٣صى الثمات، تاريخ )٢( 
٠٦٣١^ص الذيل، ذيل )٣( 
1اعالثقات )٤( 

ا/اا"دواللغات الأسماء تهذيب )٥( 
٠٥٠-  ٤٩ص الإسلام، تاريخ ؛/ها*ه، النبلاء أعلام سير )٦( 



٠١٨١ ■|.الةتناكتمي 

مثهور(را؛.فاصل، فقيه، )ثقة، الحافظ؛ وقال 

اثشخصية:حباره أص 

ُلأُ،>م
البمرأبي مور ونيل؛ الأنص—اري، ثابت، بن زيد مولى الحن 

الثلجي'عمرو بن 'كغب 

فاشتزئهالمدينة إلى وع مسان، تبي من إئه يقال؛ سمد؛ ابن قال 
فأغممئه(.مالك، بن أنس غمة النضر بنت، الربغ 

منلرجل وأمي أبي ركان الحس؛ قال الداستي؛ الخن أبو وقال 
مهرها،في وأمي أبي اى قششلمة، بني من امرأة فتزوج النجار، بني 

الئلممئة(.فأعممئنا 

سار؛أبوه 
عمر،حلافة في بها وترؤج وأعتى، المدينة، سكن ٠، متشازر تني من 

عمر.خلافة من بقيتا لسنتين الخن بها له قولد 

حتزة؛أمه 

Iهؤأ ملمة أم المؤمنين أم مولاة 

ا/ه1\.الهدمج تقري<ّآا )١( 
٤،-  Thالقضاة أخيار ، XM/Yالكبير الثاريخ ، ٢١٠ص خليفة، طيقات ، ١٥٦/٧معد ابن انفلرء )٢( 

٣٠٤٠^والتعديل الجرح ، ٦٣٦ص المذيل، ذيل من المنتخب 
كررةومسانء مأ/آ'بمه. الطبري وتاريخ ، ١٥٧ص خليفة، تاريخ في كما ■( ٠١٤)ستة ذللث، كان )٣( 

وواسط.البصرة بين والخل القرى كثيرة واسعة 



الهجرياو!اذي القرن في الفقهاء المحديؤن م  ١٨٢

المي..روجي سلمة وأم عائثة عن؛ روت 
وحمصةالمزنى، ئزة بن ومعاوية ومعيد، الحسن ابناها عنها: وروى 

وغيرهم•سيرين، بنت 

ا.الخاري١ سوى الجماعة لها أحرج 

الحسن:أبى بن معيد أحوْ 
وآحرين•هريرة، وأبي المحي، بغرة وأبي عباس، ابن عن روى 

الأعمش،ونليمان الحداء، وحالي حساتي، الثّأيوب، عنه: وحديثج 
وءلاJفة.وقتادة، الأعرابي، وعوف، التئمي، ونليمان 

الستةرآاالكشب، في وحديثه 

ءلي(ص.بن غدو ذكر فيما البكاء، 

البصري:الحسن بن معيد ابنه 
الص)أتي قال؛ ملم بن اش تمد عن محمد، بن علي روى 
معثته،أحافث، ال،: قمنه، قاصي، ئثم، يا ادن عيد: صلأبنه فقال بمالوذج، 

هذاغي، ما من؛ البخالص النحل بالعابؤ القمح ابح لببني، يا فقال؛ 
قهل(ر؛ا.بشر هذا غي، ما قال: أو قئل، وء ب

.٧٨٣٢ْ"ا/ا-أات الكمال تهذس، )١( 

.٢٢٠١الكمال تهذسط )٢( 

\-/U\<.الكمال تهذيب )٣( 
رآحرْ.ءانc •غبم<; والغنل؟ والماء الدن؛ق ُن نعمل حلواء وافالوذج: ، ٦٢٩ص المذيل، ذيل من التخي، )٤( 



٠١٨٣ الختس - ٢

الببري؛المحسن بن اش عيد ابنه 
ئوله-أبيه عن روى 

نفتر•بن وبمقار زيد، بن وحئاد هلال، أبو عنه وروى 

))الثقات((^؛.في حبان ابن ذكره 

الحسن:أبي بن سعيد بن يحيى أحيه ابن 
تلمة.بن حماد عنه وروى الحز، عمه سمع 
ررالئةامحت،«رأأا.في حبان ابن ذكره 

عمود:ومبلغ ووفاته، موثده، 

مولده:

أمدكما الحجاج: لي )فال قال: الخن عن عنيد، بن يونس عن 
أكبزآعتئلث، والله فقال: قال: عمر. حلافة من مسنتان هلث: قال: حنن؟ يا 

ْنأمدك(ر؟،.

يقول:الخن ّمعئ قال: موسى أبى إسرائيل عن عينة، ابن عن 
٢.عمر(ر حلافة من بقيتا لسنتين )ولدت 

.١٠١ْ/؛مآت والتعديل والجرح ، 0١٨١ا\لأت الكسر التاريخ يي! ترحمة وله ، A/Uالثقات، )١( 
والتعديلوالجرح ، ٢٩٨٢الكسر التاريخ ني ترحمة ه ول، i-ir/Uات، الثق)٢( 

.٦٢١*آ/آأا_-هات 

والثانيان، الإنولادة صد الأول آنيان، والأمد:  Ahالقضاة أحبار وانظر: معد ابن ر"ا( 
الأول.من الحجاج وتول موته، عند 

.٦٨٩٨\هم التاريخ )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المويؤن لمي ١٨٤

بنعمر حلافة من بقيتا بتعين بالمدينة، الحسن )ولد سعد: ابن وقال 
الخلاب(ص.

الحسن(رآآ.أبى بن الحسن ولد روقيها ،—(: ٥٢١)منة أحداث في حليفة وقال 

س-نه(رعشرة أربع ابى وأنا عئماف )هبد قال: الحز وعن 
عثمانلأن وعشرين؛ إحدى نة ٌمولده تاريخ مع يتفق وهدا قلت: 

وثلاثين.حس سنة الحجة ذي من عشر الثامن في استشهد 

وفاته:

ومئة.عشر سنة توقي أنه على اتفقوا 
سنةالحسن )توقي قال: عمرو، بن محمد حدثنا عيسى: بن منن قال 
بنمحمد وبين ه وبينرحب، في علتة: بن ماعيل اّئال ومئة، عشر 
الحس(ل؛ا.تقدمه يوم، مئه سيرين 

أولفي الحس )مات، قال: زيد بن حماد عن حداش، بن حالي وعن 
اءار عليه وصليت عسر، سنة رحم—إ من يوم 

بنعروة مولى ميمون بن الواحد عبد حدثنا ي؛ عيبن مغن وقال 
حصاوراّ؛أحن أحد طايرأ كأف رأينت، سيرين: لابن رحل )قال قال؛ الزبير، 

\.oU_\o-\/wالطبقات )١( 

.١٤٩ص حليفة، تاريخ )٢( 
الكبيروالتاريخ ؟/يْا، سعد ابن واتتلر: ، ٦٣٧ص المن.يل، ذيل فن المنتخ—، )٣( 
U/_.سعد ابن )٤( 

.٥٢٤رم لأجمدا/ه'م الخلل )ه( 
تصحيف.حماء(، الحسن سعد: ابن عتد )٦( 



٠١٨٥ اا1همي الفتن . ٢

فلمقال! الحسن. مات نوناك صدقث إن سيرين: ابن فقال المجد، في 
ناوثإلأّلأصطت(ص.

أيوبله وغئقال الجمعة، ليلة الحز )مات زيد: بن حماد قال  ٠٠
معه(رى•أبي بي وذهب قال؛ الماش، انصرف حين به وأحرج العلويل، وحني 

يوموأؤنتحتا الخميس، عثئة الحز )توقي الطويل: حميد وقال 
الماسفثح ودفناْ، الجمعة، صلاة بعد وحمكا0 أمر0، من ففرغنا الجمعة 

أنهاأعلم ولا بالجامع، العصر صلاة ثمم فلم به، واشتغلوا حنازئه، كلهم 
نيلم حتى الجنازة، كلهم تبعوا لأنهم يومئذ، إلا الإسلام كان مند ئركت 

العصر(ر''أا.بملي من بالمجد 
يعني؛محمد؛ عند )كنا قال: حشان بن هشام عن زيد، بن حماد وروى 

مالت،فقال: الحصر، بعد رحل عليه فيحل الخميس، عثتة يرين سابن 
فماالكلام، عن وأمشلث، لوثه، وتغير محمد، عليه فترحم قال: الحن، 

مماعنه، القوم لث، وأممي، الثعربت، حتى تكلم ولا بحديث، حديث، 
ءليه(ل؛؛.وحدِه من نأوا 

عمره:

الحسن)هلك قال: التصرى الصن أبي بن الحز بن افه عبد عن 
سنة(رْا.وثمانين ثمان من نحو ابن وهو التضري، 

.UT/Tالأعيان وقيأت ني وص ^ U،/Uمعد ابن )١( 
.١٧٨\_ UU/Uسعد ابن )٢( 

.UT/Yالأمان ومات )٣( 
الكالتهلس رإ( 

.0٨٧/٤الملأء اعلأم سر ا-/ا"اا، )، ١٤١١تهذيب ره( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المعومون ف١٨٦

ماتوآخرون: حثان، وابن عامر، بن وسعيد يحيى، بن الثري وقال 
س-ةلالوئمانثن تع ابن وهو 

هؤلاءوقول التقرمإ، وجه على هو الحس بن اه عبد ذكره ما قلت: 
ووفاته.مولده تاريخي إلى بالنفلر التحديد على 

ورحمه.مجلدأ تحتمل وترحمته الإمام، هدا ترجمة في وقد 

المنتظمأ/ّآآاا حبان ابن ثقات ٩'٢٦، ص المديل، ذيل من الختخب ، T/1اة القفأنمار )١( 
١٣A/V.



١٨٧إآ.التشناتمي 

ترجمتم:مصائر 

ا"آآا،-\، UU، "١٩٧حديث سندالحمدي: ، ٢٤٧٢-  ٢٤٦٤حدبن، ؟٦٣ -  rrrسندالطيالي 
تاريخه، ١١١"^/A'\- الدوري برواية ممن، بن، يحم، تاريخ ، ١٧٨-  ١٥٦/٧عد حمابن طقاُتج 
رقمممز،ً لابن، الجند ابن، سؤالان ا'آ، ، ٣٥٥؛"ا"ا، ، ٢٨١"، ٢٧٨-  ٢٧٥رنم الدارس: برواية 

سند، •١٢حليفة طقان، •؛"ا، ، ٣٦٤، ٢٨٧ه-أ، ، ١٤٩، ١٢٧حليفة bريخ ••٤، ١•٢، ، ١٨•، ١٠١"
،٧١•٧، ، ٦٤، ٥٩، ٥٤، ٢٧، ،/٠٢، ٤٣٦، ٢٢٥/٤، ٢١١لإاا\، ، ٣٣٧، "١٧، ٧٢/١احمد 

١٩٩/١الأومْل التاريخ "؟•ءآ، <!، ٢٩•ِ  ٢٨٩/٢الكير التاريخ الأءلأم«، ءفهرس انفلر له: العلل 
٦،ص اJقدمة: سلم: صحيح ، ١٨•، ١١٧، ٤٧٦، ٤٠٦، ٤٠٢؛ه"ا، "اه"ا، •؟"ا، ، ٣٤٤، ٣٦٤

أبيسنن ، ٢٧٥^٠ ١١١•للعجلي الثمات، تاريخ '٦، ٢٦رنم  ١٩٦"، ١٤٢، ١١١"رالأحاديث، ، ٢٥. ٢٢
،٤٦٢٦-٤٦١٤آم•"؟، ، ٢٨٩٧، ٢٢٠٠، ٢٢٠٤، ١٦٢٢"١١، ٢١، ١٢٤٨، ٨٣٤، ٧٧٩، ٢٨٦حديث، داود، 

الترمذي:صتن الأعلأمء، »فهرس وانغلر ، ٥٤—  ٣٦١٦والتاريخ المعرفة ، ٤٤١—  ٤٤•المحارف، 
العلل، ٣٤٨٨، ٦٧٠٣، ٢٥٧٥، ٥٢٣•، ٢٠٨٩، ١٤٥٦، ١٤١٤، ١٣١٢، ١٢٣٧، ١١٧٨، ٥١١، ١٨٢حديثج 

،٤٠٦، ٣١٥، ١٥١الدمتثي 3رءة أبي ظريخ ، ٧٥٠، ٧٥٤، ٧٤٧، ٧٤٢، ٧٣٨/٥ش بالاليم، 
•٧/٣،١المائي سن ، ١٦•، ١٢٩، ١٠٧لبحثل واسط تاريخ ، ٧٢٢، ٦٨٥، ٦٦٩، ٦٣٦، ٦٣٢

الطري:تاريخ ، ١٥. ٦ا٣ القضاة أحبار ، ٣٣••٣، ٤/٨، ١٦٦، ٣٢/٧، ٢٧٨، ١٦٩.  ١٦٨، ١٤٧/٦
ذيلالأعلأمء، ءفهرس وانظر ، ٥٩٤، ٠٨٧آ/؛هه، 0إ•٦>l، ، ٤١٨، ٣٩٦، ٣٠٣؛/ْ؛ا، 

،٢٠١•٢، • ، ١٩٣، ١٧٨، ١٦١.  ١٥٧، ١٤٧، ١٤٦داود أض، لابن الماحق ، ٦٤•,  ٦٣٦ل الذيل 
،١٧٧^، ٤٢- حاتم أبي لابن والتعديل الجرح ، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٠

لهالثماتؤ ، ١٢ت،  ١٤٣.  ١٤٢حيان لابن الأمصار تء اهير مش؛ ٥٤ن،  ٤٦-  ٣١له الراسيل 
،١٩٥، ١٧٢ِ  ١٧١، ١٦٥\/٦'\، الدارقيي منن ، ١٠٧وونياتهم العلماء مول ض ، ١٢٣.  ١٢٢؛/

،٢١١ت  ١٦٨ِ \ا0\-\ اذي لالكلأبالبخاري صحيح رجال ، ٢٢٤، ٢٢٣•١، ٦/٣، ١٥٢، ٤٧٦
مجويهلابن لم مصحيح رحال ، ٥٧٧، ٢٨٢/٣، ٥٧١^ي\، \ا0\٦إ للحاكم تدرك ال
أصبهانأحبار ذكر ، ١٦٩اء الأوليحلية ، ٢٤٢^٠ ١٣٠ِ

ًلل_،ني ة الرحال، ٩٠٩ ١٨٦٤٣، ٦٨•، ٤٨٤/٢، ٣٩٦، ١٩٧، ١٨٩/١للخليلي الإرشاد ، ٥٢٩
،٨٩، ٧٠-  ٧٤/١العالم بيان جامع ، ١٠٢ا.ا، ل العلم تقييد ، ٥٢رقم  ١٤٢•للخدّإ الحديث 

الصحببنيرحال بين الجمع ، ٩٢-  ٩١للثيرازي الفقهاء ٍلبقات ، ١٨٥، ١٦٥ِ  ١٦٤، ١٤•، ٩٧
لهالصفوة ة صفالجوزي، لابن البصري الحز ، ٣٠٤^، ٨١- راني القيلابن 
،١٣٠، ٥٤؛/مء، ول الأصجامع ، ٦٠٠ّت،  ١٣٨ل النتئلم ، ٥٠٠ر، ٢٣٧_٢٣٣/٣

فيالكامل ، ٤٤٧١٦، ٥١٥، ٢١٨١١'، ٦٠٧، ٣٣١٩، ٤٩٩، ٨٣/٧، .٩٣إ 0ا\٤٦، ٦٤٣م*اا، ِ  ١٣٢
الأعيانوفيات، ، ١٢٢ئ،  ١٦٢.  ١٦١/١واللغات، الأسماء تهذيب، الأعلأمء، وفهرس انفلر التاريخ: 



الهجريالثاني ١^^ في النتهاء المحدتؤن ه١٨٨

ووماتحوادث - لأم الأم، ١٢١٦ت  ١٢٦بمها<. الكمال تهذب ، ١٠٦ن، ■٢٧ -  ٦٩/٢
'^٦٩ت، ١١٦/•الكاشف، ، ٦٧لأم الإّدول ، ١٠٤\/T-\ِ الص ، ٦٣-  ٤٨ص -# ٠١٢•- »ا*ا 

v٢/١ْ>ت،الاعتدال منان ، ١٢١/ه٦ت، ار الكبمالقزاء معرفة ، ٦٦_٢٧ت، v١/١الحقانل تذكرة 
،٩٠، ٨٧، ٨٦، ٧٧، ٤٤، ٤٣، ١٩، ١٧التحصيل جامع ، ٥٨٨-  ٥٦٣/٤النلأء أعلام مر ، ١٩٦٨

cjT'A-T>V\yالوافيبالوماتح ، ١٣٠^، ١٩٠-١٩٤، ١٣٣-٩١٣٢، أ*ا، ا'ا، •١، • ، ٩٧
،٣٠١ iTiW\/وحب لابن انرمذي علل شرح ، ٢٧٤.  ٢٦٨، ٢٦٧-  ٢٦٦٨والهاية الدابة ، ٢٧٨
،٠٩٣أا\{<ص ، ٠٠٦، ٠٠•، ٠٤٢، ٠٣٩. ٠٣٦، ٥٣٠، ٥١٠، ٥٠٧آ'ه، ، ٤٢٦، ٤٢٠، •٩٣، ٣٧٣، ٣٥٦

ابنبط لالدلين لأسماء البسن ، ١٠٧٤\إ0^ت الهاية غاية ، ٨٤٧، ٨٤٥، ٦٨٧.  ٦٨٥، ٥٩٦
أجل، تعريفا/هآا، التهذيب تقرب ، ٢٣٦— التهذب تهذب ، ١٣متؤ  ٦٣العجمي 
،٢٣٠٤، ١٥٩٦، ١٣٥١، ٩٣٩، ٧٨٦، ٥٨٩، ٥٢٩، ٣٧•حديث العالية: الملأJ، •٤، ^٠ ٢٩التقديس 

٤٢٩٤، ٣٧٣٩، ٣٦٩٦، ٣٦٥٧، ٣٦٤٢، ٣٤٠٨، ٣٣٣٥، ٢٨٧٣، ٢٧٣•، ٢٤٩٥، ٢٤٩٤، ٢٣١٧،

،٤٨٨، ٤٨٦، ٤٧٤-٤٧٣، ٤٤٦، ٤٤١، ٢٥•، ١٥•، ١٤٨، ١١١•١_٩•١، ٨/١الباري فتح ، ٤٥٤٦، ٤٤٥٦
٤٩٣، ٤٩٢، ٤٨٩ ،vTly  -٢٠٣، ١٨٩، ١٣٣/٣، ٠٨٨، ٤٥٤، ٤٠٣، ٢٥٦، ١٨٨، ١٧٤، ١٧٢، ١٢٥، ٧٤،

،٤٦٢، ٤٥٤، ٤٠٢، ٤٥١، ٤٢٣، ٤٠٧ه•؛، ، ١٥٩، ١٥٠، ١٥٣؛/، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٣٢، ٣٣١، ٢١٨

،٢٨٦/٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧•، ٣٦٩، ٦٣٢٤•٣_٧•٣، ، ٢٦٧، ٢٦٣، ٢٥•، ٢٤٩، ٢٢١، 0٦٢ا'ل ، ٤٦٤

١٢•، ٦٠٤، ٦٠١، ٤٩١، ٤٩•، ٤٣٥، ٣٤٨، ١٩٢، ١٧٩/٨، ٤٩٩، ٤٩٦، ٤٤٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٣١٧، ٢٩٦،

،٤٩٧، ٤٩٤، ٤٨٢، ٤٢١، ٤٢•، ٣٩٢، ٣٨٨، ٣٧١، ١٨٦، ١٨٣، ١٧٨{،اس ، ٧١٤، ٦٩٣، ٦٧٥، ٦٣١

،_٣١/١٣٢٣، ٣١٤، ٣١١، ١١٧^\ا0د٦٤، ، ٧٨١'\س ، ٦٣٦، ٦١٦، ٦١٤؛•أ، ، ٦٠٣، ٥٩٣، ٥٩•

ةاللطيفة التحفالزاهرة النجوم ، ٤٧٤، ٢٤٣، ١٠٤، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٠، ١٢٧-١٢٦
،٧٧التهذب -دم، حلاصة ، ٦٤^، ٣٥يوطى للمالحقافل ج\ت ، ٩٢•^، ٤٧٨- ٤٧٦/١

فىقواعد ، ١٣٨- \إ\"^\ الذم، شاوراتح ، ١٤٤اا'0\_\0\ت للداوودي المرين طقات< 
الأول،المجلد لزكين، الربي التراث تاريخ ، ٣٦١-  ٣٠٨، ١٥٣للتهانوي الحدين، علوم 

.١٤- ٩ والتصوف، العقاتد - الرابع الجزء 



١٨٩% ■آ-سنبرا-؛هدين 
•-م

بجصص"بم -• 

نسمبمطءص

(٥١١٠--٥٣٣)-

وتمسه:ونسيبه اسمه 

التضري.مولاهم، الأنصاري ّميرين، بن محمد 

كنيته:

الجمع.بها كناه بكر، أبو 

وحليته:صمته 

نميرا،وكان سيرين، بن محمد )رأست، الصمار: عطتة بن يوسف قال 
نحضبالصحلث،، كئيز المزاح، كثير ثعزْ، مزق وهزة، له الطن، عظم 

اللحية(را؛.وافر بالحناء، 

وكانانآ، عنلمتلض سيرين ابى )رأيت، منمون: بن مهدي قال  ٠٠
ولزوم(.بيضاء وعمامة الشتاء، في أبيض كساء يلبس 

الثيابيلض يرين حمبن محمد )رأبتا المغيرة: بن ليمان نوقال 
والعمائم(.ة والطيالاك٠نة١٢؛ 

.n-AYصام ابن مختمر )١( 

تصحيف.ءالثميهء، : ٦١٩؛/النلأء أعلام سر في ورتع المن، برود من صرب المنة؛ )٢( 



الهجرىالثاثي القرن فى الفقهاء انمعديؤن ف•١٩

سيرينبن محمد )رأيت قال: حلدة، أبو حدئنا حنيف: بن يحيى وقال 
حلفه(.من دوابتها أرحى قد لاطية، بيضاء بعمامة يتعمم 

كتان(.ثياب سيرين ابن على )رأت الأشهب: أبو وقال 

سيرين،بن محمد عن عمرو، بن محم،و حدثنا عيسى: بن معن قال  ٠٠
فقال:ه، اه رسول حصاب، عن رسألئه قال: أنه ماللث، بن أنس عن يذكر 

والكتم.بالحناء حصسب، بكر أبو ولكي ذلك،، بلغ يكن لم ه اه رمول إن 
والكتم(.بالحناء يومئذ فخضب سيرين: ابن قال 

بالصفرة(.يحض_ا سيرين ابن )رأست، حلدة: أبو وقال 

سرينابن )رأبث قال؛ ض بن محمد عن عيسى، بن مغن وروى 
الناس(ره•بعص يحني، كما شاربه يحني، لا 

ر)أبوكنيته: يرين مبن محمد خاتم ثفس ركان خالد: بن هرة قال  ٠٠
بكر({(.

ابنعلى ررأيت، قال: منمون بن مهدي حدثنا لم: مشبن عمان وقال 
الئمال(رأا.في ويتخئم قصة، من حلقة سيرين 

وثماتاه:سيرتم 

المثل،بورعه يضرب والعمل، العالم فى الإسلام أئمة أحد سيرين ابن 
المسجل.في العشاء صلاة فاتته ؤإذا الجماعة، صلاة على مأحافهلا نقهبع فكان 
وليلتهيومه فى وله للدكر، مديما يوما، ويمهلر يوما يموم كله، ليله أحيا 

؛،•٢.- ّعد ابن كلها الأنار هدم احؤج )١( 
.Y'T/UJUCابن أخرحهما )٢( 



١٩١إسءرين بى متئد - ٢

إذاوللمسلمين، له الرجاء وامغ تعالى، اف من الخوف عفليم أوراد، بة 
فيمنه أصلج، زمانه في ثر لم حدة، على منه عضو كز مالت، الولت، ذكر 

افكتامب، يعقم وأثدهما، مأوثقهما أحد إلا أمران عليه عرصى وما ديته، 
الأهواءويكره يعارصهما، من ويوئج، وهديه، . الض ونثه وأحكامه، 

فيها،والخوض الفتن من ويحير الجدال، ويبغض أهلها، مجالسة وبابي 
ويجلهم،الصحابة ويحستؤ الحكام، جوائز يقبل ولا المال3لان ويناصح 
إلاأحد عنده يكر وما الناس، أعراض عن لسانه ويحففل الشيخين، وحاصه 

وينهىالتواضع، س عفليم جانج، على وكان منه، يعلمه ما بأحسن فيه فال 
وييسظماله، لهم ويبدل بيته، في بهم ويرحجف حلفه، المشي عن تلاميده 

بهوبلغ والشهد، الحبيص فيهلحمهم عنده، ما بأؤلمثؤ ويجود مائدئه، لهم 
عندها.صوته حمض شدة س مريض كأنه بدا أمه كلم إذا أنه بأبويه بره 

المثال،نادرة ونع الفي مواقفج الباي، هدا في وله تجارة، له كانت، 
الجن.بسببه ولحل الدين، في ذلك أوقعه حتى المنال، صعبه 

فيله وكان شأوه، بلحق لا ةuئ،، في إماما فكان الرؤيا؛ بتعبير انثهر 
1^؛،•تأبيد هدا 

بالليلحلا فإذا ومزاح، صجك صاحيج وتلأميل.ْ أصحابه ْع وكان 
وثجيبه.بكاؤه شع 

ورحاؤمح:وحشيته، عبادته 

محمدأ)أن الحارمث،: بن اف عبد عن يوّفؤ، أنبأني عون: ابن مال  ٠٠
١٠ليله(ُ بقتة أحنا ثم فصلاها، قام ئم ئمرظت،، حتى العشاء عن نام 
أداثها.مل وقها فات أي قول'.■ . YUY/Tالحلة )١( 



الهجريالثاض اكرن ض سهاء م  ١٩٢

رمضان(راا.في الليل يحني سترين ابن )كان قال؛ حان بن هشام وعن 
فيسيرين بن محمل بكاء ّمسمعت، )ربما قال: - أيضا — هشام وعن 

بمش(رى•وهو الليل، جوف 
حال،بن هشام امرأة عباد أم حدثتني الرهراني؛ عمر بن بثر وقال 

بالليلبكاء0 نمغ فكنا داره، في محيرين بن محمد مع ئزولأ ركنا قالت،: 
بالنهار(لآا.وصجكه 

بثوبه(ر؛ا.مجده يكنس محمدأ ررأيتا حالي: بن قزة وقال 

يومايصوم ترين مابن ركان قال؛ شوذب ابن عن صمزة، عن  ٠٠
حريتنم يتعئى، فلا يتغدى فيه يفطر الذي اليوم وكان يوما، وبمطر 

ا.ر صائما( ويصبح 

ويفعلريوما وم يميرين سبن محمد ركان قال: الحداء حالي وعن 
منأو ثعبان من أنه فيه ينك يفْلر الذي اليوم صومه وافى فإذا يوما، 

صامه(ر٦ا.رمضان؛ 

بعديفطر نم يومين، عاث—وراء يصوم محمد ركان عون: ابن وقال 
ذلكسم(سم.

Mwirالصفوة صمة )١( 

MVrالصفوة صفة )٢( 
.nt/YTام عابن مختمر , 0TTo/بغداد تاريخ ، YUY/Tالحلية )٣( 
.YYa/YYام عابن مختصر ، Y-r/Vمحعد ابن )٤( 
.Y• •/Uسعد ابن عد منه وباخصر ، ٢٤٥. ■Y/؛؛Y الصفوة صفة ، YUY/Yالحلية )٥( 
./؛YYYYعايِ ابن مختصر ، Y'-/Uمعد ابن )٦( 
.٢٤٢"ص الإّلأم، تاريخ ، ٦١٥؛/الملأء اعلأم محير )٧( 



١٩٣إ سربن تتقدبن - ٢

منرأسأ أحرج قد برراس، ترين سابن )> حيب: بن الصفر وقال 
عاوه(لاا.محعشي المحور، 
بنمحمد )كان قال: الأمملع دهير حدئتي عيينة؛ بن س—قيان قال  ٠٠
ا.حلوه(ل على منه عفو كرَإ مات المومحئ،، يكز إذا محيرين 

ونحدئه،فيحيينا محمد، إلى نجلس ركنا منمون: بن مهدي وقال 
وكأئهوأنكرزه، واصفؤ لومه تغير الموت ذكر فإذا إليه، وئئكثر إلينا ويكير 

كان(رم.بآلذي ليي 

هدهتلا إذا كان رأئه محمد: عن عون، ابن عن زيد، بن حماد وروى 
قال؛[؛ ١٤١ءم_ران: ][ل ه ويمصآتكنذهت> ءامنوأ ؤوِثحصأمآكتي ة: الأي

كافرين(ر؛ا•ئجعلنأ ولا محصئا اللهم 
رجاءأعفلم أحدأ نأينا رما قالا: وهشام أيوب عن زيد، بن حماد وعن 

سيرينآلْا•ابن من الملة لأهل 

؛U/T.Y•الصفوة صفة ، YY0/YYماكر ابن مخمر ه/أمم، بغداد ض )١( 
 )Y( الحلية أ/هْ، والتاريخ المرنة ، ٩٤رنم  ١٦٦.  ١٦٥/١لأحمد العللYUY/Y ، الصفوةصفة

U/r ،Yعساكر ابن مخمر ؛YYU/YY ، هكذاالأقطعء: وءدمر ؛/>اد النلأء أعلام سير
المذكور،الخبر وّاق الهاء، وفتح الدال بفم م/•٤٣ الإكمال في ماكولأ ابن صعله 

فيالصفوة وصفة لأحمد، العلل وفي ، ٢٠١٩يت،  iio/Tوالتعديل الجرح في: كذلك وهو 
بدلءزهيرء المذكورة: الأحرى المصادر في ووقع تبل، إليهما المش—ار الموقعين 

))دهيرء.

MV/Tالصفوة صفة )٣( 

.YYU/YYماكر ابن مختصر ، Y-./Uسعد ابن )٤( 

Mvfvسعد ابن )ه( 



الهجرىااثاض القرن مي الفقهاء الممدثون م  ١٩٤

ودعاؤه:تأهالى، اض وذكره اثمرآن، تلاوته 

أنزل،كما إلا القران يقرأ أن يكره محمد )كان عون؛ بن اش عد قال 
ا.ر فيقرأ( يعود ثم يتكلم، ئم يقرأه أن يكرم 

بنلمحمد ركان ال: قسيرين بن أنس عن زيد، بن حئاد وروى 
المهارآلازمن دزأْ شي؛ منها فاثه فإذا بالليل، يقروها أوراد بُه سترين 

نصفوق اليدحي سيرين بن محمد )رأيت المغيرة: بن موسى وقال 
هذهفي بكر، أبا يا رجل: له فقال تعالى، الق ويدفر وينح يكتر النهار، 

غفااة(ر'آ؛.ساعئ إنها قال: اءة؟إ ال

فجعلوق، الفي مئ سيرين بن محمد )رأيث قال: عوانة أبي وعن 
تعالى(ر؛ا.اش وذكروا سثحوا إلا بقوم يمر لا 

سيرين،بن محمد عند )كثا قال: الجزيري، أحبرنا منمون؛ بن مهدي وقال 
نعمل،ما أحي منا تقبل اللهم قال: بكر. أبا يا دعوة فلنا: القيام أردنا فلما 

٢.يوءدون(ر كانوا الذي الصدق وغد الجنة، أصحاب، في عنا وتجاور 

لسانه؛وضوْمم وإ»ىدصه، وطهه، يواضعه، 

بنمحمد لى )قال قال؛ الثنائي ثابت، عن لمة، مبن حماد روى  ٠٠
الشهرة،مخافه إلا مجالسكم من يمتعني يكى لم إنه مء>؛مد، أبا يا سيرين: 

)١(

./؛YYTYاكر عابن مخمر ، ٢٤٧- ■ riVrالصفوة صفة ، ٢٧٢-  ٢٧١٨الحلة ، Y«'/Uسعد ابن )٢( 
Mo/rالصفوة صفة ، YUY/Yالحالية )٣( 
الصفوةصفة المتقلم ، rrU/oبغداد تاريخ ، YUY/Yالحلية ، ٦٣٨والتاريخ اJعرغة )٤( 

MTfT

.٢٧٣_ YUY/Yالحلة )٥( 



١٩٥إ"؛يربن بى سن - ٢

هذافقيل: المصطبة، على فاقمق بلحيتي أحد حتى البلاء بي يزل، فلم 
كثير(راا.ذنن عليه وكان الناس. أموال أكل سيرين بن محمد 

فلماهتنره، ابن إلى حرج لما محمد مع )حرجت، قال: عون ابن وعن 
له:فقلت قال: فصئيت، ال: قبنا، قصل ثمدم لي: ال قالصلاة حفرت 

قال:قدمتني؟ فكيم، القرآن، جمغ من إلا يتقدم لا ول؛ تقكنث أليس 
إئىفقال: ذللث،، له فدكريت، قال: لشمه، محمد كرهه شمئا صنعت، وقامثا: 
ا.التاس(ر يؤ؛ محمد هدا الناس: فيقول أتهدم، أن كرهت، 

أحدأيترك ميرين ابن يكن رلم عاصرقال: عن عنبمة، بن سفيان عن 
شيء(ر"آا.عن يسأله معه يمشي 

الرحلمعه مشى إذا سيرين بن محمد )كان قال: ملم بن عن 
معهيمشي عاد ؤإن قصاها، حاحة له كاذحا فان حاحه؟ ألك فقال: قام، 
حاحة(ر؛؛؟ألك فقال: قام، 

فيأبنيه أن أرديت، اء بنفي محمدأ اورت، )ثقال: عون ابن وعن 
أجيءحتى قاذيي البناء أماش أرديت، إذا وقال؛ علي، فأشار قال؛ الكلأء، 

فقام،معه، فمشى رحل حاء إذ نمشي، نحن فبينما قال؛ فأتيته، قال: محلث،، 
أنثفقال: علي، أقبل ئم فائهن،، لا أما قال: لا، قال: حاجة؟ ألك، فقال: 
ا.الهلريق(ر حالفمئ، حتى فدهست، قال: فاذهن،، أيفما 

.rro/oبغداد ت[ويخ ، ٢٧٧٢الحلة ، ٦٧٢والتاريخ اJعرئن ، m/vمعد ابن )١( 
.Y'T/Vمعد ابن )٢( 
.YYU/Yالحلة ، ٢٩٨٣رقم ؛؛ U/Yلأحمد العلل ، 0Y>/Yمعين ابن تاريخ )٣( 
.nr/rالمقرة صفة ، ٠٢٥حدث ا/مإا الدارس سن )٤( 
المشي.عن توص، قام؛ المهر• شاطئ الكلأء؛  ٠٠٢٨حديث ا/ماآ الدارمي سن )٥( 



الهجريالثاني الئون في النقهاء لمي ١  ٩٦

أزجىمن محمد )كان قال: عون ابن عن سليمان، بن معتمر عن  ٠٠
ف(ص.على إزراء' الماس وأشد الأمة، لهدم الماس 

محمد،بجلم )حذوا قال: القطان غالب عن زيد، بن حماد وروى 
الحس(رآا.بعصك، تأحذوا ولا 

أشتريأن سيرين بن محمد )واعدمته قال: العصايذ ربه عبد وحديث، 
نصم،ص قريا فاتيثه بعد، ذكرمحئ، تم بشنل، موعده فنيث أصاحي، له 

قدإنه أما فقال: رأسه، فرقع عليه، لمت فسيثظرني، محمد ؤإذا المهار، 
إلمكر،المجيء فى أصحابى وعنفنى ثغلث، فقلت،: منلئ،، دينا أئوو نقبل 

تغرب،حتى تجئ لم لو فقال؛ المم—اعة، إلى يقعد ولم ذما، قد وقالوا: 
.٢٣١منها(بد لا حاجة أو صلاة إلى إلا هدا، مقعدي س قمث ما الشمس، 

يقول:محمدأ ّمعت، قال: حشان بن هشام عن زيد، بن حماد وعن 
 U( ،ر؛/ولا نزأ قئل أحدأ حدث)فاجرأ

كانإل شيء؛ على قهل أحدأ محيطا )ما قال؛ مترين ابن عن رواية وفي 
ؤإلالمار؟ إلى ومصيره الدنيا من سى؛ على أحسده فكيفا المار، أهل من 
رصواثه؟!(رْ'.له اش أوجمبا أهلها من رجلا أحسد فكيف—، الجنة، أهل من كان 

فقال:رجلا، يحدث، يرين مبن محمد )سمعست، حازم: بن جرير قال  ٠٠
الرجل(را■؛.اغب قد إلا أراني U اف، أستغفؤ قال: تم الأموي؟ الرجل رأيت، ما 

.n/؛YYمحاكر ابن مختصر  0i.TTo/بغداد ظريخ )١( 
Y) ) معال ابنo/U.\>\

YYA/YY.اكر عابن مخمر )٣( 
.0U/Yوالتاريخ المعرفة ما/ا"بما، سعد ابن )٤( 
.YYY/YYعاهز ابن مخمر )ه( 
r؟/Y؛Y.الصفوة صفة ، YYA/Yالحلة معد ابن )٦( 



٠١٩٧  bijifئ صد - ٢

على)دخلت قال: الطاحي، وهب بن ئوق حدثنا زيد: بن حماد قال 
فإئهفاسثوبمه، فلأنا ائت فقال: اشتكيت، كنت وقد محيرين، بن محمد 

قال:نم منه، أعلم فإئه فلأنا اقت ولكن قال: ثم باثث،، العلم حس 
اغثقه(راا.قد إلا أراني U اه، استغفر 

رقالقال: الثري بن اه عبد عن الحواري، أبى بن أحمد وحدث 
لرحلقلت هو، ما الدئن علئ خمل الدي لأعرف إر مترين: بن محمد 

لي:فقال الداراتئ، ليمان سأبا به فحدئت، مفلس، يا نة: سأربعين مند 
ودنوبك،دنوبي وئزت يزئون، أين من يعزفوا دئوبهم، هلت أحمد، يا 

ردؤثى(ل أين ?_ ندرى فليس 

ذ5رههة، برحلا محمد عند ذكروا إذا وا ركانقال: عون ابن عن 
يعالم(أ'آا.ما باحن محمد 

واثقتن:الأهواء مى و٠،وق٠ام باثسات، وتبمسكم ديته، هي صلابته 

قالت:- ان حشابن يعني — ام هشأم حييتنا زيد: بن حماد قال ** 
ميرين(ر؛ا•بن محمد من دينه على أشح أحدأ رأيث )ما 

يصفعبيد بن يونس سمعت قال: سلمة أبي بن رجاء عن صمزه، عن 

عساكرابن مختصر r؟/Y؛Y، الصفوة صفة ، ٦٢— ٦إ\٦ والتاريخ المعرفة ، ١٩٦/٧سعد ابن )١( 
ومختصرالصفوة، وصفة والتاريخ، المعرفة في اسمه جاء هكذا وما((: بن ووحلوق آآ/هآآ. 

٢٢٠٧ت o٠y^/والتعديل والجرح ، ٣١٧٠يتج  ٣٦٧الكبير؛/التاريخ في وكدا عساكر، ابن 
وهب((.بن »ءللق سعد: ابن عند ووير وصححه، 

.yr./yyعاكر ابن مختصر الصفوة صفة y_ الحالية )٢( 
My/rالصنوة صفة ، Y.،/Uسعد ابن )٣( 
T>UAرقم لأحمد العلل )٤( 



الهجريالثاني القرن هي الفقهاء ال4عاوذون ٠ ١  ٩٨

منقولا أقرب رجلا أز لم فإني الخن؛ )أما فقال: سيرين؛ وابن الخن 
إلادينه، في أمران له بمرض لم فإئه يرين؛ ابن وأما الحسن• من فعل 
بأوثقهما(راا.أخد 

كنا- مسرين وابن الخى يعني — لكم أبقهما )أنا عث؛ الأثوقال 
ندحنوكنا والموت، الأخر؛ وأمر النار، هو قائما الخن، على ندخل 

منشي؛ على أردثه فإذا ويتحدث، ويضحك يمزح فكان سيرين، ابن على 
ترداد(رأآا.ما إلى منك أقرب الماء تنال أف إلى كث دينه، أمر 

محمدأتبلغ م رلقال: ترين مبن أنس عن زيد، بن حقاي وروى 
يرىلا وكان قال: بأشدهما. أخد إلا الأحر، من أمد أحدهما قئل، حديثان 
ذللث،(رص.قزى قد وكان بأسا'، زلاخر 

مقثدأ،النوم في الخس )رأيت قال: أيوب، أخبرنا زيد: بن حماد قال 
فيرنوي الخليب: اسفظ قال النوم(. في مفتدأ ترين مابن ورأيت، 

الدين(را؛.في ساتا النوم في القيد غبن أئه ه الق رسول عن الخديث 
،. النبي عن بحديث رجلا يرين سابى رحدُث، قال: قتادة عن  ٠٠

،. المى عن أحديك سيرين: ابن فقال وكدا، كدا فلأن قال رحل: فقال 
أبدأ(رْا.أهاك لا وكدا؟ا كدا وفلان فلأن قال وتقول: 

صفة، yiaZyالحلية ، ٦٨٤_٦٨٣ص الدسقي، زرية ابي تاؤيح آ/؛آ، والتاريخ المعرغة )١( 
MUXالصنوة 

.٢٢٤/٢٢اينUكرمختمر )٢( 
.WKhذ ض )٣( 

ذمدون  wxlxسعد ابن حمد وهو ، TTA/YYار عابن مختمر ، ٣٣٧-  ٣٣٦ْ/بغداد -اريح )٤( 
.X'\xالخدين، ٠*؛ - مرا/؛•؛ الباري فتح ني: المنامء غي ءالقيد حدين، وانظر: الخن• 

.٤٤١حديث، \/AY\ الدارس منن )٥( 



٠١٩٩  OiAfبذ سلم - ٢

سيفعلى سيفي )صنعت محال: سيرين ابن عن سعل، بن عثمان عن 
ه،اه رسول سيف على سئمه ضع أنه سمرة ورغم حندب، بن سمرة 
خنفتا(ص.وكان 

ابنعلى الأهواء أصحاب من رحلان )ذحل محال: عتيد بن أسماء وعن 
أيةعليلئا فنقرأ محالا: لا. محال: بحديث؟ نحدثلئح بكر، أبا يا فقالا: محيرين، 

بعصفقال فخرحا، محال: لأمحومن. أو عني لممومان لا، قال: اش؟ كتاب من 
تعالى؟!اه كتاب من أيه عليك يقرأ أف عليلث، كاف وما بكر، أل يا القوم: 

هلبي(رى.في ذلل؛، فيقز فيحزفانها، أيه، علئ نقرآ أو حثيث إني قال: 
جالسوا)لا قالا: أنهما يرين سوابن الحسسن عن ام، هثعن  ٠٠٠

•منهم(ُ"آُ سمعوا ولا ثجادلوهم، ولا الأهواء، أصحاب 

رئة،الناس ؤغ أمالأهواء أهد أف يرى محمد ركان عون: ابن وقال 
حئعمم ؤآءايؤا بموصون أل؛، يأيت، ^ثإدا م: فيهنزلث هده وأل 

■[( ٦٨رالأنهيام: ه غ؛لإء حديث ل عنوصوأ 

وأصحابالفتنة، رهاحت قال: يرين سبن محمد عن أيوب، عن  ٠٠
ا.ثلاثين(؛ يبلغوا لم بل مئه، منهم فيها حم، فما ألافح، عثرة . اه رسول 

مدامن إلا ممرنه لا غريب حديث هذا وقال: ، ١٦٨٣حدث  ١٩٨.  wsnالترمذي أحرجه )١( 
حففله.نل من وصعقه الكاتب، معد بن عثمان في المهنان معيد بن يحيى تكالم وقد الوجه، 
قومحنيفة، بتي صسيوف صفة على أي: حنفتا( روكان توله الأصول جاٌع وانظرأ 

الكداب.ميالمة 

.٣٩٧حديث  ١٢١. الدارميّنن )٢( 
.٤٠١حدث اادارءيا/اآا منن )٣( 
.٦١؛/•الملأ، أعلام سير )٤( 
.٤٧٨٧رنم  ١٨٢/٣لأحمد العلل )ه( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعدضن 

قال:العزيز، عبد بن مرحوم حدثنا الصمار: محمد بن أحمد قال 
ورحلأنا انهللمق المهثب، بن يزيد فتنة كات )لما يقول: أبي معت س

محلحنن الناس أنعي إلى ائْلروا فقال؛ ثرى؟ ما فقلنا؛ سيرين، ابن 1^، 
يدْ(را؛.كث عمر ابن هدا قلما: به. فاقتدوا عثمان، 

باتفدر:اتقول ض عوققه 

يقولما عثمان، يا فقال: مسرين، ابن على )يحلق المنى: عثمان قال 
بلعك•قد ما يقول من ومنهم ه، بجنمن منهم فقلمئ؛ القدر؟ في الماس 
منومحابه لaلاءته يوممه حيرأ به اش يرد من إئه أ علي؟ القدر ترد لم فقال؛ 

ذلالم(ص.عيز بمدنه ذلك غيز به يرذ وتن الأعمال، 
ابنعلى لحل أعرامحا )أف عتيق؛ بن يحنى عن زيد، بن حماد وروى 

بنثلم وثم يجيبه، فجعل دينه، أمر من أشياء عن يسأله فجعل سيرين، 
فيتقول ما بكر، أبا يا فقال: القدر، فى يقول ما تله رحل: فقال قثتبة، 

إنمحمد: قال ثم اعه، حمسكت، ثم بهيا؟ أمرك القوم أي فال؛ المدر؟ 
أهاوكه(رم.أطاعه من ولكن ئااaلان، أحد على له ض الشيطان 

فقالالقدر، س شيئا له هدكر محمد، إلى رجل )حاء عون: ابن وقال 
عنردسمن، المرائد> ذك، وليتاي وآلإحنن امر أق وذ محمد: 
•٩[،لاكء_ل! تدؤثزدت>ه تق=طلم سلآهم محألي وآلمتآث==م آقصار 

أحرخأل ؤإما عئى تخرخ أف إما وقال؛ أدنيه، فى يديه إصبعي ووصغ قال؛ 
ؤإئيبيدي، ليس قلمي إف محمد؛ فقال قال: الرجل• فخرج قال؛ عنك 

.Yvn/Tالحية )١( 

•١٣٦ص بالقدر؛ القرل مض وانفلر "٢• -  ١٩٧٧معد ابن )٢( 
^،\.U/Uسعد ابن )٣( 



٢٠١إبذ سن - ٣

أحبفكان منه، أحرجه أن على أقدر فلا ميثا، قلبي فى نفث أن حمت 
ألأأَسعكلأته(لأ/إل 

ومزاحه:وضذكه وكرمه، حودء 

فيهأطعمنا إلا ظ عيد يوم في محمدأ أتينا )ما قال: عون ابن عن ** 
رمضان،بزكاة يأمر حتى الفهلر يوم يخرج لا وكان فالودقا، أو حتيما 

العيد(رم.إلى يخرج ثم الجامع، المجد إلى بها ويزني شليث، 
فرأىحاز، يوم في سيرين ابن على ردحلت قال: الشهيد بن نما وعن 

قالحتى هات، هات، عداء، لحبسس، هات جارية، يا فقال: الئعب، وجهى فى 
قال:أريده، لا فالت: به، جاءت فلما هات، قال: أريده، لا قلت: مرارأ، ذلك 

ثبمتا(رحتى فأكلت، نشطت، لقمة أكلت فلما بالجيار، وأنث لقمه، قن 
أدريما فمال: يرين، حمبن محمد على ردحلنا حلية: أبو ال وق

الشهية،تللث، هات جاريه يا ولحم، حبز بيته في قلمكم، به أيحمكم ما 
ويهلعم1ا(ل؛ا.ويأكل نقطع فجعل بها، فجاءمحث، 

شهية،يديه وبين محيرين، بن محمد على ردحلت، قال: عون ابن وعن 
ءليه(رمنم أن من أهون الهلعام فإف فآكل، هلم فقال: 

MWlSذ ض )١( 
والخيص:\اح الحية ني مه بأخصر عم ابن ،خصر ي/ا.آ، مد ابن )٢( 

حلواءنعزبان، والفالوذق: الفالود، )فالوذها(: نوله والثمن. التمر من المحثوصة الحلواء 
الفالوذج.فه: ونقال والختل. والخاء الدقيق من تعمل 

والإعياء.اكب واللب: آآ/\<آآا ماكر ابن مختمر الحلمة )٣( 
شمعه•من نمير لم دام ما النحل غتل وهو الشهد، من القطة والذهانة: آ/بما"أّ الحلمة )٤( 
.٢٦٩-YWTالحالة )ه( 



الهجرىالثاني القرن فى الفقهاء المحارذون ف٢٠٢

فلماطعاما، يرين مسبن محمد بست، فى )أكلت حالي: بن دؤْ وقال 
بنالخن إل محمد: لي فقال يدي، ورفعث المنديل أحدت عت، ب ث

ءاليه(را/شم أف من أهون العلعام قال: علي.ل 
قربواإلا داخل عليهم يدخل لا سيرين ابن آذ ركان قال؛ هشام وعن 

القشرذلك، من يشترون كانوا حالهم، وحمت، آحرأ، كان إذا حتى طعاما، له 
البمر(ص.ذللا، إليه قدموا داخل ذخل فإذا الغالي، أو اسوخ 

حينأيه س—يرين؛ بن محمد رعن عون؛ ابن عن الأضمعي وروى 
بهنائدم ما أكثر وكان ه، لآوي كنت، حتى مهلعمه، حمم، الدين نكه 

الصغار(.الملث، 

رذغاناقال: الراسئ هلال أبو ا حدثنالأضمعي: قال ة: روايوفي 
مناقام فما الصغار، السمك، هدا أذمه وكان الغداء، إلى سيرين بن محمد 

أبوعهلارد(رم.إلأ 

ربماسيرين ابى )كان قالا؛ سوذب وابن يحيى بن الثري عن  ٠٠
رحليه(ل؛ا.ويمد نتلقي حتى صجلث، 
وذكر— دا محمرأتست، قال: القطان غالس، عن زيد، بن حماد عن 
هإئا فقالث: ثعراثؤ؟إ أما البارحه، تور فقال؛ هشام، عن قالته — مزاحه 

إليهراحغونائ،(ص.ؤإنا 
.٢٦٩آ/ا/ا'آ_ الحلة )١( 

ِ>طت.أن مل الخل نئر والننر: • YU'/Tالحلة )٢( 
الحلة)٣( 

.TU1/Tالحلة ، ٦٤، ٦٣/٢والتاريخ  ٥٠٣٠١١)٤( 
ومزاجهء.إلى األمزاحه« كلمة وتصحفت، ، ٢٠٣-  Y.x/vمعد ابن )ْ( 



X'Xإسريي سدئ - ٢

ويقول:أصحابه، يمازح سيرين ابن )كان قال؛ ثوذب ابن عن صقره، وعن 
٠.ر الموتى( وتحملون الجنائز، تشهدون إنكم يعني؛ بالمدرفشين؛ مرحبا 

يتحديث،ذلك،، قبل كان كما المصسة عند يكون محمد )كان عون: ابن وقال 
٢.وحهه(أ في تعرف، وأنث يكثر، جعل فانه حمصة، ماتت، يوم إلا ويضحلأ،، 

بأبويه:طء 

بنأنش كائب يقول: سيرين بن محمد )سمعتإ غمرو: بن محمد قال 
ا.ر سيرين( بن محمد فأداها درهم. ألم، أربعين على غمرة أبا أبي ماللثإ 

أم)كانت، قالت،: سيرين، بنت، حفصة حدقتني حان: بن هشام وقال 
لهاترى اشإذا محمد وكان الصع، يعجئها وكان حجازيه، امرأة محمد 

لهاصغ عيد يوم كل كان فإذا بقائه، في نظر لا يجد، ما أنثن اشترى ثوبأ 
كلمهاكلمها إذا وكان ثل، قعليها صوته ا رافعرأيته وما قالت،: ثيابها. 

تاسضإبامء(س.

يغرقهلا رجل رآْ لو أمه، عند كان إذا كان محمدأ )أن غون: ابن وعن 
ا.عنا.ها(ل كلامه حمضه من مرصا، به أق ظن 

رأيتإ)ما قال: يرين، حمآل بعص ح1.وني ان: حئبن هشام وقال 
يتضرع(رأا•وهو إلا قئل أمه يكلم '-يرين بن محمد 

.XUlIXالحلين آ/م، والتاريخ انمرفة )١( 
أخته.هي وحفصة . XX\/XXعساكر ابن مختصر )٢( 
.٢٤٢الأم ؛/؛اآ^اريخ الخلاء ص )٣( 
ا٢٢٦/٢٢اكر عابن مختمر  MAlwّعد ابن )٤( 
؟٢٢٦/٢٢اكر ممابن مخمر /S/AM ذ ابن )ه( 

ا٢V٣/٢الحلية )٦( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المحدمن م  ٢٠٤

شأنما فقال: أمه، عند وهو محمد، على رجل )لحل قال؛ عون ابن وعن 
ك(ره.محي كان إذا يكون هكذا ولكن لا، مالوا: شيئا؟ أنئثكي سد، 
ورمه:

يطيق)وأينا هلابة: أبو قال ال: فأيوب عن زيد، بن حماد عن ** 
الشنان(١٢،.حد مثل يركن، محمد إ محمد؟ يطيق ما 

الشيفا(ر'اا.حد مثل يرأكئ، محمد ركان عون؛ ابن وقال 

زمانه؛أهل أويع إلى يطر أو تزة رمن المزني؛ اه عد تكربن وقال 
منه(.أويع هو من أدزئنا ما قواه سيرين، بن محمد إلى هنتنفلز 

أدركنامن أرنع إلى ينفلر أن >ْ رمن قال؛ - أيضا - بكر عن رواية ومح، 
تأوما(ز؛ا.الحلال ينع كان فإئه مترين، ابن إلى فاينذلز زماننا؛ في 

أويغولا المحن، من أفضل أحدأ رأيت رما ان: حقبن هشام وهال 
ا•مّثريزار ابن من 

كنترلو يقول؛ كان أيه زياد ن العلاء عن ان، حئبن ام هشوعن 
وصلاهمطرفح، وصواب، سيرين، ابن وونع ن، المحقمة لتمنيت متمنيا 
يشار(ص.بن مشلم 

Mofrالصفوة صمة ، YUY"/Tالحالية )١( 
والتاريخالمرنة ا/\ا<، الكسر التاريخ ، Y-'Uaرقم  ٨٧٦لأحمد العلل ، m/Uّعد ابن )٢( 

U/Y ،،الحلية ؛nv/Y ، بغداد تاريخrrwlo.
m/U.معد ابن )٣( 
.YYY'/YYعاكر ابن مختمر ، YIYZYالحلية )٤( 
• YAY"ص الدمثقي، زرعة أبي تاريخ )٥( 
٠٦١— آ/*آ" والتاريح المعرفة )٦( 



٢• ه ٠ سرص بذ نغتد - ٢

شيءفي شي أن يرين مبن محمد )ئرك حئان: بن هشام قال  ٠٠
ئزكه،تجارته في شيء في ارتاب فإذا يئجز، وكان قال؛ باسا، به يرون ما 

التجاره(راا.ترك حتى 

قال:أنه مترين بن محمد أهل بعض عن ان، حشبن هشام وروى 
ا.محمدأ(ر يعني؛ نشا؛ مند تركه، إلا شيء رابه )ما 

ربحعلى فيه فاشرف ببما، اشترى رأنه سيرين؛ ابن عن هشام، عن  ٠٠
.٢٣١^(هو ما والله هشام: قال فتركه. شيء، منه قلبه في فعزض ألفا، ثمانين 

ربحسيرين ابى ئزك رلقد قال؛ يحيى بن الشري عن صئرة، وروى 
يقول:التئمي ئليمان معث فري؛ التسقال ذ-ئه. شيء في ألفا أربعين 

العلماء(ر؛ا.من أحد فيه يختلقا ما ثيء في تركه لقد 
بنمحمد رئزك يقول: حثان بن هشام ممعنا عامر: بن معيل وقال 

ا.بأّا(ر اليوم به يرون ما شيء في درهم ألم، أربعين سيرين 
البر،أشتري أن أريد وأنا الكوفة )قدمت، مهران: بن متمون قال  ٠٠
إذافجعل اومته، قبالكوفة، يومئذ وهو يرين، سبن محمد فأتستا 
ذللئ،هثعيد نعم، فأقول؛ رصيث،؟ هل قال؛ التز أصناف من صنفا باعني 

يقول؛ثم بيعنا، على فئشهدهما رجلين يدعو ئم مؤاُتا، ثلاث علي 
فلماالحجاحية. الدراهم بهده سع ولا يشترى لا وكان متاعك. انقن 

.nY-ZYYعساكر ابن مختصر ، m/aبغداد -اريح )١( 
Y) ) ّعد ابنMU/y  عام ابن مخمرYYir/YY.

 )Y■( الحك سعد ابنYYY/Y ، الصفوة صفةMilT
ما\م.عام مخمرابن •Y/£؛Y، الصفوة صفة ، Y1Y/Yالحالين ، Yi/Yوالتاريخ انمرنة )٤( 
.YY-VYYاد عابن مخمر , Milrالصفوة صفة  ١٦٧٦والتاريخ المرية )0( 



الهجريالثاني القرن غي الفقهاء المعدس لمي 

حتىاشتريته، إلا عنده أحده حاجتي من شيثأ ئركث ما ززغه، رأت 
اوز(ص.لقائم، 

يذكريرين مسابن )كان قال: القهلان مروخ بن الرحمن عبد وحدمث، 
اختكت(رى.إذا تنقص لا م أوزانه، 

أوزائف درهم عنده وقع إذا سيرين ابن ركان عون؛ بن الله عبد وقال 
ا.وريوذ،(ر ئتوهة حمسمئة وعنده مايت،، يوم ذمارت، به، يشتر لم نتوق؛ 

ورنهمالأ لف، امتإذا كان يرين مبن محمد رأن عون: ابن وعن 
محمد:قال إليه• دفعه م ثالوزن، بذلك، ورنه قصاه فإذا وحتمه، بشيء 

وينقص(ر؛ا•يزيد الوزن 

منازليرين ملابن )كان قال؛ عون ابن عن زيد، بن حماد وروى 
الشهررأمن جاء إذا قال: ذللثج؟ في له فقين الدمة، أهل من إلا يكريها لا 

اإما(رْا.ئأزؤخ أن وأي زغئه، 

وسببه:وكيه، اثد۶٠٠ اثديى 

رئتااشترى أئه الدين في سيرين ابن حبس يب كان المدائني: قال 
فيكات أرة الففقال: فارة، ه منزى في فوحد م، درهألم، بأربعين 

ثلاثينمد بشيء رحلا عئزُتؤ يقول: وكان كله. الزيت، فصب، المعصرة، 
به(رفابتلى بالفقر، رحلا عثر أته يرون وكانوا به. عومت، أحسثنى سنة، 

م/سعساكر ابن مختصر ، Y'Y/Uمعد ابن )١( 
 )Y( اكر عابن مخمر معين ابن يTrYY؛/.
له.قيمه لا الذي البهزج الزيف، الال.راهم: عن والئتوق . Y.Y/Uمعد ابن )٣( 
.Y«\/Uمعد ابن )٤( 
.YWYالحلة )ه( 

• YY^'/YYماكر ابن مختصر ، ١٣٩/٧المقفلم ، YYo/aبغداد تاريخ )٦( 



٢٠٧إ"ييربى ئ نثمد - ٢

الدينسبب عن الأنصاري اض عبد بن محمد )مألت سعد: ابن وقال 
طعامااشترى كان فقال: له؟ حسش حين يرين سبن محمل ركب الذي 

أوفتركه كرهه، بثيء الطعام أصل عن فاختر درهم، ألف بأربعين 
حبهالذي وكان امرأة، حبسته به هحتس عليه، المال وبقى به، تصدق 

مالكبنالمذ0ص.

بنلم مبن اش عبد بن الحميد عبد حيكا أنس: بن لريش **قال 
كانإذا الئجان: له قال الئجن، في سيرين ابن حبس )لما قال: يشار، 
واه،لا سيرين: ابن فقال قتعان، أصبحث فإذا أهالك، إلى فاذهب اللين 

الملطان(ص.خيانة عر أعينك لا 
توئيمالك بن أنس رأ0 سيرين: بن محمد عن حشان، بن هشام عن 
يغشلهأن أنس وأوصى قال: عليه، ذين فى محبوس يرين سبن ومحمد 
الئجن،من فأنمج فيه، فتكلم يزيد، بن عمر ه لهخلم قال: محمد، 

يزلنفلم قال: فيه، عاد حتى الجن إلى محمد رجع ثم قال: له، فغث
•مات( حتى يزيد بن عمر لأل يسكرها سيرين بن محمد 

الأمير،انثادئا قد قالوا: محبوس، )أنا قال: سيرين ابن أن رواية وفى 
لهقاذف الحي، له الذي خنتني إئما يحتئني، لم الأمير إف قال: لك، قاذف 

فغئله(رفخرج الحي، صاحب له 

ابنعد أحرى رواة وانظر: ماكر ابن مختصر اJتفلم  MAlvذ ابن )١( 
MMvمعد 

اكرعابن مختمر ، rrUoبغداد تاريخ )٢( 
بنوعمر  Mi/Tالصفوة صفة ، YYU/Tالخلية ، ٢١٥رقم لأحمد العلل ، Y0/Uمعد ابن )٣( 

مروان.بني أيام في المقدسن الروسأء الثتجعان أحد يزيد: 



Y-A الهجريالثاني المرن غي الفقهاء العدتؤن لمب

والأمراء:اتمكام «ع 

عندأصلت أحدأ رأيت )ما قال: ام هشعن عامر، بن عيد حمروى 
سيرين(راابن محمد من نلطان 

والخنسيرين ابن إلى قثيرة ابن )بعث قال؛ مرزوق بن جعفر عن 
مدرأيت ماذا بكر، أبا يا محيرين: لابن فقال عليه، مدحالوا قال: والشعبي، 

بمنكبه،أحيه ابن معمزه قال: فاشيا. ظلما رأيت، قال: بابنا؟ من ثربث 
إرفأرسل ك، و\ل إنما تأل، لت إنك فقال: سيرين ابذ إليه فالمفت 
بألفين،الثحى ؤإلى آلاف، بثلاثة سيرين ابن ؤإلى آلاف، بأربعة الحسن 

ياحدها(أأآا.فلم سيرين ابن فأما 

منعكما سيرين: بن لمحمد رملت قال: الصلت، أبي بن جعفر وعن 
إثماهدا، يا أو: الة،، د عبأبا يا لي: فقال ال: قهبيرة؟ ابن من ئقيل أل 

أنلي بمغي، فا بي؛ ظى كما كنث ولئن بي، يقلنه كان حير على أعطاني 
ألأيجوزليأنأنل^لنالخري ظن؛ كما أكن لم ؤإن أثل، 

ابنإلمحا محرة ابن )أرسل قال؛ عون ابن عن سلمة، أبتم، بن رجاء عن 
والقلمترئهم قال: مضرك؟ أهل تركت كيف له: فقال فأتاه، مسيرين، 

ءكر0عنها، يسأل مهالة أنها رأى محمدأ كأن عون؛ ابن قال فااس، فيهم 
أذنمحيا("'.

•٠٢١٨*عتن ابن تاريخ )١( 
امي،الشالفزاري مرة بن ضر م: مرة وابن . ٢٤٦- ■r/؛،؛Y الصنوة صفة ، ٢٦٨٨الحين )٢( 

الترامن•أمز 
.٢٤٦/٣الصفوة صفة )٣( 

مرة.بن عمر ترحمة ني  ١٦١/١٩اكر حمابن مختمر آ/إآآ، الحالين آ/أآ، والتاريخ المعرفة )٤( 





٢ ١ M الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن

أرى)إيي سيرين؛ابن وقال قال؛ زوجته(• يعني؛ الق؛ همد أم إلا بمقؤ ولا 
عنها(أبصري فاصرف لي، تحث لا أنها فاعرف المنام، في المرأة 

عنر-ءممت، يقول: سيرين بن محمد معن، معمرو: بن محمد وقال 
بثحتثة(رآلرحلا كنث أن بعد شمي 

إحوانه،من أحل بموت أحبر إذا سيرين ابل )كان قال؛ أيوب عن *ء 
ا.ر أركانه( من ركن أو أعضائه من عفو منه تمط كأئه 

منك،نلنا قد إئا فقالوا: محمد، إلى ناش رجاء قال؛ عون ابن وعن 
ءاوكم(رى.انلأ خزمه شيئا لكم أحد لا فقال: حد، في فابملتا 

أفنرما قال: سيرين بن محمد عن أيوب،، عن زيد، بن حئاد وروى 
المشيحث، وعمر، بكر أبا ينممتش رجلا' 

اثرويا:تعبيره 

هذافي وله ذللث،، في إماما' الرؤيا، بتعبير مشهورا سيرين ابن كان 
؛،ر غيره إليه وئب الرؤيا((، تحبير ١١كتاب، عته وأثر ذكرها، يهلول عجايِح 

المرحمة.لجوانس، إتماما المابح؛ هذا فى عنه حاء مما بهلرف وثجتزئ 

النوم،في، وعليه نيا عر الني يوسئث ررأيث سيرين؛ ابن قال 
ارحمابن مختصر 0ا\-ص بغداد تاريخ )١( 
Y) ) ّعد ابن ،Y'؛/U ،؛،_،(.إلى )عمقت( كلمة فيه وتصحفت■(
Y■) ) عام ابن مخمر آ/بمه، والتاريخ المرفه.YYU/YY

YYO/YY.عاكر ابن مختصر ، YIY^/Yالحلية ، Y>'/Uمعد ابن )٤( 
غرب.حن حديث، هذا وقال: ، ٣٦٨٥حدث ْ/هاأ الترمذي أخرجه )٥( 
والتصوفء:)رالسامد الرابع الجزء - الأول المجلد لمزكين، التربي التراث ناييح انفلر؛ )٦( 

.-٩٨٩٩ص



٢١١ه سدبذطوين - ٢

فأصبتفيه، هممو ففتحته، فاك، افتح قال: ؛، jJjJlتعبيز غلمني له: فقلت 
الؤؤيا(ص.أعثر أنا ^١ 

زويا،عن الحسن نسأل رجل )جاء قال؛ ثوذبا ابن عن صمرة، وحدث 
يعةوب(رآا.1آل من كانه الزويا نعثر الذي سيرين ابى ذاك قريبا، أحطأيث، فقال: 

فيرأيت سترين؛ لابن رجل رقال قال؛ معمر عن الرزاق، عبد روى ** 
ورأيتذحلث، مما أعفلم منها فخرجت، لؤلؤ0، التمثت ه حمامالمنام 
ورأستادحلث، مما أصغز ا منهوحرجث لولوة، المممث أحرى حمامة 
محيرين:ابن قال سواء. دخلت مئالمأ فخرحت ]ؤ}و0,( التقمت أحرى حمامة 

الخنفهو دخلت، مما أعفلم فخرجت اللؤلؤة التقمت التي الحمامة أما 
دخلث،مما أصغز ت، خرجالتي وأما بمنهلقه• ييجودْ الحدسثإ مغ ي

التيوأما منه. وينقص فيه فيشك الحديث، مع ن سيرين بن محمد فذاك 
الناس(ر"'أا.أحفعل قتادة فذاك دخلث؛ كما خرجث 

انأجالس )كنت قال؛ المروري لم مبن افُ عبد عن المبارك، ابن وروى 
النائمنرى فيما فرأبت، الإباصثة، من قوما وحالث مجالسته، فتركث محيرين، 

ذللث،،له فذكرت( سيرين، ابن فأتيت( س، النبي جنانه يحملون( قوم مع كاني 
ه(ر؛ا؟إبمحمد به حاء ما يدفنوا أنا يريدون( أقواما حالت، للث(، ما فقال؛ 

رأيتقال؛ سترين، ابن علك، رجل )قهم، قال؛ حشان بن هشام وعن 
له:فقال الماء. وبقي القدح فانكثر ماء، فيه زجاج من فذحا بيدي كأن 

ا/آ"اا.الذم( نيران، )١( 

.orlrالقضاة أمحار وانثلر آآ/ا'آآ، اكر عابن مختصر )٢( 
صابن مختمر ، ٢٣٩٥رقم  TSahلأحمد الطل )•٢( 
.YY-vmام حماش مختمر )٤( 



الهجريالثاني الترن في الفقهاء انمعدتؤن ٠  ٢١٢

،Ljjjlعلك أقش اض، بحاو الرحل: له فقال شيئا. نز لم فإنك اف، اتق 
محنعلي فلتس كدب، س إئه محيرين: ابن له فقال شيئا؟! ئز لم وتقول: 

ولدها.ويبقى وتموت، اه,رأئالئ،، يتتلد هدا، رأيث كنث ؤاف شيء؛ كذبه 
قالعترها. وقد ال؛ قالرؤيا. هده رأسثا ما واش الرجل؛ قال حرج فلما 

ومائت،غلأمأ، ه امرأئولدت حتى قليل، غير الوجد ليث فما هشام• 
الغلأم(رن•وفي 

وجاريهكأيي، رأيث إئي فقال؛ سرين، ابن إلى رجل )وجاء هشام؛ قال 
يخم،محيرين؛ ابن له فقال قال: سمكة. محير من قصعة في نأكل سوداء لي 

لهفهتأ قال: نعم. قال: منزلك؟ إلى وتدعوني طعاما لي ئهتئ أن عليلث، 
قال:ممثشئة، وداء مله جاريه إذا المائدة، وصغت، فلما وذعاه، طعاما، 

فإذاقال: لا، قال: شيئا؟ هدْ جاريتك من أصيث هل محيرين: ابن له فقال 
فأدحلهابيدها، قاحل. المحيع، فأذحالها بيدها، قحان. القصعه، وصعت 

كانالذي هذا يرين: سابن قال إ واش! رجل بكر، أبا يا فصاخ: المحيع، 
مئالث،فيأغلالث،(رمب

الجوزاءكأن رأيت فقال؛ محيرين، ابن رنثل قال؛ حمص بن مغيرة عن 
ا.مني(ر أرخ وهو أبُه، نم قتلي، يموت المحس هذا فقال: الثزيا، تقدمت 
فقال:رجل فأتاْ يرين، سابن عند )كتث قال: دينار بن حالي عن  ٠٠

فوجديئ،مثقبان، لها بلبلة من رُس، أثكأئي المنام في رأيت بكر، أبا يا 

.Yl*Y/nماكر ابن مختمر )١( 

 )Y( ماكر ابن مختمرYY-Y/YY.

 )Y"( 1والتاريخ \كووذة/Y ،ماكر ابن مختمر ؛YITY/YY ، ْالحلين ئي وبمحوYUU/Y .ومحقت
عساكر-ابن مختصر في )مكي(، ار رملي( كلمة 





٢١٤  M المعوتؤنtL4_Jl  الهجريالثاني ااقرن مي

تعرل،رجل أنث قال؛ ست. لا أرصا أحرث كائي رأيت سيرين؛ لابن 
ءنامأتك(ص.

عنده،وأئ سيرين ابن إلى رجل )حاء قال؛ ان حثبن هشام عن  ٠٠
اثقسترين؛ ابن له فقال ذهب• من تاج رأسي على كائي رأيث إئي فقال؛ 

فماقال: تأتيه. أن يريد وهو بصنم، ذهن، وقد عربة، أرض في أباك فإل اش 
يدكرأبيه من كتابأ فأحرخ حجزته، في ندْ ألحل حتى الكلام، الرجل راده 

إليه(.بالإتيان ويأمر عربة، أرض في وأنه بصره، ذهاب فيه 

وهوثوبي أنيئ كأئي المنام في رأيث سترين؛ لابن رجل ورقال 
لابنرجل ال وققال؛ لأخيك. محارم رجل أنث ال؛ قينمى. لا 

ئمحررجل أنت قال؛ والأرض• الماء بين أطيز كار رأيك سيرين؛ 
اكنى(ص.

حاءةإذ ميرين، بن محمد عند حالما ركنت، قال: ئجيح بن ئمام وعن 
قنثم،ياسمينه، عالي ماء المن تزد ءلائرأ أف الليلة رأيت إئي فقال؛ رجل 
العلماع.قئص هن.ا سيرين؛ ابن فقال الماء. في دخل حتى ظاز نم منها، 

ومكحولمحيرين وابن الحسن مات حتى نة التللث، تمض فلم نمام: قال 
الة(لم.تلك ماتوا بالأفاق، اساء من وسئة 

ظنثوروبيده مزبلة، على واقفا عزيانآ رجلا رأيت فقال؛ رجل ورأتاْ 
إلاهدا زماننا في الرؤيا هدْ ئضلح لا يرين: سابى له فقال به. يقرب 

لألتعم؛ فقال: رأيت، الذي واش هو الحي فقال: التضري. للحن 
.YUA/Yالحلية )١( 

 )Y( الحلية ش سيم ر أحرحهماYUA/Y.
.»'آااه« أرجحهاسنة أقوال، مكحول وفاة وفي العلم بيان جامع )٣( 



٢١٥إ*بيئيي بذ نتقد - ٣

والهلنثورعنها، تجزئه وعزيه: ه، رحليتحت، جعلها وقد الدنيا، المزبلة: 
ا.الناس(ر آذاف بها بقفأ الش المواعظ هي به؛ يقرب 

رجلأنت له؛ فقال الحمأْ. في \ذلوذؤ0 أرى كأئي )رأيت آحر: له وقال 
ده(رأآ؛.ينتفغ لا وْس أهله غير عند والعلم القرآن ئضغ 

وذك«ه:قواته أص 

حيرأ،بمد تعالى اه أراد رإذا ال؛ نسيرين ابن عن ميب، عن  ٠٠
٠.وننهاه(أ يامره عنه من واعذلا له جعل 

،يكتمكلامه أل يتكلع ذي النعلن )لم محمد: قال ن: عه ايء', ال قو 
ءله؛لقدقئه(ن.

الماسأكثز ؤإف مشغول، الخقائين عن رالي قال: سيرين ابن وعن 
الاس(رْ/لخنايا ذكرأ أكثرهم محناا 

ا.حتزه(ل وتكئم ئحلم، ما أسوأ منه ثدثز أف لأحيك رفلم وقال: 
بماأحاك يكرم رلأ يقول؛ يرين حمبن محمد كان قال: أيوب عن  ٠٠

يثؤنك(سم.

٧٢ْ/٩.والهاية ابما;ة )١( 

بم/ه'اآ.والهاية الدايث )٢( 

.YYA/YYمماكر ابن مخمر الحلية )٣( 

A<\U/Uسعد ابن )٤( 
اينصاكرأآ/آآآ.مختصر ر0( 

Mo/rالصنوة صفة )٦( 

الحلية)٧( 



الهجريالثاني القرن قي الفقهاء المحوثؤن ،  ٢١٦

معهمليس )ثلاثه يقول؛ يرين مبن محمل سمعت عون: ابن وقال 
الرنب(لا؛.ومجانه الأذى، وا5م، الأدب، حس عزبة؛ 

له:فقاو1، — هرم يح شوهو — عهنارد أبي ابن لقيت الأصمعي: وقال 
بنمحمد أن أبى، حيفي قال: يرين؟ مابن عن أبيك عن حفظت ما 

تنفلرأنث تكون امرأة ثنكح ولا يدك، في تنظر امرأة )ائكح له: قال سيرين 
شدءا(ا"•

عار«م:

وروىوسألهم، متهم، فمع الصحابة، من حماعة سيرين ابن أدرك 
أحدوكان غريرا، علما فوعى التابعين، كبار من طائفة عن وأحد عنهم، 
فييشدد ممن ورعا، جليلا فميها عاليا، رفيعا نبتا، محدثا العلم، أوعية 

عنالممتيس في سموا الدين وهوأحد بحروفه. الحديثر ويؤدي الرواية، 
قيالشديد الممحري ْع الرواة، عن ألوا ومناد، بالإسواهتموا الرحال، 

والفتوى.التحديث، 

اسم:طلبه 

عنعمر ابن ألت )م—قال،؛ سيرين بن محمد عن عون، ابن عن  ٠٠
بعده،من والمسلمون ه، الق ود رم صحى قال: هي؟ أواجه الصخايا 
الشنه(رى.به وحزت 

.TU-،/Tالحلية )١( 
.noirالحلية )٢( 

والتعليق ١٦٢٤حدث -  r\W/Tالأصول جامع وانفلر ، ٣١٢٤حديث ماجه: ابن أحرجه )٣( 
ماجه.ابن سنن تحقيق في الأرنووط شعيب وحسنه عليه• 



٢١٧ؤ بن'؛؛ريي سد - ٣

هنلأنس: رقلت قال: يرين حمبن محمد عن الئحسائ، أيوب عن 
ا.ر نسرأ( الزكؤع بعد نعم، قال: الصتح؟ صلاة قي ه اش رمول، ئثث 

تبيعلا تقال: )كان قال: سيرين بن محمد عن علقمة، بن ملمة عن 
أويبيعوا أل ئهيئم فقلت؛ ماللث،، بن أنس هلقيت محمد: قال لباد، حاصر 
وصدى،محمل: قال لهم• ؤثؤع أو لهم، نبيع أن لهثغ—ا قال؛ لهم؟ تبتاعوا 

حامعة(رى.كلمة إلها 

منيحيض سة عشرين رمكشث قال،؛ ثرين مابن عن أيوب، عن 
يراجعها،أف يأمر حاب—ص، وهي ثلاثا امرأثه طلق عمر ابن أل أنجم؛ لا 

بنيونس علاب أبا لمت، حتى الحديث،، أعرفثا ولا ألهمهم، لا فجعلت، 
محللقأئه فحدثه عمر، ابى سأل أئه فحلقني قنت، ذا وكال الثاهلي، جبير 

عليه؟أهحسثت قلث: قال: نزحعها، أن محأمز حايقس، وهى تطليقه امرأثه 
وانثخقت(ره.تجز إن أو لمه، قال: 

الئلمانئغبيدة مع صلاة رصليث قال: يرين سبن محمد عن  ٠٠
ولبنبخبز به أتي فيما فأتى بنداء، ا دعصلاته قصي فلما بالمدائن، 

حديثداود: وأبو ، ٢٩٨رنم  ٦٧٧حدث لم: وم•١، ١. حدث  ٤٨٩٨الفتح الخاوي: احرحه )١( 
ملم.لففل. وهدا ، ١١٨٤حديث ماجه: وابن آ/'آأ، واكار ، ١٤٤٤

نيالحافنل قاله صحيحه؛ ني عوانة أبو ووصله ، ٢١٦•الحديث، قل مختصرأ: الخاري ملته )٢( 
• ٣٤٤•الحديث ءم_، داود: أبي سن وانظر التعيقء و|لتغاوق .، TVT/iرالفتح! 

^١،رنم  ١١٤١^حدين، لم، مصحيح انظر: الملم، واللفغل ته، والوأحمد، ماللثظ، أحرجه )٣( 
تال،. ٠٢٠١الحديث، رح ن ٣٥١ِ الفتح ، ٠٧٦١حدث ه.آ ِ ٧/..٦ الأصول جامع 

عنهأنيرتفع معناْ: واتئحمقء: عجز إن أو فنة، قال: عليه؟ أئنسبت، ^،: Jiii)توله النووي: 
يمتنعولا تمح، نعم وتقديره: إنكار، امتفهام وهو تحمق؟! وامعجز ؤإن الطلاق 

والقاتلالأحمق، بغز ونغل الرجعة عن عجز إل أي القاصي: نال وحماتته. لعجزه احتسابها 
.٣٢٦/٥لم مشرح العيية(. بلفظ الضمير وآعاذ القمة، صاحِح عمر ابن هو الكلام لهدا 



*>^،٠١١الثاني >^! ٥١١في الفقهاء المعدمن م  ٢١٨
•-ج

عبيدةقام نم العصر، حصرت حتى حيفنا نم معه، وأكلنا فاكل ومحمن، 
معهأكل مض أحد ولا هو لا يتوصأ، لم العصر بنا صلى ثم وأقام، فأين 
الصلأتين(راا.بين فيما 

عبيدةُ )كنت قال؛ مثرين بن محمد عن عتتق، بن يحيى عن 
فأماله(لى.بأطراف، 

منك؟أس—مع ما أكتب لعبيدة: )هالث قال: محمد عن غون، ابن عن 
لأ(سم.قال: علئ؟ تقرؤْ بكثام ضء' قلت: لا. قال: 

ممل.حديثا كتبت ما )واف عون: ابن لي قال قال: أنس بن ئريش عن 
ممل(ر؛؛.حديثا كتت ما واف لا مسرين: ابن قال عون: ابن قال 

لاقخدتكتابا، متخذأ كنت رلو يقول: محمدأ ّمعتا عون: ابن وقال 
.(مالمؤ رسائل 

كانمثرين بن محمد )أف عتيق؛ بن يحنى عن زيد، بن حماد وروى 
مخاْ(لأااحففله فإذا الحديث،، يكتب أن ناما يرى لا 

إلىفقعدمت، الكوفة، رقدمث قال: سيرين ابن عن أيودِح، عن  ٠٠
حاءهإذا الرجز فكان تقضي، امحين أعلمهم أئه أرى وأنا مريح، 

عميدة،فاتيت، عبيدة. عنها لوا مقال: يدرى؛ لا الشيء عن أله ي

.١٨٢الأمان؛/ومات ، ٣٣٢-  ٣٣١؛،/بغداد تاريخ )١( 
.٨٧١١العلم بيان جامع ، ٢٦٧٣رنم  ٣٧٠، ١٦٠٩رنم  uaAلأحمد العلل )٢( 
العلمبيان جامع ، 0٤٦أ، ص العلم، تمد ، ٤٧حديث.\/rr\ الدارس سن )٣( 
.٤٧٤حديث،  ١٣٣٨الدارس ض )٤( 
.٤٠٧حدين، \ T\I\الدارس من  Milvّعد ابن )ه( 
.١٩٥_ ١٩٤/٧ّعدابن )١( 



٢١٩إس؛رين نغندئ - ٢

يدرىلا ء ني في أتي إذا فلكن أممههم، أنه أرى وأنا إليه، فجلت 
علمْة(رآا.تلوا قال: هو؛ ما 

حلفهولكبي الكوفة رقدمت قال: يرين حمابن عن أشعث، عن 
؛.٢١كثير( يومئذ ه اظه رمول وأصحاب عفليمه، 

مالك،بن أنس مولى كر، أبو سترين بن رمحمد التحاري: قال 
الكوفةويحد الربير، ابن فثمع الزبير، ابن زمن حج البصري، الأنصاري 

ئابت(رص•بن زيد وسمع حثتم، بن والربثع غلمثة مع ف
أزوىين )وص سيرين؛ ابن ترجمة في العجلي اض عد بن أحمد وقال 

ا.اه(ر عبد أصحاب من بالكوفين تائب ؤإئما وعتيدة، ثريح عن النامن 
إفثريحا؛ اش ريرحم يقول؛ سيرين ابن سمعغ يحيى؛ بن التري قال 

مج4سي(رْا.لثدني كان 
الأحكامفي جما علما القاصي ريح ث عن يرين سابن حمل قلث: 

الاسرأا•بين والقضاء 

الأريس،التاحر كبصر بالعلم محمد بصر ركان عون: ابن ال ق
بتجارته(لبر

••؛.،TY-n/Yالقضاة أخبار )١( 
القضاةأحبار )٢( 
.٥٢١.  ST-/Yممن ابن ض وانظر الأوسط التاريخ )٣( 
•تهع الجليل الصحابي معود ابن هو اه وعبد . ٤٠٥ص الثقات، )٤( 
 )o( (,محمدا يعني — أؤنم )كان زيادْ؛ وفته ٣^٦٦ والتاؤيخ المعرفة ي/؛ها، صعد ابن_
.٣٨١- _T القضاة أحبار انثلر: )٦( 
.TYY/YYعاكر ابن مختصر ، YA*/Uوالتعديل الجرح آ/اآه، معين ابن تاريخ )٧( 



الهجرىالثاني المرن في الفقهاء المحديؤن ف•٢٢

اتهامدث:

منالحس أدرك كم حسان؛ بن لهشام )قلت عياصن؛ بن المصيل قال 
نلأثين(أا؛.قال؛ سيرين؟ فابى قلت؛ ومئة. عشرين قال؛ ه؟ النبي أصحاب 

عن؛حدث 

أبيبن علي بن والخن البجيي، اه همد بن وجندب مالك، بن أنن 
الصبي،ر عامبن وت—لمان ثابت، بن وزيد حديج، بن ورافع طالب، 

بناه وعبد عثاس، بن اش وعبد الربير، بن اش وعبد جندب، بن وتمرة 
النفقي،اض العأبي بن وعثمان الحطمي، د يزببن اش وهمد عمر، 
أبيبن ومعاوية الخزاعي، حصين بن وعئران القاني، حاتم بن وعدي 

الأنصاري،قتادة وأبي ١^•^، معيل• وأبي الثفبي، بتكرْ وأبي، ٌفياذ،، 
الصحابة.من وطائفة الأنصارية، عطتة وأم هريرة، وأبي 

ءن؛وروى 

بنوحميد ّ—ترين، بن يحيى ه وأحيبئرين، بن تجد ه أحي
القاصي،وثريح حثت—٠٢، بن والربيع الجني—ري، الرحمن همد 

بنالرحمن وهمد عبيك، بن اش وهمد الغفيلي، مح، بن اش وهمد 
وعبيدةالقص، بكرْ أبى بن الرحمن وعبد الأنصاري، عود مبن بثر 

بنوقيس قيس، بن وعلقمة هماس، ابن مولى ومخرمة الئلمائ، 
ورالرياجي، العالية ور جبتر، بن ويونس ينار، بن ومسلم عباد، 

بنمتروق امرأة وفمير سيرين، بنت حمصة وأخته الئلمى، العجماء 
الئابعين•من وحلق الأجدع، 

آآ/'آآ.عساكر ابن مختصر )١( 



٢٢١ؤؤ سيديذ سدئ - ٢

عنه؛وروى 

الملك،عبد بن وأشعث توار، بن وأشعث الصثعئ، عنيد بن أسماء 
الشهيد،بن وخب حازم، بن وجرير البمانن، وثابت التشانتي، وأيوب 
علممة،بن وتلمة يحيى، بن والثري هند، أبي بن وداود الحداء، وحالي 

ثترمة،بن افه وعبد الئعتي، وعامر الأحول، وعاصم التئمي، وناليمان 
بنزيد بن وعلى الأوزاعى، عمرو بن الرحمن وعبد عون، بن اه وعبد 

حاليبن وهرة ادة، وقتالقيان، وغال-، الأعرابئ، وغوف، حدعان، 
منمون،بن ومهدى زاذان، بن ومنصور دينار، بن وماللئ، الثدومي، 

ثري،التنإبراهيم بن ويزيد عيين،، بن ويحيى ان، حقبن وهشام 
سواهم.وحماعه الزا-سئ، هلال وأبو عبيد، بن ويونس 

كلها.الشنة دواوين في وحديثه 

اثصحابة:بمص من سماعه فئ اثقول 

أبايلي ولم شيئا، عائشة من يرين مابن يسمع )لم حاتم: أبو ال ق— 
أعلمولا بالبصرة، وهذا بالشام ذاك الدرداء، أبي من سمع أظنه ولا ذز، 

مرتل(^؛.عخزة بن كغب عن سيرين وابن نززة، أبي من سمع 
أحمد؛قال شيئا. عباس ابن من يمع رلم وأحمد: المديني ابن ال ق_ 
ءباسا*ابن عن ئبمث يقول؛ كلها 

عنا وثئت،ر محمد: قال شيء )كن قال؛ الحداء حالي عن شعبة، وعن 
ا.بالكوفة(أ المحثار أتام نقيه عكرمة، من سمعه إئما عباس؛ ابن 

٠٣٢٤ص التحصيل، جامع ، ١٨٨-  ١٨٧ص المراسل، )١( 
تصحيفا.وهر )يثبت(،  t'Wo/'Xالدمشقي زرعة أبي تاريخ في )٢( 
لأحمدالعلل ، ٠٢١آ/'به، ممن ابن نائح  Mllvمعد ابن عباس: ابن من سماعه ني انئلر )٣( 



الهجرىالثاني القرن في الغقهاء المّعوذون ف٢٢٢

•اتم^ والشوالترمذي اليخاري عند عيامحى ابن عن حدبه للت؛ 

عننبئت يمول: سيرين ابن بأن ممليلهم شاكر أحمد العلامة رد وقد 
يمعولم عكرمة من سمعها إنما عباس ابن عن أحاديثه وأن عباس، ابن 
به،الجزم على دليل ولا بتعليل، ليس )هذا فقال؛ نيئا، هماس ابن من 

خلافه.يتبين حتى السماع على فهو ء؛لويلأ، هماس ابن عاصر سيرين فابن 
■ماس(لاا•ابن عن روايته الأئمة صحح وقد 

منمحمد يحدث من عن حشان: بن لهشام أمي )قالت شعبة: ال ق- 
منهم؟وسمم قاك: هريرة. وأبى عمر، ابن عن قال: ؟ ه النبي أصحاب، 

نعم(لأ؛بقالء 

عمر،وابن هريرة، أبي من رم—مع وأحمل: القديني ابن ال وق
وأسزأرموجندب، 

نابتا*بن زيد سمع البخاري: ال ق- 

.٢٤١٥١٧قد أئه إلا منه، سمع لم المديني: ابن شيخه وقال 

منم—ثرين ابن مع ي)لم قال؛ الدارمحي همن العلائي نفل و- 
حصين(رْا•بن عئران 

بغدادتاريخ ، ٦٨٥- Y/؛U الدمثمي زرعة أبي -اريخ ، ٣٠٢٦رقم  orth، ١١٢٣قم ر =
iTYllo ^٣٢٤ص التحميل، جامع ، ١٨٧-  ١٨٦ص ، ١٠٢١.

,١٨٥٢الحديث أحمد ند م)١( 
Mrfwسد ابن )٢( 
,XTi/oبغاواد تاريخ ، ٦٠/٢والتاريخ المعرفة )٣( 
والتاريخآ/*آ.المعرفة الأوطا/آ•؛، التاريخ )٤( 
.٣٢٤ص التحميل، جامع )٥( 



٢٢٢إ آ-سنبرامحين 

حصين(ااا.بن عمران من )سمع وأحمد: معين بن يحيى وقال 

مريرة؛أبي عى حديثه 

بنسعيد الئة: هؤلاء هريرة أبي رأصحاب المدنير: بن علي قال  ٠٠
يرين،مبنر ومحمد صالح، و وأبوالأعرج، سلمة، وأبو الئسيب، 
أحرفا(ُأآ/إلا حديثهم حديثه يثبه منته بن، همام وكان وطاووس، 

أبىفى سيرين، بنر محمد يقول: أبى، رممعتا أحمد: بن، اش عبد قال 
سيرين،بن، محمد قال: دكوان؟ صالح فأبو قلث: أحد. عليه يقدم لا هريرة 

بن،عيد مقالت: أحدأ. عاليه أقدم لا منه، أكبز صالح وأبو - فوقه عني ي- 
٠.ر سالمة( أبى من، أكبر سعيد بهما، حنثالئ، حميعا قال: المنب،؟ 

بالمدينة('؛؛.هريرة أبي، من، سيرين، بن، محمد رمحمع أحمد: قال 
قال؛عون ابن، عن، أحضر، بن، سليم حل.ثنا حرب،: بن، سليمان قال  ٠٠

.السي ارأن أحايين،: ثلاثة إلا هريرة أبي، حدين، من، يرفع لا محمد ركان 
أنملي،افه، ول رّيا فقال: رحل ور)قام اء((، الحنصلاتي إحدى صلى 
الرحالاوزرافتخر ثوبين،،(، يجد 'كلماكم أو ال: فقالواحد؟ الثوب، في، ١^^١ 

بالرفع('ْا؛إلا يجيء لا هنبا: في نليمان قال الجنة((. في أكثز أتهم والنماء 

.YA>/Uالجرح ، ٣٠٢٦رثم  oTihلأحمد ، ٣١)١( 
.n(/nاكر عابن، مخمر ، T-YY/oبغداد )٢( 
وأبو. ٢٨١-  YA-/Uواسير، الجرح ، ١٣٤٤رقم  ٥٦٢، ٦٦٤رنم  ٣٠٢- \/\oT لأحمد ، ٣١)٣( 

الحافظ.الإمام الزهري، عوف، بن الرحمن عبد ابن هو سلمة 
.١١٩٨رقآ  ٥١٣، ٣١٤رم  ٢٤٠/١الخلل )٤( 
،٣٣٣/٥تاريخه في والخف، ، ١٩٤- ^ T/Vعد صوابن ، ٢٧٣اللففل بهذا الضوي أحرجه )ه( 

ئاليهآ.والصواب: أحفر(، بن )'،تلمآ بغداد: تاريخ في ووأغ المغايرة' بعض وعندهما 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء انمدثؤن م  ٢٢٤

الحداء:حالي فعن ذلك؛ يخالف ما سرين بن محمد عن حاء فالق: 
فهومرفوغ(راا.هريرة أبي عن حدئث شي؛ )كؤ سيرين: بن محمد هال هال: 

بريلا ئم هربرة، أبي أصحاب مقدمي من مترين ابن يكون وكيف 
منهريرة أبي عن مترين لابن ئبت ومد أحاديث؟؛ ثلاثة إلا حديثه من 

ذلك:فمن السابقة؛ الرواية في المذكور العدد من أكثر المرهوعة الأحاديث 

هليمال ناه نبي ))أل هريرة: أبي عن محمل، عن أيوب، عن - ١ 
امرأة،كث نائي، على الليلة لأغوس فقال: امرأة، ستون له كان 

إلامنهن ولديئ، فما ايه، نعلى ف فهلل اش، سيل في يقايث فارسا ولتليل 
استئنى،سلسمال كان ))لو : ه الله نبي قال إ غلام(( شى ولدين، امرأه، 

.٢٢١اه((سبيل في نقاتل ظرّا' فولدُت، منهن، امرأة كد سلمن، 
عن، ٥٠هريرة أبي عن مترين، ابن حدثنا حشانل"آا: بن هشام قال - ٢ 
وسفا0((ر؛ا.اللأ أظعنه فإئما صومه، هلثتم وقرب، هأكن نسي ))إذا قال؛ . ال؛ي 

قال:هريرة أبي عن سيرين، بن محمد عن علقمة، بن شلمة عن - ٣ 
يمثي؛قائم لم معبد يوافمها لا اعه مالجمعة ^؛، ١١ه؛ القاسم أبو )قال 

الوسهلىبطنِ على أئملثه ووصغ بيده، وقال أءهلاة((. إلا حيرأ الق، ال ف
ثزهدئ(لْ؛.قلما: والخنصر، 

.yxlrوالتاريخ المرفه )١( 
.١٦٥٤حديث ) TUo/T•لم وم، ٧٤٦٩حدث r\_ الفتح الخاوي: أخرحه )٢( 
لهشامفليس تهقفت، منه قلم متق وهو الد.'نثوائي، ام هثأنه  ١٥٦الفتح؛/في الحافثل ذكر )٣( 

حثانبن هشام والصواب: الستة. الكتب من واحد في سيرين ابن عن رواية الدصتوائي 
®القردوص((.عن مصحفة ءالدمتواتيء فلعل الثزدومتي، 

.١١٥٥حديث وملم ، ١٩٣٣حديث  ١٥٥؛/الفتح الخاري؛ أخرجه )٤( 
٠١٤رقم  ٨٥٢حديث 'ا/ةمه ومسالم ، ٥٢٩٤حديث  ٤٣٦/٩الفتح اليخاري؛ أخرجه )٥( 



YYOؤ آ-سدبر<صين 

:. اف، رمول، قال يقول؛ هريرة أبا سهغ أئه سيرين؛ بن محمد عن — ٤
منحزء المؤمن وززيا ثكذب، المؤمن زريا ثكد لم الزماف اقترب ررإذا 
.بطؤلهر١٢الحديث النوة(( من جرءأ وأربعين مّةة 

رجل)ناذى ال؛ قهريرة أبي عن سرين، بن محمد عن أيوب، عن - ٥ 
فوبينءرأ؛(؟يجد »أوممقم فقال: واحد؟ ثوب في أحدنا أثضئي فقال: ه، الني 

فيالئحالا ثدكروا: ؤإما مماحروا )إما قال: محمد عن أيوب، عن - ٦ 
أودوإل .؛ القاصم أبو يقن لم أو هريرة: أبو فقال النشاء؟ أم أكثر الجنو 
أصوأعلى قليها والتي التدر؛ ليله القمر ورة صفي الجنه ندحن رمرة 

صوقهمامح يرى اثنتان، زوجتان منهم امرئ لكن ماء، الفي دزي كوكب 
أعزبا(((ر''آا؟الجنة في وما الئحم، وراء من 

اثرجال:عى وتقتيشم واملآساد، اتحديث، في تقيئه 

عنيشألوف يكونوا رلم قال: سيرين ابن عن الأخول، عاصم عن ** 
الثئةأهل إلى فثم رجالكم، لما شئوا قالوا: الفئنه ونمت فلئا الإسناد، 

حديثهم(ر؛ا•ينحي فلا المدع أهل إلى ويم حديثهم، فوحد 
iاموادين؛ العلم هدا )إل قال: سيرين بن محمد عن هشام، عن 

ديناكم(.ئأحدون عمن 

.٢٢٦٣حديث  ١٧٧٣؛/وسلم ، ٧٠١٧حدث  ٤.٤/١٢الفتح الخاوي: ايرجه )١( 
.٢٧٦رنم  ٠١٥حديث  ٣٦٨/١لم وم، ٣٦٥حديث الفتح البخاري: أحرجه )٢( 
منالخاري واحرحه أحرى، طرق من وصانه ، ٢٨٣٤حدين،  ٢١٧٨؛/اللففل بهاوا لم مأنترجه )٣( 

وأراقه. ٣٢٤٥حدبث  T\Ahالفتح انثلر سرين؛ ابن فيها ليس رق 
صلم مصحيح مقل.مة ، ٤١٦حديث \/Ty\ الل.ارمي نن أ، ٣٦٤٠رقم  ٥٥٩/٢لأحمل العلل )٤( 

yvMrالحلية ه/>؛ي، بالمن اسق الترمذي علل ، ١٠



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحاJذون ؤ٢٢٦

هذاتأحذوف عمن )انقروا قال: محمد عن هشام، عن رواية: وفي 
دشثم(را؛.فائه الحاليث؛ 

التابعينمن أحدأ تعرف معين: بن ليحيى رقلت ثية: بن يعقوب قال 
لا(.أي: برأسه؛ فقال ينتقيهم؟ محيرين ابى كان كما الرحال، ينتقي كان 

فيينفلر ممن كان ول: يقالغدسي بن علي روممعت، يعقوب: قال 
بنمحمد منه، أول دأ ح أ نحرف ولا الإسناد، عن ويفئش الحديث،، 

سعيد،بن يحيى كان ئم سحبة، كان ئم عون، وابن أيوب كان نم سيرين، 
الرحمن(لآ؛.وعبد 

سيرينبن محمد يحل>دث، الرجن ركان قال: الق أيوب عن 
الذيالرجل يعني - ذاك أيهم ولا أيهمك، ما واه إئي فيقول: بالحديث، 

بينكماآرمء.من أثهم ولكن - ه المئ أصحاب من 

ولكنأنهنه، لا بالحديث ليحدقني الرجل )إف قال؛ سترين ابن وعن 
أتهمفما الرحل، عن بالحديث، ليحدئني الرحل ؤإو حديه• من أثهم 

أتهلمسحئثني(ّ.ولكن الرحل، 
شيئأ،يتقى كأثه حد>ث، إذا يرين مبن محمد )كان عون: ابن قال  ٠٠

}ثيئا(ل يحدر كأئه 

لممصحيح مقدمة ، ٤٢٩حديث  ١٢٠، ٤٢٤، ٤١٩حديث،  Uil\الدارس سنن ، ١٩٤؟/سعد ابن )١( 
.٢٧٨/٢الحلة ، ١٤ص

•مهدي ابن ص الرحمن وعد المقال، م يحيى ا/ْْ"ا. لجبا لابن الترمذي علل شرح )٢( 
.٣٠٢٠رقم أ/"ا"اه ، ٦٥رئم \ا>!0\ لأحمد العلل )■٢( 
\اسرب لابن الترمذي علل شرح )٤( 
عساكرابن مختصر \اس سعر ابن )٠( 



٢٢٧إسيرمحى نغقدئ - ٣

بنمحمد )كان قال: متمون، بن مهدي حدثنا حداش: بن خالد قال 
منء ■ط إدا حتى السمئء ؤيذكر السع^^، ئنمثل 

ا.ل بعضى( إلى بعفة وانضم ئح، الفئة 
الحروف،في ينددون نلاثة منهم تث، م)أدركت عون: ابن قال  ٠٠
ينم القامالحروف: أصحاب، من وكان المعاني، في يرحهثون وثلاثة 

المعاني:أصحاب من وكان سيرين، بن ومحمد حئوة، بن ورجاء محمد، 
والنحعي(ره•والشمي، الخن، 

تمحه:كما بالحديث يحلثا أن شخ ممن )كان عون: ابن وقال 
ممنوكان حيوة، بن ورجاء محمد، بن م والقاسسيرين، بن محمد 

إنلمحمد: قلث، عون: ابى قال والشعبتي. ؤإبراهيم، الحسن، ذاك: يسع لا 
له(رم.حيرأ كان اتبمه لو ي أما قال: ذاك، شع لا يلانآ 

ولميقدم لم حدث إذا كان أنه ميرين؛ ابن )عن حئان: بن هشام عن 
وأحر(ر؛اقدم حديث، إذا الحسن وكان يوحر، 

فيه:وأثبتهم أصعهابه 
فيالناس أثستا مى الديني: ابن )سألث، الرحمن: عبد بن محمد قال 
ثمعلقمة، بن لمة ت ثم عون، ابن ثم أيوب، فقال: سيرين؟ بن محمد 
قالوما ان. حئبن ام هنثم عتيق، بن يحيى ثم الشهيد، بن حسب، 

حاليمن عندي أست، سميرين؛ بن محمد محح، س الئتثري: إبراهيم بن يزيد 
الحلية)١( 

.٩٧- \/\-\< العالم بيان جامع >،/U؛U بالمن اسق الترمذي علل ، T-IA/Tوالتاريخ اJعرغة )٢( 
.٣١٩حديث، ،••١ - ا/ه'ا الدارس سن ، ٤٨٠٩رقم ، ٢٧٤٦رقم آ/اهم لأحمد العلل )٣( 
.٣١٦حديث، ا/ه'ا الدارس سن )٤( 



الهجرىالثاني المرن في الفقهاء المسلذون ؤ٢٢٨

نمهلا واحدة، محمد في الحداء وحالي الأحول عاصم ألفاظ الحداء. 
أصءحابهم(راا.ألفاظ ألفاظهما 
يقول:ان المكمسسعيد بن يحيى مجحت المدينئ: بن على وقال 

-الأحول محض - عاصم من إلي أحب سيرين، ابن ^؛، حسان بن )هشام 
سيريزارآ؛•ابن قمح، - الحداء يعني - وحالي 

قلق:معين، بن يحيى رم—ألت الدارمي: م—عيد بن عثمان وقال 
إلي*أحب هشام فقال؛ حازم؟ بن جرير أم إليك أحب حشان بن هشام 

قال:إبراهيم؟ بن يزيد أم سيرين ابن في إليك أحب ام فهشفقلت: 
ممنانِ(لم.5لأهما 

إبراهيمبن يزيد يقول؛ القيالمي الوليد أبا رمممتا أيضا: عثمان وقال 
حئان(ر؛ا.بن هشام من عندنا أس1ا 

هوقلمث؛ ئقه• فقال: عتيق؟ بن يحيى عن يحيى )وسألت عثمان: وقال 
ءثمال:قال وثقه. ئقه قال: حشان؟ بن هشام أو محيرين ابن في إليك أحب 
٢•حيرار يص 

عون،وابن أيوب، يرين: مابن أصحاب رأست الدازعطنتي: وقال 
عبيدالأ،•بن ويوض عشة، بن وتلمة 

,٦٠_ ٥٩/٢واكاريحالمعرفة )١( 
حسان.بن هشام ترجمة ، ٢٢٩ت ه/هه والتعديل الجرح )٢( 
٠٥٦٨والتعديل الجرح ، ٨٤٨، ٨٤٧الترجمتان الدارمي؛ تاريخ )٣( 

الترمذيعلل شرح ، ٨٤٩ت الدارمي تاريخ  ٢٤)
AA^hالترمذي علل شرح ، ٩٠٤، ٩٠٣ت الدارس؛ تاريخ  ٢٥)

الترمذيعلل شرح )٦( 



٢٢٩إ"؛؛*jW، بذ سد - ٣

اتمتيه:

الأئمة:بالفقه وصفه الأجلاء، الورعين الفقهاء أحد سرين ابن الإمام 
أهلفقهاء في ائي النالحافظ وذكره والخيس،، والهليري، عل، مابن 

الفقهاءء.»ءوقات، في الشيرازي الإمام له وترجم البصرة، 
عتديشض داكحري، ورع المن عثليم جاس على فقهه في دكان 

سمعه.شيثا إلا برأيه يقول، ولا الفتيا، 
)قالقال: عون ابن عن أحضر، بن ئليم حدثنا حرمحبح: بن تاليمان قال 

اليومقال: - سيرين ابن فقه من نتعجب وجعل - معيد بن غنرو لي 
الئفغةلأمرث(راا.

ثلاثة:من أكم، لقيت، )ما قال: عون ابن عن ملمة، أبي بن رجاء عن 
بالعراق.سيرين وابن بالحجاز، محمد بن والقاسم بالشام، حيوة بن رجاء 

ا.برأيهم(١ يقولوا أن يتكثفوا ولم علموا، ما يجاوزوا لم يقول: 
أجنىأز فلم بواسظ، ميرين بن يحمد على ردحلت ثترمة: ابن قال 

منه(رم.رويا على أجرأ ولا منه، محيا عن 

بننيدْ أبي، عن، سرين،، بن، محمد عن حشان، بن، هشام م،  ٠٠
ناسخعبم رجل تلأنء؛ أحد الناس بمي، )إثما حديقة: ال نقال: -حل٠يفة 
وأمينقال: الخهلاب، بن عمر قال: ذاك؟ ومي قالوا: منوحه، من القرآن 

هن.ين،من بواحد فلث محمد: قال ثم متكش.،. أحس أو يخاف،، لا 
الثالث،(ر؛<ؤأكون ألا وأرجو 

المصري.القرشي هو معيد بن وعمرو , ٦٥٧! والتاريخ المعرفة )١( 
ْ،٤٨/١والتاريخ \و>م3* )٢( 
.٦١٤؛/المّلأء اعلأم مير آأ/آأآ، صاكر ابن مخمر )٣( 
.١٧٢حديث، سنالدارءيا/مآما )٤( 



الهجريالثاني القرن في النقهاء العحدثؤن ٠  ٢٣ ٠

بنمحمد عن عث، الأثحيننا الأنصاري: اش د عببن محمد قال 
عنومال وصجلئ،، وتحدينا، حدقنا، إليه نا حلإذا )قنا قال: محيرين، 
وتبدل،لوثه تغير والحرام؛ والحلال الفمه من شيء عن نيل فإذا الأحبار، 

كان(ص.الذي ليس لكنه حتى 

قال:شيء عن شتل إذا م—يرين ابن رلكن قال: الأحول عاصم عن  ٠٠
فيقول:برأيك، ذلك على فيه من له: فثقال أئهئه، رأي إلا فيه عندي ليس 

وأرىرأيا، اليوم أرى أن أحافث، ولكني فيه، لقالث يشت رأيي أن أعلم لو 
؛.دورهم(١٢في الناش أشع أن فأحتاج غيره؛ غدأ 

،.سمعه(ر شيثا إلا برأيه يقول لا لكن )أئه محيرين: ابن عن أشعث،، عن 

أنعلى يجترئون أقواما )أرى محمد: قال قال: أيوب، عن حماد، عن 
(٤)يفتون(أ؛ا.ما بخلاف ثزل ينرل،، لكن لو القرآن لأحتمس، إئي برأيهم، يفتوا 

هقهه:مى طرشا 

اشم ببيجهرا ألا رأيهما لكن ومحمدأ الحز رأن هشام: عن  ٠٠

الخاتمموضع يغل لكن رأنه مترين: ابن عن ميمون، بن مهدى عن 
توصأ(لأ،.إذا

.m/nصاكر ابن مخمر الحلية ، Y/-1والتاريخ لأاس معد ابن )١( 
 )Y( العلم بيان جامع ،،•/Y ماكر ابن مخمرYYY/YY ، ْالحلية ني وبحوYYA/Y.
؛•١.حديث اليائس سن ، ٦١٠١رنم ■؟/•ه؛ لأحد العلل )٣( 
\,y"/yوالتاريخ المعرنة )٤( 
\ا-\ل.ب أبي ابن مصف ، ٥٨٤٠رقم  irrfrلأحمدالملل رْ( 
وابن، ٨٢٠٨الكبير التاريخ في ووصله ، ١٦٥الحديث، تبل صحيحه في البخاري علقه )٦( 



٠٢٢١ بق"؛يربى سن - ٢

كان)أنه سيرين: ابن عن حسان، بن هشام عن الثوري، سفيان عن 
بأما'(ص.بالغاج بالتجارة ترى لا 

عنعثؤ، أثعن حمص، حدثنا رأممنفهء: في ضة أبي ابن وقال 
باجرباض )لا قال؛ إبراهم، عن وحقاي، الحاكم وعن سيرين، بن محمد 

بيد(.يدأ اشترى إذا السمسار، 
بينيأؤ فلك ربح ?ن كان فما بكذا، بعه قال: )إذا سيرين؛ ابن وقال 

ا.به(ر باس فلا وبينلث،؛ 
الثحاري;قال والعبيد(، الإماء شهادة باب س الشهادات )كتاب وفى 

لتده(رآا.الحبي إلا جائزة، شهادثه محيرين: ابن )قال 

قال:إمحماعيل، أنبأنا قال: رزارة، بن عمرو أخرنا ائي: الثنوقال 
الئصاربة؛مال مثل عندي الأرصف يقول: محمد )كان قال: عون، ابن حدثنا 

مالفي بملح م لوما الأرض، في ضلح المضاربة ال مفي صلح فما 
أرصهندفع أن بأسا نرى لا وكان قال: الأرض. في بملح لم المضاربة 

ينفىولا ونفره، وأعوانه وولده ه بنمفيها نعمل أن على الأكار، إلى 
؛.الأرض(ر رب من كلها النفقه وتكون شيئا، 

كانالخاتم ان على وحمله صحيحان، الإمنادين أن الحافظ وذكر T/؟r، مصنفه ني ثسة بي أ =
آ/ا-'ا.اسق تغلق ، nvAالفتح بالتحريك. تحته U إلى اس، يمل بحث عأ واّ

،٣٤٣, TUhالفتح انظر: المش،. ني الرزاق ب ووصله ، ١٢٣٥^؛^، تل المتاري علمه )١( 
أ/أ؛اّاسق تغلق 

تغليق، ٤٥١؛/الفتح انظر: ية. نأبي ابن ووصالهما ، ٢٢٧٤اوءل.يث، نل الخاري طلها )٢( 
.٢٨١م/>هآ، التعلق 

بمعناْ.ءالماتلء ني حبل بن أحمد بن الق ءّد ووصله ، ٢٦٥٩الخوينح نل الخاري علقم )٣( 
الفتحفي قاله 

الزئغ.والآفار:. ٥٣_ OU/Uالمائي ّحن )٤( 



الهجريالثاني القرن غي الغتهاء ال«حاوذون ف٢٣٢

فيهاحلمة في )كنت قال: محمد عن أيوب، عن زيد، بن حماد عن 
الأجلين،آجر مدكر يعقمونه، أصحابه وكان نئلى، أبي بن الرحمن عبد 

ليمضمن عتبة، بن اش عبد عن الحارث، يست، تيعة نبحديث فحدئت، 
كدتإف لجريء إذأ إئي فقيغ: له؛ ممطنث( محمد: قال أصحابه، بعص 

لمعئه لكن وقال: فاستحيا اوكوفة، ناحية في وهو عتبة بن اش عبد على 
حديث،يحديني فذهيا فسألته، عامر، بن ماللئ، عهلية أبا ملقيث، ذاك. يمل 

اه،عبد عند كنا فقال: شيئا؟ فيها اه عبد عن سممث، هل فهالث،: شتثعة، 
محورةلنزلت، الؤحصه؟إ عليها تجعلون ولا التعليهل عليها أتجعلون فقال: 

ه-تلهن يثص أد< آمحئئ١ؤ، اثولكط بعل- المضرى ء ١٠٧١
لالطلأقً؛[(راا.

اثقاصي:

حسمحمل ركان قال: الأعرابي ، عوفعن ئليمان، بن جعفر عن 
بالمرائص(لأ؛.العلم حس بالقضاء، العلم حس بالتجارة، العلم 

النقرةبهده يكى )لم يقول؛ البتيرُآا عثمال محممت، زيد: بن حماد وقال 
سيرين(ر؛ا.بن محمد من بالقضاء أعلم أحد 

لفظه،وهدا ، ٤٩١*حديث  ٦٥٤، ٤٥٣٢حديث،  WTIaالفتح رمعلقأ، موصولا البخاري أحرجه )١( 
علىعص إذا الرجل صمز امحكته، أن إليه أشار معناه: )صمز(: قوله  ٠١٩٧— اني والن

محورةأي الطولي(: بعل القصرى اء الث)محورة عود. مابن هو اش(: عبد عند )كنا مفتيه• 
منهما.كل بعض والمراد القرة، محورة بعد الطلاق 

اكرعابن مختصر ، YA*/Uوالتعاويل الجرح آ/*ه، والتاريخ المعرفة ا/اه، الكبير التاريخ )٢( 
آآ/آآآ.

تصحيف،.وهو )التئمي(، : ٣٩ص للميوطي، الحفاظ. طقات؛ في )٣( 
البصرة.بالقرة: والراد عساكر ابن مختمر  0iTYW/بغداد تاريخ ، ١٩٦/٧سعد ابن )٤( 



٢٢٣إّ؛يرين ئ نغمد - ٢

اسم:نشرء 

الجهابذةمن حلى محه وحمل اس، النفي علمه سرين ابى بث 
بملازمتهالكبار بعقل وأوضى رام—تمتوْ، الناس وماله والمحدئين، 

عنه.والأحد 

التغني:لنا قال قال: الحتحاب، بن شعيب حدثنا زيد: بن حماد قال 
مّيرينابى محمد يعني؛ الأصم؛ بدالث )عليكم 

الملكعبد بن الأشعث )حاء قال: محاذ، بن معاذ حدثني عمان: وقال 
فقالالمعتزلة؟! ط0 في دخلت لحلك أين؟ س قتادة: له فقال متادة، إلى 

٢.ر مالنمهما( إذأ اش ها هي قال: ومحمدأ، الحسن لزم إئه رجل: له 
أيوبكان قال: معمر عن الرزاق، عبد حدثنا حنبل: بن أحمد قال 

•؛ ر منه( أسمعه لم حديثا لمحمد أممغ أن علي لتعر رإيه يقول؛ 
رحلفى محمدأ )كلموا قال: عون، ابن حدثنا محاذ: بن معاذ قال ** 

بناش وعبد عندي لكان الزنج، س رحالآ كان و لفقال: — يحدئه عني ي- 
ا.سواء(ر هدا فى محمد 

أقنلم إلي فيه: راجعته شيء في يقول محمدأ )سمعت عون: ابن قال 
بأسا'(رْ؛.به أعلم لا لك: قلت و\دا بأش، ليسبه لك:

والتاريخالمرُت ا/ابم، الكمر التاريخ ، r-wرقم آ/ا<ا•؛ لأحمد الطل ، n،j/Uّعد ابن )١( 
,o٣T٦إبغداد تاريخ ، YA»/Uوالتعديل المجرح 'آ/آ*ه، 

.٦٢٢رنم لأحمد الطل )٢( 
.TTvfoبغداد -اريخ , rrvliوالتاريخ ١^٠٥ )٣( 
.٢٢٦/٢٢صام ابن مختمر ٥.؛، حديث >/m الدارمي نن )٤( 
Mrfrالصفوة صفة الحالين \, AThالدمشقي زرئ أبي تاريخ y_ معد ابن )ه( 



الهجرىالياتي القرن في الفقهاء المحدضن ف  ٢٠٣٤

علىيقع الذي )في سمرين: بن محمد عن ان، حبن هشام عن  ٠٠
اه(راا.نستعمر قال: حايص؟ وهي امرأته 

بنملمة عن حماد، حدينا حزب، بن سليمان حدينا الثحاري: وقال 
فيليس قال: نشهد؟ الئهو تجدني في لمحمد: رقالث قال: غلممة 
هريرة(■أبي حديث 

وفييرين، حمابن هو لمحمد((: )رقك رقوله حجر: ابن الحاففل قال 
ليس»قال: قوله: سيرين. بن محمد مالت المنثحزج: في تحم أبي رواية 

أبيعن فته أحفظ لم »فقال؛ تحم؛ أبي رواية في هريرة؛،؛ أبي حديث في 
نشهد(((ةا.أن إلئ وأَحث، سيئا، هريرة 

؛.٣١٠٧باس لا فقال: روحها، وبنت المرأة بين الجمع عن وسئل 

عليه:الأئمة وثناء منزلته 

يهرم،وفربع لخدم، تحج رفح، جليت وتابعي كير، إمام ميرين ابن 
أقرانهمن الأئمة وامتدحه الكبار، عاليه أنتي شأنه، ورفعة توثيقه على مققق 

وحاءةاأتهم.عامتهم الناس وأحبه الإسلام، علمؤاء من يعلرهم فمن وتلامذته 

.١١٠٣حديث  twlsالدارس سنن )١( 
.١٢٢٨حدث س الفتح )٢( 
بسندعنه منصور بن سعيد روضله الحافظ: وقال ، ٥١٠٥حديث مختصرأ البخاري علقه )٣( 

بناه عبد »أن حالي: بن ■؛؛كرمة عن أيوب، طريق من مطولا قية أبي ابن وأ-مجه صحيح• 
ابنذلك عن فنئل أيوب: قال - غيرها من أي: - وابض نقيق من رحل امرأة تزوج ضموان 
رحلامرأة بين جمع جتانة، اممه بمصر كان رجلا أن يبمت، وقال؛ بأسا، به نز فلم مترين 

أهلمن رجلا ءان مترين؛ ابن عن أيضا أيوب طريق من ال-ارقْلي وأحرج ء؛رها«• من دبت؛ه 
.١٥٥_ \ axl\الفتح ظكرْ(. جتلهء له؛ يقال صمة، له كات ممر 
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)اصرفوهفقال: قلأبة؛ أبي عند محمد ويكر الأحول، عاصم قال  ٠٠
لنمه(رآا.وأماJ^ك^كم ورعا، أشدكم فلتجدئه شسم، حيث 

فييوما محمد ءند0 لكز قلأبة أبا )أف تنة: حنأبي عن حماد، وعن 
حقا(لأ'.أحي ذاك فقال؛ شيء، 

مورقامعت، مقال: الأحول، م عاصحدثنا زيد: بن حماد قال 
منفقهه، في أونغ ولا وزعه، في أممه رحلا رأيث رما يقول؛ العجلي 
مريزارم•بن محمد 

الحسنحز: البدئنلق البصرة أهل لأعتط )إني مرة: بن غئرو وقال 
ومحمد(رُ

ثلاثة:مئل الدنيا في أز رلم قال: عون ابن عن معاذ، بن معاذ روى  ٠٠
حتوةبن ورجاء بالحجاز، محمد بن والقاسم بالعراق، سيرين بن محمد 

محمد(رْ؛.مثل هزلأم في يكن ولم بالشام، 
سيرينوابن رالحن اش: عبد بن توار الصدوق الفقيه القاصى وقال 

رصي(را"*.من ونصي عقب من عقب وموالمهم، عنبهم المصرة أهل ستدا 

,xxtioبغداد تاريخ 'اآ/آ'ه، والتاريخ المعرقة ، ٩١— ا/ءبم الكبير التاريخ ، ١٩٦/١مصعد ابن )١( 
.٣٠٧٦رنم لأحمد العلل )٢( 
بغدادتاريخ  iYAl/Yالحلية أ/آ"ه، والتاريخ المعرفة ا/*بم، الكبير التاؤيخ ما/آ"بما، معد ابن )٣( 

XXHo.

صابن مخمر )٤( 
 )o( زرعةأبي تاريخ وانظر؛ هآ/أهم، الكمال تهذيب ني المزى وذكره ه/آُمّآ، بغداد تاريخ

٠٢٠٥٥رنم  nvv/Yالدمشقي 
٠١٩٧— '\/ا"بما صعد ابن عند منه وبأحصر "، ll/Yالقضاة أحبار )٦( 



الهعرىالثاني القرن في الفقهاء الموئؤن م  ٢٣٦

محي)كنت ال: قالشهيد بن حبيب عن أض، بن مريش وروى 
إلىفأضعى قثل. مثله رأيت ما واه فقال؛ طاووس، فيكر دينار، بن عمرو 

حش،ما محمدأ، رأى لوكان واه فقال: جنبي، إلى جالس وهو أيولتا، 
هدا(راآ.على 

البشر؛من أدركت، مى أضدئ رحدقتي قال: ازرآا حئبن هشام عن 
ستريزارم•بن محمد 

وحدْ(ر؛زسنج مترين ابن )كان قال؛ عمة بن حليف عن 
بنومحمد أيوب، على أقدمه أحل بالعراق رما أنس؛ بن ماللثه قال  ٠٠
زمانهما(رْ؛.في مترين 

رفيعا،عاليا، مأمونا، ثقه، روكان فقال؛ حدأ، شأنه من معد ابن ورفع 
ورءأ(سم.العلم، كثير إماما، فقيها، 

بنرمحمد ال؛ قأنه معين بن يحيى عن منصور، بن إسحاق عن 
•ثقة(لص سيرين 

من— أيضا - العلل في أحمد وذكر ؟، A*/Uوالتعديل الجرح ، ٣٨٠٩رقم لأحمد العلل )١( 
هووأيوب • ٣٨١١م رنفدكر0، ار...( دينغنروبن د عن)كنا ال: فنيد بن حماد حلريق 

السختياني.
أنوالعجيب تصحيف، الثانية ورهثام( هشام(، بن رهشام : ٢٤٠ص الإسلام، تاريح في )٢( 

الصواب.على فيها الاسم حاء ند مصادر إلى يعزو المحقق 
.TTifoبغداد تاريخ ، VA*/Uوالتعديل الجرح ٢م٩٥، والتاريخ المعرفة )٣( 
,٢٤١الإسلام تاريخ ، ٦٠٨؛/النبلاء أعلام صير )٤( 
.٢٢١/٢٢عاكرابن مختصر ره( 

.W/Uسعد ابن ٍليقات )٦( 
والتعديلالجرح )٧( 



m٢٣٧ بل("؛يربي( نغقد - ٣

الثمارت،(راا.من سيرين بن رمحمل أحمد: الإمام وقال 
دةة(لى.تابعي، )بصرى، فقال: العجالئ عليه وأنتي 
ئقة(رم.)بصري فقال: ءت<، الرازي زرعة أبو وسئل 

سرين،بن رمحمد ح—راش: بن يوث بن الرحنن مد ال وق

بنتوحنمة سترين، بن وأنس سرين، بن ومغبد سيرين، بن ويحنى 
ثقات(ر؛ا.كلهم الإخوة هؤلاء سترين؛ 

أديبأ،ورعا، عالما، فقيها، سيرين ابن ركان بقوله؛ القبري الإمام وحلأْ 
•٢ حجة(ر وهو بدلك(، والفضل العلم أهز له شهد ضدوقا، الحديث، كئيز 

وكانالبصرة، أهل أونع من سيرين بن محمد ركان حثان: ابن قال  ٠٠
متقنا(رأا.حاففلآ، فاصلا، فقيها، 

البصرة،أهل من الفقهاء أحد محمل ركان فقال: الخطسس، عليه وأثنى 
وقه(رى.في بالونع والمدكورين 

والحديث،التمسير في الإمام )التابعي، بقوله: ترحمته النووي وافتتح 
والوزع(لخا.الزهد في والمقدم اترزيا، وعبر والفقه 

AA\/Uواكعديل الجرح )١( 
٠٤٠٥صى الثقات، )٢( 
.TA\/Uوالتعديل الجرح )٣( 
.mMعاكر ابن مختصر , rvT/oبغداد طريخ )٤( 
النلأءأيلام سر )ْ( 
.٦٤٣ت،  ١٤٣ص الأمصار، ءاوا،ا مثامر وانظر: ْ/بم؛م، القات )٦( 
.TT\/oبغداد -اريخ )٧( 
ا/آخ.واللغات الأسماء تهاويك، )٨( 



١لهجرىالثاني القرن في الفقهاء ثؤن المحي لمه ٢٣٨

ءالتدكره((:في وقال كمه، من مواضع في عليه الخاء الذهبي أطاب 
فيا رأمالتعبير، في علامة يتتآ، ثقة، العالم، غزير إماما، فميها، )كان 

الورع(رُ
الروايهنرى لا كان المدر، كبير د، عابست،، رثقه، الحافظ: وقال 

بالمعنى(رأ؛.

اتشخصية:أحباره عى 

عمرة:أبو سيربن أيوم 
اشمميسة وفي التمرر؛ا، غئن وقدم جزجرايارم، أهل من سيرين كان 

علىنزلوا حتى أهلها، فحاصر بجيشه، الوليد بن حالي أتاها للهجرة عشرة 
كاتبهثم ماللئ،، بن أنس إلى وصار الشثي، جملة من سيرين فكان حاكمه، 
بالمدية.وتزرج وعثت، 

سيرينروكان يمول: خالد بن أمته أحي سمعت، خالد: بن هيبة قال  ٠٠
جرجرايا(رْا•أهل من مترين، بن محمد أبو ماللثإ، بن أنم، مولك، 

سيرينركان قال عائشة، ابن حدقتا القاسم: بن محمد العتناء أبو وقال 
فجاءالنحاس، القدور يعمل وكان جزخزايا، أهل من سيرين بن محمد أبو 
الوليدارآ؛.بن خالد متناه بها، يعمل القمر عين إلى 

الحفاظتذكرة )١( 

س\.التهدب تقر_ب )٢( 
الشرقي.الجانب ْن وبغداد واسط بين الأسفل النهروان آعمال من بلد )٣( 
الكوفة.غربي الأنبار من قرية بلدة )٤( 
.٣٣٢بغداد؛،/ت\ويخ رْ( 
.rrrloبغداد تاريخ )٦( 



٠٢٢٩ آ-سنبراسدين 

عبيدةو أب)قال —(: ٠١٢)محة أحداث في حليفة(( ))تاريخ وفي 
فحاصرهمالتمر، عين الوليد بن حالي أتى وغيرهما: محمد بن وعلي 
أبوثرين مالشي؛ ذلك فمن ونبي، فقتل حكمه، على نزلوا حتى 

ا••(ر مثرين•* بن محمد 

مالكبن أض بن بكر أبي بن اش هميد عن زيد، بن حماد روى ** 
فتاهمالك بن أنش ه عليكائت ما هدا عندنا؛ سيرين مكانية رهده محال: 

ءمله(لأ*.يعملان علامئن وعلى ألفا، وكذا كدا على سيرين، 

بعث،قد الوليد بن حالي كان الشير: علماء رقال الجوزي: ابن قال 
الأنصاري،ئحة لأبي، فوهبه العراق،، إلى مصيره عند عمر، إلى سيرين 

أداها(لألفا، أربعين على أنس فكاتبه ماللئ،، بن لأنس طلحة أبو فوهنه 

بنأنش )كائب يقول: سيرين بن محمد سمعتا عمرو: بن محمد قال 
ا.فأداها(ل درهم، ألف، أربعين على عمرة أبا أبي مالك 

•حدادا( لتنا محمد ايو سرين ركان عامر: بن معيد قال  ٠٠

بالمدينة،عرس أيام رأن سيرين: بن محمد عن الشختيائ، أيوب، عن 
سثعا(را■؛.الماس فدعا 

الطبريتاريخ صعد ابن طبقات في: السافة الأحبار وانظر: . ١١٨ص حليفة، تاريخ )١( 
rvy/T , المنظمYA/U ،\ ٢١٩آآ/ماآ، عساكر ابن مخمر الصفوة صفة.

عساكرآآ/بماآ.ابن مختصر ، v١٣٩/المتثلم  ١٣٣٦)!/بغداد -Lريخ آ/يه، والتاريخ الخرقة )٢( 
المتثلم'ا/آ"اا.)٣( 
.٢٤٢الإّلأم -Lريخ ، ٦١٤؛/البلاء اعلأم ير ّ)٤( 
٢١٩/٢٢ّاكرءابن مختصر )ه( 

.٢٧/٣والتاريخ الخرقة )٦( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء لمه ٢٤

أمه:
مولاةصفئة، سيرين بن محمد أم )أل أبي؛ حييني محمد؛ بن بكار قال 

وحصرلها، هدعوف ه، المي أزواج من ثلاث طيها ئحاية، أبي بن باكر أبي 
ا.دومنول(ر وهم يدعو كعب، بن أبي منهم بدريا، عشر يمانية إملاكها 

إحوته؛

أبوبنا )تزل قال: سيرين ابن عن زاذان، بن منصور حيننا هشيم: محال 
فاتقصسيرين، ولد من عشرة ونحن قال: لنا، سظح على هو لبيتا قتادة، 

ذلك(رآ؛,عن قتاد٥ أبو ئنهانا أبصارنا، فأئثعناْ ماء، المن كوكث، 
أبوبنا )حج قال؛ محيرين بن محمد عن ان، حبن هشام عن حماد، عن 
بنزيد على مادحلنا المدينة، على بنا فمر يرين، حمولد سبعه ونحن الوليد، 
وهذانلأم، وهذان لأم، هذان زيد؛ فقال قال؛ سيرين، بنو هؤلاء له: فقال ثابت،، 

لأمه(ر'آأ.محمد أحا سيرين بن يحيى وكان أحطأ. فما قال: لأم. وهذا لأم، 
أولادأمهات، من ولدأ، وعشرون ثلاثه لسيرين ولد أئه منيبة ابن وذكر 

هزلأء:ومن شتىر٤؛. 
العلم،عنهم حمل د وقوكريمه، وحمصة، ويحيى، ومعبد، أنس، 

أحلأء(رْا.ثقات تابعتون )وكلهم كثير: ابن وقال الأئمة، ووققهم 
التابعين.ث>ات من وحفصة: 

.٢٢•-  ٢١٧٢٢ام صابن مختمر  arUvالمنظم الصفوة صئة لأاس سعد ابن )١( 
.٢٢٠٤٩رنم المستد ني نتادة أبي عن محيرين ابن حدث وانظر: ؟ ٦١١؛/النلأء اعلأم سير )٢( 
عساكرما-م.مختصرابن ، ٣٣٣- rrrloبغدادتاريخ أ/هْ، والتاريخ اJعرiة )٣( 
.٤٤٢ص العارف، )٤( 
{<اسالبدايةوالهايت )٠( 
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وأولاده:زوجه 
ومْعربية، ثرين مابن )تزوج قال؛ ث—وذب ابن عن صنرة، روى 
رالئني(ل من يدحلهم لما الوالي 

مثرينبن لمحمد رولذ قال: محمد بن بكار عن عد، مابن وروى 
.ر محمد( بن اض عبد غير منهم يبت لم واحدة، امرأة من ولدأ ثلاثون 

مثرين؛بن محمد بن اف عبد 
»الثمات((رم.في حبان ابن وذكره حاتم، أبي وابن البخاري، له ترجم 

عمزء:وميلغ ووفاتم، هوثده، 
قال؛سيرين بن أنس عن زيد، بن حقاي حدئنا جياش؛ بن حالي ال ق- 
لمنهأنا وولدت عثمان، حلافة من بقيتا نتين لسيرين بن محمد رولد 

حلأفته(ل؛ا.من بقيتر 
التخاريلْا.به وحزم علتة، ابن عن مغله وحاء 

عمررآلحلافة من بقيتا نتين لولد قيل؛ و- 
لعثمازا حلافة في وثلاثين، إحدى سه ولد الريادي؛ أبوحان وقال 

أصخ.الأول والقول 

 )١(Ji »_، والتاريخrrh.
.TT'/nماكر ابن مخمر ، ٦٤٠اود؛ل ذيل معد ابن )٢( 

.٤٢-  i\l\الئقات ، •0٢٧الأ0\ت واس.يل الجرح ، ٠٩•ه/ا/ا/ان، الكسر التاريخ )٠١( 
.٦٤•ذيل ممد\اص ابن )٤( 
ْ/س.بغداد تاريخ أ•؛، \اح الأوط التاريخ ا/ابم، الكسر التاريخ )٥( 
٠٦٠٧اءلأماكلأء؛/أهآ، سر )٦( 
.٢٢/٢١vماكر ابن مختصر )٧( 



الهجرياكناتى اJقرن مي لفقهاء ١ يؤن ١لمحي لمي ٢٤٢

وفاته:

يوم.بمئة البصري الخن بعد ومثة، عشر ستة توقي أنه على اتفقوا 
ستةالخن )مات قال: يحيى بن الثري عن ربيعة، بن صمرة روى 

رليلة( بمئة الخن بحد سرين ابن ومات ومئة، عشر 

عشر،ستة رجما من يوم أول في الخس رمات زيد: بن حماد وقال 
٠عرا سنة شوال من مصئي لثع محمد ومادتL عليه. وصلت، 

عون،وابن أيوب وغسله الخمحة، يوم محمد رمات أيضا: حماد وقال 
معهم(رص.حضر س أدرى ولا 

بناض عبيد حدئثا الرقئ، جعفر بن الد عبد رأحبرنا عد: مابن قال 
كانقالت: ليم ئ أم عن مسرين، بن محمل عن أيوب، عن غئرو، 
فتعرق،عليه، فتقيل نهلحا، له أئئعل فكنت، بيتي، في يميد س الاه رّولا 
منشليم أم من فاستوهسث محماو: قال بعزقه. فاعجنه زكا، أحد فكنث 

ذللث،من محمد من فامتوهسئ أيوب: قال منه. لى فوهبن الثلأ،، ذللئ، 
؛،JJJljحنهل محمد مات فلما قال: الأن. عندي فانه منه؛ لى فوهب التلئ، 
نلشلق(ر؛*.الميت لخنْل أن نمجبه محمد وكان قالء اكلأ،ه 

الأوسطالتاريخ \/-د الكسر التاريخ >-،، ٦٠٦٣رقم ؛ AY/r، ٣٠٧٩رقم ؛ WYلأحمد العلل )١( 
أحرى.ًلرق من  T-rv/aبغداد وتاريخ ، Y'Y/Uسعد ابن محي وهو \ا-{<ٌ 

.٣٣٨- rrvfoبغداد ظريخ ، ٠٢٤رقم \/\'r لأحمد العلل )٢( 
.TO/Uسعد ابن )٣( 

العاليةالمعلال_، في الحافظ. عنه بأحمر وذكره له، واللففل. ؛ ya/aذ ابن أحرحه )٤( 
•ملم أم عع سيرين ابن نمة دون الصحيحين في والحديث يعلى• لأبي وءزاْ  ٣١٨٢حديثا 

بماف.عروث طين، والئلف،: . ٢٣٣٢، ٢٦٣١حدث لم. وم ٦٢٨١حدين،  U'/Wالفتح انفلر: 
ويستعئل.الطما من غير؛ إلى 



٢٤٣إّيهرين بى نحقد - ٣

وقديزار، مشهور بالبصرة الحس قبر بإزاء )وقبره حقان؛ ابن قال 
مرْ(را،•غيز زرئهما 

ديته:ووفاء وصثته، 

بهأوصى ما رذ5ؤ أوضى: أنه سيرين، بن محمد عن عون، ابن روى 
أن:بيته وأهد ه بنيغمرة أبى بن محمد — ه بأوصى ما ذكر هذا و: أ- 

هئومحين إ0َقثر ورسولدآ آثه وأطيعوا ينآ؛=ظم ^١>؛، و1صدءوأ أثل ؤئأُ\' 
آصعلقآهه بميإ0 بيووبمئوب بيهئ به وصى بما وأوصاهم اا. لالأنفال؛

أنيرغبوا ألا وأوصاهم [ ١٣٢]القرة: ه منلئخن إلاوآمر ثعؤتن ثلأ آلد؛ن لكم 
حيزوالصدق العفاف فان الدين، في ؤإخوانهم الأنصار موالي يكونوا 
قبلهدا مرصي في حدث به حدث ؤإل والكذب. الزن من وأكرم وأبقى 

٠حاحته( يكر )م هذه••• وصيتي أغير أن 
لغاهنئرة، ابن إلى سيرين بن محمد توجه رلما قال: غون ابن وحدث 

بكى(لآ؛؟دينه ذكر على أتى فلما فيها، فنقر بوصيته، 

أبي،حدثني قال: ا، ر الشتريني محمد بن بكار أحبرنا معد: ابن فال 
قالدينه، أبي عن صمئت )لما قال: سيرين بن محمد بن افه عبد أبيه عن 
•بخير( لي فدعا بالوفاء، قلت: بالوهاء؟ لى: 

XiUoالثقات ، ١٤٣ص الأمصار، طماء مثامر )١( 
.^/rnهماكر ابن مختصر ، ٣١٨٢حديث \<؛ U/Yالدارمي سن  X'0/vسعد ابن )٢( 
آآ/اآآ.اكر مهابن مختمر )٣( 

ّيرين'ابن وند س النيرض' مرين بن محمد بن اش مد بن محمد بن بكار هو )٤( 
في:هدا باكار وترحمة ، ٣٦•- ه٣ ٩/٣الأنساب، انظر: سيرين. بن محمد إلى ة نواوتتر;بتي: 

.٣٩٧/١•الملأء أيلام ستر 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء اسويؤن م  ٢٤٤

)مفتىقال؛ أبي، حدقنا قال: محمد، بن بكار أحيرنا معد: ابن وقال 
ماتفما درهم، ألم، ثلاثين ه أبيعن سيرين بن محمد بن اه عيد 
مننحوأ أو م، درهألف، ثلاؤمئة ماله محومنا حتى محمد بن افه عبد 

ألف(رهاثلاثمئة 

عمره؛

وقدسترين بن محمد )توهي قال؛ محمد بن بكار عن معد، ابن روى 
سة(رأأ؛.وثمانين نتفأ بلغ 

معابن وهو نومي منجويه؛ وابن جئان، وابن ة، محبابن وقال 
سنةر"'أا.وسبعين 

ووفاته.مولده تاريخ إلى بالنظر الصواب،، إلى أدنى وهدا قلت،: 

وبشاثر.روى 

قال:دينار، بن الحجاج حدثنا المحاربي: ٠ محما.بن الرحمن عبد قال 
حزنسيرين ابن مات فلما مترين، لابن صديقا جمحلل؛ا بن الحكم ركان 
فىأحي رأيت، قال؛ بعد فحديث، المريض، بمال كما بمال جعل حتى عليه، 
أفضلعلى وأنه هيئته من مدكر قصر، في فرأيته - سيرين ابن يعني - الغنام 
قال:الحسن؟ ضثغ فما يشزني، حال في أراك قد أحي؛ أي له؛ فقلت، حال، 

حزنه(رْا.بقول قال ذاك؟ ومم فقلت: درحة. عين بشيوقي زثع 
.X«o/Uمعد ابن طقات )١( 
عساكرابن مختصر سعد ابن )٢( 
لممصحيح رجال ْ/ه؛'أ، التتات ، ٤٤٢ص المعارف، )٣( 
،.تصحيفوهو الحاء، بتقديم رحجل( اكر: عابن ومختمر الحلية ني وقع )٤( 
عاكرابن مختمر آ/ص، الحلية )٥( 



m٢٤٥ آ-سنئسبين 

قالت:راشد ابنة حمهتة عن حشان، بن هشام عن زيد، بن حماد عن 
فمات،هالت،: دا، مجتهناصبا وكان حارأ، لي روان م)كان 

اضعبد أبا يا فقالت؛ النائم، يرى فيما فرأيته ثديدأ، وجدأ علته فوجدت 
إلىزفت تم فال: ماذا؟ ثم فالت: الجنة. أدخلني قال: رنم،؟ بك ضخ ما 

ثمنهلت،: المعربين. إلى زنمت، ئم قال: ماذا؟ ئم قلت: اليمين. أصحاب 
يرين،سبن ومحمد الحي، ثم رأيت قال: إحوانلئ،؟ من قم رأيث 

ستاْ(أا؛ببن وميمون 

عنسالمة، بن حماد أحبرنا النشطئ: حالي بن سليمان بن سعيد وقال 
،ال٠والي١ محاكة مجزين وكان الناس، خيار من وكان حماد: قال — محمد أبي 

فألقالجنة، أذحلت كائى هاريت، على، فاغمى شكاة، راشتكيث ال: ق— 
شجرعلى يجد ذاك هيهاف، لي: فقيد الحز، أبي بن المن عن 

ممااحمن حمط، م^لأ فه لى فقن سمرُن، ابن عن وسألت قال: الجنة. 
٠٢الحس(ر في لي قيل 

الجمع.اف رحم 
 ٠» ٠

.mmعاكر ابن مخمر  ١٣٣٨/0بغداد تاريخ )١( 
وكانالناس، خيار من وكان حماد، روئال عكاوا؛  ٢٣/؛YTماكر ابن مختمر يي الخير حاء )٢( 

رأىالذي أن وآوغم المعنى، قلب ئخل اختصار وهو اشتكيت،•••( نال: الموالي، صكة مؤذن 
كيلك.وليس ح*>اد، هو الرؤيا 

عساكرابن مختصر ، TTMoبغداد تاريخ )٣( 



الهجريالثاني >>، ٥١١في الفقهاء المحدتؤن ء  ٢٤٦

ترحمتم:سيادر 

،٥٢١- آ/>آْ ممن بن يحيى تأريخ ^آ، - {<\ TlWمعد ابن طقات، ، ٧٧٤، A/T،1مالك، موطأ 
العلل؛، Y-U؛/•أ/>ا<آ، ، ٤٢٩\ا-س أحمد مد ، ٢١•حلقة طقاُت، ، •٤٣، ١١٨خلقة تاريخ 

،٣١٩، ٣١٦، ٢٠٨، ١٨٩، ١٧٢، ١٤١، ١٤•، ١٠٤حديث، الدارس: سنن الأعلأمء، ءفهرس انظر له: 
٤٧٤، ٤٧•، ٤٦٨، ٤٦•، ٤٥٧، ٤٤١، ٤٢٩، ٤٢٤، ٤١٩، ٤١٧، ٤١٦، ٤٠٥، ٤٠١، ٣٩٧، ٣٤١ ،OYO ،٥٢٨،

٣٢٤٤، ٣١٨٣، ٣١٨٢، ٣١٥٣، ٣.٩٩، ٣.٢٦، ٢٩••، ٢٧٦٨، ٢١٠•، ١١٠٣، ٨٦٦، ٨٢٨، ٦٤٤،

محت، ٩٢- الكبير التاريخ الباريء، »فتح ني إليها ار المثالأرقام انظر الخاري: صحيح 
،١٠، ٦١٤، ص المقدمة: مسلم: صحيح ، ٤٧٨، ٤٠٦، ٣٩١، •٩٣الأومعل التاريخ ، ٢٠١

للعجالياكةاُت، تاريخ ، ٢٨٣٤، ٢٣٤١، ٢٢٦٣، ٧١٤٩٦، رنم  ١٤٧١، ٢٩٨رنم  ٦٧٧والأحاديث: 
،٤٣٧١، ٣١٤٧، ١٤٤٦حدين، داود; أبى من ، ٣١٢٤ماجه: ابن من ، 0١٤٦٤'ات 

والتاريخ١^٥٠ ، ٦١٤، ٠٨٤، ٠٧٦، ٠٥•، ٤٤٣-  ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤•، ٤٢٠، ٣٠٩ئثيبة لابن العارف، 
oih  -٣٦٨٥، ٢٣٦٧، ١٦٨٣، ٤٦•، ١٨٢حدين، الترمذي: سن الأعلام،(، ءفهرس واتفلر ، ٦٤،

،٦٥٥، ٢٦٤- ٢٦٣، ١٥٥الدمشقي زرعة أبي ظريخ ، ٧٤٩، ٧٤٧، ٥/•٤٧بالمتن الملحق العلل 
،٣٢؛/٥١، ^••Y، اثي الممن ، ٧٢٣، ٧٢١، ٦٨٥-٦٨٤، ٦٨٣، ٦٧٧، ٦٧١

،٣٨١-  ٣٢١٨اه القفأخار ، ٣٢٨، ٢٩٩، ٢٩٦\1ص ، ١٦٦، ٥٢/٧، ١٩٧- \/\-\<\■ ، ٤٧-  ٤٦
المذيلذيل من الختخب، الأعلام((، ءفهرس انثلر الهلبري: تاريخ الأعلام!(، ءفهرس وائثلر 

حائمأبي لابن والتعديل الجرح الأعلام((، ءفهرس انفلر داود: أبي لابن المماحف ، ٦٤'
YA'/U  -حبان،لابن الأمصار علماء مشاهير ، ٣٤٣ن،  ١٨٨-  ١٨٦له المراسيل ، ١٥١٨^٠ ٢٨١

تاريخ، ٤٧١•١ت٠ ١٨الكبير للحاكم والكش الأسامي ، ٣٤٩له الثقات ، ٦٤٣ت  ١٤٣
رحال، ١٠٤٠؛هآ"ت - للكلاباذي البخاري صحيح رحال ، ١٠٧ووفياتهم العلماء مولد 

الإرشاد، ١٩٣ت ٢٨٢_٢٦٣/٢الأولياء حالية ، ١٤٤•ت ١٧٩_١٧٨٨مشحويه لابن لم مصحيح 
الابق٧٢٨هت ٣٣٨_٣٣١/٥للخطيب، بغداد تاريخ ، ٥٥٦، ٥٣٤، ٤٨٥٨\l-M للخليلي 

•٨،، ٧٨، ٦١_ '[" Isالعلم بيان جامع ، ١٠١، ٦١•٦، ، ٤٦، ٤٥ه لالعلم تقييد ، ١٤١له واللاحق 
الجمع، ٩٣-  ٩٢يرازي للثالفقهاء طبقات اا'\د الإكمال، Y/•؛، ، ١٨٩، ١٨٥، ١٠١، ٩٧، ٨٧
ت١٤•\- rA/wالجرزى لابن المتثلم ، ٦١٦٨٢/{'T^ت القيراني لابن الصححين رحال( بض 
،•٩٣، U^Y؛/، ٩٧/٣الأصول جامع ، ٥٠٤ت ٢٤٨_٢٤١/٣له الصفوة صفة ، ٦٠٢

Y'Y/U ، ا/؛ه، واس•Mlw ٣٩٥٨التاريخ ني الكامل ، ٢٤•، ١٣٢ ،UUIT
الأعيانات وفي، ١١ت ٨٤ات واللغالأمماء تهدبمب ْ/ْْا، ، ٣٦•، ٢٤٢؛/، ٤٨٨

الجزءهدا ءاحتمرت  ٢٢٤- ٢١٧٨٢مفلور لابن اكر عابن مختصر ، ٠٦٥ت ١٨٣-  ١٨١؛/
تاريخ، ٥٢٨•ت ٣٥٥-  Tlilyoال الكمتهذيب انمين((، تقي وفاء مننلور: ابن تهج على 



٢٤٧ؤ سيئ ٢-سدئ 

،٦٧الأس—لأم دول ا/"ا>ا، العم ، ٢٤٩-  ٢٣٩ص •^ه« - ااا'ا رومانه حوادُث، - الإسلام 
سر، ٧٤ن،  ٧٨- \lw\ الحفاظ تدكرة ، ٤٩٧٠ن،  iVT، الكاشف، ٠٨الأعلام بومات، الإعلام 

يى\تبالومان، الوافي ، ٦٨٣^، ٣٢٠- ٣٢٤التحصل جامع ، ٦٢٢•٦_٦/٤النلأء أعلام 
،٣٥٦ iToo\/رحب لابن الترمدي علل شرح ، ٢٧٦٠٢٧٤، ٢٦٧؟/والهاية الداة ْبما، 

مجمع، ٨٥٨، ٦٨٩- ، ٠٠٦، ٠٣٩، ٠٣٨، ٤٤٦، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٠، ٣٦٢-  ٣٦١
ت١٠٢آ/ا0ا_ المهابة غاة ، ٢٢٤ه/'ه، ، ١١٨ i.rT\/o، ٢٢٠، ٢٢١، T.U،/آ.آ، الزوائد 

،٧٩حدين، العالمة: اJعلالب المهذيِح تقربب ، ١٩٢النهديب، تهذبب ، ٣٠٠٧
فتح•^ ٧٩، ٣٩٣٢، ٣٩٢١، ٣١٩•، ٣١٨٢، ٣١٠•، ٢٨٠٨، ٢٦٢٤، ٢٤٧٧، ٢٢٠٤، ١٠٩٨، ٠٩٠، ١٨٧

،١٣٣، ١٣٢•١، • ٠ ص ، ٤٩•٠  ٤٨٩، ٠٦٧، ٠٦٠، ٤٢٤، ٣٤٢، ٢٧٣، ٢٦٧\ا<<'\ظ المائي 
،٢٦٣، ٢٤٩، 0١٠٧ا'\ؤ ، ٤٦٢، ٤٠٢، ٤٠١، ٤١٩ه•؛، ، ٣٧٣٠٣٧٢، ٣٦٣، ٣٦١ه١، ٣/٤، ٣٦٧، ١٤٥

٧١٨، ١٢٥/٦، ٣٩٤، ٣٥٥، ٣٥٤، ٢٦٧ ،MT/A ٣٥١، ٩٩، ٧/١•، ٥٩•، ١٥٥{،اس ، ٦٥٥، ٦٥٤،

 _h\اس،ءوماث،  ٣٤٣الزاهرةالمجرم ، ٤٠٥؛•؛_ ، ٣٩١، ٣٨٤، ٣٨٣، ٢٥٦/١٢•
الذهبشذرات، ، •٤٣المهذبب تذمب حلاصة ، ٧٢^، ٣٩-  ٣٨توطى للالحفاظ طقات، 
.٩٩-  ٩٧ص الرابع: الجزء الأول، اJجلد - لمزكض العربي التراث تاريخ ، ١٣٩-  ١٣٨/١



الهجريالثاني الترن في الغتهاء اسدس ،  ٢٤٨

ئم

ضوو1وق{ط

وساوتهلن:ونسيم اسمه 

بنّسد بن اذل ثبن - مهراب واسمه - لم مأبي بن شمحول 
ولاء'الهدبي مولدأ، الكابيي يرى' بن يغوث بن بزيك بن تروان 
موطنأ.الشامي 

أفغانستان.عاصمة اليوم وهي كابل' إلى بث نالكابلي؛ 
شيفقد لهم' مولى وهو المشهورة، الشيلة هديل إلى سه الهدلي؛ 

غآ'عتضهذيل، من لامرأة فوهبه العاص، بن سعيد إلى قوقع كابل، من 
فكنها.دمق إلى تحول لم يمهر، 

اض.حرسها المعروفة، البلاد وص الشام، إلى سبة الشامي: 

فيوالئحاري ررالعلل((، في ي. أحمبها: 5ناْ اه؛ عمد أبا كنى ن- 

ابنمخمر ، ٢٨١.  XA'/oالأمان ومات آ/"ااا، واللغات الأسماء تهذيب ْ/ا، الأكال، را( 
تهذيب،، ١٧٨؟/الاJاب، ، Y11/Uالأنساب وانفلر: 0س المشبه توصيح ْآ/لآآ، ماكر 
\/UMالذمبه ثذرات ه/آا-آ، المشتبه توضح ه/¥ها، البلاء ايلأم ّير ،، 1A/TAالكمال 



٢٤٩ؤ ،-نقنداطاخ 

أبيوابن ررالمنن((، في والترمذي الأوسط((، وررالتاريح الكبير(( ))التاريخ 
الجوزيوابن ))الأنساب((، في والشئغاؤ والتعديل((، ))الجرح في حاتم 
غيرفي والذهبي ان((، الأعي))وفيات في حلكان وابن ))المنتظم((، في 

وغيرهم.كتاب، 

كثيرون:بها وحاطه 

لمكحول:ألة مفى حيوة بن رجاء هال، ءالc؛ ار ينبن مومحى عن 
اش(ص.بر أبا يا 

أبا- اك ؤإئاه ا رحمن- م )واعلمخحول،: إلى الخن وكتب 
ءأداض...(رى.

مسلم.أبو وقيل: أيوب، أبو بيه قيل: و- 
اه(ا"أ؛.عبد أبو روالمحفوخل المزي: وقال وأشهر، أصح والأول 

وشماتفه:سيرته س طوق 

فكانوالعمل، العلم بين جمعوا الذين الشلف أئمة من واحد مكحول 
الحرن،طويز ية، اأاالحاسديد الصيام، كثير العيادة، في الشمت حمن 
ووحووالجهاد في عطاءه سذل، كريما، حوادأ ورعا، زاهدأ الزجاء، وامحغ 

ضدرتوالحكام، الأمراء من مواقفه في الجنان جريء بدينه، معتزأ الخير، 
نقية،وحكم حنة كلمات وله وئاب، رحع تم بالهذر فتكلم هفوة منه 

عجمة.لسانه في وكانت 

الدمشقيزرعة أبي تاريخ )١( 
.١٧٩والحلة)،/ت،  YITY/T)،وانظر , rvMroماكر ابن مخمر )٢( 
ااأ/ها■؛.الكمال تهديب )■١( 



الهجريالثاني المرن في الفقهاء المحدمؤن ص  ٢٥٠

عندنايكى )لم قال: العزيز، عبد بن سعيد حدئنا مشهر: أبو قال  ٠٠
يزيد(راا.بن وربيعة ماكحول، من العبادة في شمتا أحس أحد 

بحدالعبادة زأففبمد ال: قمكحول عن امي، الشاش عبد أبي عن 
والظمأ(لأآ؛.الجؤع الفرائض: 

والخميس،الاثنين يوم يصوم كان )أئه مآكحول: عن سنان، بن بزل عن 
يوموتوم، الإئنين، يوم وبمث الإئنين، يوم . اض رسول ولد يقول؛ وكان 

والخمتس(رص.الاثنين يوم آدم بني أعمال وترفع الاثنين، 
فاتنتهمكحولأ، روصأث قال: الأردي بزكة عن مهاجر، بن محمد عن 

وقال:ثوبه، بْلزف وجهه خ وموجهه، به خ يمأل فأبى بالمنديل، 
.٠٤ثوبي('تعدو ألا أجب وأنا بركه، الومحوء 
ركنثقال؛ جابر بن يزيد بن الرحمن همد عن لم، مبن الوليد عن 

ويقيم،مكحول فثودن الناس، صلى وقد المجد ومكمحول أنا ألحد 
بهم(لْا•فيملي ويتقدم 
قال:- الشام أهل من رجل - هريرة أبي عن الريي، الخليح أبي عن ** 

قال:أف على زادنا فما تحديه، فأقبلنا مغتما، محزأيناه مكحول إلى رجلننا 

.YYA/YOاكر عابن مختمر \/\-ص الدمشقي زرعة أبي ^ ••؛، ، YVl/Yوالتاييح المرئ )١( 
الكتبفي حديثه صغير، تابعي القصير، الدمشقي، الإيادى، يزيد بن ربيعة هو هدا: وربيعة 
)"؟آاه(.شة شهيدا ومامحته غازيا حرج العئاد، ئار من وكان الستة، 

Y) ) 0إ\لأ.الحالية

Y■) )•/،الحلية؛.U

UA/a\.الحلية )٤( 

.vwhالاض والتاريخ المرنة )ه( 



١٢٥١ؤ ،-نئنءل'ثط( 

أمرفي ورمحكم ه، فيقزهمتم ر في زهذثم رئكم؟إ تلمون وجه بأي 
ربكم(لآ؛؟إ.طمون وجه فبأي فيه، هزهدئم 
رأى)أئه العزيز: عبد بن عيد محدثنا الدمشقي: معيد بن عمر فال 

منيزى يكن لم حتى قصه، عاليه لوي قد حديد، من خاتما مكحول على 
٠.النار(ل من مكحولأ باعد رب، ثمنه: شيء، الحديد 

قال:العزيز، عبد بن عيد محدثنا الدمشقي: معيد بن عمر وقال 
بكى،جد ومزكع ولما يملي، رجلا )رأينا يقول: مكحولأ معتا س

سة(ر"اا.البكاء ظوحت ببكائه، يراني أنه فايهمته 

عنقيهتفريج أفدم رلأف قال: مكحول عن وغيره، الأوزاعي روى 
أ'لتيأف من إلئ أحن، القضاء أ'لتى ولأف القضاء، أَلتي أف من إلئ أحث، 

بيتاّل(^/

فالقيبالكحثة، ذءإوف1، ونحن أبي مع ركنت متمون: بن عمرو وقال 
مىأبي؛ له فقال ّّْي، نحؤ ~ قال ~ الشيخ ومع أبي، فعانقه شيح، أبي 

أيومجأبا يا حصله بقيث ما قال: عنه؟ رضاك كيف، فقال: ابني• قال؛ هدا؟ 
كنثقال: هي؟ وما قال؛ واحدة. إلا فيه، رأيتها وقد إلا الخير جمحال من 

هدامى لأبي؛ فقلث قال: أبي* فارقه ثم قال؛ فيه، فأوجر يموت أن أحب 
مكحول(رْ؛.هدا قال: الشيح؟ 

.٢٢٩/٢٥اينتممختمر )١( 
Y) ) عاكر ابن مختصر صعد ابنYYAZYo . نثتة(.إلى! صعد ابن عند تصحفت )نمه( ولفظة(

YYA/Y.5،اكر عابن مخمر 0اس الحلمة )٣( 

.٢٤/١القضاة أحار وانفلرء ، YYA/Y0عساكر ابن مخمر ه/بملأا، الحلية )٤( 
ميمون.بن غغرو والد مهران بن ميمون كنية أيوب؛ وأبر عساكر ابن مختصر )٠( 



٢٥٢  m الهجريالثاني الترن غي الفتهاء اسوثؤن

وهوموته مرض في عليه فيحلوا الحزن، عليه الغالب مكحولآ )وكان 
كنقمن فراى ذئا وقد أصحلئ، لا ولم فقال؛ ذللث،، في له فقيل يضحاك، 

وأؤمله(را؛.أرجوْ كنث مى على القدوئ ومرعه أحزوه، 
مكحولأرأل العزيز: عبد بن عيد محدثنا سعيد: بن عمر قال  ٠٠

عدؤجهاد على به ويتقوى يأحدْ وكان العطاء، في ائترض فيمن كان 
اه(رى.

بنيعيش )نزل قال: العزيز، عبد بن صعيد حدثنا مشهر: أبو وقال 
الناص،وأمحلعم فاطعمه، طعاما، له وهيأ فأكرمه مكحول، على الوليد 

توئيرأاليوم ذلك يحدم ممن ر جاببن يزيد بن يريد فكان 
سءول(رم.

أغطيمكحولأ )أل العزيز: عد بن محيي عن لم مبن الوليد وروى 
ثمندينارأ ين حمأصحابه ص الرجل نملي فكان دينار، آلافإ عثرة منه 

مس('"•

وذكهه:أمواته مى 

علمهينفعه لم )_ قال: مكحول عن الثجلتي، زياد بن المغيرة عن  ٠٠
تقرؤه(رْ؛•فلسث ينهك لم فإذا نهاث، ما القرآف اقرأ جهله، صنم 

.TTY/YOم اش مختمر )١( 
.ioifwذ \ين )٢( 

كباروعن الأعلام، الأتعة أحد جابر: بن يزيد بن ويزيد قي الدمثزرعة أبي ذاريح )٣( 
مكحول.أصحاب، 

٠٤٨٠الإسلام تاريخ ، ١٦٢/٥النبلاء أعلام سير )٤( 
\.UU/oالحلة )٥( 



٢٥٢ؤ ا.نقغولاوثامئ 

الرجلفقو )ين مكحول: قال قال؛ جابر ابن عن لم، مبن الوليد عن 
الاالم(راا.أهل مع ومدحله ممشاة 

مكحولأمغ ّأئه أبيه؛ عن يوبان، بن تابت بن الرحمن عبد عن 
ءالألتدئمهإلى لهب ومي اش، أحث، فإئما صالحآ رجهد أحب رمى يقول؛ 

يرجع(لأا•حتى الجنة طريق في فهو 
يأتيرلأ يقول؛ مكحولأ سمعث قال: جابر بن يزيد بن الرحمن همد وعن 

حمار(ر"أا.جيفة من أئثن فيهم عالمهم يكون حتى يوعدون ما الناس على 
مجالهفي يكن لم رإل قال؛ مكحول عن وغيره، الأوزاعي وروى 

نم(رى.فالغزله حيز؛ ومخالطتهم الماس 
٢,ددووأ(ل أملهم ملوبا الماس رأزئ قال؛ مكحول عن  ٠٠

حلق(ر٦ا.للشر الشن قاف التو؛، ورفيق رإياك قال؛ وعنه 

ل،قن فيه ئن من )أربغ هال: مكحول عن ال>ءار'ث،، بن الغلاء وروى 

والدعام،والإيمان، فالنكر له: ؤى فيه ؤى من اللاثي الأربع أما 
مثؤ؛نرإن ثدايؤكم آثء يمعثل ما ؤ ^؛،؛ ٠٥١ال قتغفار؛ والاس

وديأجلعيبهم أثم حقاي وما ؤ هق: اش وقال [، ١٤٧لالساء! ه وءامنتم 
ا/'هُا.الدسئي زرعي أبي تاريخ )١( 
ه/«ها.الحلة )٢( 

.١٨١الحلة؛،/)٣( 

.TTA/Xaماكر بن مختمر )٤( 
.YTA/Yoعساكر ابن مختصر الحلية )٥( 
,YYA/Y0عماكر ابن مختصر )٦( 



٢٠٤  M الهعرىالثاني القرن مي الغتها، ال»عوأمن
—————ِِِِ-ِء 

ماقو ؤ : هث ، ٥١وقال [، ٣٣]الأنفال: 4 متعغثؤن وهتر معدبهم وماَكىأه 
_،ؤى من اللائي الثلاث وأما [. ٧٧: jL_i_Jl]ه دعاوءكلم ود رق  'ءيمبؤأ 

ؤئشقكث؛تاهادة،ٌ قال واث5ث؛ والبمي، فالثكر، س قن 
»^:li]ه بأنلؤ، إلا آلثلإ_آلتوأ نجؤا ثلأ ؤ هف؛ اه وقال ■١[، ]الفتح؛ ه دثسهء عك 

مأآ[(را؛.]يونس: i أشم ء بمقمحإ ؤإنثا هك: اف، وقال [، ٤٣

عج«ةثساده:

بغيره.الحروف بعض ويبدل ^٥، ٢٥٧٠عجمة مكحول لسان فى كان 

لرحل:يقول مكحولأ سمعت قال: المرسئ الأعلى عبد بن مغفل عن 
الحاجة.يريد: الهاحة(رى؟ طاق، نحك )ما 

أنا؛أثاهر فقال: القدر، عن الأمراء بعفس له رمأ قيس؛ بن نوح وقال 
يريد:أ'تاحتأنا؟(رم.

رجلامكحولآ )كان قال: عطاء بن عثمان عن ربيعة، بن صمرة وروى 
مث،(ر؛ا.مل بالشام قال ما فكث فن، يقول: محل، يقول: أن يستطع لا أعجمثا، 

والأمراء:الخلقاء مع 
يوحرون)كانوا قال: العزيز، عبد بن عيد سحدثنا مئهر: أبو قال 
صلوا،ما أنهم الناس ويتحالفون الماللئ،، عبد بن الوليد أيام في الصلاة 

.٢٣•-  n'\/Yaاكر عابن مختمر ، ١٨١٢- \\\ foالحلة )١( 

.٤٥٣المارق ؛، aiZUسعد ابن )٢( 
ه/اخآؤالأهمان ومات ، ٤٥٣)٣( 
أوضحهفيما هذ.ا في المقصود وانظر ا ٢٢٧/٢٥اكر عابن مختمر ، ١٧/٢والماريخ المعرفة )٤( 

»منزلته«.فقرة ، ٢٧٤ص البغل.ادي: الخطيب 



٢٥٥إالئابى مقغيل - ٤

—صلى ما أنه محلف صلى، ما أنه فانتحلما زكريا، أبى بن اف عبد فأتى 
هترك(را؛.إذأ؟! حثتا قلم فقال؛ مكحولت، وأتي -، صلى ومد 

بنيزيد رأمد ال؛ قر جابابن عن لم، مبن الوليد وروى 
بالتوسعةهممنا رأيناه فلما أصحابه، في مكحول إلى مروان بن المللثج عبد 
•التواصغ(رآ؛ يتعلم أدرك، حيث، يجلس ذعوه مكانكم، مكحولت: فقال له، 

عنه:ورجوعه بالقدر قوله 

الروم،أرض ب)كنا قال؛ حملةأ"اا أبي بن علي عن صفرة، **عن 
فقالفدعا، شيبة، أبا يكنى يقص رجل وفينا العلى، في يمنون والناس 

فيوهو — مكحول فقال صالحا. واستحملنا محلتبا، اررئنا اللهم يمول: فيما 
ناحية،عدي بن وعدي حيوة، بن ورجاء طيا• إلا يرزق لا الله إل —؛ القوم 

نعم.هال؛ الكلمة؟ أّمعت، لماحته: أحلءهما فقال مكحول، بهما ياُلم لا 
قشيقوللث،، شمعا هد عدي بن وعلءي حئوة بن رحاء إف لمكحول: فقيل 
نزلفلما رحاءر؛ا. أكفيلث، أنا الدمشقي: زيد بن اش عبد له فقال عليه، ذلالث، 

يهللبكأنه رجاء، منزل من دنا حتى زيد بن اه عبد حاء العسكز، الناش 
أطلس،إني له: فقال إليه، فعدل — يحرفه وكان — رجاء إليه فنفلر أصحابه، 

مكحول،ذكر فأجرى زل، نحتى فجاء أصحابلث،، نحن قال؛ أصحابى، 
لهفقال الكلمة؟! صاحت هو أليس مكحولأ؛ عنالثج يغ رجاء: له فقال 
منهقاحل. يهوديا، قتل رجل فى — ، ٥١رحهلث، — تقول ما زيد؛ بن الله عبد 

.٣٤٢- الدمنمي زرت أبي -اربخ آ/..،، والتارخ المرغت )١( 
ماكرْآ/اآآ..خصرابن ه/؛ها، الحية )٢( 
حطأ.حملة(، بن رعالي \\: y/oالشلأء أعلام سر ني )٣( 
تصحيف.)رحمأ(، ؛ ٤٨٢ص الإسلام، تاريخ في )٤( 



٢٥٦  M الهجريالثاني >>، ٠١١في المتهاء اسوئؤن

كثرجاء: ئال إياه؟ اف، رزقه أررق مات؛ حتى منه يأكن فكان دينار، ألم، 
تكأما(رآا.حين شهدئهما وأنا علي؛ قال اف. عند من 

لناإئما ال: فقعتلان، )يجاللث، لمكحول: حملة أبي ابن وقال 
احاإش(لأآ؛.ولهذا: ئم، لهذا: أقول أن أستطع فلا مجلس، 
أبايا فقال: أبي إلى مكحولأ )جاء قال: حتوة بن رجاء بن عاصم عن 

ومجالستهم،المرشيين حدزئلث، قد له: فقال ذمي، يريدون إثهم المقدام، 
كرهتها.عليلث، أمنوها فالتا أحاديث، فحدكهم ويربولارآ؛، أذنولث ولكنهم 

ذئرفي فأحدوا مكحولأ، يعيبون الذين أولئلث، فجاء راح، أن على زاد فما 
وأنتمحديثآ كنتم فقد مكحول، ذكز عنكم دعوا أبي؛ فقال مكحول، 
ءكموا(ر؛ا.ذةرْ• يحسنون 

الرزاق:عبد قال قال: المالك، عبد بن بكر أبو حدثنا المنوي: قال 
المدر(لْا.يعني: النتامئ؛ وبكار ذن،، أبي وابن يقوله، مكحوت روكان 
حدثناقال: حجاج، حدثتا قال: أبي، حدتني أحمد: بن اش عبد قال  ٠٠

علىحيوة بن رجاء روص قال؛ ة، عئلأبي بن إبراهيم أحبرنكب قال؛ لتث، 
المدر،من شيء في تكلمت أنلث، بلغني مكحول، يا فقال: معه، وأنا مكحول 

3\دئخ، ١٦٣-  wMoالشلأء امحلأم سر ْآ/*مأآ، ماكر ابن مخمر والتاريخ المرنة )١( 
.٤٨٢-٤٨١الإسلام 

به.وتجاهر والماو.ر يهول، كان الدمشقي، منلم ابن هر وعيلأن ه/مأا. الشلأء أعلام سير )٢( 
زرعةأبي تاريخ من أس وما تمعحيفأ، أنلته وحونوك(، )أذوك والتاريخ المرنة في )٣( 

أحسن.وهو الدمشقي، 
.wxloالنلأء أعلام سر ، ٣٣١-  rr'l\الدمشقي زرعة أبي ظريخ ، ٣٦٩٨واكاريخ الخرقة )٤( 

بالمن.رااتهامه هو قتله محاولتهم في والسبب 
آ/••؛.والتاريخ الخرقة )٠( 



٢٥٧ؤ ٤.ن٤غولاJئاايإ 

مكحولت:فقال ال: نالاس. بين من صاحبك لكنث ذلك أعلم لو واش 
أونحوذلك(راا.قولي. ولا شأني من ذاك ما اش، أصلحك واف، لا 

مكحوذ)سالي هال: أبيه عن نعيم، بن اف عبد بن إبراهيم وروى 
أئهالرحمن عبد بن الضحاك إلى رفع أنه ذكر ثم فتشهد فاحليته، حلأء، 
الخاصة،في يدخلني كما يدحله ألا الحاجن، الصخاك فأمر القدرية، رأمن 
حتىففعل، ذلك، الضحاك بملم أف أبي أل، ومذلك،، من مكحوت فتبرأ 

مزكه(لآ/إلى رددته 

علىالاش ز أكشرلئا قال: زنين أبي عن لمة، ت أبي بن رجاء وعن 
ءندْرجل في تقولا ما قلث؛ ثيء، عن لأمألنه قالث: المدر، في مكحول 

يقعن،لا قال: عنها؟ نغزل أن له أثرى غيرها؛ له ماد ولا دين، وعليه جاريه، 
يفعل(رألا عليه فلا كائنه، وهي إلا أ ثميخلق لم تعالى ائته فإل يقعن؛ لا 

منأحل.أ أل يتلعنا رلم قال: الأوزاعي عن محمد، بن مروان روى  ٠٠
عنفكشفنا ومكحول، الحسن الرحلين: هدين إلا الفور في تكلم التابعين 

ذللأ،،فإذاهوباطل(ر؛ا.

■ذللثج عن رجعا ومكحولأ الحسن أن يحني قلتا؛ 
مكحوديكن )لم قاله؛ العزيز همد بن سعيد عن منهر، أبي وعن 
قنرتا(اْا.

.٥٢٤٧رنم  ٢٨١.  TA-/T■لأحمد العلل )١( 
.٤٨٢-اريخالإ-لأم )٢( 
.AW/0الحية )٣( 

البلاءه/ا'ها.اعلأم سر ؛، VT/YAالكمال تهذيب )٤( 
,٣٣ا/.الدمثمي زرعة أبي تاريخ )٥( 



الهجرىالثاني الترن مي الثتها، الحدتؤن م  ٢٥٨

ءنه(راا•رجع ثم محيرنا )كان معين؛ بن يحيى محال  ٠٠٠
عليه(امعي وهو المدر، عاليه ريتوهم الجورجاني: وقال 

عد«ه:

علىٍناي، الحافثلة، قوي الذاكرة، اث ثلسم، ظلأنة مكحول كان 
والعراق،الحجاز إلى رحل نم عندهم، ما فاسوعب بمصر العلم أهل 

الجمعن وأحد الصحابة، بعض من مع وسدمشق، تومحلن واموالشام، 
وحديهم،للناس جلس كبيرا، محقيها حافظا، إماما وكان التابعين، س العفير 
حلائق.عنه وأحد كئيرأ، ءل٠أ فيهم ونف 

طلبه

المرسي،ينار بن حاق إمبن محمد أحبرنا بكير: بن يونس قال  ٠٠
أعلمرحاs لقيث ما العلم، أءلالن، الأمصاركلها ر،مق قال: مكحول عن 
المتب(رص.بن معيل. من 

منهالقول، رهدا الخبر: هذا من الأول الفصل يكر أف بحد الذهبؤُ قال 
حقيةته(ها.على لا المبالغة سبيل على 

ّمعت،قال: حمزة، بن يحيى حدثنا ١^٠^٤^؛،: محمد بن مروان قال 
بنيمن لامرأة بمصر عبدأ )كنث يقول: مكحولأ سممت، يقول: وهب أبا 

•ا/•!؟.التهديب تهذيب ، ٤٨٠الإسلام تاريخ )١( 
التهذيبتهذيب )٢( 

ابنمخمر •،، U/Aوالتعديل الجرح ؛، ٤٢٤رقم  n«/T■، ٢٧٨٦م رن i"hلأحمد العالل )٣( 
اكرع

0/\0\.الملأء اعلأم سير )٤( 



٢٥٩الساميتقغؤل . ٤

فيماعليه حويت إلا م علوبها ممر من حرجت فما فاعتقئني، ئديل، 
فيماعليه حوت إلا علم وبها منها حرجت فما الحجاز أتيت ثم أرى، 
أرى،فيما عليه حويت إلا علم وبها منها حرجت فما العراق أنست، ثم أرى، 

تجرنيأحدأ أجد فلم الم، عن أع ذلك كد فغزنلقها، الشام أتيت ثم 
له:فقلت، الئميمئ، جارية بن زياد له: يقالآ يخا شلقيث حتى بشيء، فيه 
القهريمنلمة بن حبيب سمعت، نعم، قال: يئا؟ شالنمل في سمعت، هل 

الؤ-بمة(ص.في والئلثؤ الندأة، في اوثغ ض ه ام ثهدت يقول: 
العلميوحد )لا قال: مكحول عن جابر، ابن عن لم، مبن الوليد عن 

إلأءشثهدلهباثلب(سم.

شيئاصدري استودعت، رما مكحول؛: قال العزيز: عبد بن سعيد وقال 
٢.ر أريد( حين وجدثه إلا سمعته، 
مكحولأشمعا أنهما جابر؛ وابن سعيد عن مئلم، بن الوليد روى  ٠٠
أصحابمن رحل فقلتا: دمشق، ممجد فى ماللثؤ بن أنس )رأت يقول: 

فيوالحاكم ، ٣٢٩-xyA\/تاريخه في الدمشقي زرعه وأبو ، ٢٧٥٠حديث داود: أبو أحرجه )١( 
نيأحمل القمة دون وأحرجه ، ٢٢٦ْآ/هآآ_ مخمره اكر: عوابن  iWrhالمدرك 

الأرناذوطالقادر ب وصححه ، ٢٨٥٣حديث ماجه وابن ، ١٧٤٦٩-  ١٧٤٦٢الأحايين، الخد: 
وصحح، ٢٣٨٩حدينؤ  oyohداود أبي منن صحيح والألباني: ، ٦٧٩/٢الأصول، جامع ني 

وءترْ■داود، ابم، سنن تحقين، ني الأرناؤوءل وش—سبا ، ٢٣٠٢بث، حد  ١٣٩/٢ماجه ابن سن 
فأوقعتالعكر جملة من مرية نهضته إذا الغزو مفر ابتداء هي البدأة: الخطابي: الإمام تال، 

فانأرباعه، تلاثة في العكر صائر ؤيثركهم الرح، منه لهم كان غنموا فما العدو، بهلاJقة 
بعدنهوصهم لأن اكلثط، غنموا مما لهم كان ئانية، باسو فاوفعوا رجعوا ئم الغزاة من نقلوا 

أعثلم.فيه والخهلر أشق، القمل 
.TA\/'الدمشقي زرعة أبي تاريخ وانفلر: ، ١٧٩/٥الحلية )٢( 
.١٦١/٥البلاء أعلام مير ، ٤٨٠الإسلام -اريخ )٣( 



الهجريالثاني المرن في الفتها، ايموش؛، ؤ-٢٦

منالوصوء عن وسألته عليه، فسلمت أناله؟! ولا عليه أتلمم لا المي. 
إلىووجعنا صلاة، في ثنا فقال: الجنازة؟ شهود من أو الجنازة، حقل 

ذلك؟(ص.بين نما الوضوء نالت فا صلاة، 

قال:مكحول عن الحارث، بن الغلاء عن صالح، بن معاوية عن 
بحديثحدينا الأنضر، أبا يا له: فملنا الأرهر، وأبو أنا وابله على )يحلنا 
إذائنتين، أو مرة الحديث معنا ن إئما فقال: ه. اه رسول من سمعته 

فحننكم(١٢^معناه على بالحديث حدساقم 
رأئهالقاسم: بن الرحمن عبد عن سعيد، بن يحيى عن ماللشا، روى ٠* 

يقول؛وما العمزى، عن محمد بن القاسم أل؛ يسالدمشقي مكحولأ سمع 
علىوهم إلا اس المأدركت ما د: محمبن القامم فقال فيها؟ الناس 

أعهلوا(أ"آ؛.وفيما أموالهم، في شروطهم 
سممت،قال: العناطرر؛ا، عملتة بن ثميم حدثني ملم. بن الوليل- قال 

أسألهما أشهر، ستة مريح إلى فاحتنمت الكوفه، )يدممت، يقول: مكحولأ 
•به(أْ؛ يمي أممغه بما أكتفي شي؛، عن 

النار؟غئرت عما هشام بن الوليد رمألمث سلمة: أبي بن رجاء وقال 
مكحولآكان قال: ذللث،؟ على قلق: قال: أسال. بالأى لمئ إئي فقال: 

ْآ/أأأ.عساكر ابن مختصر ، ٤٢٨آ/ا•؛، والتاييح المرفت ؛،؛، r/Uسعد ابن )١( 
الترمذيعلل رح ث ، ٧٤٦بالثن؛،/الملحق الترمذي علل ، ٧٥رمم لأحمد العلل )٢( 

'آ/بمأه.منه بامحلول المستدرك في الحاكم وأحرجه ا/هآ؛، 
_U.الرطآ )٣( 
منعطة: بن وتميم ا. تمحيفوهو العبي(، عمة بن )نمير عد مابن ملمات في )٤( 

الترمذي.له أحرج التهذب، رحال 
.tnlroعساكر ابن مختصر •،■، r/Yوالتاريخ السرقة  iiorlUسعد ابن )0( 



٢٦١إأ.ضولالثط 

ليسأنه الحديث له أثبت مى قلقي فحج يتوصأ، - فقيها علمت ما وكان -
.الوصوء(١١؛ قثرك وصوء، فيه 

اثمءمدث:

مكحول:أرسل 
كعب،بن كأبي يدركهم؛ لم الصحابة من جماعة وعن ه المي عن 
وأمهريرة، وأبي الخشني، ثعلبة وأبي الصامت،، بن وعبادة وثوبان، 

أيمن.وأم عائشة، المؤمنين 

عن:وحدث 

بنضدي ة أمام—وأبي ا، السئطر بن ومرحبيل مالك،، بن أنى 
الررقي،معيدرم وأبي الأنفع، بن وواثلة الربيع، بن ومحمود عجلان، 

الصحابة.من وغيرهم الد،اري، هند وأبي 

عن؛دروى 

بنومعيد اشيمي، جارية بن وزياد اللمحلاج، بن وحالي شر، بن جبير 
عرربإ،بن الرحمن عبل. بن والصحاك ار، يشبن ليمان وم،، ي.الم

محيرين،بن الرحمن همد وأحيه محيرين، بن القّ وهمد كيان، بن وطاووس 
بنوغنيمة عباس، ابن مولى وعلكرمة الربير، بن وعروة ماللثإ، بن وعراك 

.YYU/Yaعساكر ابن مختصر )١( 
وكذاصحبة، له البخاري: وئال وفادة، له بأن سعد ابن جزم صحابي، مط: البن شرحميل )٢( 

فيءالإصابهء في الحافظ ه لوترحم وغيرهم، (اتار؛خهء، في والذمي الحاكم، أحمد أبو 
.٣٨٧•آ/آ؛ات الشين، حرف، من الأول الخم 

سعد.أبو وقيل: )٣( 



الهجريالثاني المرن في الفقهاء العدثؤن لمي ٢٦٢

بنمحمود بن ونافع مرة بن وقئير دوئب، بن وقبيصة نقيان، أبي 
بنورثاص شعبة، بن المغيرة كاتب ووزاد الأنماري، زياد بن وميم الزيع، 
بنشلمة وأبى الرحى، أسماء وأبي الحولأني، إذريس وأبي وبيعة، 

هريرة،أبي جلتس عائشة وأبي الأنود، تلام وأبي عوفإ، بن الرحمن همد 
التابعين*من سواهم وحلق الصعرى، الدزداء وأم الحولأنئ، منلم وأبي 

عنه:وحدث 

بنؤإسماعيل اللتئي، زيد بن امة وأسالأيقس، سليمان بن إبراهيم 
الئامي،س—ثان بن وبزل المربي، موسى بن وأيوب المرسي، أمية 

الجمحي،يزيد بن وقور قربان، بن وثابت الشي، عتلية بن وثميم 
ملمبن وحميد عتلان، بن حمص معتد وأبو أزطاة، بن والحجاج 

واقي،بن وزيد الرحمن، همد أبي بن وربيعة الطويل، وحميد المرثي، 
رستمبن وصالح موسى، بن وسليمان الئنوحي، العزيز همد بن وسعيد 

الأحول،الواحد عبد بن وعامر الجمصي، عمرو بن وضموان الهاشمي، 
عمروبن الرحمن وعبد ربر، بن العلاء بن الله وعيد عون، بن اش وعبد 

بنعمر بن العزيز وهمد ر، جاببن يزيد بن الرحمن وهمد الأوزاعي، 
بنوعلي حغنة، أبي بن وعلي اليمامي، ار عمبن وياكرمة العزيز، همد 

بنومحمد سار، بن إسحاق بن ومحمد الحارث، بن والعلاء حوشب، 
عجلان،بن ومحمد الش__عتثتي، الله عبد بن ومحمد المكحولمي، رائد 
الصدفي،يحيى بن ومعاوية الرهري، شهاب بن لم مبن ومحمد 
العاز،بن وهشام المنير، بن والنعمان الجمصمي، حثسبا بن ومهاحر 

العزيزعبد بن ويزيد الأنصاري، تعيد ين ويحيى عهناء، بن والوصين 
كثيرون.وخلائق جابر، بن يزيد بن ويزيد سعيد، أحو القوحي 



٢٦٢ؤؤ'لئامي مقغثل - ٤

والأربعة.لم، وموغيره، الإمام(( -حلمح )رالقراءة كتايح في البخاري له أحرج 
تابعيمن الثانية الهلبقة في حليفة يكرم التابعين، أوّمامحل في وعداده 

منهم.الئالئة القليمة في سعد ابن وع1.ه الشام، أهل 

٠آخريى مى ؤارساله اتصحابة بسى مى سماعه 

وسمعالأنفع، بن وايلة من مكحوت )سمع معين؛ بن يحيى قال، ٠* 
ووبان(راا.يلئ ولم ماللث،، بن أنس من وسمع عبيد، بن محفنالة من 

ا.بلغه(ر هو إئما شيئا، زيد من يمع لم )مكحول( حنبل؛ بن أحمد وقال( 
بنوأنس الأنفع، بن وابنة من سمع قد )مكحولط الترمن.ي; وقال، 

أصحاب،من أحد من يجع لم إئه ويمال،: الداري(، هند وأبي مالالث،، 
الئلأئة(رمبهزلأء من إلا . ١^، 

منأحد من مكحولأ مع سهل مشهر؛ أبا ألنث( )محاتم: أبو وقال، 
منسمع له؛ فقلث( مالك،. بن أنس من ٌذع فهال،؛ ؟ . النبي أصحاب، 

ضحر،أبي عن ريح، ث بن حنوة قلّت،؛ رواه؟ مل فقال،: الداري؟ هند أبي 
لمفكأئه ٠ ه الٌبي، ممعنا يقول،؛ الدارتم، هند أبا سجع أنه مكحول؛ عن 

فقلث(:رواه؟ مى فقال،: الأنفع؟ بن فواثنة له: فقلت، ذلك،. إلى نالتفث 
بنالعلاء عن صالح، ين معاوية حدثني الكث،، كاتكط صالح أبو حدثنا 

الأنفع.بن وائلة على الأزهر وأبو أنا يحلق قال،ث مكحول، عن الحارث،، 
ذلك،(رى. Jjكأنه برف، أوْا فكأنه 

ممنابن تاريخ را( 
.٢١١ص اورا,سل، )٢( 
.المْالى؛/Ymتن )٣( 
•؛.A/A، ٢٩٢- ا/اا<آ والعديل الجرح )٤( 



١لهجرى١لثاني القرن فى الفقهاء ثون المحي لمي ٢٦٤

منمغ يلم )مكحولأ يمول: أبي معت حمحاتم: أبي ابن وقال 
الأتمع(را؛.بن واثلة على ويحل معاوية، 

ذرارى■ش ثن ولا الأنفع، بن وابلة كن مكحولط يسمغ )لم يقول؛ وسمعته 
منيسمغ لم مكحول فقال: وائلة؟ عن رمكحول عن: أبي ألث وم

ءليه(رم.وائلة،ذخد 
هريرة؟أبا مكحولت مآ هل ورعة: أبا لت أ رمحاتم: أبي ابن وقال 

بكرأبي عن رمكحول، ورعة: أبو وقال هريرة(. أبا مكحولآ يلى لم لا، قال: 
الجراحبن ميدْ أبي وعن مرشل، مند عن ومكحول مرتل• اكت-ض 
مرتل(ر؛ا•عمر ابن وعن مرتل، عثمان وعن مرتل، عمر وعن مرتل، 

عنالصحابة؛ من ات جماععن مكحولت )روى التزار: بكر أبو وقال 
ؤإئمامنهم، يسمغ ولم وجابر، هريرة، وأبي وحذيفة، الدرداء، وأم عناية، 
حدسا(رْا.محهم: حديث في يقل ولم عنهم، أرتل 

وقاص،أبي بن سعد عن مكحول )روى شئتة: بن يعقوب وقال 
منهم(رأا.يسمع لم الصحابة، من وجماعة 

.ميئا( أمامة أبي من يسمغ لم رمكحوت الدازمظني: وقال 
هريرة(رَا؛.أبي من يسمع لم رمكحول آخر: موصع في وقال 

.٢١٢ص الراسل، )١( 
.٢١١*ص السابق، المدر )٢( 
.٢١٣ص المابق، المدر )٣( 
.٢١٣-٢١٢ص الماس، المدر )٤( 
•ا/ا<هأ.التهدم، تهدب )ه( 

ه/اأ-ا.الملأء أيلام سر )٦( 
؛،.UA\ا\\ى الدارممى سن )٧( 



٢٦٥إق-نئغولاثط 

قال؛الصوري، المبارك بن محمد حدثنا الدمشقي: ررعة أبو قال  ٠٠
مكحولعن - ثقة وكان — عتلان بن حمص عن حميد، بن الهتثم حدثنا 

أمامةأبي على -ميب بن وسليمان زكريا أبي وابن أنا )يحلن قال: 
ا.ءاليه(ر لقنا فبحمص، 
الجبارعيد بن النضر وي الأمأبو حدثنا المنوي: يعقوب، وقال 
مكحولعن ضحر، أبي عن لهيعة: ابن أحبرنا الصالح، الرحل المرائي 

قام)رمى يقول: . اه رسول ممعن، يقول: الداري هند أبا يحصت قال: 
ا.ومثعءأ به اللأ راءى وسمعة؛ رياء مقام 

بنزانلة عن مكحول، عن سنان، بن بزل عن غياث، بن حمص عن 
اشمرحمة لأخيك، الشماتة يقهر ررلأ الله رسول قال قال: الأتمع 

وذ،«لص•
اثتابصى:بسى عى إرساته 

ا.ر شفيان( أبي بن عسبنة من مكحول يسمع رلم البخاري: قال  ٠٠
سفيان،أبي بن ة عنبمن مكحول؛ مع يرلم مئهر: أبو وقال 

لأ(رْ؛.أم أدركه أدري ولا 

\احالدثقي زرئ أبي -اريح )١( 
سدوابن (، ٢٧٤٨)والدارس (، ٢٢٣٢٢)واحمد A•،؛، واكار؛خ المرغت ني القوي أحرجه )٢( 

لغيره.صحيح الأرنؤوءل، ثعي_إ وتال ، ٤٢٢/٧
الأوناووهل؛القادر عيل. وتال غريبج. حن حدث وهال،: ، ٢٥٠٦حدث  ٦٦٢؛/الترمذي أحرجه )٣( 

.wcxfwالأصول جاهع بثواهدْ. حن طي.ث، 
ر/'ما.الترمذي سن )٤( 
ْ.٨٤/٢معين ابن تاريخ )٥( 



الهجريالثاني القرن مي الفتها، ال«عالذون ؤ٢٦٦

فقال:الخرج، مس في حبيبة أم حديث عن الرازي زرعة أبو ونئل 
*ا( ممحقان أبى بن ة عنبمن سممع لم رمكحول 

 ١^JU .اشارص

منهر:أبي حياه في صالح بن لأحمد قلت الدمشقئ: ررعة أبو ال ق— 
٠.منه(ا سممع يكون أن فانكر مسروق؟ حدثنا مكحولت: قال رفقد 

لقنهم؛أحسنه ما التابعين، يدماء من طائفة عن )روى الدهبئ: وقال 
يحامر(ر؛ا•بن ومالك روق، ومالخولأنئ، مشلم كابي 

الأئمة:من حماعه حبيبة أم عن عنتة عن مكحول حديث ضحح لت، ق— 
عنمكحول، عن الحارين،، بن الغلاء حدثنا حميد: بن الهننم قال 

يقول:ه اه رمون سممعمت، قالت،: حبيبة أم عن شقيان، أبي بن عنته 
داكوصأ(<رْ/فزجه مش )رمن 

قال:الؤعنني، ة ررعبن محمد حدثني الدمنقي: ورعة أبو قال 
سفيان؟أبي بن ة عنبمن تمع مكحول، عن محمد بن مروان رسمألتا 

فلمننكزذللث،(ص.

أبونمححه ة حبيبأم حديمثؤ روأما )رالتلخيص((: في الحاففل قال 
أبيبن عنتسة من يمغ لم مكحولأ بان البخاري وأعله والحاكم، ررعة، 

.٢١٣. ٢١٢ص ،، ١^١٢( ١١
؛.U«/TAالكال تهدب-، )٢( 

ا/آآم.الدمثقي زرعة ابي تاريخ )٣( 
الملأءه/آها.محمرأيلام )٤( 
.٤٨١حديث \ا^\ ماجه ابن أحرجه )٥( 
.TyA\/,الدمشقي زرعة أبي تاريخ )٦( 



٢٦٧إالسامي مقخؤل - ٤

إنهوالنناثي: حاتم، وأبو وزعة، وأبو معين، بن يحيى قال وكدا سفيان، 
فاثبث— الشاميين بحديث أعرف وهو — ذحيم وحالمهم منه. مع يلم 

حديثأحمد صحح )رالعالل((. في الحلال وقال ة. عنبمن مكحول 
مكحول،عن الحارث بن الغلاء حديث من ماجه ابن أحرجه حبيبة، أم 

ع1ة(ص.به ٣ لا الشكن: ابن وقال 

ذلس(رُ)ربما مكحول؛ ترجمة في حبان ابن قال 

ويدلس(•كئيرأ )يرسل فقال؛ الذمي وأظلق 
ئدليس(رآ؛.صاحب رهو آخر؛ موصع في وقال 

الذهبيوأظلق حنان، ابن بدلكر؛ا )وصمة فقال: ذلك الحافظ وتعمب 
؛.حتان(ل ابن قول في إلا لاومتقئ.مين، أرة ولم يدلس، كان أنه 

واتشميئ:اثمسس، ابن عن نعمديثه كثرة 

عامرعن أحييكم ما رعامه قال: مكحول عن أمية، بن إسماعيل عن 
١المسبآ بن ومعد عبى ال

ا/'مآدالترمذي نن وانظرً ا/؛ي، المير التلخص )١( 
القات؛،/V؛؛.)٢( 

.١٧٧؛/الاعتدال منان  i\'Whالحفاظ تدكرة )٣( 
باكدلمس.أي )٤( 
.١٠٨ت  ٤٦ص القديس، أهل تعريف ره( 
.TY\/T0صاكر مختصر!بن ، ٢٩٩٥رقم  mhلأحمد العلل )٦( 



الهجريالثاني الضن في المتهأء المحدقؤن لمي ٢٦٨

بسيثها(:وآعليهم وأسلهم، »أزسهم، أصحابه 

عنوسألتة إJراهمر١؛، بن الرحمن لعيد )قلت الدمشقي: ورعة أبو قال 
حديئا،أفقه العلاء فقال: أوست،؟ أيهما الحارث، بن والعلاء يوبان بن يات 

الحديث،(.تلين فوبان بن ونابت 
ثوبان،بن نابتأ مكحول: أصحاب آئتد قال: مشهر أبا ران له: ثلث 

ولقنهان، ثوببن ثابتر مى تقدم عليه ^^•^، الحارث، بن والعلاء 
لفمهه(.عليه العلاء وقدم وتقدئ، ثقة عن يدفعه فلم المني،، بن سعيد 

قالت،:قال: نعم. قال: الحارث؟ بن العلاء فوق يزيد بن رفيزيد له: قلت 
أصحابمن المقدم وهو قلت: نعم• قال؛ يزيد؟ فوق مومحى بن فئليم-ان 

واقي.بن زيد قال: الحارث؟ بن العلاء بعد قمى قالت،: نعم• قال؛ مكحول؟ 
أبيفي تقول فما قلت: بعده. قال: جابر؟ بن يزيد بن الرحمن نمل• قلت؛ 
عفاء؟بن الوصين في تقول، فما قال1،: ثقة. فقال: عتلان؟ بن حمص معني 
قمنقلق: ولقته. لمسه قومه، قال؛ معيد؟ أبي من هو فأين نلث؛ ثقة• قال؛ 
الآؤزاعي،،قال؛ مكحرل؟ أصحاب من جابر بن يزيد بن الرحمن يد بعل- 

منلمكحول ه مجالأكثر عيد مله: قلق ز. العزيعبد بن عيد وس
غاب(.ربما الأوزاعي كان حديثه، في نثن ذاك قال؛ الأوزاعث؟ 

أصحابمن التقديم كن يقل.م منهر أيا أرى روكنث نزعة؛ أبو قال 
بنوالخلاء جابر، بن يزيد بن ويزيد مومى، بن شليمان ثلاثه؛ مكحول 

الحارث(ص؛

بدحتم.المشهور المتقن التقة الحانظ مو )١( 
المعرتوانظر: ، ٧٢٩-  UyU/rالترمذي علل نرح ، ٣٩٤-  ٣٩٣٨الدمشقي زرين أبي تاريخ )٢( 

.٣٩٧-yا^٩٣والتاريخ 



٢٦٩ؤ ادثابي ،-نقغظ،

أي٢• لبرا٠يم١ بن الرحمن عبد عيد مأبا الت رمالمتوي: وقال 
بنيزيد بن ويزيد ى، مومبن مليمان قال: أعلى؟ مكحول أصحاب 

ةالمحالقيئ كان الأوزاعث ه: لقلت الحارث. بن والعلاء جابر، 
ولكنهزلاع، دون هو قال: ممدرم؟ أبو له: قلت أجل. قال: سحول؟ 

كاوهم(رم•?>، منان بن وبزل واقي بن زيد 
أصحابأي له: قلق عمار، بن ام هثرصألث أيفا: المثوى وقال 
بنالعلاء قال: يليه؟ ممن له: قلت، عومى. بن ماليمان قال: أزير؟ مكحول 

أعلىالثلاثة هؤلاء نعم، فقال: العزيز؟ ءٍا> بن فسعياد له: قلت الحارث. 
مكحول(ل؛ابأصحاب 

اثققيه:

منجمع وعده ا، بالمئيأتجرهم ومن اء، الفقهكبار أحل مكمحول 
يقول:أن ويكثر المئوي، في اكحزي شديد وكان الشام، أهل أفقه الأئمة 

كانرأئه مكحول: عن العزيز، عبد بن محيي حيننا مشهر: أبو قال  ٠٠
والرأينأيي، هدا باش، إلا قوة ولا حول لا يقول،: حتى يئيب لا نبل إذا 

وبميب(اْ؛.نملئ 

سمد*أيا يكنى دحيم، الحافظ هو )١( 
تصحيف.وهو مبد(، )أبو 'اآ/ههّآأ والتاريخ المعرفة في )٢( 
.Y٣٩٥/؛n_ والتاريخ المعرفة )٣( 
والتاريخالمعرفة )٤( 
,yyUfyaعساكر ابن مختصر  ١٠٣٦٦^/الدمشقي زرعة أبي تاريخ آآ/بمبمم، والتاريخ المعرفة )٥( 



,٢٧  M _J_الهجري١^^ القرن في الفقهاء ؛
■ه• •'-"•-٠٠ 

)كئيرأقال: ا الغنسير غطتة بن ئميم عن عثاش، بن إسماعيل وروى 
ددانم(رأآا.ؤقولأأ نأل، مكحولأ أممغ كنت ما 

عنيحدث د محمبى مروان معت مي: حالبن هشام قال  ٠٠
مكحولوكان الرهري، من أقمة مكحول )كان قال: العزيز، عبد بن معيد 

أممةأهلالثام(رى.
محيأحد يكى رلم قال: العزيز، عبد بن معيد حدثنا مشهر: أبو وقال 

منه(ا؛ا.بالمئيا أبصز مكحول زمن 

بالشامأعلم )ما يقول: أبي سممتا حاتم: أبي بن الرحمن عبد وقال 
مكحول(رْا.من أفقه 

العزيز،عبد بن معيد حدثنا قال: مشهر، أبو حدثنا ررغة: أبو قال  ٠٠
لمكحولفكان النامف، يمنيان رباح أبي، بن وعهناء مكحوت )حلس قال: 

منه(لُ"ا.ذللث، في أقد عطاء فكان الصند؛ جزاء بلعا حتى عليه، الفضل 
بناه عبد العبادلة: مات )لما أتلمم: بن زيد بن الرحمن عبد وقال 

بنعمرو بن اض وتمد عمر، بن، اه وتمد الربت—ر، بن، اه وتمد عبام،، 

تصحيف.رم ّي(، رالعبالنبلاء أعلام مير يي )١( 
غاربكلمة )نادانم(: . S؛T/mاكر عسابن .خمر ، ١٧٩؛؛/الحلية ، ٦٦٢؛/الترمذي منن )٢( 

أدرى.لا ساما: 
:١٦١،/النبلاء أعلام صير في روي \ا0أا الدمثتي زرعة أبي تاريخ ، ٦٤ا/■ رالتاريخ المعرفة )٣( 

)معيد(.والمراب: تصحيمف، )ئعثة( ولفظة مكأمل...(، كان شعثة. )قال، 
Y/••؛.والتاريخ المعرفة )٤( 
>؛_A•؛.U/Aوالتعديل الجرح )٥( 
عاكرْآ/يأاآ.ابن مختصر ا/آ'اُآ، الدمثقي زرعة أبي تاريخ )٦( 



٢٧١إالقامي مثغؤل - ٤

مكةأهل فقية وكان التوالي، إلى :كلها البموان في القمة ماز العاص؛ 
طاووس،اليمن أهل وفقية إبراهيم، الكوفة أهل وفقية زناح، أبي بن عهناء 
وقفيةكثير، أبي بى يحيى القمامة أهل وفقية مكحولت، الشام أهل وفقية 
قافالمدينة إلا الحزامانئ، عطاء خراسان أهل وفقية الحس، النصرة أهل 

مدام(را.غيز الشن، بن سعيد المدينة أهل فقية فكال بقزسي؛ حصها اش 
الفقه،في نن السكتاب هما: لمكحول، كتابين النديم ابن ويكر ** 
الفقه.في ائل الموكتاب 

ّزكينرى.فواد عنه ذلك، ونقل 

اتعلم:نشرء 

لهوكان وأفتاهم، م وفمههفحث.ئهم الناس، في علمه مكحول نثج 
علمه،س ينهلون اء، والفقهالمحدئون ه عاليوأقبل فيه، يفتى مجلس 

كثيرون.أصحاب له وكان ويستفتونه، ويسألونه 

)قالقال: جابر ابن عن حاللء، بن ضيقة حدثني مئهر: أبو قال  ٠٠
يكن(ص.لم وعقا كان، عقا هدا ظوا سحول: الليلاج بن خالد 

قيلعا.مّت.إ مما أكثر سيلت، أن يعد علمتإ رما قال: مكحول عن 
أنأشأل(ز؛؛.

وانظر:هو بل خطأ، الغوالي في الئحص وذقر ، YTU/Tعساكر؛،ابن مختصر را( 
والتونء.الرابع »النوع ؛'٤، - ٢•؛ ص الصلاح لأبن الحديثء »ءاإوم 

الجلد~ الخربي الترايثا تارخ السادس—ت((، المهالة من المادس ءالفن  ٣١٨ص الفهرست، )٢( 
'٢.ص الثالث،: الجزء الأول، 

الدمشقيزرعة أض تاريخ )٣( 
.YYU/T0عم ابن مخمر آ/آ1م، واكاريح المعرفة )٤( 



الهجريالثاني في الفتها، المحديؤن م  ٢٧٢

لممس)فدمت يقول: مكحولأ س—سبمعت قال: حوثب بن على وروى 
-العالم أبواب من ذ5رْ لباب - بكذا متى أعلم العلم من بشيء أنا وما 

ذهب(راا.حتى مسألتي، عن أهلها فآمك قال: 
الزهري،من سمعنا ما  IjJLPالعلم )إئما العزيز؛ مال بن معيد تال  ٠٠

صحيما(رآ؛.يعني: هكذا؛ فهو ذلاJث، سوى فأما ومكحول، 
بااعذوا'ت،نجالس ركنا قال: العزيز عد بن معيد عن مشهر، أبو وروى 

بنإسماعيل مع الفلهر وبعد موسى، بن وسليمان مجاللث، أبي بن يزيد مع 
ذه(ر"آ؛•مكحول مع العصر وبعد يزيد، بن وربيعة اش عبيد 

ومكحوتعدي، بن وعدى حيوة، بن رجاء ركان بمار؛ بن موصى تال 
شيحناملوا مكحود: فقال مسألة، عن مكحولأ رجت فأل المجر، في 

حئوة(ل؛؛.بن رجاء وسندنا 

أبايا تكلم لمكحول: ألة مفي حيوة بن رجاء رتال رواية؛ وم، 
نحوْرْ؛.فيكر عبداه( 

تواصحهمأعفلم ما أئمثتا اه فزحم العلماء، هليكنز هكذا قلت: 
لبعضهم.ؤإجلالهم 

يعرضيزيد ررأيت، قال: العزيز، عيد بن سعيد حدثنا مشهر: أبو فال  ٠٠
مكحول(را"؛.على تغرض السائب أبى بن العزيز تمد ورأيت الرهرى، على 

\/U•^العلم سان ج1عع )١( 
ا/ْبآ.الدمثقي زرعة أبي تاريخ )٢( 
واكاريحالمعرغن )٣( 
TU/Aهماكر ابن مخمر )٤( 

اللص١/٢٣Tزرعن أبي تاريخ رْ( 
\احالدمثض زرعن أبي -اريخ ، ٨٢٩-  AYA/Tوالتاريخ المعرفة )٦( 



٢٢٧٣ التامي ضد - ا

)رأيتهال؛ السائب، أبى بن الوليد أحبرنى شعيب: بن محمد وقال 
الأحاديث(رآا.عليهم ئقرأ وعهئاء؛ ونافعا، مكحولأ، 

قالا؛حالي، بن ومحمود عتبة بن الوليد حيننا الدمثقى: ررعة أبو قال  ٠٠
الرحلعن مكحول، رئيل قال؛ العزيز همد بن معيد عن ملم، بن الوليد حيننا 
•منة( ثلاثين مد المسألة هدْ في أقنب ما فقال: ركعة؟ الجمعة من يدرلث 

اّإالث،(رآ/عبد أيام من يفتى أنه على هد0 مقالته )فدكا رزعة؛ أبو قال 
رإذاقال: مكحول عن المدر، بن النعمان رحدثنا حمزة: بن يحيى قال 

يحيى؛قال الئلث،• من عليهم يزد أن ا بأسأرى فلا فثاويج، الورثة كان 
فاءجنه(رم.للاوزاعى ذلاك٠ فدكرت 

تصدقإذا قال: مكحول عن عيد، مرحدثنا محمد: بن مران وقال 
الثلث،إلى رد النصف؛ من بآكثز صحيح، وهو وزنه، بعض على الرجل 

دمشقأهل قضاه وكان عيد: مقال ذللث،. له حاز النصف، أعطى ؤإذا 
بدللث،(ر؛ا.يئصون 

شبدنانير للرجل يوصي الرجل )في مكحول؛ عن خمص، وعن 
لورثةحائزة هي قال: الموصي؟ قبل له المرضى في٠واتإ الق، بيل س

الموفىأولياء إلى هي قال: أهله. من بها يخرج أن قبل له، المرضى 
ا.اض(ر سبيل في ينفن.ونها الموصي، 

ا/آآ'م.الدسقي زرعة أبي تاريخ )١( 
•٣٣١٨ااا"مثقي زرعت ابي تاريخ )٢( 
.٣٢٢١حديث، آ/ا-ْ سه لي الوارم ب )٣( 
.٣٢٣٦حديث  UA'0المابق المدر )٤( 

١٣٣ّ•حديث،  OUAابق ايالمدر )٠( 





V٢٧٥ ؛-نخيؤوايئابئ 
هس-—

جاءنا)إذا يقول: موسى بن سليمان كان العزيز: عبد بن عيد حموقال 
الحسعن العراق من حاءذا ؤإذا نلثاة، الزهري عن الحجاز من العلم 

منجاءنا ؤإذا نلناه، مهزان بن منمون عن الجزيرة من جاءنا ؤإذا نالناه، 
نلناه(.مكحول عن الشام 

هشام(ص.حلافة في الاس ؛ Ljlpالأربعة هزلأء رفكان سعيد: قال 
أهلإمام رمكحوذ الموصلي: عمار بن اض عبد بن محمد قال ٠* 

الشام(رى.
ثقة(رأا.رتابحي العجلي: وقال 

صلوق(ا؛ا.ثامئ رمكحول جزاش: ابن وقال 

وصالحيهمالشام أهل فقها؛ كن ركان بقوله؛ جبان ابن عليه وأثنى 
•؛ للعلم(ر عيهم وجما 

وشيمالشام، رفقية بقوله: ))تاريخه(( فى ترجمته الذهبي وافتتم  ٠٠
دمشق(.أهل 

لممأبي بن الق عبد أبو ام، التأهل رعالم ))التذكرة((. في وقال 
؛٠الحاففل(١٦الفقيه، اليدلئ، 

اكرعابن مختصر ، ٣١٥)/الدمشقي زرعه أبي تاريخ ، T٤١٠/؛•،، والتاريخ ة المعرن)١( 
yo٢إxوالفرات.دجالة نهري بين الواقعة المنهلقة بالجزيرة: والمقصود . ٢٢٧-٦

0إ{<0\.النلأء اعلأم سر ، ٤٧٢/٢٨الكمال تهويب )٢( 
.٤٣٩ص الثقات، )'ا(ظريخ 

.١٥٩؛،/التلأء أعلام سر , ivrfyAالكمال تهاوي_، )٤( 
.١٨٤الأمصار •ءااّماء مثاهمر ره( 
الحفافل)/U•).تذكرة ، ٤٧٨الإّلأم تاريخ )٦( 



الهجريالثاني القرن فى النتها، اسدحى 0  ٢٧٦

زمانه(راا.في الشام أهل إمام المدر، حلين )ذاُعتي كثير: ابن وقال 
مشهور(ص.الإرسال، كثير فقه، )ثقة، الحاففل: وقال 

اوش،ومديات؛حياره أس 

سباوْ؛

)رحمقال: مكحول عن العزيز، عبد بن معيد حدثنا مشهر: أبو قال 
أرصي(رم.من أسى أن قبل قمة قد الخن، ايلأ 

وأربعيزرى.أربع منة صحت وقد كابل، شتي من مكحول وكان 

ولأؤْرْا:
مكهمحول:ولاء في احتلفه 

بنمعيد آل من امرأة مولى وقيل: هديل. من امرأة مولى رإنه فقيل: 
منلامرأة ئوهبه اص، العبن عيد لعندأ كان وقيل الأموي• العاص 
منكان وقيل: كابل. شتي من كان وقيل: نوبيا. كان وقيل: فأعتقئث. هذيل، 
ولملئلالث،(ؤالأبماء 

بشقر:الماوم_، الهزوي المنانر بن محمد المتقن الممحاففل الإمام وقال 

اووا;ةواوها؛ةا</ه-'آ.)١( 

التيدبتقريب )٢( 
AXhالقضاة احبار )٣( 
.١٢ص •آما -  ٤١٠وومات حوادث - الإسلام آ'آ، ص حلينة، تاييخ )٤( 
والتعاويلالمح ا/آ"اأ، ط الأوسالتاريخ ا\امh 1 الكبير التاريخ ، ٣١٠ص حليفة، حليقات )٥( 

U/A ،الأساُب •؛rAU/r ، الكمالتهلي_، ، ٢٢٥هآ/إآآ، عساكر ابن مخمر آ/اايا، اللياب
٢A/٤٦A  -0٢٦٢ا\\-\- المثب توضيح ، ٤٧٢، ٤٦٩.



٢٧٧\ ؛-ضدايثابي 

السام،فقيه بدمق، يكون كان مسلم، أبيا بن مكحول وهو هراة، من )أصله 
بنبردك بن نروان بن مسد بن شاذل بن سهراب، لم: مأبي أبيه م وام

منلملك ابنه فتزوج هزاة، أهل من اذل ثحده وكان رى. كبن يغوث 
فولدتأهلها، إلى فانصرمث حامل، وهي عنها هلك م ثكابل، ملوك 

شيترمع فلما مكحوت، له ولد حتى بكابل، أحواله في يزل، فلم شهراب، 
فأغممئه(.هديل، من لامرأة فوهنه العاص، بن معيد إلى قوي يئة، من 

حتامحلبن حليفة ويكره هديل، من امرأة مولى بأنه الئخاري جزم وقد 
وقالالتمريض، ة بصيغالأحرى الأقوال وأورد لئ،، كدلالجزم بصيغة 

هدلتة،امرأة مولى فقيل؛ مكحول، ولاء في راحتلم، والسير({: في الذهبي 
أصخ(راا.وهو 

ذلك:يزيد ما نفسه مكحول عن وحاء ةل1،: 

كانرأثه مكحول: عن المزيز، عيد بن عيد سحدثنا مشهر: أبو قال 
الهدلي(رأا•العلام أنا ويقول؛ يرمي 

ممت،مقال: زبر بن الغلاء بن اش عبد عن لم، مبن الوليد عن 
هديل،من لامرأة موهبني المامحى، بن حيي لعتدأ ركنث يقول: مكحولأ 

بمصر(رم.يعني: بها؛ علي افه محآئغم 
ا.الأحدل سوق محنرف عند بدمشق، داره وكانت  ٠٠

\.oy/oالشلأء سراعلأم )١( 
ابن.خمر الدثغيزرئ أبي تاريخ الأوط اكاريح ح/اآ، الكير التاريخ رآ( 

عاكر0آ/هآآ.
هآ/هآآ,عساكر ابن مختمر  iX^A\/الدمشقي زرعة أبي تاريخ ، ٢٢—  y\/Aالكبير التاريخ )ّأ( 
a\o^aالكمال تهاويس،  iWrlrواللغات، الأساء تهديب )٤( 



،؛>^،٠١١الثاني الترن مي الغتها، اساو1من م  ٢٧٨
-ح'#—

وفامموع٠رمح:

أقوال:عدة وفاته فى  ٠٠

لحتم،إبراهم بن الرحمن وهمد فجرر، بن ومغب نعيم، أبو ال ق- 
ومئة.عشرة انسي نة ٌمات وغيرهم: 

وحليقة،عبيد، وأبو الرحمن، عبد بن ون—اليمان مشهر، أبو قال و- 
ومئة.عثرة ثلايث، سنة مات وآحرون؛ 

بنالرحمن عيد عن لم، مبن الولد سمع من حدينا حلفه: محال 
ومثة(لاا.عثرة ثلامث، سنة مكحول )مات محال: حابر، بن يزيد 

رامي،بن اه عبد حدثنا محال: أبي، حدثني الدمشقي: ررعة أبو وقال 
عشرةثلايث، سة مكحولت رنومحي قال: — مكحولأ أدرك ومحي — حاله عن 

ومثة(رم.

وغيرها،الإسلام(( ورردول وررالعبر(( »الكاشف(( محي الذهبي أرحه وفيها 
الزاهرة((.)رالمجوم في نزلي تغري وابن والمهابة((، ررالمداية في كثير وابن 

أربعأو عشرة ثلايث، نة ٌمات بتكار: بن محمد بن ن الحممحال و— 
ومئة.عثرة 

ومئة.عشرة ست، سنة مات سعد: ابن قال و— 

عشرةثماني سنة توفى يونس؛ وابن الدمشقي سعيد بن عمر وقال 
ومئة.

.٣٤٠ص حيفة، تاريح )١( 
\/ا"؛أ،عشقي الو زرعة أبي تاريخ )٢( 



٢٧٩^ ئ-نئغءلالثابئ 

الذهبي,واستبعده 

أدركممن اثنين فته لأن الثاني؛ ول القهو الأهوال أقرب لعل قلت؛ 
أعلم.واه مكحولأ. 

)لحلقال: صالح، بن رنه عبد حدثني م(حمد: بن مروان قال  ٠٠
اهأحس له: فقيل فيه، مات الذي ه مرصفي مكحول على أصحابنا 
منخير خيرْ، ترجو بمن اللحاق مكح—ول؛ فقال الله، عبد أبا يا ءافيتلئ، 

شؤه(راا.نامي لا من عند المقام 

عمرء؛

هذاوبين الشتى، حمالة من مكحول وكان (، )٤٤٥سنة كابل فتحت، 
ولدقد مكحول وكان ستة، سبعين زهاء )ّآلاه(: وفاته سنة وبين التاريخ 

ناهزولعله منة، بعين وسنيفا ءمر0 فيكون بى؛ يأن قبل وترع_رع 
أعلم,واه الثمانين، 

عساكرهآ/آ*اآ.ابن مخمر \، Uv/oالحلة )١( 



الهجريالثاني القرن غي الغتهاء اسدتؤن ٍ  ٢٨٠

ترجمته:مصائر 

-اريخأ/؛خْ، ص بن يحص تاريخ ، ٤٥٤- ي/مآهأ معد ابن طتات ، uoVYمالك موطأ 
،UOرقم ل: العلل ، ١٦■.  ١٠٩؛/أحمد مد ، •١٣حلمة طتات، ، ٣٤٥، T-Yخيفة 

،٨٤حديث، الدارس! نن ، ٠٤٢٤، ٠٢٤٧، ٢٩٩٠، ٢٧٨٦، ٢٣٤٧، ١٢٦٨، ١١٩٤، ٢٩٠، ١٥■،■•١، 
،٣٣٩٧، ٣٣٠١، ٣٢٣٦، ٣٢٢١، ٣١٨٤، ٣١٣٩، ٢٩٦٨، ٩٧٥، ٩٦•ه*ه، ، ٥٨٩، ٢٨٩

لنمجاليالثقان، -اريح ، ٤٥•\س الأوسط اكاريح ّت، -٢١/٨٢٢العير التاريح 
حديث،داود؛ أبى سن ، ٢٨٥٣_  ٢٨٥١، ٤٨١ثؤ حديماحه! ابن سن ، ١٦٢٨يت،  ٤٣٩
،٤٥٣-  ٤٥٢نتسة لابن انمارنؤ ، ٤٦٤•، ٤٦٣٨، ٢٩٠٧، ٢٧٥•-  ٢٧٤٨، ١١١١، ٨٢٥-  ٨٢٣

الأيلأمء،ااأنهرس وانظر ، ٤١■، ٤٠١-  ٣٩٩، ٣٩٧-  ٣٩٤، ■٩٣- والتاريخ المرنة 
الدمشقيزرعة أبي تاريخ ، ٧٤٦/٥بالسنن الميحق العلل آ'.هآ، ، ٨٤حدث الترمذي! منن 

القضاةأحبار الأعلأمء، 1مرس وانظر ، ٦٩٥-  ٦٩٤، ٣٩٧-  ٣٩٣، ٣٣٢-  ٣٢٥، ٢٣٩- ١^٢٦ 
،٢٩٢- ٢٩١٨م حاتأبي لابن والتعديل الجرح •٢، ٥/٣، ٤٢٧، ١٣٨، ٨٨

UM حبانلابن الأمصار •يلهاء مشامر ، ٣٨٢ت، ٢١٣- ٢١١له المراسيل ، ١٨٦٧ت،  ٤٠٨- ■؛
،١١١، ١٠٩، ١٠٨ووفياتهم الخلماء مولد تاريخ ، ٤٤٧-  liMoله الثقات، ، ٨٧•ت، ١٨٤-  ١٨٣
،١٣٣/٢للحاكم المستدرك ، ٢٣٢/٤ lUX ،OUIX، ٣٦٩، ■٢٣- ٣١٨الدارممي منن 

الأولياءة حلي، ١٦٨٣ن،  ٢٧٦-  yUohه منجويلابن الم مسصحيح رحال، 
الرحالةللخم، الإرشاد ، ٣١٨الناديم لأبن، الفيرست، ، ٣١٦^، ١٩٣ْ/'الأا-

0كالإكال، ، ١٩٧، ١٩٤الملم بيان جامع ، ٩٧، ٩٦رنم  ١٩٩-  ١٩٨الخديح، طالب، في 
يت، ٥٢٦/٢القسراني لأبن، الصحيحين، دجال، ب؛ز، الجمع '٧، للشيرازي الفقهاء طبقات، 

،٦٢•ت، ١٧٣_١٧٢/٧الجوزي لابن المثفلم |الالشا،ي(ا(،  ٢٦٧_٢٦٦/٧الأنساب، ، ٢٠٤٨
١٧٨٨الأنساب، تهديب، س اللباب، ، ٦١٤-٦١٣ه/أهم، ، ٦٧٩/٢الأمحرل، جامع 

ت،٢٨٣_٥٢٨/■الأعيان ون؛ات، ، ١٦٦واللغات، الأمعاء تهييج، ءالثاءي«، 
ت، ٤٧٥-  iMhAالكمال، تهييج، ، ٢٣٢-  ٢٢٤/٢٥متظرر لابن اكر ع—ابن مختمر ، ٧٣٩

دول،البر ، ٤٨٢-  ٤٧٨ص مء ١٢■أ\-\- ووفيات حوادث، - الإسلام تاييخ ، ٦١٦٨
الحفاظتذكرة ، ٥٧٢•ت،  T١٥٦/ؤ فالكام، ٥٨الأعلام اته بونيالإعلام ، ٦٩الإملأم 

،١٦٤- \ 0أ00البلاء أءلأ"م مير ، ٨٧٤٩ت،  ١٧٨. ١٧٧؛/الاعتداله ميزان ، ٨٩٦■١تخ - •١ ٧/١
عللرح ث {<ا0>ك والهاية البداية ، ٧٩٦مه؟ر، - ٣٥٢، ٥٣ت،  ١٢٧التحصيل جامع 

دليناللأسماء التبيين ، ٧٢٩-  ٧٢٧، ٥٠٨، ٤٤٣، ٤٢٥\إصج دجج، لابن الترمذي 
التهذيج،تقريجؤ ، ٢٦■— الثهإيجؤ تهييج، ، ٢٦٣س  ٢٦١/٥المشتبه توضيح ■٨، تح ٢١٢

،١٩٨٤، ١٥١٣، ٦٨٥ثؤ حديالمالية! الطالج، ، ١٠٨ت  ٤٦التقديس أهل ، تعريفه ٢٧٣/٢



٣٨١إق-نةغول|لئا.يؤ 

المحاصرةحن مt(، ١١٣ا/اِأ*آ)رومان الزاهرة النجوم ، ٣٢٢٨، ٣٢١٨ا'أ*آ، ، ٢٥١٤ا"*ْأ، 
،٣٨٧. ٣٨٦التهدب تدم، حلاصة ، ٩٤ت،  ٤٩له الءحفافل طقات \س توًر لل

الثالث،الجزء الأول، المجلد ء لزكين العربي الترايث، تاريخ ، ١٤٧ا/ا"؛ا الدم، شدرامت، 
الفقهفى 

٠



٢٨٢  M ٠١١ااتا>ني القرن غي النتهاء ١نمدذين،^<*

■m
غظ؛محآسنناء

(٠٥١١٤. ٠٥٢٦)

ونسبته:ونسبه اسمه 

الجهري،مولاهم، المنشى - أنل-مرا* واس—مه - وباح أبي بن عتلهاء 
الخض.الجندي، 

المكرمة.بمكة ونشأ بالثمن، المشهورة البلدة الجنن. مولدي من 

كشطه؛

وغيرهم.تلاميده بها وخاطبه الجمع، بها كناه محمد، أبا يكنى 
هُ-م 

بأحزة،عمي نم أهئلس، أشلر، آعؤج، أعور، اللون، أمحوي عطاء كان 
منئد إذا بالحناء، ويخضب السطة، الثياب يلبى الشعر، مثلمل 

مكةفقهاء مسد أنه مع الناس، عامة من يه وحعينه اقتحمئه بعرفه لا 
زمانه.في 

عطاءوالد هو نأشلمم ■^U، وهو أسلم(،، بن رباح أبي بن ءعطاء ا/مأاه: النهاية(، ا)غاية في )١( 
رباح.أبو وكنيته جده، لا 



٢٨٢ؤؤوباح أبى بى غطاء - ْ

يريدوهو أبي مع )انطلقت الحراماني: عطاء بن عثمان قال *٠ 
قميمىعليه حمار، على أمول ميخ إذا قربنا فلما الملك، عبد بن هثام 

فضحكتحشك،، من وركاباه دية، لاطية ويلئشوة ذيمة، وجبة ذريس، 
الحجاز،أهل فقهاء سئد هدا اسكت، قال: الأعرابي؟ هدا من لأبي؛ وقلت، 

رباح(لاا•أبي بن عطاء هذا 
مجتمعونوالناس الحرام، المسجد ردحلت رفع: بن ناليمان وقال 

٢.ر أمول( عراب، كانه جالس رباح أبي بن عطاء فإذا فاظلعت رجل، على 
أسود،علتاء كان يقول: العالم أهل بعض معتا روسمعد: ابن وقال 

ذلك(ر'اا.بعد عمي ثم أعرج، أثل، أفطس، أعوز، 

أبوهرباح أبي بن عطاء ركان داود؛ أبي عن الأحرى، محي أبو وقالط 
أمول،أعرج، أفطس، أمز، أعور، عتلهاء وكان المكايل، يعمل وكان ثوبي، 

الزبير(ر؛ا.ابن مع يده لطعت، وعطاء بعد، عمي ثم 
ركانقال: انى الحزامعتناء بن عثمان عن ربيعة، بن صمره وروى 

رأمه،مقدم في شعراتر إلا معر رأسه في ليس السواد، مديد أموي عقناء 
منه(رْ،.مل بالحجاز قال فما فلم، إذا نميحا 

وغيرها.الثياب من البالي الحلق هو الدريس: )دريس(: قوله اكر عابن مختصر )١( 
فيهئوصع ما للشزج: الركاب ررقاباه(: لزق. إذا الشيء لش من رلأطية(أ وسخة. ريسة(؛ 
الزجل•

T/_الأعيان وفتات )٢( 
؛.U«/oسعد ابن طبقات )٣( 
0/'\.الملأ، أعلام ص ، Un/Y•الكمال تهدب ؛■، U/Wاكر عابن مختمر )٤( 
.٧٩٨-الكمال تهدب ، 1U/\Uعساكر ابن مختمر ، ١٨- بملأ\ والتاريخ المعرفة )>،( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء لمه ٢٨٤

نكير،أبي بن يحيى حدئنا الخليل، بن أحمد حدثني المشوي؛ وقال 
رأفزر( أشل وكان عطاء )رأيت، قال: ئابت، بن أيوب حدثنا 

أسودعدأ رباح أبي بن عطاء ركان الحربي؛ إسحاق بن إبراهيم وقال 
. ٢٢١باقلاه(كأنه أنمه وكان مكة، أهل من لامرأة 

يصمراء عهن)رأيت، قال: فطر، حدثنا دكين: بن المصل ال ق ٠٠
لحيثه(رم.

•بالجناء(ل؛ا رءحض_إ رباح أبي بن عطاء )رأيت، النقي؛ المبيح أبو وقال 

وثماتلع:سيرتم من طرها 

منحماعة عن وأحد النور، ومنع الوحي ْهيهل بمكة عهياء أ نش
وتمثأوأكابرهم، اكابعين جلة من بأقرانه وتأثر والعمل، العالم الصحابة 

منويهل هناك، الناس على الحرام المجل يضفيه الذي الإيمان ظلال 
بقوله:ه المي عليها أثنى اكي الفاصلة القرون عله تربت الذي المعين 

ئلثهفتعلق يئونهم((لْا، الذين نم يلونهم، الذين ثم هزني، الناس »حير 
النبويوالكلم م الحكيالذكر أي ْع روحه وتفاعلت العتيق، بالست، 
وأقبزالجد، ولزم فراشه وهجر والاعتمار، الحج من خأئر الغالي، 

ذللث،ترق وما وجهه، على الجود أنار يدمث، حتى والنوافل الصلاة على 

عظيمة.غجرة ظهره في الذي الأحدب م والأئزر؛ والتاريخ المعرفة )١( 
وهيوالباتر، الباقلأء واحدة والباقلأة: ', wlwعاكر ابن مختصر الصفوة صفة )٢( 

الفول.

؛.U"/oمعد ابن طبقات )٣( 
.U"،/Y<الكمال تهذيب ، YU/Wصاكر ابن مختصر ^ ٦٧٥معد ابن طبقات )٤( 
مسعود.ابن حديث مجن والترمذي والشحان أحمد أحرجه )٥( 



YAO\ ْ-ءنلا،بُاأبء<نباح 

فيالصحابة وثدي الصالحين نن تعلى وكان وشاخ، كبر عندما حتى 
والخوفورع، والالزهد ولزوم الأبتدج، عن والبمد ثة، بالقالالتزام 

وأدب،الخق، ونول، المنكر، عن والنهي بالع—روق والأمر والخشية، 
الئمع.رؤح وفهم الخدبث،، 
وحقظللعلم، ؤإعزاز نفس، عره >ع لكن الملطان، ءهلايا بقبل وكان 

بها،واجههم باهرة مواتفه الخكام ْع ه ولومنزلتهم، العلماء لكرامة 
مصالحعلى والخرص الإسلام، بهدي التام للالتزام هم وأنسي وناضحيم 

افيدي بين والوقوف المعاد، ليوم والاستعداد بينهم والعدل، العباد، 
ورفعواوالتقدير، والتبجيل والهيامة، بالع ققابلوه والخاب؛ لشماءلة 

الرحلوهو الخكم، سرير على معهم وأجلشوْ منزلته، وأغلوا شأنه، من 
لكنهبه، بأية ولم الناس، عامة س أعرابيا لخبه يعرفه لا ْن رأْ لو الذي 
وفقهه،بعلمه وساد وورعه، بزهده وسما بإخلاصه، وعقم بديته، ارتخ 
وساء، يشس يزتيه اف قصث وذلالثإ وأحبابه، أوليائه ه منزلالئه فأنزله 

تجاهه.يجده أوامره فى يخمهله ومن يضيفه، افة بصدق 

ئمير،ابن حدثنا أبى، حدثني حنبل: بن أحمل. بن اش عبد فال،  ٠٠
عطاءعلى رأيت، وما اء، عهنمثل ظ رأيت، )ما هال،: ذر بن عمر حدثنا 

آ.ر دراهم( حمسة نوى ثوبا عليه رأيت، وما فظ، قميصا 
فراسالمسجد ركان يهول،: جريج ابن سمعح، سعيد: بن يحيى وئال، 

سة(ص.عشرين رباح أبى بن عمتاء 

y\/\Uعساكر ابن مخمر ، Y\Y/Yالصفوة صفة  ywlTالأولياء حلة )١( 
 )Y( الصفوة صفة الأولياء حليةYU/Y •



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحييؤن لإ ٢٨٦

الصلاة،إلى يقوم وصعق كمن بعدما عهتاء )كان هال: جريج ابن وعن 
ُيتحرك( ولا شيء منه ما قائم، وهو البقرة، محورة من آية مثني فيقرأ 

يوتركان ه رأئمحناء عن تغد، بن قيس عن حازم، بن جرير عن 
آحرهن(ص.في إلا يتشهد ولا فيهن، يجلى لا بثلاث، 

فكيم،قال: مثلك، مصنا رأيمت، ما جريج: لابن رقلت، عيينة؛ ابن وقال 
ءءلاأ(رص؟!رأيت لو 

ابىوأحدها جريج، ابن من الصلاة مكة أهد رأحد الرزاق: عبد قال 
أبكامن الزبثر ابن وأخذها الزبير، ابن من عْلاء وأخذها عقناء، عن جريج 

وأخذها، . النبي عن الصديق بكر أبو وأحدها )جهتع، الصديق بكر 
امح.ءنذص•

كانجريج، ابن من صلاة أحي أحدأ رأيمتا روما الرزاق؛ عبد قال 
ا.ر شمالا( ولا يمينا يلتفت وما أطوانه، كأئه قيزى خارجون ونحن يصلي 

بنعمتاء )رأيت، قال: المغربي معاوية أبو حدئنا عيي: بن مغن قال 
جود(لْا•الأثر عينيه بين رباح أبي 

أظودولا عتناء، من للب أحشغ أحدأ رأيت، )ما قال: الأوزاعي وعن 
كئير(^/أبى بن يحيى من -محزنأ 

ماكرابن مختصر آ/"ااآ، الصفوة صفة ، T\'/Tالأولياء حلية والتاريخ المرنة )١( 
1A/W.

T'0f.\المدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
ماكرابن مختصر  I.y\rhالصفوة صفة  ir\'/Tالحلية )٣( 

عساكرابن مختصر )٤( 

سعدابن طقات )٥( 
y\rhالصفوة صفة )٦( 



٢٨٧إوناح أبى ئ غطاء - ْ

على)دخلت ال؛ قليلى أبي ابن عن الأبار، حفص و أبروى ** 
وقالوا:ذلك أنكروا أصحابه فكأل ألي، يفجعل رياح، أبي بن عطاء 

LJIpوكان ليلى- أبي ابن قال ْئي. أطب هو تنكرون؟ ما قال: ثاله؟! 
نحوابن مات يوم وكان وقال: حجة. لسبعين طى زياده حج قد —؛ بالحج 

قؤعباس: ابن قال ويقول: رمضان، فى الماء يشرمئ، ورأيته سة، مئة 
[،١٨٤]القرة: ه د قه فهوحير حع مملئ فمن مسكين طعام أللنجّل>يطيقونحدفدية 

ءبجن(رآا•من أكثر أمحم إئي 
والضعف،الكبر من رمضان في بمطر عمره آخر في عهناء كان قلت،: 

هفدية طيمويدُ أكتجتت> ُؤؤعئ الكريمة الأية ويتأولئ إفهلارْ، عن ويفدي 
عباس.ابن شيخه مدهسا طى 

رقالفقال: لئ،، ذليوصح ما الأية ده هير نفعند كثير ابن ذكر وقد 
بنالحمين حدثنا أحمد، بن محمد حيننا ه: مزدويبن بكر و أبالحاففل 
عنالله، عبد بن حالي حدثنا بقية، بن وهبا حدثنا المخرمي، بهرام بن محمد 

ابنقال فقال: يأكل، وهو رمضان، في عطاء طى دخلت قال: ليلى أبي ابن 
فكانه، متكين هلعام فد.ية طيقوثدد يإنمؤك ؤ3خلإ ة: الأيهده نزلت، عباس: 

فنسختالأية هده نزلت، ثم مكينا، وأطعم أفتلر شاء ومن صام، شاء مى 
وأفي(>'ر.سكط يوم 5د ص 1دم شاء إن اكاني المحر إلا الأولى، 
أنتهلحتثا ا>الإرإن ءء؛لاء: لى قال قال: الورد بن عمر عن صمرة، عن 

فافعو(ر"اا.عزفة عشية بنفسك تخلو 

.٨٢- الملأء0ا\\ سرأيلام  i.yKh'الكمال تهذيب عساكربا/ا'آ، مختمرابن )١( 
0'ه؛.حديث  ١٨•-  WMAالباري فتح وانقلر: ا/لإا-أ، كشر ابن تمر )٢( 
.XMlrالحلية )■٢( 



الهجريالثاني القرن في الغتهاء م  ٢٨٨

ؤلأياير1لأتعالى؛ قوله )في عْلاء؛عن غئرو، بن طلحة عن 
حقوقمواضع عن شراء ولا بيع يلهيهم لا قال؛ [ ٣٧لالورً غءن 

أوةاتها(ره.في دؤدوها أن عليهم تعالى اش فرصها التي اش 
ث:عبد قاد )ما قال: رياح أبي بن عهياء عن الهدلئ، بكر أبي عن 

ذلكقدكرت قال: إليه. ايلأ ر ثهلإلا مرات، رب، يا رئتا يا رب، يا 
للابضكادى ثيثاقاع ►ؤ القرآن؟ تقرزوذ أما فقال: للحس، 

معإؤه ثتثاما عن١ ^٥٥٤^ يمتا لما قتؤأو ربما  ١٤٠١٥^^٠٢ ءايتحأ أف 
هنم،ث* إمحا آلهاتت يوم قزثا ؤلأ رثلأ؛ا عق وعدم١ ما وءاونا ربما ٠ ألآبراؤ_ 
هه>[(رآا.-  ١٩٣عمران: رأل ه ربهم تحم ؛أنتجاب ٠ همماد 

مجلسقال: الدكر؟ مجلس ما اء: نمنرقالن، قال: هزان أبي عن  ٠٠
تعللقوكيف ثنكح، وكيف تصوم، وكيف ثمني، وكيف والحرام، الحلال 

روتشترى(ر ومحع 
ئوقة،بن محمد على ردحلنا الطنافي: عبيد بن ، يغلى١٤وقال 

لناقال نفعتي، فقد ينفعكم، لعله بحديث أحدثكم أحي، بن يا فقال: 
عدا:ما الكلام فضون يعدون وا كانقبلكم من إف رباح: أبي بن عطاء 
معيشتك،في تنطق أن أو منكر، عن نهي أو بمعروف،، أمر أو اش، كتاب 

ؤءي،كاتبين: كراما حافغلص م عليكأف أJنكرون منها. للئ، بد لا التي 
أم__ا[، ١٨، ١٧]j،: عيده نيئ ]ليد ^؛٠ مو من أمط ثا مد٠ محءي٠آبق١لب آشن 

.X\MXالحلة )١( 

.٣١٣/٣الحالية )٢( 

.xxxlxالحنة )٣( 

محم،.وم رمعالى(، ي/ْا"ا: المتفلم ني )٤( 



٢٨٩إنتاح أبي بى عْلا، - ْ

فهاولمي نهاره حتدر املى التي صسحنته نسءررتا لو احدكم يستحى 
شيءسمآب(راا؟إ•

نقميآمي ولا أمينآ، لكنت مال بيت على اقتمنت )لو قال: عطاء وعن 
>؛نوهاء(رآا.أمة على 

عندركنا قال: الأعور، 'أ؛ عدر'سبن معاذ حدننى - منمون: بن مهدي قال 
هذهما فقال: عطاء فغضم_، رحل، فاعترصه بحاليٌثا، رحل فحديث، عطاء، 

منه،به أعلم لأنا بالحديث، لئحدث الرجل إل واش الق«اع؟ هده ما الأخلاق، 
ذلك(ر؛ا.قل أسمعه لم كأئي وأويه إليه يأئصت، ّْك،؛ سمعه يكون أن ولعى 
امسكوالقائده: فقال بالست،، تطوف، ءهلاء ررأيت، حزيج: ابن قال  ٠٠

ليستعالى، اش من ومره حلوه زه ونخترْ المدر ا: حمعنى واحفظوا 
وأموالهمدماؤهم حرام مؤمنون قتلتنا وأمل تفويقي، ولا مشيئة فيه للعبد 

علىوالشهادْ بالسلاح، لا والنعال بالأيدي الباغية الفئة وقتال بحمها، إلا 
بالضلالة(^.الخوارج 
هاهناإل رباح: أبي بن نمناء رقيق الجزري: اش عبيد بن معقل وقال 

رادهمِؤ فقال: ينقص؟ ولا يزيد لا الإيم_ان أن يزعمون قوما 
فْدتا:الله؟! زادهم الذي الهدى هدا فما [، ١٧]محمد: ه مؤيتهر ؤءانتهم هدى 

.٧٢/١٧ساكر ابن مخمر ، rwhالصفوة صفة ، ١٦٦-  ٧١٦/ْالمنظم ها"ا، -  T\i/Tالحلية )١( 
.٨٨- VA/0 الملأء أعلام مير )٢( 
سعيد.بن معاذ بعضهم: وتال )٣( 
ابنوأخرحه آ/؛اآ، الصفوة صفة  i\-\o/vالمنظم _ irالحلية ، ٤٦٩/0عد مابن طقات )٤( 

.UThWاكر عابن مختصر انفلر: منه، بأءلول، عظء، بن Jعموب، ْلريق من عساكر 
 )o( هاية البداية ُا/آاّأ، الحليةJرابن إلى جريج( )ابن فيها رتصحم، بم/يى"ا، وا ،)نيوظا حرير

الخامس.يذكر ولم أربعة أمورأ الخر في ذم وند . ٣٠٩الصفحة 



الهجريالثاني القرن في ___ Jlم  ٢٩٠

أءِ،وأإلأدآ ؤ وثلأ فقال: اش، دين من ليستا والزكاة الصلاة أن ويزعمون 
هآ)مثت دين ودلإك آلجوأ وبورأ آكآوه ؤيمموأ حنهأء أئن ك ءنماأن أق لأبدإ 

لالسةًْ[(را؛.

داودأبو ا حدثنموسى، بن يحيى حدينا الترمذي: فل الحافقال 
فالقيثمكة، )فدمت قال: لتم نسبن الواحد عبد حدثنا الطنالمي، 

فييقولون البصرة أهل إل محمد، أبا يا له: فقلت رباح أبي بئ عطاء 
قال:الزحزف، فاقرأ قال: م، نعقلت: القرآف؟ أتقرأ بني يا قال: العدرإ 

قلا=طمعتها ؤءايا جدلثث إة ٠ أين وآلكك<--، 0 ^حم رأيتؤ: فف
قال:٤[. - ١ ]\ز-خوف: ه لتل،حؤلمِ أد،٠١ ألكتع_، أؤ ؤآ وإدمحُ ٠ ثقلؤذك 

اهُكتبه كتاج، فانه قال: أعلم، ورسوله اللأ قلت: الكتاب؟ أم ما أتدرى 
أهلمن فرعون إن فيه: الأرص؛ يحلى أن وقل موات اليحلى أن ئل 

لقيتا_اء: ءدقال ١[. ]!_ ه وتب لهب أتج، بدا ه: وفيالنار، 
كانت،ما فسألته: ، ه الق، ول رمصاحب الصامت بن عبادة بن الولين. 
واعلماه، اثق بنؤ،، يا لي: فقال دعاني قال؛ الموت؟ عند أبيك وصيه 

فانوشؤ0، حيره كله بالمدر وقزمن باه، قومن حتى اه قممي لن أيك 
أولررإف يقول: ه ايثه رسول سمعت، إقى النار، دحلتv هدا غير على مت، 

كانما الماو>ر اكتب قال: أكتعن.،؟ ما فقال: اكشث،، فقال: الملم، اه حلق ما 
إرالأبد(آ(رى.كائن مو وما 

XMlrالحلية )١( 

٣٣١٩حدث  XilOjغريب، حديث هذا وقال:  ٢١٥٥حديث  ٤٥٨-  ٤٥٧؛/الترمذي أخرجه )٢( 
حديث TYA/Yالترمذي نن ّصحيح في الألباني وصححه غريب، حس حديث هذا ونال: 
١٧٤٩ ،XT/V  .٢٢٩٤حويث الترمذي: سن تحميق في الأرنووحل شعيب وحسنه  ٠٢٦٤٥يد حل
.٣٦و٧•



٢٩١إ وباح ش ئ ٥-غطا، 

٠عاثخإماء:

كانما حنم: بن عثمان بن اش لعبد )قلق عتاش؛ بن إسماعيل قال  ٠٠
لءلان(ص.الونئل الإخوان، صالة قالء عطاء؟ معار 

شلأء،عطاء يد ررأبث أبثه؛ عن حازم، بن جرير بن وخب ال وق
العلاء،بن عمرو أبو وحدثني أبي؛ قال وخب؛ قال الزبير. ابن أيام صربت 

لحنثليتيومئذ إنلئ، وافث محمد، أبا يا لعطاء: قال رحلا معت، سقال: 
ءالينا(رآا.دخلوا إنهم فقال: يالئيف. 

الزبير.ابن 0ع يده قشت وعطاء 
)دخليقول: الآءئ.معي سمت، الزياشى: المنج بن ءئاسر"لا قال  ٠٠

تريره،عر جالس( وهو مروان بن( الملك عد على رباح أبي بن عطاء 
خلافته،في حجه ومت، في بمكة وذللث، بئن، كل من الأشراف، وحواليه 

بينوقعن. المرير، على معه وأجله عليه، لم فإليه، قام به بصر فلما 
فيالق، اثق المؤمنين، أميز يا فقال: حاجتلثؤ؟ محمل. أبا يا له: وقال يديه، 
المهاجرينأولاد في اض واثق بالعمارة؛ يتحاهده وله رسوحزم الله حزم 

فإنهمالقغور أهل في الق، واثق المجلس، هدا جلت بهم فايلث، والأنصار 
عنهم،المسووذ( ك وحن. فانلث، الملين أمور ومممن. لين، الحصى 

له:فقال بابلث،. دونهم ئعلى ولا عنهم ئعمل فلا بابك على فيمن اه واثن( 
إثمامحمل، أبا يا فقال: لث، الخلعبد عليه ممبفس وقام، نهص نم أقعز. 

ه/أخ.الشلأء أعلام سير ، A*/T*الكمال تهدب عساكر ابن مخممر )١( 
بالسيف.الضرب الجيل. والخنثاليل: . M/oالملأء أعلام ّير ، U'،/Y•الكمال تهذيب )٢( 
الكمالتهذيب انظر: للأصمعي. واويا وكان العلم، بحور من كان نحوى، اديِذ علاعة، إمحام )"٢( 

آا/آي"ا.الشلأء أعلام ّير 



الهجريالثاني المرن في النت،اء اسومن إب  ٢٩٢

إلىلي ما فمال: حاجتك؟ فما ا، قضيناهوقد غيرك، حواثخ ألتنا م
هداالشرفث،، وأبيك هدا المالك،: عبد ال فقحرج، تم حاجة. مخلوق 
مج(ره.وأبيك 

الحراتاتئ،عطاء بن عثمان حدثني الرمي؛ منصور بن سعيد وقال 
إذاقزبنا فلما المللتح، عبد بن ام هثيريد وهو أبي مع )انطلمث قال: 

وياكتوةذسة، وحنة دريس، قميصي عليه حمار، على أسود بشيخ 
هدامن لأبي: وقالت< فضحكث -حشس،، من وركاباة ذئثة، لاطية 

أبيبن ءaلاء هدا الحجاز، أهل فقهاء محمد هدا اسكت؛ قال: الأعرابي؟ 
فاعتنقاحمارْ، عن هو ونزل بغلته، عن أبي نزل مزب فلما رباح• 

حدئنيقلت: أبي رمسمر فلما هشام. باب إلى فانهللقا زكبا نم وتساءلا، 
له،أذن بالبايح، رباح أبي، بن عطاء لهشام؛ قيل لما قال؛ منكما، كان ما 

هاهنا،هاهنا، مرحبا، مرحبا قال: هشام رد فلما بسبيه، إلا دحيت، وما 
فسكتوا.يتحينون، النامحن ، أمراقوعنده ركيثه، ركبته مشت، حتى فرقعه 
أهنالمؤمنين، ر أمييا قال: محمد؟ ا أبيا حاجئلث، ما هشام؛ فمال 

أعهلياتهمم فيهم تقه، اض ول رمحوجيراف الق، أهن الحرمين 
بحءلاءينمكة وأهل المدينة لأهل اكتب غلام يا نعم، قال؛ وأرزاقهم• 
نعمقال: محمل.؟ أبا يا غيرها حاجة من هل قال: ثم تة. لتوأرزابهم 

الإسلام،وماذة العرب أصن نجد، وأهن اليثتاز أهن المؤمنين، أمير يا 
فيهمئرد أن بغلام يا اكتمن، تحم، ال: قصدقاتهم، فضون فيهم ترد 

أميريا نعم قال: د؟ محمأبا يا غيرها حاجة من هل قال: صدقائهم. 

النلأءايلأم سر ، ٨١- •أ/'ح الكمال تهذس، ، ٦٩/١٧اكر عابن مخمر المتظم )١( 
.A0_A؛،/؛



٢٩٣ؤ ُبم ْ'ءْلاُلإي 

قدعدنكم، ويفاطون نتصتكم، وراء من ترمون الثغور أهن المؤمتين، 
نعم،قال؛ عنيتم• يهلكوا إل م فإنهعليهم، ئدزها أرزاقا لهم أجريتم 

محمد؟أبا يا غيرها حاجة من هل غلام. يا إليهم أرزاقهم بحمل اكتب 
ئثعتعولا صغارهم، يجبى لا ذمتكم أهل المزمنين، أمير يا نعم قال: 

علىلكم معونه ثجبونه ٠—ا فإل يْليقون؛ لا ما يكلفون ولا كبارهم، 
منهل يطيعون. لا ما يخئالوا بالا غلام يا اكئن، نعم، قال؛ عدوكم، 
فياه، اثق المؤمنين، أمير يا نعم ال؛ قمحمد؟ أبا يا غيرها حاجة 

وحدك،وئحشر وحدك، وتموت وحدك، حالقت، فإنك ك، نف
هثام،وأكئ، قال: أحد. ترى ممن معالث، ما واش لا وحدك، وثحاتب 

فيهما أدرى ما بكيس، ثبغه قد رجل إذا الباب عند كنا فلما عطاء، وقام 
أمألكملا قال: بهيا. لك أمر المؤمنين أمير إف وقال؛ دنانير، أم أذناهم 

والقولا عطاء، حرج ثم العالمين• رب على إلا أجرى إن أجرأ، عليه 
فوقه(راا.فما ماء من حنوة عندهم شرب ما 

عا1«ه:

منهمجماعه ساقه ، . اف ول رمصحابة من مثتين اء عطأدرك 
وأحدعباس، ابن الحبر ولارم آحرين، عن وأري عنهم، وحفظ• وسألهم 

فيالمنيا مجلس في وحلمه تلامدته، كبار من وكان والفقه، الحدو.ث، عنه 
الحرام.المّحن. 

ومثم، جمع )الثغور(: توله . ٦٧. \■ o/\Uام عابن مخمر ، ١٦٨.  ١٦٧/٧المطلم )١( 
أيبمنكم(؛ وراء من )يرمون والكفار. لمين المبلاد بين فاصلا حدأ يكون الذي المرصع 
أذىيمحهم لا أي كادهم(؛ نتعتع )لا وحماهم. حوزتهم القوم؛ وبيضة بلادكم. عن ياJاسون 
منهثام اسسثلأف وكان الأرض. إلى الطر يديم برأسه اًلرق )اكن،(؛ يئلمهم 

.٠١٢٥ْ«ا،و_ سه 



الهجرىاثثاني المرن قي الفقهاء المحامون ي  ٢٩٤

أوعيهمن وكان فيه، ماوكا طيبا كئيرأ حديثا وروى جما، علما حمل 
ْعبها المنيا إليه وانتهت الفتوى، في مكة أهز اى ويزمانه، في العالم 

وئممههمالناس يحدمحث، حلقته في وجلس الحزم. بمقتي واتقهر مجاهد، 
فيعليه الناس وئكاقر ار، الأئورواه العلم، محللبه عليه وأقبل ويفتيهم، 

وكانحلائق، عنه الحديث وحمل الزمحان، بعلمه ارت ومالمواسم، 
عطاء•إلا الحج في بقتي لا أمية؛ بتي زمان في قالي 

وءلاووس،مجاهد، التابعين: ة أئمس ■صناء مع بمكة كان وقد 
الربثروأبو دينار، بن وعئرو ملبمة، أبي وابن اللبمي، عمير بن وهميي 

وآخرون.الش، 

اث،هلم:طلبه 

يريدأحدأ رأت )ما قال: قهنل بن سلمة عن الثوري، سفيان روى ** 
ومجاهد(راا.وطاووص، عمناء، الثلاثة: هؤلاء غير الله وجه العلم بهيا 

قال:رباح أبي بن عهناء عن ن_ؤفرى، أبي بن حالي عن ا، مطرقعن 
قالإذا جد، الم^ا في . النبئ أصحاب س نمس مثني رأدركث 

بآمين(ر"'آا.رجه لهم سمعت، ه، ^٨، ٤١١الإمام: 

يتحمفلما شي؛ في يتحمفل أبي رأيث رما قال: عتلهاء بن يعقوب وعن 
البيوع(ر؛ا•في 

لم\اسالمتثلم ، TWITالحلة ا/آ-لإ، والتاريخ المرفه ، ٤٦٨؛،/، T-M/Tسعدابن طيقات )١( 
عساكرابن مختصر 

التهذسا.رحال من وحالي تصحيف. وهو )ثور(، الكبثر التاريخ في )٢( 
والمختلفالمؤتلف في الدارممي منه باحصر ويكرم ، ٤٦٤/٦الكبير التاريخ )٣( 
سعدابن طبقات )٤( 



إوباح أبى بذ ء عظا - ْ
٢٩٥

عطاء؛عن سعد، بن عمر عن الأورى، معد بن سفان روى  ٠٠
قال:[ ٧٣]هود: ه آكت، ممل عوؤ ومجنهء أش رحمن، ؤ هق اه قول )في 

وعليكمفقلق: عله، لم فرجل جاءه إذ هماس، بن اه همد عند كنت 
انتهثما إلى انمه عباس: ابن فقال ومغفرته، وبركاته اه ورحمة الشلأم 

الملائكة(^.إليه 

فيالزبير ابذ ينا رصلى ال: قرباح أبي بن عطاء عن الأعمش، عن 
إلينا،يخرج فلم الجمعة، إلى زحنا ثم المهار، أود جمعة يوم في همد يوم 

فقال:له، ذلك ذكرنا قدم فلما ،، بالطائفعباس ابى وكان وحدانا، فصلينا 
الشنة(.أصاب، 

ويومجمعة يوم راجتمع اء: عطقال قال: جزيج ابن عن رواية: وفي 
فجمعهماواحد، يوم في اجتمعا عيدان ال: فقالزبير، ابن عهد على فطر 

■العصر( صلى حتى هما عليرد لم بكرة، ركعتن فصلاهما جمعا، 
عنيلمحا، أبمحا بن الرحنن همد بن ومحمد أر٠لاة بن حجاج عن ** 

عندهمن حرجنا فإذا فيحدئنا، افه، همد بن جابر هد نكون رمحا قال: عطاء 
للحدسثا(ر؛/أحمثلنا الزبير أبو فكان قال: حديثه، ئداكزنا 

صفت،هل ر: لجابرقلث، ال: قرباح أبي بن عطاء عن قتادة، عن 
الثاني(.الصمت، في وكنث نعم، قال: النجاشئ؟ على ه الني 

الكمالتهذيب في ترجمته انظر: تصحيف، وهو )عمرو(، المستدرك في )١( 
الذهي-ووافقه للثوري، صحيح غرب حدث وقال: الختدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
الأرتووحل.وشعيب الألباني وصمححه ,* ١٠٧٦و ١٠٧١حدث داود: أبو أ-حرجه )٣( 
علل، ٦١٥حدث الدارمي: تن ، ٢٢رقم لأحمد الطل ، ٤٨١؛،/مد ابن طبقات )٤( 

.٢٣، ٢٢٨والتاريخ المعرفة ْ/آ0ي، بالمن اليض الترمذي 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحيثؤن م  ٢٩٦

بنجابر سمع )أئه عطاء؛أ-تحرني قال؛ جزئج ابن عن رواية؛ وفي 
الخش،من صالح رجل اليوم ثومي أرقد ه؛ الثبي قال يقول؛ ه الله ■مد 

ءئ>فوف(راا.ونحى عليه . المؤ فصلى قصمئنا، قال: عليه«. محلوا فهلم 
جابردمكةل'١ا.فيها جاور منة في خهثه جابرأ عطاء لقي قلت: 

مععاسه )رزن قال: رباح أبي بن عطاء عن الأوزاعي، عن  ٠٠
كاناليوم، هجرة لا فقالق: الهجرة؟ عن فسألناها اللتثتي، عمير بن عبيد 

يمسأن مخافه ، . رموله ؤإلى تعالى اه إلى بدينه أحدهم يغر المؤمنون 
ولكيثاء، حيث ربه تعبد واليوم الإسلام، اش أظهر فقد اليوم فأما عليه، 
ونيه(•جهاد 

هاعائشه إلى عمير بن عبيد مع )ذهبث ءْلاء: قال رواية؛ وفي 
علىالله فتح مد الهجرة ائفطعت ا: لنفقالت بنير، مجاورة وهي 

نيته.مأكة(ص.

عنثحس_،، بن محمد حدثنا حالي، بن محمود حدثنا داود: أبو قال 
هلها: عائشه ان م)أئه رباح: أبي بن عطاء عن المنير، بن النعمان 
ذلكفي لهى يزحص لم قالت؛ الدوابح؟ على محلين أف للتاء نحص 

المكتوبة(ر؛؛.في هدا محمد: قال رحاء. ولا مدة في 

•٧،- أ/ا<آ■ اثي والم، ٩٥٢حديث لم: وم، ١٣٢•حديك  W\lTالفتح الخاوي، أحرجه )١( 
للبخاري.والثانية له، الأولى والرواية ، ١٦٨١حديث،  ٢٣٤والعليالي 

.٣٢٦٩حديث، -\ AAhماجه ابن وسن ، ١٠رقم i'0\ حديثح مسالم صحيح انفلر: )٢( 
وأحرجه، ٣٩٠٠حديث  y'w/U، ٣٠٨٠حا.يحح الفتح_، له واللففل — البخاري أحرجه )٣( 

بالمزدلفة.جيل وليير؛  ٠١٨٦٤حديث يختصرذ مسلم 
الأصولجامع حس• إسناد0 ١^^١^^ القادر عبد قال ، ١٢٢٨حديث داود: أبي مستن )٤( 

الأuنى.وصححه  ٠٤٨٢-  ٤٨١؛،/



V٢٩٧ يباح أبي ئ ه-غطا، 

اثقارئ:

حروففي الزوايه ه عن)وردت عطاء؛ ترجمة في الجزري ابن قال 
أبوغئرو(رآا.عليه عزض هريرة، أبي عن القراءْ روى القرآن، 

اتمعدث:

همممن النابعين من طائفة وعن الصحابة، من حماعة عن عطاء روى 
منه.أصغر هو وعمن أقرانه، بعض وعن منه، أكبر 

عن:فحدمث، 

أرقم،بن ورند اري، الأنصعقير بن وجابر الق، مد بن جابر 
عباس،بن الق وعبد النحروصب، التائب بن الق وعيد الزبير، بن اه وعبد 
بنوعمر طالبإ، أبي بن وعميل عمرو، بن اه وعبد عمر، بن ض وهمد 

هريرة،وأبي الحدري، عيد موأبي نقيان، أبي بن ومعاوية تلمة، أبي 
الصحابة.من وآحرين ، . المئ زوجي تلمة وأم وعائشة 

عن؛وردى 

-منه أصغر وهو - ثابتا أبي بن ونيا الذكري، حليمة بن إياس 
حوثب،بن وشهر ثب، المبن وصعيد الشمان، صالح أبي ودكوان 
أمية،بن بملي بن وصموان - ه منأصغر وهو - الخليل أبي وصالح 
أبيبن اف هميد بن الله وهمد الذكري، أض بن وعاص الئريع، بن وطارق 
عمير،بن وعبيد الجشمي، عصمة بن الله وعبد — أقرانه من وهو — ملثكة 
بنومجاهد - أقرانه من وهو - عقار أبي بن وعقار الزبير، بن وعروة 

العلاءبن عمرر أبو الشهير المقرئ الإمام م ■هممرو؛ وأم ام'آاه" النهاية غاية )١( 





V٢٩٩ يباح أبي ُين ٥-عطاء 

بنوليت المصري، سعد بن وليت الأردي، سثظير بن وكثير المأكي، سعد 
بنومحمد - ثسوحه من وهو - جتر بن ومجاهد ال؛كوفتي، نلم أبي 

بنومحمد القايفى، عيد مبن ومحمد المدني، نار بن إسحاق 
وشتلمالرهري، شهاب بن منلم بن ومحمد ليلى، أبي بن الرحمن همد 

زاذانبن وذممور الجزري، اه هميد بن ومغقل الوراق، ومقر الطن، 
نابتبن النعمان حنيفة وأبو الكوفي، المعتمر بن ومكور الواسهلئ، 

أبيبن ويحيى يحيى، بن وهئام الثامتي، الئندر بن والنعمان 
القعقاعبن ويعقوب المصري، ني، أبي بن ويزيد التنامي، كثير 

الغلاء،بن عقرو وأبو المم، الزبير وأبو اللجي، إسحاق وأبو الأزلي، 
كثيرون-وحلاثق 

كلها.الة دواوين في وحديثه 

مكة.أهل تابعي من الثانية الهلبقة فى وحليقة معل> ابن ذكره 

مراسيله:

حينناقال: داود، أبو أحرجه ما ذللتج: فمن : ه الجي عن أرمل  ٠٠
بنعطاء عن إسحاق، بن محمد أحبرنا حماد، حدثنا إّماعيل، بن موسى 

الإل،من مئه الإل أهل على الدية في يفنى . الله رسول )أل رباح؛ أبي 
الحللأهل وعلى شاة، ألمي الشا؟ أهل وعلى بقرة، يثتي المر أهل وعلى 
٠٠ر محمد( يحفظه لم ثيئا القمح أهل وعلى حنة، مثني 

،٣١٨٨حديث داود، أبي سن ئي: أحرى أمثلة وانظر! . ٤٥٤٣حديث  ٤٦٨/'داود أبي سن )١( 
،٢٣٤، ٢٣٣< i\lr\ا\'ل الدارقطني نن ، ١٣٣.  ١٣٢/٧، ٢٧٣المائي،-/سن 
oolr ^٢٩٢٤، ٢٤٠٢، ١٥٧•، ١٢١٦، ١١٣٩، ٩٥٢حديث، العانة: المطال ، ٣٢١.



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المويؤن لمي 

الحدريمعيد أبا رأى رباح أبي بن )عطاء المديني: بن علي قال  ٠٠
ولممنه، مع ن ولم عمر بن الق عبد ورأى منه، يسمغ ولم بالبست، يهلوف 

هانئ،أم من ولا ضلمة، أم من ولا الجهتي، حالي بن زيد من يمع 
شيئا(راا•ؤزز أم من ولا 

امةأسمن يمع لم رعطاء يقول؛ أبي >معّت، حاتم؛ أبي ابن وقال 
ءئمانتجا(ر٢لمن ولا 

الصديثابكر أبي عن رباح أبي بن رعمناء الرازي؛ رزعة أبو وقال 
حديج(رم•بن رافع من عطاء يسمع ولم مرسل، عثمان وعن مرسل، 

قال؛-؟ مشم ابن - حير من عقناء مع )محمل؛ بن لأحمد وقيل 
لأشه(ر؛ا.

معية؛قال يقول؛ المقان يحيى ممعت، المديمع؛ بن علي وقال 
إنماعلي؛ عن - رباح أبي، ابن يعني - وعطاء علي،، عن( الشعبي، )عامر 

سسنحاب(«.

مرمل،بمال؛ الصامت،، بن أؤس عن )روى المزي؛ الحافثل وقال 
العباس،بن والمصل كذللث،، عمان( بن وعئما)!، مرسل، أميي بن وعتاب، 

؛.،^،(١٦يسمع لم وقيل: 

.٢٩•ص التحصل، جامع ، ١٠٠ص المراسل، )١( 
.١٥٦ص المراسل، )٢( 
.٢٩'ص التحمل، جامع ، ١٠٠ص المراسل، )٣( 
١٢٩•ص التحمل، جامع ، ١٠٠ص المراسل، )٤( 
١٢٤٤ص وانثلر، ، ١٣•ص والتعيش، الجرح تقلامة )ْ( 
.٧٢-أا'لأ- الكمال __، )٦( 



ا.-اا ْ.:ث1أئبينن1ح 

رآهعمر، ابن من عطاء مع يرلم عيد مبن يحيى قال  ٠٠
رؤية(راا•
حشل١٢ا.بن أحمد محال وكذا 
وابىهريرة، أبا رمحمغ فقال؛ منه، مع مبأئه فجزم البخاري وأما 
عمره(رص•وابن وحابرأ، سعيد، وأبا هماس، 

محيحاء ما ويؤيده البخاري، إليه ذهب ما صحة الظاهر قالت،: 
بنحمص معتدر؛؛ و أبأحبرني قال: حميد بن الهيثم عن تدرك(( ءالم

فتئفأتاه عمر، بن اه عبد مع )كنق محال: نباح أبي بن عطاء عن عتلان، 
ماءإن بعلم ذللث، عن مأحبرك عمر: ابى فقال العمامة، إمدال عن يسأله 

٢.بهلولهر الحديث، تعالى...( اش 
أيضالا"ا.ذللث، تؤيد أحرى أحاديث، وستأتي 

مراسيله:هي اثعاماء هول 
يقول:القظان ميي مسبن يحيى مسسمعتخ المل.ينى: بن على ال حم_ 

عنيأحد ءهلاء كان بكثير، عءلاء مرسلأُت، من إلئ أحب مجاهد مزملات 
كدمب(ص•

•،.r/Tممن ابن تاريخ )١( 
.١٠٤ص الراسل، )ي 
ا"/إا■؛.الكم التاريخ )٣( 
• ١٤١٦رنم  V'/Uالكمال تهزس ثي ترجمتي انفلر تصحيف. )ابوممد(، المستاورك: ني )٤( 
واحرج<الذمي، وأثرْ يخرجاه، ولم الإصناد صحيح الحاكم ونال ، ٥٤١-Ot'/iالمستدرك ره( 

ماجه،ابن سن رصحيح ني الألباني وقال ، ٤٠١٩حدث \ TTy/yمني بآحصر ماجي ابن 
TV'/y ; ،لغيرْ.حن ماجه: ابن سن تحقيق في الأرنووط ثعيس، ونال حن

.٣١٥-  ١٠١٣ص انفلر: )٦( 

٠٢٤٣ص والتعديل، الجرح تقدمة )٧( 



٠  r*Y الهجرىالثاني القرن فى الفقهاء المرقون لمي

)مرتلاتيقول: القطان يحيى معت سالمدني،: بن، علي وقال 
أحبمجاهد مرسلات قلت: عطاء. مرتلات من، إلوً، أحب جتير بن، معيد 
أقربهما(راا,ما قال: طاووس؟ مرملات أو إليك 

يقول:حنبل بن أحمد اه عبد أبا معن مزياد؛ بن المصل ال ق- 
النخعي،إبراهيم ومرمحلأت المرتلات، أصح الميب بن، معيد )مرتلات 

الخن،مرمحلات من، أصعقن، ى،ء ثلات المرسفش، وليس بها، بأش لا 
أحدارى.كن عن يأحدان فائهما رباح؛ أبي، بن، وعطاء 

مجاهد؟مراسيل، أو عطاء يل، مرامداود: لأبي )قلق الأجري؛ وقال 
داود:لأبي قلت صزب. كث عني يحمل كان عطاء مجاهد، مراسيل، قال: 

ءهلاء(رّأا.مراسيل، قال: عطاء؟ مراسيل، أو الحسن، مراّيل، 

عباس:ابى كماراصحايا من عطاء 

عباس:ابنر أصحاب )هؤلاء يقول: أبى سمعت، أحمد: بن، الق عبد قال 
وعكرمةويد، بن وجابر وعطاء، حير، بن عيد وموطاووس، مجاهد، 

هؤلاء.آحر 

والممتون(ر؛؛بالمحدثوف هم عتاس ابن، أصحاب، أبي؛ قال 

شرح٤، ص المرامسزإ، ، ٢٤٤والمعديؤ، الجرح تقدمة ه/؛هي، بالمن الملحق المرميي علل )١( 
.٩٩، ٣٣ص الحميل،، جامع ؛ ٠٣•- ا/؟آ0 المردي عش 

المرديطز شرح ، ١٠•الحصيل، جامع ، ٢٤•والماريح المرنة )٢( 
.٢٣٨، ٢٣٧رنم \إ'!>لإ داود لأبي الأجري ->الأت> )٣( 
والماريحالمعرفة ر: وانفل، ٣٢٩٦رقم ^••ه ، ٤٧٧رنم  ٢٩٤، ٢٧٦م رق ٢٢٦/١لأحمد العلل )٤( 

ؤ٧١٤_٧١٣/١





اا|عري١^٠^( القرن مي الفقهاء المعديؤن 

شجريج ابن مثل الخن ش حمص )كان المديني؛ بن علي ال ق- 
الخن(ص.في الأعلم زاد ئد طاء ض س ش مس ولكن طاء، 

 Uاحتلاطم:هي يل ق

طاء)كان قال؛ الندسئ بن علي عن الرحيم، عبد بن محمد روى 
سعد(ص.بن وقيس جريج ابن ثركه بأحرة، احتلظ 

عنيدؤر حربج بن ئنيمان رسمعت، المشوي: شقيان بن يعقوب وقال 
قال:طاء. مجاله ترك ك عد مبن قيس رأيت قال،؛ مش—يخته، بحص 

•مته(ر"اآ شماعى أفد أن يكاوُت، أوتغير، نسى إئه قال؛ ذللث،؟ عن فسألته 
الاصعللاحي،الئزلأ نغن رلم ءالميزان({: في فقال ذللث، الدهبي وتعمب 

رِصا(ل؛؛.تتت نمناء ؤإلأ عنه، الكتابه بقلا أنهما ض بل 
التنكدان، هوز5ه بقوله: عالئ يعن لم رقلق: ررالير((: في وقال 
وأيراوتفقها منه، تكميا قد ولكا حوائه، وصعمث كر ولكنه الغرقى، 

ترلكه(رْا.بقوله: مراذ0 فهذا فثقلا، عنه، 

فقال:عاليها، وعقب التمريفن، بصيغة الحكاية هدم الحافظ ونقل 
منه(را"ا.ذلك يكن ولم بأحزة، تغتر إنه رمحي 

اليتقري.ئليمان ابن م وحقمى هوالتصري. والخن آ/ّآه. والتاريخ المعرفة )١( 
اعلأمسر ، Ar/Y*الكمال تهذيب .! WT/SUاكر عابن مختمر آ/'أْا، والتاريخ المعرفة )٢( 

.-٧٨؛،/٦٨الشلأء 

.٤٦٨والتاريخ المعرفة )٣( 
.U-/Y■الاعتدال منان )٤( 

.UA/0النلأء أملام سر )٥( 
.YY/Tالتهذيب تعريب )٦( 



٢• ٥ ؤ يباح أبى ئ عطا، - ْ

اتممتي:اثققيه 

المتوى(اا؛.في مكة أهل عطاء )محاى ربيعة: قال حازم: أبي ابن قال  ٠٠
أمول،عطاء )كان قول: العالم أهل بعص سمعت صعد: بن محمد وقال 

مكةأهل فتوى فانتهت ذلك، بعد عمي نم أعرج، أشد، أمحظس، أعور، 
٠.ءطاء(أ إلى ذلك وأكثر زمانهما، في مجاهد ؤإلى إليه 

قال؛أبي، أنمرني ان؛ كيبى عمر بن إبراهيم بن اش عبد وقال 
بميلا يصيح: صائحا الحاج في يأمرون أمئة بني زمان في رأدكرهم 

أبيبن اه فعبد اءُ عطيكن لم ؤإو اح، ربأبي بن عطاآ إلا اس الن
)-ا(ك :

•ا يجنح 

فيبماكة المنيا في الحلمة ركانت افحى: الثمحمد بن أحمد قال  ٠٠
رباح(ر؛رأبي بن لعطاء هماس ابن وبعد عئاس، لابن الحرام المجد 

حدثناالمائي، محمد بن يوث حدثنا المشوي: يعقوب وقال 
وجيح(رأبي ابى كان عطاء بحد مكة مفتي رأف أصحابنا: 
تلاميدمن وهو - المكي{( محي بن ))قيس ترجمة في عد صابن وقال 

بقوله،يمي وكان ه، مجلفي رباح أبي بن عطاء حلما قد روكان _: عطاء 
٢.يعمر(ل لم ولكنه بذلك، امتقل قد وكان 

rr-hاومحواسيل )١( 
.٤٧معد؛؛/•ابن طعان )٢( 
الصنوةصفة ، ٥٩المن ممهاء طقات ، U'T)/والتاريخ ١^^٠ \إس الكسر التاريخ )٣( 
.Y/Y(Yالصنوة صفة ، ■)/١١٣الحلية )٤( 
.٧٠٦)/والتاريخ المعرفة )٥( 
؛.AWoسد ابن طبقات )٦( 



الهجريالثاني القرن فى الفقهاء العحد>من 

)محالالأنيق((؛ موسى بن ))مليمان ترجمة محي سعد ابن قال  ٠٠
المواسم،في، عطاء على يجتمعون كانوا قال: بزل عن ئاليمان، بن معتمر 
أ.لهم(ر يسألا الذي هو موسى، بن ناليمان فكان 

جاءإذا اح ربأبي، ن، بعطاء )كان ز: العزيعبد بن، حيي مال وق
بكفثكممن، جاءكم فقد ألة، المعن ئوا يقول: ؤ،، موسبن نليمان 

المالة(ص.

فههه:اس ثدراي

ٌنالطيب الكثير مْتثميهبم—١٥  ١١في، شيبة أبي وابن الرزاق عبد ذكر 
الفقهيةوآرائه أهواله من، صالحا محلزفا الخاري، الإمام وأورد عطاء، أقوال 

كتابيقي وبخاصة متنه((  ١١هي، الداومي وكدا ررصحيحه((، أبوابه تراجم في 
والوضوء.الطهارة 

كثيرأيجئ المقارن؛ والفقه ة، المتبوعاما الLJفقه لكشج، والئتتيع 
بيلّعلى فوله يوردون حين، العلم، ام الإمهذا عن الشول من، جدأ 

شأنهذا في، شأنه فتواه، إلهم، والتالمت، برأيه، والاستشهاد به، الاحتجاج 
الزبير،بن( وعروة جبير، بن، وسعيد المشح، كابن، التابعين،؛ عيماء كبار 

الحالبة.هده فهم، وْز، والشعبهم،، ومجاهد، 

منالتقهلتها واجتهاداته، Tرائه من، طزف بدكر محا الترجمة وأوئح 
الباري،فتح وشرحه البخاري، صحح وبخاصة نة، الئسب، كتئنابا 

الدارمي-وسن، محة، أبي وابن، الرزاق عبد ومصنقي 

؛.0U/Uسعد ابن طفات )١( 
•؛,o/Yوالتاريخ المعرفة )٢( 



٢٠٧^ يباح أبى ئ ْ-غطا، 

يوم(راا.الحيض وأدنى عشرة، حمى الحيض )أقصى قال: عطاء عن  ٠٠
المنثحاى:في رقال رباح؛ أبي بن عطاء عن الئائب، بن عطاء ن ع- 

الصلاةا لهحلث فإذا ا، حتفهأيام الصلاة نغ نزوجها، ا يجامعه
فاليطأها(ص.

ثمسه، ثلاثين الحيص ثزكها امرأة رفي عطاء؛ عن جرئج، ابن عن 
المنثحاى(.بشان فيها قامر الدم؟ رأت 

قال:الدم؟ ترى الكيرة رفي اء؛ عطعن جريج، ابن عن رواية؛ وفي 
المئثحاتي(رلإ/ضذو كما يقعن الئنثخاصة، بمنزلة هي 

أيامفي والدم رة والصفرالخدزة ال: نعطاء عن جريج، ابن ن ع- 
الحتض(ر؛ا.بمنزلة الحتمي 

نوصاتالدم الحامن رأت رإذا قالا: والحكم عطاء عن حجاج، ن ع- 
وضأت(رْا.

نعمقال: الشيء؟ المجد من Jناولا الحاثص رفي عطاء: عن و- 
المصحمإ(رأ؛.إلا 

معهتكون الرجل عن وءهلاء الحن ألق رمالورامحا؛ مطر قال و- 

،٨٤٠، ٨٤٢حدبن، \ x\l\الدارمي ووصاله ، ٣٢٥ن، الحديتل \ااص الفتح الخاوي، علمه )١( 
والوارثطنىا/خ'أ.

.٨٢٦واننلر: ، ٨٢٤حدين، الدارمي سنن )٢( 
..٨٠١، ٨٥•حليث، ٢٣٢/١الدارس ّنن )٣( 
.٨٦٢حدين، \ ril\الدارس سن )٤( 
وغيرهما.النخعي، ؤإبراهيم المحن تال وكدا . ٩٣٧حل.يث،  ٢٤٥/١الوارمي منن )٥( 
٠١١٦٩حدين، الدارس نن ّ)٦( 



الهجريالثاني القرن في ااسهاء المعوتؤن م  ٣٠٨

وتصلي.تتيمم قالا؛ الماء؟ تجد ولا ثثهر، ثم فتحيص ممر، في امرأل 
ذلك(را؛.من أعظم الصلاة نعم؛ قالا؛ زوجها؟ نملؤها لهما؛ تلت قال؛ 

في)ليس قال: عطاء عن الجزري، مالك بن الكريم همد عن  ٠٠
زصوء(ص.المتلة 

الصلاة،وحصرت الخصر، في كث رإذا قال: عطاء عن جريج، ابن ن ع- 
وضرن(أمآا.فتيمم الصلاة، فوت حثيث فإل الماء، فانتفلر ماء، عندك وليس 

فلبمظرالجنابه، الرجل أصابت رإذا قال؛ عطاء عن جريج، ابن وعن 
بالترابفلتتمشح اء، ميأت ولم الصلاة، فواتر حشي فإل الماء، 

وكت(رُ
وتنهرحى عطاء: لي قال قال؛ جريج ابن عن رزاق، الهمد وى ر- 

فاتحهوهو الصلاة، من هو قال: متوصئا. إلا الموئل ألا نونه م
متوصئآ(.إلا يزدن فلا الصلاة، 

وهوالرجل يولف أل كره رأئه عطاء؛ عن آحر وجه من شية أبمح، ولابن 
وصوء(أْ؛بعير على 

.١١٧٦حديث الدارم ّنن )١( 
.١٤٢الدارممى ض )٢( 
شسةابي ابن احرجه )٣( 
في»مصفه«رزاق الءّاو ووصاله ، ٣٣٧الحديث نل ا/ا،،، الفتح البخاري، ■م )٤( 

\اسانملق تغلق وانفلر: ، ٩٣•حدين، 
حديث،ا/هآ؛ ءمصفهء لي الرزاق مد ووصاله ، ٦٣٤الحلين، نل آ/؛اا الفتح البخاري، ءلئه )ْ( 

ذلك،ني وورد  ٠٢٧٣/٢التعاليق تغليق واننلر؛ ، ٢٤ا/• »عمنفهء( ني سة ابي وابن ، ١٧٩٩
•Mihءالفتح(( في وينع صعفإ. إس—نائم ني آ/ْاا: »الفتح« في الحاففل فال، مرفوع، حدينا 

جريج(.)ابن صوابه تصحيفا جرير( رابن ولفظ ءْااء..■(، لي تال، نال،أ جرير ابن )ءن 



؛،•آm ْ-فْلا،ئأبيدناح 

أنتستطع لا متثلقيآ، يكون المريص لعطاء: )نلت جريج: ابن ال ق_ 
يومئمتلقيا، فلمز بمطغ لم قاف منحرفآ، فلثصن قال: يجلس؟ 

ولكنلا، قال: ومجد؟ ركع إذا ركبتيه على يديه أتضع قلق: قال: برأسه. 
بيديه(وللتكبير ويديه، برأبه ليومئ 
جامعة،قرية ني كنت رإذا ال: ن•كهناء عن تعليقا البخاري أحرج  ٠٠
أؤالنداء مممت، تشهدها، أن عليك فحق الجمعة؛ يوم من بالصلاة فنودي 

ئنمعه(.لم 

القريهما نمناء: قلت جريج: ابن رقال فيه: وزاد الرزاق عبد ووصاله 
الأحدالمجتمعة والدور والقاصي، والأمير، الجماعة، ذات قال: ال>ثامحه؟ 

ظة(رآ؛.مثل ببعض بعضها 

بنعند قال ٩[؛ ]الجم<>ة: ه دراش إق ؤذكرْ؛ جن الق قول في و— 
يخرمشي؛ من هن لعطاء؛ )قلق قال: جريج ابن عن زوج، حدثنا حنني: 

اللهو،حرم الأولى نودي إذا عطاء؛ فقال المع؟ موى بالأولى نودي إذا 
الرجزيأتي وأن اد، والرقالمع، بمنزلة هي كلها، والمحنناعامتؤ والبيع، 

وأليكب،كتابأ(ام.أهأله، 

ركعتين(•ملبمز العيد فاثه )_ قال؛ عطاء عن جريج، ابن ن ع- 
،U،/Tأممض( في رزاق العيد ووصله ، ١١١٧الحاديث، ثل  aAU/Tالفتح البخاري، ءلق4 )١( 

حديث،

حديث"ا/هآ"ا مهندعدالرزاق أ/لهّآ، التعليق تغليق ، ٩٠٢الحدين، فبل  yTA0رالفتح )٢( 
\o\y.

بنعد ووصله التعليق تغليق ، ٩٠٧الحديث، فل  ٣٩١. T<{-hالفتح الخاوي، علمه )-١( 
تالءْلاء وقرل • ٠٢٢٩ح،-يث،  syUTءممممهء ني الرزاق وعبد يرْ{ا، التففي حميد 

الجمهور•



الهجريالثاني الترن غي الفقهاء المحييين 

ويمح(رأا•ركعتتن )يملي نال؛ عطاء عن رواية وفي 
أشنئئ كزم تعالى: قوله في عطاء عن جريج، ابن عن  ٠٠

ه(رأا.يحبشيء كل من رالإحمار قال؛ [؛ ١٩٦لاومرْ: ه آئدي 
أيمضغاء؛ لعط)قلت قال: جريج، ابن أ-تحرتا رزاق: العبد ال ق_ 

يمصه.ولا ونزذودْ العلك، ويق ينفث إنه قلت: لا. قال: العلك؟ الصائم 
قال:ريفه؟ أيزدرد له: قيل نمم. قال: الصائم؟ أتنزك لعطاء: وقلت قال: 

لعطاء:وقلت قال: ذلك. عن تنهى ولكن لا، ■ J\iأنذؤْ؟ ممغد قلت: لا. 
بل.لك(.باش لا قال: حلقه؟ في الماء فيحل استنثر، ان إن

ابىأخرني المبارك، ابن حدثنا ننء: ءالفي منصور بن معيد وقال 
صائم؟وهو ريفه يرذرد ثم يتمصمص رالمائم له: قلق عتناء، عن جزيج، 

_("'؟!في ض واذا صلأبمزْ 

امملم:نسرمح 

سنواتفيها م،كثإ الحرام، المجد في مشهورة حلقه لعطا؛ كانت، 
وأني'-والاتهم، على لتجيب دبميهم، ديممههم الناس يحدث كثيرة 

سعلمه حرابن في ما يتخرجون العالم، وطلبه والخاصة العامة عاليه 

فيشيبة أبي وابن الميابي، ووصله ، ٩٨١^الحديث تبل  ٤٧٠،، U،/Tالفتح البخاري، علقم )١( 
.AA/T«مصفه€ 

الفتحانفلر: تفاميرهم. في حرير وابن حميد بن وعبد الثوري صفيان ووصله البخاري، علقه )٢( 
.•Y/mالتعليق تغليق المحمر، كتاب، أول ئ/"ا، 

متصوربن صعيد الثانية وأحرج من))مصنفه(،، مواضع في ارزاق عبد الأولى الرواية أحرج )٣( 
انظرأ))صحيحهء. في البخاري جميعها الأثار وعلق شيبة، أبي ابن وبنحوها الرزاق، وهمد 
الرزاقعباد معنفذ ، ١٦٩-  ٣١٦A/التعليق تغليق ، ٢٨باب، - الصيام كتاب،  ١٦٠—  ١٠٩؛/الفتح 

يتلع.)يزدرد(: ومض . ٤٥٤-  iOT/yشيبة أبي ابن ممض، ه-آ، آآ، \'ك ، ١٧٤؛/



٢١١% يباح أبي بذ ٠-غطائ 

كلئلمر وقد الجمح هْتنر م، المواسفي عليه الناس وتكاثر كنوز، 
يكدرهلا بحرا الإمام هذا كان فقد علته، وتشمي علته يروى بما متهم 

فيقوJ،:الوئت،، علماء أحد إلى هيزثد يسأل، السائل حاء ولرثما الدلاء، 
عطاء؟أين 

متحريامزيد، كأنه فال فإذا الفكر، عميى الهثشت،، طويز خهم وكان 
هذاويقول: اد، الاجتهفيه أمكن أو الدليل عليه تنار امبما القيا، في 

أدرى.لا فقال: بذللث، جهر علم به له يكن لم وما رأيي، 
والأخذملازمته، إلى الناس فأرثدوا عصره، علماء ذلك له عرف ولقد 

الجليلان؛الصحابيان شيخاه هذا في عليه وأثنى فتواه، إلى والركون عنه، 
عباس•وابن عمر، ابن 

أمه:عن حمين، أبي بن عيد مبن عمر عن الثوري، نقيان عن  ٠٠
تجتمعوفمكة، أهل يا فقال: شيء، عن تسأله عباس ابن إلى أرميت، )أنها 

ءْلاء(ص؟!.وعدكم 
قالتإ:أمه عن معيد، بن عمر عن نفيان، حدثنا عقبة: بن يتيمة وقال 

ائل،الممكة أهل يا لي أتجمعون فقال: ألوه، فمكة، عمر ابن رميم 
رباح(أى•أبي ابن وفيكم 

وند- للناس يقولا الباقر جعفر أبا معتا سالثمفي: عاصم أبو وقال 
/(٣)منىلكم حير والق هو بعطاء، رعليكم —: عليه اجتمعوا 

.،/١٨النلأء أعلام سر ، UU/Y•الكمال تهذيب )١( 
■ماكر ابن مخمر T_ الحليآ واكديل الجرح •٧، ٣/١والتاريخ انمرين )٢( 
الملأءْ/ا،م.سراعلأم ، UU/T•الكمال تهذيب )٣( 



الهجريالثاني الترن مي المتهاء المعدمن 0  ٢١٢

قالقال: جري^؛ بن حميب عن الثواويري، مخرز بن مخثوب وعن 
عطاءحديث من )حدوا حين بن علي بن محمد بمي - جعفر أبو فا 
اطتم(ص.ما 

مال،أعرابي رجاء قال؛ المئمري نم أشعن الئوري، نفيان وروى 
فقالمحمد؟ أبو أين يقول: الأعرابئ فجعد جتير، بن معيد إلى فأشاروا 

!٢٣١شيء( عطاء ْع هاهنا لنا ما جبير؛ بن صعيد 
بنإسماعيل قال قال: عتتنة، بن سفيان حدتنا حنبل: بن أحمد قال  ٠٠٠

إنيعني: يؤيد؛ أنه إلينا يحيل تكلم فإذا الصمت، يطيل عطاء ركان أمية: 
الصواب(ر؛ا.ويلهمه يؤيده هك اش 

بنعمرو بن اش عد بن محمدرْا عن القايفي، نلتم بن يحيى عن 
كانإئما رباح، أبي بن من حيرأ مئتيا رأيت رما قال: عمان بن عثمان 

شيءعن نبل أو تكلم فإن يحوصون، وهم بمر، لا الد ذقر مجلسه في 
الجواب(رأآ.أخشن 

التأريخني: ترجمته انظر تصحيف، رعو جزء(، بن )حسب، : •Y/Wالكمال، تهذيب، ني ونع )١( 
.AW/1الثتان، أ0ا، مآ/؟بمت وسيل الجرح ، ٢٠٩٣ CjXMhالكثير 

.٣٣١_٦٣٣/•والتعديل الجرح )٢( 
والتاريخالسرقة ، ١٢٣رقم \ x\l\لأحد العلل ْ/لآأ،  i.XK\hمعد ابن ءليقا>ت، )٣( 

المعمولأن عباس الق وصي الدكتور أحمد( وعلل محقق وذكر . ٣٣آ/'والتعديل الجرح 
أبيبن صناء وترجمة في الخثر مذا ذكر وتد منه، حْلأ وهن.ا السالب،، بن عطاء مو هتا بعهتاء 
وغيرهم.والدعبي، وايزى، حاتم، أبي وابن معد، ابن الأنمه؛ رباح( 

i.xx\l\والتعديل الجرح ، ٤٢٧١رنم س لأحد العلل ؛، Woأ/سمآ، ّحد ابن طقان، )٤( 
.٣١٣/٣الحلية 

وجهه.لحض بالدياج يلنا كان )٥( 
•٧.- \\M\• مكر ابن مختصر ، ٤٦٩- Al/0؛ معد ابن ءل؛غات، )٦( 



٢١٣ؤ ْ-ءْلأ،براأبج<نباح 

الأوزاعيمعت سقال: مصعب، بن محمد حدثنا أحمد: الإمام قال 
حتىأله، نأن نهاب حئنا0 إذا فئتا ممزحا، وي، أمعطاء )كان يقول: 
ا.ر أله( وتحينئد منه قندئوا قال: يتنحنح، أو  v^_Ijأو عاوصنه يمس 

ركناقال: جزيج ابن عن محلي، بن الفنحاك حدثنا أحمد: وقال 
ا.أحدأ(ر يعني: متهم؛ بقي فما ين، حمعطاء على نجتمغ 
بشيء،حديث، إذا عطاء ركان قال: جريج ابن عن سفيان، روى  ٠٠

رأي(ص.قالء رأيا 5ان ؤإف علم، قال: أثرأ كان قاف رأي؟ أو علم قلق: 
شيء،عن عطاآ رضي قال: زهيع بن العزيز عبد عن حضة، أبي عن 

اشمن أمتحيي إني قال: برأيالث،؟ فيها تقول ألا له: فقيل أدرى• لا فقال؛ 
برأيي،ار؛ا•الأرصي( في يذاق أن 

ررأيتقال: الئاثيإ، أبى بن الوليد أحبرنى ثعسبا: بن محمد قال  ٠٠
الأحاديثا(رْا.عليهم ثقرأ وعطاء، ونافعا، مكحولأ، 
فلمايعجبني، شيء كز عن عتلهاء ت أ أسركنث جزيج: ابن وقال 

أعفنىهذا، عن أعفنى فقال: البقرة، عن أو عمران، وأل البقرة عن سألته 
ءنُذا(ص.

وابنهريرة، وأبا عيد، سأبا رأيث قال: عطاء رعن جزيج ابن وعن 

موذواحلاق.ا إنحلق، على يثبت لا رممزجا(ت ومعنى  ١١٤١ريم  ١٤٩٢ملأحمل. العلل )١( 
رنم\إص الطل )٢( 
حريج(.)أبي إلى جريج( رابن منا وتصحف ْ/ها"إ، ، TA1/Vصعد ابن طمات< )٣( 
عساكرلأ\ام.مختصرابن  I.\'Vحدث \ا'\• الدارمي سنن )٤( 
الدمث.قيزرعة أبي تاريخ )٥( 
.١٧٨٢رنم \ T\hلأحمد العلل )٦( 



الهجرىالثاني الترن في الفقهاء المعوتؤن م  ٣١٤

وابنفقلت؛ أيديهم، قبلوا الحجر انثلموا إدا اش، عبد بن وجابر عمر، 
_(رُكثيرأ حبته - عباس وابن فقال: هماس؟ 

حينأي لعطاء: )قلت ال: قجزيج، ابن أحبرنا الرزاق: عبد قال  ٠٠
وحلوأ؟إماما العتمة، الناس يهولها التي اء، العنأصلي أن إليك أحب 
قال:اء، العنليلة ذاُت، ه افه نبئ أعتم يقول: عباس ابن محممته قال: 

الخطاببن عمر فقام واشتفثلوا، ورمدوا واّسيقفوا، ناس زقي حتى 
أنغلركأئي ، . اش نبي مخرج هماس: ابن قال عطاء: فقال الصلاة. فقال: 

نشئأن لا ولو قال: أمه، ١ سوI , عالء تده اصعأ و ماء، أنه ١ تمكث الأف، ه ال
كدلك«.يخزئ أن لأذزتهم آض، عر 

ابىأنباة كما رأسه، على نده . الني وصع كيف عطاء فاستبتؤ قال: 
أطرافت،وصع م ثسديد، من يئا نأصابعه بين عطاء لي مندد عباس، 
مشتحتى الرأس، على كدللث، يمنها ضثها، نم الرأس، مرن على أصابعه 
اللحية،ة وناحيالصيغ على نم الوحة، يلي مما الأذن طرف إبهامه 

أخزهالك ذكر كلم لعطاء: قلت كيلك. إلأ بشيء 'يتدز ولا شم لا 
أدري.لا قال: هد؟ س ي 

صلاهاكما موحرْ، وحلوأ، أ إمامأضليها، أن إلئ أحب عطاء: قال 
الجماعة،في الناس على أو حلوأ، ذلك، ^LJ^، سى فإف لتلثئد، . الني 
؛.مؤحزة(ر ولا معجله لا وسطا، مصلها إمامهم؛ وأنث 

ب/.بمب.الوارممي ض )١( 
،٦٤٢حدث ا/؛؛، وسلم ، ٧٢٣٩حديث،  ٢٢٤٨٢، ٠٧١حديث  A.0الفتح الخاري، أحرجه )٢( 

)قرننرق• أي رفنال-د(؛ منفردا. أي )وحالوأ(: قوله لم. ملففل وهدا ، ٢٦٦-  ٢٦٥/١والنسائي 
يستعجل•دلا يبطئ لا أي يبطش(؛ ولا بمهم )لا جاب• ارأس(؛ 



٣١٥إيباح أبى ئ ءْلاء' " ْ

بنجابر عن عطاء، )أ-تحرني جريج؛ ابن أ-تحرنا رزاق؛ العد وقال 
فبدأفصلى، الفطر يوم قام . النبي إف يقول: معته سقال: الته، عبد 

وأتىنزد، . اش نبي فؤخ فلما اص، النحئسا ثم الحقبة، قبل بالصلاة 
النساءيلقين ثوبه، باسئ وبلالآ بلال، يد على يتوكأ وهو محدأكرئى النساء 

بهاقمميهن صدقه ولكن لا، قال: الفقر؟ يوم زكاة نمناء: قلت صدقه. 
الإمامعلى أحقا لعطاء: قلت ويلقين. ويلقين هتحها، المرأْ ثلمي حينئذ، 

لحىذللثج إف لعمري، إي قال: هثدكرهن؟ بضأ حين النساء يأتي أن الأن 
ذلك(ره؟إضالون لا م وما عالهم، 
بعديملي عمر ابن رأى أنه اء عط)أ-تحرني قال؛ جريج ابن عن 

قال:كثير، غين الجمعة فيه صلى الذي مضلاه عن قتنمار الجمعة، 
قلتركعات. أربغ فيركع ذللث،، من أمش نمشي ثم قال: ركعتين، فيركع 
مرارأ(.قال: ذللثا؟ يصغ عمر ابن رأيث كم لحقناء: 

ذلك(لآ؛.يفعل، . اه رسولط كاف فقال: له؟ )فقيل، رواية: وفي 

ته:سوالاتهم ص طرفا 

المرأةعن، ءهلاء لت أ رمقال: الجزري مالك بن، الكريم عبد عن،  ٠٠
٢.وث1ضح(ر ئوصا قال: الصفرة؟ فترى الحيفصر من، تغتسل، 

،٨٨٥حديث - i'T/yلم وم، ٩٧٨حديث  ٤٦٦، ٩٦١آ/اْ؛ الفتح الخاوي، أخرجه )١( 
شنه،جمع )كفها(: نوله مسالم. لفظ وهالا ، ١٨٧- \ A'\/Tوالمائي ، ١١٤١حدين، داود: وأبو 
التجار•ايحوامحم وهي 

بتحقيق( ٥٣١)بث، حل الترطى: واختمرْ ، ١١٣٣، ١١٣'حديث، _: له راللفغل _ داود أبو أخرجه )٢( 
رأنفسفيه. صلى الدي مقامه يفارق أي رفينماز(: قوله والألباني. هو وصححه شعسبج، الشيخ 

قليلا.أبعاJ أي ذللثح(: من 
.٨٧٨حديثه  ٢٣٧أخر ٍلريق ومن ، ٨٧٠حديث، \س الدارس أخرجه )٣( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن لمي ٣١٦

علىيؤمن الزبير ابن أكان له؛ )قلق قال؛ عطاء، عن جريج، ابن عن 
قال:نم للمجه. للمجد إن حتى وراءه هس ؤتومن نعم، قال؛ القرآن؟ أم أثر 

قباله،الإمام قام د وقجد، المتدخل هريرة أبو وكان دعاء، آمين إئما 
بامين(لآا•تثني لا فتقول؛ 

الملأةعن رباح أبي بن عطاء رمألث قال: حنيفة أبو حدثنا وكع: قال 
. ٢٢١منا( صلاة أكثر يكون ربما بدللث،، باس وما فقال: الزنا؟ ولد حلف، 

الذيالقوافت، لعطاء: )قلث قال: حزيج ابن عن الرزاق، عبد روى  ٠٠
به.يعتد ألا إلم، وأحث، نعم، قال: أيجزئ؟ به؛ وأعتد الصلاة علي ئقطعه 

فنمأن إلا بنلث، أوف لا، قال: تنعى؟ أتم أن قبل أركم أن فأردت، قال: 
،.منالطواف(١٣

رمضان؟في يمطؤ وجع أي من نمناء: )قلثا قال: جريج ابن وعن 
اش(ر؛؛.قال كما نعم، قال: أفتلر؟ علب، إذا حتى يصوم قلث،: كله. منه قال: 

أهلمن امرأة عن عطاء رنئل الصاممر: منمون بن إبراهيم قال  ٠٠
أفإلا لا، قال: امرأئه؟ أهي العدة؛ في زوجها لم أمثم أسلمث،، العهد 

ا.وضد.اق(ل جا.يد بنكاح هي، تشاء 

.٢٦٤٠حديث ؟/٦٩ ءمصنفهأأ محي الرزاق عبد ووصاله ، ٧٨٠الحديث قيل  ٢٦٢/٢الفتح البخاري، علقه )١( 
،٥٦الآJارء اب ؤزكتفي القاصي يوسف وأبو آ/»آا، ،آمصممهء في شيبة أبي ابن أحرجه )٢( 

٠٠٤حديث  ٣٢٠- \إح ءالإرشادء في والغبي 
الفتحنحوه؛ البخاري وعلق وآلإوخ،  ٨٩٧١حديث،  ٥٤- ه/مه ومصنقهء في الرزاق عبد أحرجه )٣( 

UM/T  ٦٨باب - الحج كتاب.
,٧٥٦٨حديث  ٢١٩؛/ءمصتقه[أ( في الرزاق عبد ووصاله ، ٤٠٠٥الحديث قبل  ١٧٩/٨الفتح الغاري؛ علقه )٤( 
قيل، ٤٢١بم/*آ؛، الفتح بمعناه، عaلاء عن أأحر وجه من شيبة أبي ابن ووصله الغاري، علقه )٥( 

٠٥٢٨٨الحدسنؤ 



w٣١٧ يتاح أبى ئ قطا، - ه

بحر؟ضني أم بؤ أضني الماء، ابن عن عطاء ألت )مغال: جريج ابن عن 
حيتانعن إنسان وصاله قال؛ صيد0. فهو أكثر يكون حنث فقال؛ أشباهه؟ وعن 
عنوسألته قال: نعم. قال: أتحاد؟ - الحزم في عفليمة بئر وهى - المثيري بركة 
^^١وئلأ: بلى، نال؛ البحر؟ صني من أليس المياه؛ ونلأت الأنهار، صيد 
؛.U([nاظ>: i ءثؤكا ^١ شقؤ0 يعل أئ شنلم,نثائ تيع ماق عيب 

فقال:رحل؛، ّأله عقناء رممعت الشدوصي: منبان بن الأسود وقال 
فقال:أؤعتثها؟ ندرى لا الأسواق، في الأشربه لما يثبزر أسمارأ، نركب، إنا 

فقال:يعيد، فذهج، حرام• مكر كث فقال؛ يعيد، فذهن، حرام• منكر كث 
لالث،(ص.أقولت ما هو 

عنرباح أبي، بن عطاء مالآ رحلا رسممث هلهمان: بن إبراهيم وقال 
وأهالها(ل'أا.لأمه قال: ميراثه؟ لمن الئثلاعنتن ولد 

عليه:الأئهة وثناء منرثتم 

عليهوأثنى شأنه، ورفعة ؤإمامته وجلالته عتناء توثيق على الأئمة اتفق 
الإسلام.علماء من بعدهم ومن وتلامذته أقرانه 

رأترأئها أمه؛ عن عيد، مبن عمر عن الثري، بن بشر قال  ٠٠
رباح(ر؛أ.أبي بن عطاء الملمين مثد لها: فقال منامها، في ه الني 

ءمصنفهءفي الرزاق عبد ووصف ، ٥٤٩٣الحديث تبل ، ٦١٦ا ٦١٤/٩الفتح البخاري؛ علقه )١( 
toV/i  فيالقرة محو فلت،، جمع )نلأمتح(ث توله مكهء• ءأخار في والفاكهي ، ٨٤٢٢حديث

الثتل.امث إذا الماء فيها نشثنقع الجبل، أو الصخرة، 
المائيأحرجه )٢( 
٠٢٩٥٢حديث  io<\/yالمنن في الدارمي أحرجه )٣( 
0إ\دالبلاء أعلام سير الكمال تهدب )٤( 



الهجريالثاني القرن غي الفتهاء ٌ  ٢١٨

بنعطاء عليه مز إذ جعفر، أبي ْع آ جالركنث المنمري: أثلم قال 
منالحج —ك بمنام أعالم أحد الأرض ظهر على بمي ما فقال: باح، أبي 

رباح(رإا•أبي بن عطاء 
أحدأأدركق )ما يقول: أبي ممت حازم: أبي بن العزيز عبد وقال 

رباح(لى•أبي بن عطاء من بالحج أعلم 
ومجاهد،دينار، بن عمرو ال ققال: ماللق، حيننا وهب،: ابن وقال 
حرجحتى متناظرين، ابها متثأنتا نيزل )لم مكة: أهل من وغيرهما 

ءالنا(ر'أ؛.فناله امشاف إلينا رجع فلقا \ب'؟ إلى رباح أبي بن عطاء 
بالبلدهل هشام: بن ئليمان لي )قال قال: محالة عن هئام، روى  ٠٠

قال:علما. الحرب جزيرة في رجل أميم م، نعقلت: أحل؟ — مكة عني ي— 
■تن؟سطاءينرداح(™•

بنيزيد سمعت، قال: ماعيل، إّبن موسى أحبرنا سحي: ابن قال 
قال:- قتادة عن أحبه معد: ابن قال - عروبة أبي ابن عن يقول، رزيع 

حاقمهم:من ال أبولم غيرهم، إلى ألتفت لم أربعه لي اجتمع )إذا 
الأربعةهؤلاء قال: وعتلهاء، ؤإبراهيم، المشي،، بن ومحيي الخن، 

أئئهالأمصار(ص.

ا/بمي،والتاريخ المرين ، ٥٨٨٨رنم  mlTلأحمد العلل ؛، AA/0 ،T-M/Tسعد ابن طتات )١( 
الحسين.بن علي بن محمد اياز مو جعفر وأبو . ٣١٧٣الحلمة 

والتاريخا/ب»'\.المرن )٢( 
والتاريخالخرىن )٣( 
.ATloالبلاء أعلام سير •T/؟U، الكمال تهذيب )٤( 
AU-/Uسعد ابن طقات )ه( 



٢١٩إوباح أبى ئ عطا، - ْ

نلغغلما ومئة، عشرة ارح سة عطاء )مات الزهي: المليح أبو محال 
مئأه(رآا.بعده حلت ما محال: منمونا موئه 

أهلأوصى وهو مات يوم رباح أبي بن عطاء رمات الأوزاعي؛ قال  ٠٠
٠•إلته(ر ينهيى من أكثرهم كان وما الناس، عند الأرض 
رأيتفيمن رأيت )ما يقول: حنيفة أبا سمعت الحمانى: يحيى أبو محال 

الجغفى(زى•جابر من أكدب، لقيث فيمن لقيث ولا عهئاء، من أمقنن 
_؟محال: محقه، لنا يكى لم الأسودان هذان )لولا حزيج: لابن رحل قال 

الأنودان(ُ؛؛؟ألهما تقول، محاك، اف مص جريج: ابن فقال ومجاهد. عطاء محال: 
عطاء(اْ؛.ص لالءدثِ ائاعا أكثز أحد الخابعين في )ليس الثافعن: الإمام وفال 

الحاليث(لأا.كثين عالما، فقيها، ثقة، )كان سعد: ابن محال  ٠٠

ئقةرَا؛.الزاني: رزغة وأبو معين، بن يحيى وقال 
مكةأهل مفتي وكان ثقه، تابعي، )مكي، بقوله: العجلتي عليه وأثنى 

زمانه(لى•فى 

وسمون. ١١٢١رقم  ٤٤٩، ٢٩٩رنم  ٢٤٧/١الومشمي 3رءة أبي ظرأخ  i.iV'/oمعد ابن طمات )١( 
بهران•بن ام 

رقم، ١١٢٠رقم الدمشقي زرعة أبي في وبتحو٠ ، ٧٠٢/١والتاريخ المعرفة )٢( 
y-/\Uعساكر ابن ومخمر ، ٣١١/٣والحلمة ، ٢٣٠٠

.vt\/oبالمن الميض المرميي علل في مه وبأحمر ، ١١٣/٢عدى لابن الكامل )٣( 
عساكرابن مختصر )٤( 

.٣٣٣/١واللغاؤت، الأسماء تهدب )>،( 
ه/ها■؛.معد ابن ءلتاتا )٦( 
XT\hوالعديل الجرح )٧( 
.٣٣٢ص القان،، تاريخ )٨( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المح،وذون ؤ■٣٢

فيالمقدم وكان التابعين، مادات من )وكان فقال: حثان ابن وامتدحه 
والونع(,الفقه مع الصالحين، 

وءصلأ(راا.وورعأ وعلما فقها التابعين مادات من روكان آحر؛ موصع قي وقال 
وإمامته(ز'آا.وجلالته توثيقه على راممقوا النووي: وقال 

فيترحمته فافتتح كتبه؛ من مواضع في الدهي عليه وأثنى  ٠٠
الحرم(.مفتي الإسلام، شيخ )الإمام بقوله: ير{( ر)ال

•العصر( وشيخ الحجاز، )فقيه بأنه: الإسلام(( ))دول في ونحته 
زمانهفي ؤإئقانا وعملا علما التابعين )سند ))الميزان((: في وقال 
الشأن(رى.كبيز إماما وكان بماكة... 

الؤهحاء(ر؛ا.الثقات التابعين كبار )أحد بأنه: كثير ابن ووصفه 

الإرسال(لْ؛.كثير لكنه فاضل، فقيه، )ثقه، الحافظ: وقال 

اثشخصية،:حباره أص 

للألم؛

-اليمن محاليف، من - الجند مولدي من ءهلاء )وكان سحي: ابن قال 
*الجهريآر حسم أبي بن مبمرة أبي آل مولى وهو بمأكة، نشأ 

ْ/آا<).الثمات ، ١٣٣ص عياءالأمصار، مشامم )١( 
.٣٣٤)/واللغات الأسماء تهذيب )٢( 
.U-/rالاعتدال مزان ، ٦٩الإسلام دول ؛،/AU، الملأء أعلام سر )٣( 
اولايثوالهايةبم/آ«م.)٤( 

• XY/Yالتهذيب تقريب )>،( 
0/ص.معد ابن طقات )٦( 



٣٢١ؤ نباح أبى ئ ْ-غطا، 

سعأئه الذهبي، حالي بن أحمد حدثتا الدمشقي: ورعة أبو وقال 
ابنة■ميبة مولى رباح أبي بن )عطاء حديثه: في يقول إمحاق بن محمد 
٠( مسسرة 

امرأةمئنرة ابنة حبيبة رأن عنتنة: ابن عن عمر، أبي ابن حيننا قال: ثم 
سبنيفهر(ص.

فهر(رى•ض ويقال؛ جمح، لبني رمولى حليفة؛ وقال 

أسلم:واسمه ربلح، أبو أبوه 
أبرمرباح أبي بن عطاء ركان داود؛ أبي، عن الآجري، محي أبو قال 

الثكاتل(ر'آ؛.يعمل وكان نوبي، 

بركة:أمه 
أبووأبوه بزكة عطاء رأم يقول؛ انا إنسمعت ربيعة: بن صمرة قال 

أسودان(ر؛ا.رياح 

عطاء:بن يعقوب ابنه 

نعيب،بن وغمرو آةنس_ان، بن اش عيد وحاله عطاء، أبيه عن: روى 
وطائفة.

 )١( ^L- ١١٢٥، ١١٢١*رقم  ٤٥•- الدمشمي زرئ أبي.
،UT/T■والتاييح ، ٤٦٤-  i-\rhالكسر التاريخ وانظر: . ٢٨•ص حلمنة، طقات )٢( 

ومات، iUhvاكر عابن مختمر ، ١٢/٤الإكمال '\، Trhالدارثيي والمختالف ١^-^، 
ذللئ،.وغير "ا/اآأ، الأمان 

ه/'ه.النلأء اعلأم سر •آ/آي، الكمال تهدمح )٣( 
١٤٤٤ص ،، المعارفوالتاريخ المعرفة )٤( 



٣٢٢  m اسرياكاش امن ض اصا، اسرص

بنوالفنحاك الحجاج، بن عبة وثعنبمة، بن محميان عنه: وحدث 
ؤآحرون.همام، بن الرزاق وعبد المبارك، بن اه وعبد محلي، 

والننائن.النازي، رزعة وأبو معين، وابن أحمد، صعقه 
حديثه.يكثن، بالغتين، عندي ليس حاتم؛ أبو وقال 

.أحرجلهالماش٠١٠

عطاء.بن حلاد اسه 

المغيرْلُبن يمان عنه وروى أبيه• عن روى 

ان:'كيبن اش عبد زوجته أحو 
أبيبنت أسماء مولى اليمي، الئرشي ينان بن الله عبد عمر أبو 

الصل.م^.يكر 

أسماء.ومولاته عمر، ابن عن روى 

أبيبن الملك، وعبد - ه أقرانمن وهو - ءهلاء صهره عنه: وحدث 
دينار،بن وعخرو جزيج، بن العزيز همد بن الملك وهمد ت—ليمان، 

سواهم.وحماعة 

الجماص٣ُا.له روى الحديث،، قليل وهو 

y-<K\ ^Torlr^الكمال تهذيب )١( 

.١٦٦٤ت ٣٦١/٣والتعديل المح ، ٦٣١م/سمات الكسر التاريخ )٢( 
.Toyها/آي؛ت الكمال تهذيب، )٣( 



m٣٢٣ يباح أبى بذ ءْلا، - ْ

فغره:ومبلغ ووفاتم، موتده، 

مولده:

عفان.بن عثمان خلافة فى ولد 

وعرين(.ميع منة ولد عهلاء )أن الصبي: يونس بن احمد كر ي— 

جمازرارابن ض وعله 

متىعطاء الت رّمقيس: بن عمر عن ،، ١^١٣حفص أبو روى و- 
ءث.مان(رأآا.حلاقة من حلوا لعامين قال: وليث؟ 

فدرأدم عطاآ: قال قال: قيس بن عمر عن عنبمة، بن سفيان وروى 
ا.الضبيان(ر مع أشتد وأنا الرسول، جاء حين خهثع، عثمان 

مولدفيكون —(، ٠٢٤)سنة المحرم غرة في عثمان استخلف قلت: 
المتقدم.يونس ابن قول من قريب وهو (، )٦٢٥منة صدر في عطاء 

وفاته:

ومئة:عثرة أربع ستة أصحها أقوال، على وفاته في اختلف 
شلمة:بن حقاي عن المضل، بن عتامن عن نزيح، بن حئوة قال  ٠٠

؛.ومئة(ر عثرة أرج ستة رباح، أبي بن عقناء مالت، ّنة مكة )مدمت، 

الكمالتهدب  i\wl\wاكر عابن .خمر ه/ا<بما، القات ، ١٣٣الأسار ءو\ء ثامر )١( 
Y•.A؛/

 )Y( الكمال تهذيب ماكر ابن مخمر ،A؛/Y• 0/النلأء اعلأم سر.AU
.٤٦٨. ، nWoسه بأحمر معد ابن وعد الكبير النائح )٣( 
.ilUlTواكاريح المرفت \لأوّط\س التاريخ \/س الكبير التاريخ )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحديؤن ٠  ٢٢٤

بنوعطاء مكة )هدت قال: تالمة، بن حماد حيننا قال: عئان عن رواية: وفى 
}رمضان...(ر في فمات قال: عليه، دخلت أفطرت إذا فقلت: قال. حي، رباح أبي 

رماتقال: الربي،، المليح و أبحيننا الرمي؛ جعفر بن اه عبد وقال 
ا.ومئة(ر عشرة أرح ستة ءء؛لاء 

وصسكتابا، غير في، والدهمث، حئان، وابن، زبر، ابن أرحه: وفيها 
نةسرمضان، في، الأصح علؤئ رمات ررالتد.كرة((: فع، وقال ))ظريخه((، في، 

وقال:—(، ٠١١٤)سنة وفيات في، كثير ابن، أرحه وكدللث، ومئة(. عشره أرع 
))التمريس،((:في، الحاففل ال وقنة(، الطْ في، مات أنه ءلء_، )الجمهور 

المشهور(.على، — ومئة أي — عشرة أرع سنة رمات 
والواقدي،دكئن،، بن، والمصل عشة، ن، وابجريج، ابن ال، قو- 

٢.ومئةر عثرة ، حممِمنة مات وأحمد: على،، بن، وعمرو 

ماتومئة عشرة حمّرر سنة رومي ؛ ))تاريخه٢٢ى، فحليفة قال و— 
عثرة(.ّتا سنة ويقال: رباح، أبع، بن، ء عمتا 

ومئة(ر؛؛ؤعثرة مع سنة رمات فقال: ))طبقاته،( في، وأما 
جريجوابن، خهلآ، رفهدا قائلا؛ الأخير القول هدا على، الدهبي، وعمي، 

واينكتأءئابم(ا•/

٠والتاريخ المعرفة )١( 
..١١٠ورفياتهم العلمام مولد تاريخ ا/ماةآ، الدمشقي زرعة أبي تاريخ ه/*ماة، سعد ابن طبقات )٢( 
الكبيرالثاييخ ، ٦٠١٦رقم ؛ UY/r، ١٩٠٨سمءم لأحمد العلل ه/.ب؛، سعد ابن طقات )٣( 

.Ao/Y*الكمال تهذيب ، Y٥٦٧/البخاري صحيح رجال ، ١١١ووفياتهم العلماء مولد تاريخ 
.٢٨٠طبقاته ، ٣٤٦حليفة تاريخ )٤( 
,AA/oالنبلاء أعلام سير )٥( 



m٣٢٥ يباح أبي ْ-ءْلأ،بذ 

المكرمة.بمكة وفاته وكانت -

عمره:

ا.سة(ر مئة نحو ابن مات يوم )كان ليلى: أبي ابن قوت -قدمر 
قدمناهما يناقضن بعيد وهو عمر، حلافة صدر فى ولد أنه يقتضى وهدا 

مولده.منة فى ه نفعمياء عى 

وهم،فقد منة؛ مئه عاثن قال: رمى بقوله: هدا على اكه؛ى وعلق 
أءلم(رى.وض 

فىزولد ررالمدكرة؛(: من عمناء ترحمة فى فقال هدا، قوله حالف ولكنه 
؛٠أثسه(ر وهو عمر، حلافة فى وقيل: عثمان، حلافة 

بصواب.وليمن ستة، مئة نحو عاش أنه يعنى فهدا 

سنةر٤؛.عين تمن أزيد عاش أنه قول في و- 
آ.سنة(ر ولمانون شمان مات يوم له ركان علي؛ بن وغمرو الواقل.ي، قال و- 

—(،٠٢٦)مولده سنتي في الأقوال أصح مع يتفق القول وهدا قالت: 
اعلم.تعالى واض (، ٠١١٤)ووفاته 

٠٠٠

.٢٨٧ص انظرء )١( 

• ٤٢٤ص الإسلام، تاريخ )٢( 
 )٣(ijjj  الحفاظAA/\
-AV/oالنلأء أعلام سير •T/؛A، الكمال تهلس )٤( 
•آ/هم.الكمال تهذيب آ/لإا'ه، البخاري صحيح رحال ؛، U'/oسعد ابن طبقات )٥( 



الهجرىالتائي القرن مي الفقهاء المحديون ٠  ٣٢٦

ترجمته:•صائر 

حليفةتاريخ ، ٤٠٣— *؛ y/yمعين بن يحيى تاريخ ، ٤٧٠—  i'w/o ،tay/yعد مابن طمايت، 
الجتانيداود أبي موالأيتح الأعلأمء، »ءهرس انثلر لأحمد: العلل ، ٢٨•حليفة ملمات ، ٣٤٦

،٦٤٤، ٦١٠، ٠٧٦، ٠٠٦، ١٦٢، ١٠٧حديث الدارمي: من ، ٤٦٨، ٤٤٥، ٤٤٤، ٢١٤رقم لأحمد: 
٩٠٠، ٨٩١، ٨٨٧، ٨٧٨، ٨٧٦، ٨٧٠، ٨٧٠، ٨٦٢، ٨٥٢. ٨٤٩، ٨٤٧، ٨٤٠، ٨٤٢، ٨٢٦، ٨٢٤، ٨٠٦،

١٠٨٣، ١٠٣٦، ١٠٢٧، ١٠٠٤، ٩٩٩، ٩٧٤، ٩٦٧، ٩٦٥، ٩٦٢، ٩٥٣، ٩٥٢، ٩٤٤، ٩٤٣، ٩٣٨ ١٩٣٧،

٣٢٢٩، ٣١٧١، ٣١٤٢، ٣٠٠٣، ٢٩٥٢، ١١٧٧. ١١٧٥، ١١٦٩، ١١٤٧، ١١٤٦، ١١١٧، ١١١٤، ١٠٨٩، ١٠٨٧،

،٢٩٩٩ت ٤٦٤-  i\r\/للخاري الكير التاريخ اياري، نتح انتلر؛ الخاوي، صحيح ، ٣٢٤١
رنم ١٢١٦، ٨٨٦، ٨٨٥، ٦٤٢، ٤٨٥حديث سالم: صحيح ، ٤٤١، ٤٢٣\س له الأوّعل التاريخ 

رقم ١٥٩٦ ٨٢رنم  ١٥٣٦، ١٤٦٥، ١٥رقم  ١٤٠٥، ٤٠٢م رق ١٣٣٣، ١٣٣٠، ١٢٤٥وم؛ا،  ١٤١
حدبث،ماجه: ابن سن ، ١١٢٧ت ٣٣٢للعجلي الثمات تانيخ ، ٢٥٧٦، ٢٠٦٩•٣، رنم  ١٩٧٢، ١٠٤

،٤٤٤العارف ، ٤٥٤٣، ٣٤٧١، ٣١٨٨، ١٢٢٨، ١١٣٣، ١٠٧٢، ١٠٧١حديك داود: أبي سن ، ٣٢٦٩
حدبث،الترمذي: سن الأعلأمء، »فهرس وانئلر ، ٧٠٣-  ٧٠١/١والتاريخ العرفة ، ٥٧٨، ٥٤٧
أبيتاريخ ، ٧٥٦، ٧٥٤، ٧٥١، ٧٤١/٥بالضن اللحق العلل ، ٣٣١٩، ٢١٥٥، ١٤٥٦، ١٤١٤، ٥٢٣

،١١٤، ٥١٤، ٥١٠، ٤٦٠، ٤٥٠.  ٤٤٨، ٤٢٩، ٣٦٩، ٣٢٦، ٣١٧، ٣١٥، ٢٧٥، ٢٥٢، ٢٤٧الدمشقي رزعة 
النماتيطن ، ٢٧٦، ١٧٥، ١١٣، ١١٢لبحشل ال واّ-اريخ ، ٧٢٥، ٧٢١، ٧٢٠، ٦٨٣، ٦٧٢، ٦٢٨

٢٦٦_٢٦٥/١ ، >._/0١٣٢، ٣٢/٧، ٢٧٣، ٥٣/٦، ٢٧٢ ،YA/A ،أحسار، ٣٣٢، ٢٩٩-٣٨، ٨٢
٣٣١-  ٣٣٠/٦والتعديل المح ، ١٩٧-  ١٩٦، ٩٩داود أبي لابن اJصاحفإ .< iMT، ٦٠/١القضاة 

علهاءاعير مث، ٢٩٢آيات ِ  ١٥٤يل الراّ، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ١٣٠، ٣٩تقدمته ، ١٨٣٩ ت
،١١٠ووفياتهم العالما، مولد -اييخ ، ١٩٩ه/خها_ له الثقات ، ٥٨٩ت ١٣٣ح؛ان لابن الأمصار 

،٢٣٣س ، ٢٩٠، ٢٥٢، ٢٣٤، ١٥٠ My/r، ٢٠٨، ١٤٢، ١٣٧، ١٠١، ٦٧/١الدارممي من ، ١١١
صحيحرحال، ، ١٠٣٤'\- rrhله والختلفؤ الزتلفح ، ٢٨٨، ١٨٣، ٦٦، ٤٣؛/، ٣٢١، ٢٥٥، ٢٣٤

؛/•؛ه،، ٣٠٥اال>اكم تدرك المس، ٨٩٢ت ٥٦٧_ ٥٦٦٨للكلاباذى الخاري 
،٢٤٤ت  ٣٢٥-  T\'/rالأولياء حلية ، ١٢٥١ا.ات -  ١٠٠٨منجويه لابن لم مصحيح رحال، 

الفقهاءطبقات ؛/٢١، ال، الإكم، ٨٨٥/٣، ٣٨١، ٢٣٤، ٣٢٢-٣١٩\اس للخليلي الإرشاد 
فقهاءطبقات ، ١٤٧٢\إ0\؟ت القيراني لابن الصحيحين رحال، بين الجمع ، ٠٧للشيراذى 

لهالمنظم ، ٢٠٩ت  ٢١٤-  ٢١١٨الجوزي لابن المقرة صفة ، ٥٩-  ٥٨للجمدي اليمن 
،٦١٠، ٤٣٨/٤، ٣٥٧، ٢٦٤، ١٣١، ٤٢، ٢١٨ول، الأهجامع ، ٦١٥ت ١٦٨_١٦٥/٧
،٦٠٧/١١، ١٠٧_١٠٦/١٠، ٤٣٤، ٢٢٥، ١٤٥، ١٣٢-  ١٣١، ١٣٠\1'ا-\ف ، ٤٨١، ٢٤٤_٢٤٣/٥

وفيات، ٤٠٩ت ٣٣٤ِ الأّباءتهدب ، ١٧٩/٥\/'\تي اكاريخ في الكامل 



٠٢٢٧ يباح أبي بذ ؛؛-غطاء 

تهذيب، ٧٤- \■ 0lwمطور لأبن ام عابن -اريخ مختصر ، ٤١٩ت،  ٢٦٣م/اآآ. الأعيان 
،٤٢٤-  ٤٢•ص »ا'ا. ووفات حوادُث، - الإسلام ، ٣٩٣٣ت، ٨٦-  ٦٧٦'الكمال 

•A٩/١،٩ت، الحقافل  ijSjj، ٣٨٠٢ت x٦rر\الكاشف، ، ٦٩الإسلام دول ه-ا، _ \ابي\ البر 
،٩٧، ٣٣، ٢٠التحصيل جامع ، AU/0٨٨- الملأء أعلام سير ، ٠٦٤•٣/•٧-ت، الاعتدال ميزان 

عللرح ث، ٣٠٩والهاية الدابة ، ٢٠•- ١٩٩الهمان ت، نك، ٥٢٠ن،  ٢٩٠، ١٠٠، ٩٩
،٠٥٩-  ooAh، ٥٥٦، ٥٠•، ٥٣٩، ٠٣٤.٠٣٢، ٥٣٠. ٠٢٩، ٤٩٩., ٣٦٧١رجس، لابن الترمذي 

التهاوي—،تهذب ، ٢١٢٠ت  oXT\/الهاية غاية ، ٨٤/٦الثمين العقد ، ٨٦٩، ٨١٤، ٨٠٤، ٦٠•
،١١٣٩، ١٠٧٠، ٩٦٧، ٨٤٥، ٣٢٧حديث، العالية: انمطالِط  iXX/Xالتهذب تقرب ، ١٨٣.  ١٧٩/٧

،٣٥٣، ٢٨٠، ٦٧٦١٦الباري فتح ، ٢٩٢٤، ٢٤٥٢، ٢٣٧٦، ٢٢٤٦، ١٥٧٠، ١٣٥٢، ١٣٠٢، ١٢٩٦، ١٢١٦
،٣٩٦، ٣٦٧، T\o/T، ٥٨٧، ٤٧٥، ٤٧٤، ٣٩١، ٣٩٠، ٢٨٥، ٢١٢، ١١٤أ/•؛، ، ٤٤١، ٤٢٤، ٣٩١

،٣٢٨، ١٦٠-١٥٩، ١٥٨، ١٥٦. ١٥٥، ١٥٢، ٦٣؛/٣، ••٦، ، ٥٥٨. ٥٥٧، ٥٠٦، ٤٨٤، ٤٨١٠٤٧٩

،٢٢٦/٧\/'\<\، ، ٣٩٤، ٣٧٤، ٣٢٤، ٢٦٣، ٢٤٩، ١٨٦، ١٨٤، ٦٦ه/.ا، ، ٤٥١، ٤٢٣، ٣٧•، ٣٥٤

٦٤•، ٦١٤، ٦٠٩، ٦٠٣، ٤٩٣، ٤٢٠، ٣٨٨، ١٧٨، ٦٦٦١٩، ١٩٣، ١٨٨، ١٧٩، ١١٣-١١٦١٨ ،lM\-

١، ٥٩٣، ٧/١١r ،يوطيللالحقافل يقاتح ^، ١١٤»وفيات، الزاهرة الجوم ، ٢٢٩إ^٦٦
الترايث،تاريخ ، ١٤٨—  ١٤٧/١الذهب، سذرايت، ، ٢٦٦التهذيب، تذهيب، حلاصة ، ٨٨مت، ٤٦—  ٤٥

.٧٤-  ٧٣والحديث، القرأن علوم في الأول الجز، الأول، المجلد - لزكين العربي 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء اا*ّموذون م  ٣٢٨

ءء
دعامةنى متادة 

(٠٥)»ا"أواا*ه_.باا

وذسيتاس؛وساوامح اسهد 

بنعمرو بن ربيعة بن عمرو بن عرير بن قادة بن بعامة بن قادة 
وائل،بن باكر ْن ، ٠١دغمحةربن يهل بن ثيان بن تدوس بن الحارث 

الأكمة.الصرير التصري، الئLJوستي، 

بنثيتان بن تدوس إلى نبه الدال؛ وصم التين بفتح الثدوسي؛ 
وائورى•بن بكر بن علي بن ضغب بن عكابة بن فغلة بن يهل 

كنيتم:

الجمع.بها كناْ الحقاب، أبا يكنى 
حدثنيقال: التمري، م القامأبو أحبرنا الحاكم: أحمل. أبو قال 

الجرح، ١٨٦ِ \ Ao/Uالكبتر التاريخ ، ٢١٣ص حليفة، طئات> اطر: عذا؛ غير به نفي ونل )١( 
،٢٩١؛/الكبير للحاكم والكنس امي الأّ، ٣٢٢-  ٣٢١؛،/حبان ابن تقات، ا ١٣٣/٧وانمJل 
الأعيانوفيات، آ/ماْ، واللغاته الأسماء تهازيتخ  I.OA/V، ا١٢الأن، ٣١٨العرب، اب، أنجمهرية 

.٤٩٩-  i^AhTالكمال، تهوي_، ، ،/٠٨

>،،U/Uاُبح الأن، ٢٦٩،/الإكمال، ، ٣١٧الُرب، أناب، جمهرة ^ Awlrوالمختلفح اJؤتلفج )٢( 
الأنساب،تهديبؤ خى اللباب، 



٣٢٩ؤؤ دغانة س قئادء - ٦

قال:معمر عن رزاق، العبد أخبرنا — الرمادي يعنى — منصور بن أحمل 
الخظاب(ص.أبا يا قلت: قادة، على )دخلت 

وشمائله:سرته ص طويا 

ملازمااليقين، عميق الإيمان، راسخ العاملين، العلماء أحد قتادة كان 
يحصنبائه، متفتكرأ اه، لكتاب تلأء لام، الإسبأخلاق ئجتلأ للسنة، 

كلمايت،له وكانت، المدر، من بشيء رمي به، القلوب ؤإعمار ملازمته على 
حتنة.ومواعفل راتقة 

كنفي القرأف نحتم كان )أنه قتادة: عن مطع، أبي بن تلام عن  ٠٠
حاءفإذا مرة، ليال ثلاث كن في حئم رمقان جاء فإذا مؤء، ليال سع 
مرْ(لأرليلة كن في ختم العشز 

قلوبكم،به أعمروا يقول: قتادة ركان قال: مطع أبي بن تلام وعن 
٢.القرآن(ر يعني أراه قال؛ بيوتكم• به وعمروا 

فقامأحد، القرأو جالس رما ال: ققتادة عن واقي، بن اش عبد وروى 
ؤتجخمةهوسقاء ما آلذدنءان من ؤنرل ؤ رأ: قنم نقصان، أو بزيادة إلا عنه 

سما(ر؛ا.لالإما،ً i إلأئثاثإ أقس تزد ٠٤بممحن 
ألماللث،؛ بن أنش حدثنا قتادة، رعن الرحمن: عبد بن شنبان ن عس 

قال:القيامة؟! يوم وجهه على الكافر يحشر كيم، اض، رمول يا قال: رجالآ 

رالض،/W.الأمامي )١( 
 )٢(TT\/y  .الصنوة صس ، ٣٣٩yo'{ir.

.٣٣٤٢حدث  oT'hالدارمي متن )٣( 
.^AUكثير ابن تمر وانظر ، ٣٣٤٤حدث  oX'hالدارمي سن )٤( 



الهجريالثاني القرن مي النقهاء انمؤديؤن م  ٣٣ ٠

وجههعلى يمشتة أن على قادرأ الدنيا، في رحلته على أمشاه الذي أليس 
رئنا(راا.وعزة بلى قادة: قال القيامة((؟! يوم 

ممث؛؛ط\نمتجوما و>عأثها ألدتايمييح ربماألتك ولمل ؤ تعالى: قوله وفي 
إئماوتعالى تارك اش )إف ادة؛ قتقال ه[؛ ااكاو_ك: عدابآل1عمه م وهو، 
بها،يهتدى وجعلها ماء، للزينة جعلها خصال: كلاث النجوم هده حلق 

رأيه،فال فقد لث،، ذلغير فيها تحاظى فمن للشياؤلين، نجوما وجعلها 
بأمرجهله ناما ؤإل به. لة علم لا ما وتكئف نصيبه، وأصاغ حقه، وأحaلأ 

كذاكان وكذا كذا بنجم عرس ْس كهانه: النجوم هذه في أحدثوا قد اش 
النجوممن ما ولعمري وكذا، كذا كان وكذا بنجمركذا اهر مومي وكذا، 
والدميم.والحسن والأبيض، والأحمر والقصير، الئلويل به يولد إلا نجم 
هذامن ع بشي الهنائر؛ وهلءا الدابة، وهذه النجوم، هذه علم وما قال: 

نثعتياؤما آس إلا آلثب و)يإي0 ؤلأنتارعنؤ،آثؤزت أنه اش وقضى الغي.سإ؟إ 
0ا-[اآ؛.لاكلً i أثازتنمى 

ماللث،،بن أنس نأتي )كنا قال؛ قائم، حدثن—ا يحيى: بن همام قال  ٠٠
لجقحتى مرهقأ رغيفا رأى . اكبئ م أعالفما ثلوا، قال؛ قائم، وخثاره 

قذل(لم.بعينه شميْلآ شاة أرى ولا باض، 

،TA(••حدث وملم: ، ٦٠٢٣حديث  rwlw، ٤٧٦•حديث \lW الفتح الخاوي، أحرجه )١( 
له.واللفغل 

أ/ْآآ،الفتح انثلر: يرْا(، )أتنني حميد بن ب ووصاله اوا، هعن باحم البخاري علقه )٢( 
ابنوذكرْ تفاسرمم، ني كثير وابن حاتم أبي وابن الطبري محي وهو التعليق تغليق 
وصنفت،.أح»لأ أي رأيه(؛ )فال، فوله اا/'خه. الأصول، جامع ني الأنير 

وغيرهم.(، ١٢٢٩٦)واحمل )\-ص ماجه وابن له، واللفظ و)اأ؛0(، ( ٠٣٨٥)البخاري أخرحه )٣( 
مشوية.سميطا: 



١٣٣ ؤ دعائه س قثادة - ٦

عنه مالك بن أض )ّاُلث قال: قتادة عن حازم، بن جرير عن 
ولابالسهل ليس رحلا، . اش رسول ثغر كان فقال: .، الق رسول ثغر 

وعاتقه(.أدنته بين الجئد، 
مافقال: .، البي غر ثعن سئل ا أنس)أف حمتد: عن رواية وفي 

٠.قادْ(ر يومئذ ممرح قادة. ثغر من . الّكا تشم أثبه ثغرأ رأيت 
فاستعدىلمتادة، ابنأ رحل )ؤنلق قال: معمر عن الرزاق، عبد روى  ٠٠

فكتبالمسرى، إلى محسكاْ إليه، يلتفث فلم بردة، أبي بن بلال عند عليه 
البصرةأهل وجوه ودعا ىو.ءاه الخطاب، أبا سعيشُأآ؛ لم إنك إليه: 

يالابنه؛ فقال ؤنكلئ،، كما صاقه له: فقال يثمغهم، أن فأبى إليه، يتثمعون 
ذراعئه،عن هختر قال: وشد، يديلثإ وازفغ ذزاعيك، عن ر احئبني، 

عقبلا تقال: كان فانه ه، هتناه و قد قال: ٠ ^٥، قادة فامسك يديه، قم ١ ٠ 

ونالفيه قوثع عبيد، عمرو فادكر قادة، إلى )حلسث الأحول: عاصم وقال 
يافقال: بعض، فى بعضهم يقع العلماء أرى ألأ الخظاب، أبا ه: لفقلق منه، 

٠٠٤١يخدر؟!(حتى ئذكر أن لها متنبغي بدعه ابتيخ إذا الرجل أن ألأتدرى أحنول، 
ذلك،.من وحاثاه يمح، ولا نجهته، عليا يبغض كان قادة أف وروى 

أنقارئنا الكوفه، قادة علنا )قدم الربيع: بن دتس لنا قال عمان: قال 

وابنit\AT /  Aاني والث، ٢٣٣٨حديث، لم: وم، ٥٩٠٥حديثه الفتح البخاري، أحرجه )١( 
لأحمد.والثانية للبخاري، الأولى والرواية ، ١٣٢٣٨حديث، وآحملل: ، ٣٦٣٤حديثج ماجه: 

تصحيف.)تصمم،( .■ Yi'/yالحلية ني )٢( 
.٢/•٤٣الحلية , ٣٧٦القفاة أحبار )٣( 
rroالحالية!^/)٤( 



الهجريالثاني الضن م العنها، المعدس 0  ٢٣٢

أبعدإئه بعد: لنا ؤذ' ثم نأته، فلم )جهنه، علتآ يغص إنه لنا: فقيل نأتيه، 
عنه(رآ؛.رحل عن فأحدنا هدا، من الناس 

وحكمه:أهواله من 
يكنومن معه، يكن اه يتقِ )_ قال: محتالة عن الوراق، مقر عن  ٠٠

الذيوالهادي ينام، لا الذي والحارش يغالب،، لا التي الفئه محمعه معه اله، 
لأبمد(رى.

بمادؤمحن ألم بمش محتالة، عن ثيان، حدثنا محمد: بن حسين ومحال 
قدماض ءا0 الميثاق، نقص اجثنثوا علما، بالرمة كفى قال: اظ>:هآأ؛ ^لهاJئوأه 

والتكلمخإياكم وحجة، ونصيحه تقدمه رآن القس آي في وذقره وأوعد، فيه 
يرفعكم(ر'اآ/اه لمل ض، تواصعوا بالأنفس، والإءجا١ب، والعلو والئثطغ 
الر)مع يمول؛ قتادة ست المنادر؛ا: ماعيل إمأبو إبراهيم قال 

من- واه - أحدوا الإسلام حاء فلما لأم، الإمقبل سامون وكانوا الوم، 
ربءمارْا•إلى به تقربوا ما وأبدانهم؛ وأموالهم ونهاوهم وليلهم نومهم 
علىالنعمة ئريت، رما قال: قتادة عن معمر، حدثنا الرزاق: عبد قال  ٠٠

ا.أءداؤها(١٦كثرت إلا قئل، قوم 

AVY/aالملأء أعلام مير )١( 
م/ا،ْأ.المفوه صفة ، •٤٣- TtUTالحلة )٢( 
.XTohث الأولى الجمالة الحلية وش ، YUVoالشلأء اعلأم مر )٣( 
رحالمن القناد، اتجري \د1ك عد بن وهوإبرامم تصحيف، )التناد(، : TTUyالحالية ني )٤( 

التهديب.

srAfyالحلية )٥( 

.١١٦رنم \ \/iyلأحمد العلل )٦( 



٣٣٣ؤ دعانة تى قادة - ٦

حتىصاحبه على متله غيره إلى يجتمع الصغير \]1ب )إل قتاله: وقال 
ا.ر الكبير( عن أوزعكم الدئب من للصغير أهينكم أل لنعلم إئا ولعمري ئهلكه، 

الآحرة(ص.في اه كرامة له خضت الدنيا، في اض أطاع رمن وقال: 
منيشم كما منه يئتم )الكلام قال: قادة عن هلال، أبو وروى 
اسام(رم.

بالقدر:توله 

ابنعن صمرة، حدقتا اصد، بن معد حيفنا المثوى: Jعقواب قال  ٠٠

القدر(.يحني؛ صياحا؛ به يصيح حتى يرصى قتاله كال )مجا قال: ثوذب 
ابنعن يقول، صمرة سمعت، قال: عمير، أبو حيننا وى: المثوقال 

•صناحا( البصرة مجد فى بالمدر يصمح قاده )سمصتن، قال: مؤدب، 
وغيرهماالدسئواتي ام وهشعروبة أبي بن معيد )كال وكيع: وقال 
٠٢المحاصي(ل إلا بمدر ء مي كث قتاده: قال يمولون: 

)كنققال: نقيان أبي بن حنقلة عن الواحد، عيد بن ة عنثوقال 
ا.بالمدر(ر يئهم قتادة وكان قال: منه، يمؤ يسأله قتادة أتاه إذا طاووسا أرى 

ا.اسر(أ من بشيء يمول )كان سعد: ابن قال  ٠٠

T/_.الحلة )١( 

.n-hالحلة )٢( 

.0rvi/البلاء اعلأم سر < fhT\0الكمال تهذب )٣( 
.٢٨١، U-/Yوالتاريخ العرئ )٤( 
.٤٠٥الإسلام وتاريخ ، YUWaالملأء احملأم مير ره( 
.YU؛،/؛،البلاء أعلام ّير "اأ/بمْ، الكمال تهذيب )٦( 
.yyUvسعد ابن طقات )٧( 



الهجرىالثاني القرن في المقهاء المحوثون لمي ٣٢٤

ينكثن،بن )تلام قال؛ معين بن يحيى عن طهمان، ابن وروى  ٠٠
رالمدر( إلى يذمون والدنتوائتي؛ وتعيد، وقتادة، 

وكانالعير، من بشيء يقول روكان قتادة: ترحمة في العجلي وقال 
ولأيتك1مب(ص.إليه، يدعو لا 

والمدر(ر'اا.القول، قتادة عن عندنا يشت )لم فقال: داود أبو وأما 
ميمهمإلى ويذهب المعتزلة المدرية رأي يرى قتادة يكن لم قلت،: ** 

له،ودمه عبيد، بن عئرو فى وقوعه ذلك، على ويدذ الرديء، د الفاّ
بدءتهل؛ُ.من وتحذيره 

فإذاالثضرة، جد م)لحل أنه قتادة ة ترجمفي حلكان ابن وذكر 
وحنقواالتصري، الحسن حنقة من اعتزلوا قد معه، ونفر عبيد بن بعمرو 

معهمصار فلما الحسن، حلقة أنها يقلى وهو مأمهم أصواتهم، وارتفعت 
يومئذفمذ عنهم، قام ثم المعتزلة، هزلأم إنما فقال: هي، ليست أنها عرف، 
الأغثزلة(رْا.شفوا 

)حاءقال: محاذ، بن معاذ حدثني قال: عمان، حيننا أحمد: الإمام وقال 
دحلت،أين، من قتاده: له فقال قتادة، إلى الللث، عيد بن الأشعث، 

هاهي قال: ومحمدأ، الحز لزم إئه رحل: له فقال ا المهتزلة؟ هذه في 
قالزذ4ما(ص.إذا اذ 
,٢٩٩الترجمة طهمأن: ابن سؤالان )١( 
٢٨٩ص الثقات، تاريخ )٢( 
.٤٣٦_ سي )٣( 
.٣٣١ص قريا تقدم )٤( 
الأعيان؛/>،A.وفيات )ْ( 
سيرين.ابن هو ومحمد البصري، هو والحسن , ٦٢٢رقم  TT\fلأحمد\العلل )٦( 



٣٣٥إدغاْة بى ^١^ - ٦

علىوالجهابدة النقاد أجمغ حجة، ئقه كبير، إمام ذلك، فوق وقتادْ ** 
كتبهم.في حديثه الأئمة وأئمج به، الاحتجاج 

يقول:الرحمن عبد إل معيد: بن ليحيى رقالت المديني: بن على قال 
وابنبمتادة، ئصع كيف قال: إليها• يدعو بد'عة في رأسا كان مى كن اترلأ 
الصربهذا ئزك إل يحيى؛ قال نم قوما، وذكر ذر، بن وعمر رواد، أض 
نااكئيرأ(ص.تزك 

يخّاُبح٠ عيبمة بن س—قيان ئل رمالمغيرة؛ بن ثصر الفتح أبو وقال 
ذلك(رآا.سوى فيما يعتابه ولا هوا0، منه يدقز قال: هوى؟ صاحب 

توهم،فما هدا ومع — العفو الله نسأل — القدر يرى )وكان الذهبي: وقال 
ببدعةئلبس ممن أمثاله بمدر اش ولعت وحمفله، وعدالته صدقه فى أحد 
،لطيفغدت حكم والله وسعه، وبدن ه، وتنزيهالباري تعظيم بها يريد 

صوابه،كئز إذا الملم أئمة من الكبيز إف ثم يفعل. عما يسأل ولا بعباده، 
وورعهصلاحه وعرف، ذكاؤه، وظهر علمه، واسغ للحى، تحنيه وعلم 

نعممحاسنه، ى وننوتطرحه، وض1له ولا رلله، ه ليعمر واثباعه، 
ذلك(ل'أا.من التوبة له ونرجو وخطئه، بدعته في به نقتدي ولا 

شنعترمع فلما العلم، على الإئال من ذلك بمتنه ولم صريرأ، قتاده ولد 
فروىأنسا ولزم الفلير، مقطع وأدُب، بصير، بعقل عليه وأمل العلم، طلب في 

.•١٥م/بم'0_ الكمال تهذيب )١( 

^/•اْ.الكمال تهذب )٢( 

0سالملأء أعلام سر )٣( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء الّحدتؤن لمي ٢٣٦

كابن؛ ٢٠٣وروى ْنهاإ وسمع عصره، أكابرأنمة وجالس الثلتب، الكثير عنه 
العالة،وأبي رباح، أبي بن وعهناء سربن، وابن الصري، والحس المث، 
كئيرأحدبثا وروى جنا، علما لوعى زبد، بن وجابر هماس، ابن مولى وصكر٠ة 

ئيتا،حاففلا ثهيرأ، مقشرأ يترف، لا بحرأ العل|إ، أوعية أحان رقإزفؤ فكان حدأ، 
كانفقد ومتانته، وسرعته الحمثل قوة فى المثل به يضري، ومثن جليلا، فقيها 

وأئرايه.شيوخه يذلك، له شهد مرة، لأول يسمعه ما ويحففل بالسمعة، يجتزئ 

حافظته:قوة 

سمعترما يقول: قتادة سمحت قال: معمر، أحبرنا الرزاق؛ عبد قال  ٠٠
قاوي(^ا.وظْ إلا قظ شط أذناي 

ماقال: قتاله رعن معمر: حدثنا قال: الرزاق، عبد حدثنا أحمد: وقال 
مجلسفي الحديث، أعيد إذا يقول: قتادة وكان على• أعد قثل- لرجلغ قلت 

نوزْ(رأآا.ذهسط 

قال:قتادة عن عوانة، أبو حدثنا قال: الشسانىرما حقاي بن يحيى عن 
تكتب!ليس يوما؛ فقال يحديني، أيام أربعه المني، بن محيي رلزمت، 

به؟إأحدثلث، مما ء مي يدك في يصير فهل 
قال:عليه، فاعدئها قال: به. حدئعني بما حدثتلث، شئت إن له: قلت 

أرئأله(ر؛ا.فأقبلت فشل، دحددث،إ أن أهل أنث ويقول: إلي، ينظر نقي 

ا/أم؛.الترمذي علل شرح ، rrizrالحلة >،/A؛U، بالمن الطحق الترمذي علل )١( 
الجرح MVVالكير التاريخ ، ١١٤رنم \ VTl\لأحمد العلل ، TT<\/Uسد ابن ْلقات )٢( 

\سالعالم بيان جامع الحلمة \، ri/yوالتعدل 
التهذيِ،.رجال من غوانة، أبي حنن هو )٣( 
.٣٣٤الحلية )٤( 



٣٣٧إ دعاتة بى فئاذه - ١

أنره م)مى قال: المزني الله عبد بن بئر عن المئان، غالب عن  ٠٠
سمعه؛كما الحديث يودى أن وأجدو زمانه، في أذزكنا من أحفظ إلى ينقز 

يؤذيأن أحدر ولا منه، أحفظ هو ذي الرأيتا ما ادة« ةتإلى فلينفلز 
ّمعه(راا.كما الحديث 

ممعتاقال: الواحد، عبد و أبزيد حدثنا حزن: بن الصعق قال 
٢.قتادة(ر من أحمق عراقي أتاني )ما يقول؛ الميت، بن سعيد 

لابنرجل رقال قال: معمر عن الرزاق، عبد حدئنا أحمد: وقال 
أعظممنها فخرحت، لولوة، التقمت حمامه المنام في رأيت يرين؛ س

أصغزمنها وحرجت ^^٥، التشمت أحرى حمامة ورأيت، ذحلت، مما 
مامثل فخرجت ؤ0، لؤلالمممث أحرى حمامة ورأيت لحالت، مما 

اللؤلو0التشمت التي الحمامة أما يرين؛ مسابن فقال شواء. دحلت 
هثجوذْالحديثا مع ن الحس فهو لحالت؛ مما أعفلم فخرجت 
سيرينبن محمد فداك لحلح،؛ مما أمحفز حرجت المي وأما بخنطقه. 

دحلت؛كما حرجت، التي وأما منه• وينمض فيه فيشث الحديث، نمع 
الناس(ل"أا.أحففل قتادة فذاك 

العالم:طالبه 

سمعإذا قتادة ركان قال: وراق المعلر عن القاسم، بن نوح عن 

الترمذيعلل شرح  iVrr/rالحنة \، rr/Uواكديل الجرح )١( 
\.rr/Uواكديل الجرح )٢( 
تهذيبمرين، ابن ترجمة اكر عابن مخمر ، ٢٣٩٥رقم آ/ْام لأحمد العلل )٣( 

الحليةفي نعيم وأبو والتعديل الجرح ش حاتم أبي ابن واختمر٥ مآ/ما'ه، الكمال 
.rn/r



rxA الهجريالثاني المرن هي الفتها، العموئؤن لمي

أحدهيحققه، لم سمع إذا وكان قال: احطافأ يخطفه الحدث 
يحفظه(رُحتى والزويد العويل 

متعلطقتادة زاد وما العلممر، غني قتادة )كان قال: الوواق مقر وعن 
مات(رأأا.حتى 

ائتنيالحمن )حالت قادة قال قال: معمر عن الرراق، عبد وروى 
ا.مثله(ل عن أحد ومثلي قال: سين، ثلاث الصبح معه أصلي ستة، عثرة 

بنعيد معند أقام )أته قتادة: عن معفر، عن الرزاق، عبد روى  ٠٠
فقدأعمى ا يارتحزا الثامن: وم اليفي له ال فمأيام، ثمانية المئ—يب 

انزفض(ُُ

)حدثناال: فالكلأبي، عاصم بن عمرو أحبرنا سحي: ابن قال 
قتادةقدم لما قال: اهثه، عبد بن عمران حييتي قال: مشكين بن سلام 
سعيد:له فقال قال: وأئز، أياما، يسائله جعل الميب،، بن سعيد على 

كدا،فيه فقلث كدا عن سألئالث، نعم، قال: تحففله؟ عنه مالثني ما ^ ١٤١
زدحتى قال: كدا، الحسن فيه وقال كدا، فيه فقلث كذا عن الئلئ، وم

مثالالث<!حلى اه أف أظى كث ما عيد: سيقول قال. كئيرأ، حديثا عليه 
يحدثفكان عروبة، أبي بن سعيد به فحدئت، منكين: بن سلام وقال 

والانزعاج،الفلق اى والزوبل(؛ رالعويل ومعي • ٣٦٥١٦الحلين آ/آهآ، والت1ريخ المعرفة )١( 
المآهان.على نتمر لا بحسثا 

rrolyالحانة )٢( 

فيه:لكن الكبير التاريخ في وهو والتاريخ المعرفة  ١٠٢٦٩^/معد ابن هلبقات )٣( 
ستة(.عثرة )انتني بدل، ستة( عشرة رثلاث 

الكبيرالتاريخ وهوفي ٦^٣^ الحالية ، ٦١٤/١الدمشقي زرعة أبي تاريخ ، TV*/Uسعد ابن )٤( 
/vأيام(.رتمانية بدل أيام( فيه)نلاثة لكن  ١٨٦



٣٣٩إدعامه بن فثاده - ٦

وغيره،الحسن عند ذلك قبل ذزتها قد ائل موكانت ملام: قال به. 
عنها(راا.فاله 

المميمجابن معيد مع رأقمت قال؛ قتادة عن الرامبي، هلال أبو وروى 
قلت:قال؛ فيه؟ بخف شي؛ عن إلا "نالي ما قال؛ أسأله، أتام ثمانية 
فيه(ص.ثخظف عقا أماءلك إنما نعم، 

)قالقال: قتادة عن همام، عن عامر، ين سعيد حدثنا معين: ابن وقال 
قال:منلث،، فيه يحتلم، عما أسأل أحدأ رأفت ما المسئب: بن سعيد لى 

محلتفه ثختلم، لا ا مفأما فه، ثختك عقا , نعقا م'° ألأ ئ؛لما قلق: 

'' " آدح-. .ي
القرآنفي رما يقول: قتادة سمعت( قال: معمر عن الرزاق عبد روى ** 

شيثا(ر؛؛.فيها ّمُت قد إلا آيه 

حملةالحلم ظلن، )من قال: قتادة عن معثر، عن الرزاق، عبد وروى 
٠وحديئين( حديثا الحلم نطلب، كثا إلما حمله، منه دهي، 

أبيبن حيي لقتادة ال )ققال: معمر عن الرزاق، د عبوعن 
البقرة،سورة عليه هعزض قال: المصحف، حذ النصر، أبا يا 

\ينذ/\ا'م.طقات )١( 

مآ/ا-«ْ.الكمال تهدب )٢( 

 )٣( ^L- الحية أآ/هه؛، ممن ابنTTi/y.
الكمالتهذيب U/؛K، واكديل الجرح )٤( 
م/أاه.الكمال تهديب )ه( 

أبوكنيته المسيب فابن حهلآ، وهو المسيب(، بن عيد )ل: YUY/oالملأء اعلأم س—ير في )٦( 
•عروبة أبى ابن فكتية النضر أبو وأما محمد، 



,٣٤  M الهجريالثاني القرن في الفقهاء الععوثؤن

قال:أَضت؟ المحر أبا ا يفقال: قال: واحدأ، حرفا فيها نخطئ فلم 
البقرة.ورة لمني أحفثل اش عبد بن جابر لصحفةر١ا لأنا قال: نعم، 
عاوه(رى.ئرقت وكانت قال: 

يقصقتادة )كان قال: عنتنة بن سفيان عن يونس، بن الرحمن عبد تال 
الث5ري(رم.تلمان عن كتبها وكان جابر، بصحيفة 

التشكريسليمان ركان قال: حرب، بن سليمان سمعت المشوي: وقال 
وماتصحيفة، ه عنوكشيإ اه، عبد بن جابر جاور مسة، بمكة جاور 

فلمئعيرهم، أن إليها البصرة أهد فقلب أمه، عند الصحيفة وبقيت قديما، 
يحصرقال: ثحم. ^ا أما فقالت،: نقرأه، حتى منها فأمحكنينا قالوا: نفعن، 

ئنيمانحئ.رث، أصحابنا: يقول ذي الهدا فهو رؤوْ، فقوغترْ، تنادم 
الكلأم(ر؛؛.من هدا نحو أو البمكري، 

ه؟اه رموز اغعثز كم أنا: ألث رمقال: قتادة عن هئام، عن  ٠٠
أيضاوعمريه المنية، ذي في المشركون عنها صده التي عمرثه أربعا: قال؛ 

منخننن غنيمة منم حين وعمرته الفنية، ذي في الئقبل ام العفي 
ا.حجته(ر مع وعمرئه الفنية، ذي في الجنرانة 

تصحيف.بالصحيفة(، رلأ معد: ابن عند )١( 

الحلة، ٢٧٩-  ٢٧٨٨والتارد_خ المرنة ، UA/Uالكبير التاريخ لأس عد مابن يمان )٢( 
rrih.

تهذب)٣( 

حدين،أحمد؛ مسند في! جابر صحيفة من ثتادة لرواية مثالا وانتلر ■ ٦٧٩١٦والتاريخ المرفت )٤( 
أ/ا-ه.المدرك ، ١٣١٢حدين، ؛•٦ -\■- ylrالترُذي سن ، ١٤٨٠٤

لم:وم، ١٧٧٨حديث، •٦ م/• الفتح والبخاري؛ ، ١٣٠٦٠حديث، له-: واللففل - أحمد أحرجه )٥( 
.٨١٥حديث، والتر•طلي: ، ١٩٩٤حديث، داود: وأبو ، ١٢٥٣حديثا 



١٣٤ و دغانة تى قثادة - ٦

مالكبن أنس )سألت قال: قتادة، حدثتا الأردي؛ حازم بن جرير وقال 
مدأ(.تمد كان فقال: .، الّأتي قراء? عن 

ويمداه، سسمل يمد الرحيم، الرحمن القي بسم قرأ رنم رواية: في زاد 
بالرحيم(ويمد بالرحمن، 

المطهرة.الئنة كتب في مبثوثة حدأ كثيرة لأنس قتادة ومحوالات 
عنيوحد أو طب، به رجل المسيب؛ بن عيد لرقلت قتادة: قال  ٠٠
فأماالإصلاح، به ثريدون إئما به، باش لا قال: ينشر؟ أو عنه ؤح امرأته؛ 

عنه(رى.ينة فلم الماض ينفع ما 
بنإبراهيم إلى ركتئنا قال: قتادة عن معيد، حدثنا رزيع: بن يزيد قال 

وابنعلتا أف حدثنا شريحا إل فاكشن،: وضخ؟ عن سأله يزيد 
ألكتابه في وكان وكئيرْ. قليله الوضخ من يحرم يقولان: كانا حوي م

يقولن:كان . اش نبئ أذ حدقته، عانثة أل حدثنا، المحاربئ الشعثاء أبا 
والحثهتان(((ر٣دالحئمه يحرم رألأ 

انيوالث، ١٤٦٠حديت داود: وأبو وأ؛'ه، 0أ'0 حدث  ٩١ء بم/"بم الفتح البخاري؛ احرجه )١( 
البخاري.لفظ وهدا ، ١٣٥٣حديث ماجه: وابن 

قمح،دالطبرتم، السء، وكتاب في الأثرم بكر أبو ووصله - له واللفغل - البخاري )"١( 
تغليق، ٥٧٦٠الحديث قبل ، ١٢١٠٤- '\/جم الفتح انظر: يرء. وءالثفالآ'ار« #تهدس، 
بملولا امرأته عن يحبس أي )يوحد(: محر. أي )»!_،(: نوله •٥. _ ْ/ه؛ التعليق 

ونحوم.سحر من به ما يدب حتى وثعالج ؤيعوذ ور عنه(: ريحي جماعيا. إلى 
أوسحرأ به أن يقلن من به نعالج والعلاج النقية من صرب ومي النشرة، من )ينشر( 

حامعصحيح. ناده إسالأرناؤوءل: القادر عبد يح الثونال ، ١٠٢\/\'\- النائي أحرجه )٠١( 



٢٤٢  M فقهاء المحاوثؤنJالهجريالثاني ااقرن مي ا

اثقارئ؟

التضريالثدومص الحقاب أبو دعامة: بن )قتادة الجزوي: ابن قال 
منرويناه اختيار وله القرآن، حروف، فى الأئمة أحد المفتر، الأعمى، 

روىماللث،... بن وأنس العالية أبي عن القراءة روى وغيرْ، الكامل كتاب 
العطار(رآ؛.يريد بن أبان الحروف عنه 

اتهشقر:

بالمأيورالتمسير كشبا لتا حففلت، وقد المقرين، أئمة كبار أحد قتادة 
الطري،نمير فى واصحأ ذلالئج تجد كما الباب، هدا في قتادة عن حاء ما 

كابفي منها الخارى الإا.ر أورد قاولك هم"<، وابن ُامطي، 
زرصحيحه((.من التمسير 

أبجرهمزعق سمعهم وعك ئزبهم ء اق حم ؤ ك،؛ نعالقوله ، مه- 
الشيهلانعبم )استحوذ قتادة: قال ٧[؛ لال،رة: ه عظيئر عذام، ولهم هثوْ 

غشاوة،أبصارهم وعلى سمعهم وعلى قلوبهم على اه فختم أءلاعوْ، إذ 
يعقالون(.ولا يفقهون، ولا يسمعون، ولا هدى، يبصرون لا فهم 

وريع،بن يزيد حدثنا معاذ، بن بثر حدثنا الطرتما؛ جرير ابن ال ق- 
قدااو،رة:أا[: ه وم\كاؤأمهندمى ؤئثا،؛٥^، قتادة: عن سعيد، عن 
المزقة،إلى الجماعق ومن الضلالة، إلى الهدى من حرجوا رأيتموهم واه 
الدعة(.إلى الئنة ومن الخوف، إلى الأمن ومن 

أ/ْآ.المهايت ءا؛ة )١( 

■كن^Ui، اكتفاء الأيت رنم إلى وأشير كشر، وابن اليرتم، نني تفمن ماحوذ القمل ومدا )٢( 
الأية.تلك ير نفعناو مظانه من ذلك، بملم حيث يرين، النفذينلث، في والصفحة الجزء رنم 



١٢٤٢ؤؤدعامه س فقادة . ٦

ئلوبهمؤ، )ؤوأزن-ريوأ ادة: قتعن معمر، حدثنا رزاق العبد قال 
قلوبهم(•إلى ذلك حلص حتى حثه، أشربوا قال؛ ،؛ ٩٣ه المجسد 

ألدتاألمحثؤء ق سصدك من الثامن ؤمن ؤ تعالى: ه قولفى و- 
)قوله:قتادة ال ق؛•Y| لاوق_رة؛ ه ألخصاؤِ ألد وهو شه، ماق ١^-^ وئثؤث 

بالباحلل،حيل اش، معصية فى القسوة شديد يقول؛ ه، ألخصاؤِ هوألد وؤ 
ويعملبالحكمة، يتكلم الحمل، جاهل الاوس_ان، عالم رأيته ئت شؤإذا 

بالخطيئة(.

يوم. النبي رأصيب قال: قتادة عن مطر، عن واقي، بن الحين ن ع_ 
يبل،والدم درعان، وعليه فوقع حاجبه، ويرق زبامحثه ويرث أحد، 

وهوفأفاق وجهه، عن الدم ومسح فأجلسه حديقة، أبي مولى مالم يه فمؤ 
اشفأنزل اش؟إ إلى يدعوهم وهو بنبتهم هدا وا فعلبقوم كيف ١١يقول؛ 
الآية(.[ ١٢٨ءمران: ا،ل ه سء ألأم ين لاكث لمس ؤ وتعالى: تبارك 
[؛١٤٦صران: ه ممهُرتنحفَتمئ قتل مثى نن هت ؤ تعالى: قوله في و- 

كثيرة(.رحمؤع قتادة: قال 

عقيتفنتنا ؤير،م، رقوله: قتادة: عن محيي، عن 
نمس،غير عنى من الآية: [... ٣٢]IU_: ه يتمن ع مقدسا أئه,ثن 

ئ=قألمتالثهثاها وس جميعا هثزألناس أفثدئه؛ فساد ولا 
أدمابن يا فأحيها وزرها، وعقم أجرها، وافه ععلم ه، جميعا ألثاس لقثا 

باقة(.إلا قوة ولا استطعت،، إن بعفوك وأحيها بمالك، 

وؤذأمحادا ؤ قوله: رفي قتادة: عن معمر، أحبرنا الرزاق: عبد ال ق- 
نهاهقال: [؛ ٦٨]الأنعام: ه ٤؛؟-,؛" جب ؤ، عًمحصمحأ مق عمم ةمأس قا'ءاي؛يثا بمؤبمون 



الهْرىالثاني القرن في الفقهاء انمحديؤن ٠  ٤٣٤ 

مينفإف بها، يكدبون اش آيات في تخوفون الذين مع يجلس أن الله 
الف؛لالممن(.القوم مع الذكرى بعد يقعد فلا 

في>ميى)ؤوإنآفيطوك> قادة: عن مغتر، عن ثور، بن محمد ن ع- 
الدبيحة،في المشركون جادلهم قال: [؛ ١٢١لالأنعامً ه ممدرؤ وصز 

يعنونتأكالونه؟! فلا اض قل ما وأما قأكلونه، بأيديكم قلتم ما أما فقالوا: 
إياهم(.مجادلتهم هن>ْ فكانت الميتة، 

دشونجم دءئ و؛ذ-همم مءم ئ لاثغتم م ؤ تعالى؛ قوله في و- 
 iعنعروبة، أبي بن سمد روى الأمافءِاا[؛ ا

نار،ولا جنه ولا بعث لا أنه فاحتزهم ه أدعم يؤن نى ؤ )أتاهم تال؛ قادة 
منإليها، وذغاهم لهم فزينها الدنيا أمر من أهأه ضؤ 

والمعاصي،السيئات لهم زين عنها، بقأهم حسناتهم قبل 
يأتلث،لم أنه غير وجه، كل من آدم بن يا أتاك بها. وأمرهم إليها، وذغاهم 

اش(.رحمة وبين بينلثإ يحول أن يستهلع لم فوقلث،، من 
هضمون ومنامثهم ألصأوآ يتيثوث أؤتجنث> ؤ تعالى: قوله في و- 

ووضوئها،مواقيتها، على ة المحاففلالصلاة: إقامة قادة: قال "١[، ال؛ ]الأنغ
أعطاكممما فأنفقوا قال: ه؛ ينقعون ررفهم وينا ؤ جودها. وموركوعها، 

أنأوشتثت آدم، بن يا عندك وودائع عواري الأموال هذه فإنما اش، 
تفارقها(•

قثمّرا عر آنا عندأش آلشهؤر عثْ إن )ؤ بحانه: حمه قولوفي، "" 
أليي-رأدتلأك> أربمثة وأمح؛ءفتإتآ آلكمنو؛ب يوم أس حءءثس، 

ءأدؤ قوله: رأما قادة: ول يقا-آا؛ االمة:ه مهى نءللنوأ ئأد ألمم 



w٣٤٥ بuن^ ئ قاده '. 

ووزرأحطيثة أعظم المحرم الأشهر في الظلم فان ه صثواط١شءظم 
يعظماه ولكن عفليمآ، حال كل على الفللم كان ؤإف سواها، فيما الظالم من 
الملائكةمن اصعلفى حلقه؛ من صفايا اصتلفى اه إن وقال: شاء، ما أمرْ من 

الأرضمن واصهلفى ذئر0، اوكلأم من واصهلفى رسلا'، الماس ومن رملا'، 
منواصطفى الحرم، والأشهر رمضان الشهور من واصملفى احي، الم

اه،عغلم ما فعظموا القدر، ليلة الليالي من واصهلفى الجمعة، يوم الأيام 
الحقل(.وأهل الفهم أهل عند به اش عفلمها بما الأمور تعفلم فإنما 

ممحاؤؤياضا آليتا آلحيوء يبيد شَكان ؤ )قوله: قتادة: عن محيي، ن ع- 
منيقول: يظلمون؛ لا أي [: ١٥رهود؛ ه دخسون لا ذأfا ؤهز همها أعحلهم ءلمم 

ثمالدنيا، في ناته بح اطه جازاه ونيته، وطلبته ومدمهل١ا همه الدنيا كانت، 
فيجازىالمزمن وأما جزاء• بها يعش حنة له وليس الأحرة إلى بمضي 

فيأي ه؛ سصؤن لا فها ؤهمِ ؤ الأحرة. في عليها ويئايح الدنيا، في ناته بح 
يظلمون(.لا الأحرة 

[:٦٧ايومف؛ ه نحد بان من لاتدحلؤأ ؤ؛ثبفآ رقوله؛ قتادة؛ عن سعيد، ن ع- 
وحمال(.صورة ذوي كانوا بنيه، على الحين ه الله نبي حثي 

مناوذف.مأ آل2تّلوه يقيخإ تامنزأ آمحى لسادى ؤءل تعالى: فوله في و- 
قال،[؛ ٣١ل!يراممً 4 -خلل محلا نيه بح لا يوم ه أن مل تن ثعلأيه مجا يرقهم 

يتخالونوحلألأ بيوعا الدنيا في أن علم د قوتعالى تبارك اف )إن قتادة: 
للهكان فإل بماجب؛ وعلام يحالل، من رجل فلينفلز الديا، في بها 

ستنقطع(.فإنها اه لغير كان ؤإل فليداوم، 

والنهجالشيء الولوع *و الندم )تدنه(: توله )١( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المعدتؤن م  ٣٤٦

وامآ|اائر آق ؤإ0 )قوله: قتادة: عن معيد، ن ع- 
الجاهليةأهل كان حنن حلق من ليس إنه الأية؛ •٩[ ]المحل: ه آلمرش ذى 

كانوامئئ حلق من وليس ه، بالله أمر إلا ونه وستحبه يعملون 
مناسفعن نهى ؤإنما فه، وقدم عنه الله نهى إلا بينهم ه بماترون
ومذامها(.الأخلاق 

ؤادصرألتمع هءءلثأإ0 إك مالإس وإذُمف )ؤ قتادة: عن معيد، ن ع- 
ئز،م ولرأيث تقل لا ]؛ ٣٦لالإما،ء ه مأءولأ عنه أويىكا0 وإلمؤادَؤو 
كئه(.ذللث، عن >اساياإلث، وتعالى تبارك الله فإن تسمع؛ ولم ومحْعت 

ؤوا0تنآفيإلأقوله: )في قتادة عن مغثر، أحبرنا الرزاق: عبد ال( ق- 
عليها(.الغز هو قال: ام؛مء^[؛ ه ناريها 

تزعجهمقال: [؛ ٨٣ب i ؤُور؛ثإوا قوله: رفي قتادة عن ضر، عن و- 
اض(.معاصي في إزعاجا 

i^^٠١>؛ ذنه، من ب تاب لماردن رقوله: قتادة: عن محيي، ن ع- 
الإسلاملزم ثم [ ٨٢]ٍل: ه أهثد.كا جأ، الله، وبين بينه فيما ه ؤوهملءءظ«ءا به، 

عليه(.يموت، حتى 

خللمةقال: [؛ ٨٧]١^،؛ ه آلأللثت ق )^^١^ قتادة: عن ضر، ن ع- 
الليل(.وظلمة البحر، وظلمة الحوت، بللن 

م٠ دي؟،آنيميؤ لكل آدؤبه لمدهم عء حمحآإدا ؤ تعالى: قوله في و- 
يرجعأن تمنى ما )واش قتادة: قال ••١[؛ ، ٩٩]المزمزن: ه ماجن صيحا لتل 

فائفلروااش، بهناعو فيعمل يرجع أن تمنى ولكي عشيرة، إلى ولا أهل إلى 
اش(.إلا قوة ولا بها، فاغفلوا المفرط الكافر أمنئة 



٣٤٧ؤؤدغانة ئ مثالة - ٦

بماَ؛مأنأتيتهم ؤأدعم ألميتهم ءيم يمد ^^؛1 _؛حانه: سقوله وقي -
متهمةغير لئهودأ عليك إل واه آدم، )ابن قتادة؛ يقول [؛ ٢٤رالودء تناؤزه 

عليهتخفى لا فانه وعلأنيتك، رائرك مفي اه واثق هراقبهم، ندنك، من 
وهويموت أن اااستطاع فمن علانية. عنده والئؤ صوء، عنده القالمة حافية، 

باه(.إلا قوة ولا فليقعد، الفلز ختن باه 

بمهام)ينيظمكدعا,؛ دعتاءآؤملؤ لاجتملؤأ ؤ تعالى؛ قوله في و- 
وأنيتجن، وأن .، ئبثه يهاب أن اف، رأمز قتادة؛ قال [؛ ٦٣ااان-ود؛ ه بمضا 

يشوي(.وأن يعقم، 
هحداد ايؤ تيفيطم ءئ يهب لإدا رؤ قت_ادةث عن عيد، من ع- 

أعفونا،أعفونا، مقاسمة؛ وأسووه قوم، فاثح الغنيمة عند أما [؛ ١٩رالأحزاب: 
للحى(.وأحن.له قوم، فأجبن البأس؛ عند وأما محكم. شهدنا قد فإنا 

غفورإنه •٣[؛ لفا>: رؤلقه,همدزنحظوئه قتادة؛ عن سعيد، ن ع_ 
لحنانهم(.شكور لدنويهم، 

هوا4اقرهم هدمإ ما ؤيؤتتمحما آلمورئ_^ نز محن إيا ؤ سبحانه؛ قوله في و- 
شيئامعقلا هغ اه كان لو قال؛ حقاهم. يحني ؤو»ائرهدمه قتادة؛ قال [، ١٢رني؛ 
علىأحصى ولكن الاثار، هده س الرياح يعفي، ما أعند آدم، بن يا سأنلثإ من 
منأو اه محناعق س هو فيما الأثز هدا أحمى حتى كله، وعمله أفره آدم ابن 

فليفحن(.اه طاعة في أنزه يكف_، أن منكم امته؛لاع ممن معميته، 
آ/كوكاأؤي، ؤثميب وإس،ص ؤادأرعبم؟ءاصبم رءؤ بحانه؛ سه قولفي و- 

أعفوايقول؛ ُؤأؤز،آقمح،إلآبمر4؛ رقوله قتادة؛ قال اص':ه؛[؛ ه ؤآلأبمنر 
الدين(.في وبصرأ العبادة، فى قوة 



الهجريالثاني القرن في الغتهاء الّصئون لمي ٣٤٨

فيهيلتقي يوم [: ١٠رغازء النلاؤاه يم ؤ )قوله؛ قتادة: عن عيد، من ع- 
والخلق(•والخالق الأرض، وأهل ماء الأهل 

[؛٢٨لااز-مف: ه عتيدء ة دحعثهاية رؤ قتادة: عن عيد، م-عن 
منيهولها مى دريته في يرن لم والتوحيد، افه إلا إله لا أن شهادة قال: 

بعدم(.

واهدوا خل[: ٢٤رق': رؤد;إك<تزأآئوده ادة: قتعن عيد، من ع- 
.يئأمون( فلا وئعئوا يهلعنون، فلا وأقاموا يموتون، فلا 

هشأي ذ م ء وأ'لآزتيلآ( آلممزت ؤ( س ئتقأت» ؤ تعالى: ه قولفي و- 
حتآ،يحيي والأرض، موات الأهل عنه يستغني رلأ قتادة: قال [؛ ٢٩\\ؤحش: 
الصالحينحاجات منتهى وهو أسيرأ، ويفلئا صغيرأ، ويربي متتا، ويميت، 

شكواهم(.ومنتهى وصربحهم، 

كيبيس٦[: زالواقة! 4 مندغ هاء نق ١٤٥ؤرقوله: قتادة: عن سعيد، ن ع- 
وسه.الأ(.يميتا الرياح تذروه الجر، 

تصنعلا ال: قه؛ 1؟ ادة: قتعن هلال، أبي ن ع- 
عقولهم(.على تغلب لا قال؛ [؛ ١٩لالواس: ه يزهمف ^^!٠ رؤؤسهم• 

[:١٤ه1تثآث ؛ ٦٤ثئ.أ'لأماؤا رقولهقتادة: عن سعيد، ن ع- 
المار(.في اه قاوفهم حتى عليها زالوا ما واه الثيهلان، من حدعة على كانوا 

منكثنؤؤ ميتمك ء١منواإد١ ٢^٢؛؛ ^^٠٦١ رقوله: قتادة: عن محيل، ن ع- 
سعىأن آدم بن يا والئعي ٩[: لالج،اة: ه هؤ لإت إق آلمحثعؤةسموأ مريِ 

إليها(•المضي وهو وعمللثإ، بقلملثا 



٣٤٩إوغاته س هثاده .

٦[؛لاكحر؛م: ه الأ لأهلك أستؤ ^^١ قوله: )في قادة: عن معمر، عن -
معصيته(.عن وائهوهم الله، بطاعق مروهم قال؛ 

تمنى[: ٢٧لالحاتتً ه آلماضثه طماَغث ؤ رقوله: قادة: عن حيي، من ع- 
المومحت،(.من ءندْ أكزة شيء الدنيا في يكن ولم اإمو٠ت،، 

أنهللمآ، أي ه:  J_1ولا بمئثِا بماق )ه قادة: عن سعيد، ن ع- 
غيره،دئب عليه يحمل أو يئا، ثمنها فينقعى نانه حمن يفللم 

.مائما( ولا [: ١٣رهناه 

•١[:ثزُثه ألمحق ؤوأدا ه رقولقادة: عن سعيد، ن ع- 
يومعيلث تننر ئم تعلوى، ئم فها، ا متملى ادم بن يا صحشتلث، 
القيامة(.

[:٢٧منوه من ومتاثثُ ؤ ه رقولقادة: عن عيد، من ع- 
لسمائروثمنج صنفا، المقربون تشربها الجنة في عين شريف، شراب، 

الجنة(.أهل 

قاللالغجر!أ'ا[؛ لناه أيكلأ آلراق ؤودأدكلزرك> تعالى: قوله في و- 
شديدأ.أي لناه: ؤأءكلأ" المسراث. أي ه ألراث رؤوداًكلوبك.- قادة: 
اشعلى يقول: [؛ ١٢ؤل0ءهالأ4دئه رقوله؛ قادة: عن سعيد، ن ع- 

ومعصيته(.وءلاءته وحرامه، حلال بيان البيان، 

حفظوقد يهلول، شيء العزيز الكتاب ^آي ير نففى قادة أقوال ؤإيراد 
يمكنقادة، عن الهلبم، الكثير الحفليم يره نففي الهلبري ام الإملنا 

مستقل.كتاب في ؤإفرادها جمعها 



٣٥٠ Af  الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحدس

امححدث:

عن:حدث 

بناض وعبد الليئ—ي، واثلة بن عامر المحل وأبي مالك، بن أنس 
الصحابة.من ترحس، 

كعببن وبن—تر - أقرانه من وهو - العميل—ي مبمرة بن بديل وعن 
محببن وجري زيد، بن وجابر المرن—ي، اه همد بن وباكر العدوى، 

عزمملة،بن وحالي دريالث،، بن وخالد التضري، والحز الثدومحي، 
جي،الريا العالية أبتم، ورفيع الرحمن، همد بن وحشة الهجري، وجلاص 

أبيبن بزلة أبي بن عبد ومالجعد، أبي بن الم ومأومحى، بن وررارة 
حوشب،بن وشهر المسئب، بن وسعيد — أقرانه من وهو — الأشعري موسى 

بنالق، وعبد الجشمي، وعئاس محرز، بن وضموان الخليل، أبي وصالح 
الرمايي،معبد بن الله وعبد الداناج، فيروز بن الله وعبد العميلي، شقيق 

أبيبن وعتناء الرحنن، عبد بن وعزرة الحزاعي، مشنمة بن الرحمن وهمد 
-ذب بن وعمرو هماس، ابن مولى وعاكرمة ءتحيان، بن وعفة رباح، 
سترين،بن ومحمد كثتر، أبي بن وكثير يحيى، بن وقرعة - أقرانه من وهو 

بنشلمة بن وموسى الحجلي، ومورق النحير، بن اش همد بن ومْلرف 
يجلنوأبي ماللث،، بن أنس بن والنضر اللتثي، عاصم بن ونصر النخثق، 

أيوبوأبي المحق، إسحاق وأبي محير، بن ويونس حميد، بن لاحق 
وأبي،الربعي، الجوزاء وأبي الأشعري، موسى أبي بن بزلة وأبي النراغي، 

عثمانوأبي الناجي، المحيض وأبي الصائغ، راقع وابتم، الأعؤج، ان حش
مترين،بنت وحنمة الناجي، الئتوكل وأبي الجرمي، قلأبة وأبي النهدي، 
التابعين.من سواهم وخلائق العدوية، ومعادة 



١٣٥ ؤ دعاته س فثاذه - ٦

عنه؛وردى 

حازم،بن وجرير النحتياخ، وأيوب الغفار، د يزيبن أتان 
بنوحقاي الئغلم، ذكوان بن وحين الاهاي، حجاج بن وحجاج 

وئليمانعزوبة، أبي ين عيد وم؛،، yjlj^jlقيس بن وحالي مة، لت 
الحجاج،بن وشعبة مطيع، أبي بن وتلأم السمتي، وتاليمان الأعمش، 

بنوعاصم حزن، بن والصعق الئحوي، الرحمن عبد بن يان ون
إبراهيمبن وعمر الأوزاعي، عمرو بن الرحمن وهمد الأحول، سليمان 

ي،الثدومحالي بن وقرة المصري، الحارمث، بن وهمئرو العب—دي، 
بنومغمر الوراق، ومهلر كدام، بن ومئغر اشي، معيد ين والمض 

الدستوائي،وهشام العمي، حلم، بن وموسى زاذان، بن ومنصور راثد، 
إبراهيمبنا ويزيد اه، همد بن الوصاح عوانة وأبو يحيى، بن وهئام 

هلالوأبو الإسكاف،، ويوئى الأزدي، المعقاع بن ويعقوب، تنقري، لا 
سواهم.وأمم الزاسبي، 

كلها.الئنة دواوين في وحييته 

ئيوحه:بعض عن حديثه في ودرجته منزلته 
أصحاب)أكثر يقول؛ أبي معتا سحاتم: أبي بن الرحمن عبد ال ق- 

'.قتادة(أ ثم الزهري أنس؛ أصحاب، وأثست، قتادة، الحسن: 
أصحابأعلى من )قتاله يقول: ررعة أبا سمعت، حاتم: أبي ابن قال و_ 

يوتر(رآُ•ثم قال؛ محي؟ بن يونس له؛ قيئ الخن، 

\.To/yوالتعديل المح )١( 
■ Uo/Uوالتعديل المح )٢( 

(٢)/



الهجريالثاني القرن في النقهاء المحوتؤن م  ٢٥٢

قتادة،ثم المنمري، حمص الخن: )أصحاب المديني: ابن قال 
الأعالم(رآزوزياد ويونس بعدم، قتادة نم فوئه وحمص 

أحدولا يونس، من أثبت الخن أصحاب فى أحد رما أحمد: وقال 
قعادة(لآا.من الخن عن أسد 

فيإليك أحمي، الرهري ليحيى؛ رقلت الداومي: عثمان ال قو- 
كلأهما(رُ'آا.فقال: قتادة؟ أو المسئب بن سعيد 

أيوبأو إليلث، أحث، معادة بن قتادة قلت: أبي رمألت حاتم: أبي ابن قال و- 
الرذالث،؟(ر؛/يزيد من إلئ أحث، وقتادة الخبر، ذكر إذا قتادة فقال: معاذة؟ عن 

قيه:وأنسهم أصحابه 
قاماوشعبة؛ وهشام، سعيد، ثلاثة: قتادة رأصحاب، المديني: ابن قال 

لموما سمع بما فأعلمهم سعية وأما فاكثرهم، هشام وأما فأتقنهم، سعيد 
كتابه(رْا.من همام مثل أحد هؤلأء بعد ليس وقال؛ يسمع. 

مهلر،حديثا عمي م )أرواهقتادة: قال قال: ام همعن عمان، وروى 
أشبن معيد وجهه على للحدبمثإ وأرواهم 

آ/مه,والتاريخ المعرفة )١( 
الترمذيعلل شؤح 'آمهآ"ا، والتاريخ المعرفة )٢( 
.١٦الترجمة الدارمي؛ تاريخ )٣( 
الجرح)٤( 
والتعديلالجرح الرازي؛ زرعة أبي قول ونحوم ، ٢٦٥/٩بغداد تاينخ ، ١٤١٨والتاريخ المعرفة )٥( 

عروبة،أبي ابن هو وسمد . ٦٦٦رقم ا/آهم علله أحمد: وفول ، ٢٤٠ت  ٦١٨، ٢٧٦ت ؛/٦٦ 
الغوذي.دبمار بن يحيى ابن هو وهمام الدستواتي، هو وهشام 

الوراق.هو ومهلر . ٢٨٦/٢والتاريخ المعرفة )٦( 



٣٥٣دغانة تى مئادة - ٦

قال:القيالمي داود أبي عن بشير، بن الحكم بن الرحمن عبد وروى 
قتادة(راا.أصحاب أحفظ عروبة أبى بن معيد )كان 

)أشتيقول• معين بن يحيى معت محشة؛ أبي بن بكر أبو وقال 
حدئكفمن وشعبة، الدنتوائي، وهشام عروبة، أبي ابن قتادة: في الناس 

غيره(ر"ا؛.س تسمعه ألا نالي فلا الحديثار٢ا، الثلاثة هؤلأء من 
الدنئوائيرهثام شعبه: قال يقول: معين بن يحيى ممعت أيضا: وقال 

مني(ر؛؛.ه مجالله وأكثر مثي، قتادْ بحدث أعلم 
رهئاميمول: معين بن يحيى معت س_: أيضا — حنثمة أبي ابن وقال 

ثمالعطار، أبان ثم عواتة، أبو ثم همام عوانة، أبي من إلئ أحن، قتادة في 
بنثلمة(رْ/حقاي 

ثيوحه:بعض عن حديثه فى والقول هيه، ومنزلته بالامناد، اهتمامه 

ونحنقتادة نجالس ركنا قال: معمر، ا أحبرنالرزاق: د عبقال  ٠٠
شني،الخهلاب أيا إل مة، حوله: مشيخة فيقول الثني، عن فنأله أحدايث،، 

ذااك(را"؛.عن هتاكسزونا 

.٢٧٦ت والتعديل؛/٥٦ الجرح )١( 
نتادة.ص يض )٢( 
.٢٧٦ت والعديل؛/on الجرح )٣( 
.٢٤•ت ه/بم0 والعديل الجرح )٤( 
ابنعند قتادة(( )رأصحاب في الأئمة عن أحرى نقولأ وانفلر . ٤٥٧ت والعديل الجرح )٥( 

١٦٩٩—  ٦٩٤/٢الرمدي علل نرح في رجب 
عنيغتي قوله إن أتم، )سد(ً ومعنى . ٢٧٨/٢والاريح المعرفة  i^X'/wعل مابن طبقات )٦( 

الإسناد.



الهجريالثاني القرن في الفقهاء و  ٤٣٠ 
ا—٠ 

محال:الإسناد، على وقمته إذا يغصب قتادة )كان ثعبة: قال وكع: وقال 
فلأن،عن فلأن فقلت،: حدنكر؟ مى فقال. فأعجبه، بحدسئ،، يومأ فحدثته 

بعد(ص.فكان قال: 

شعبه:قال الققان، عيد مبن يحيى معت، سحننل: بن أحمد وقال 
المشيخهفيقول إسناده؟ كيف فاقول،: الشيء، فيدقر قتادة، أجالس ركنث 
يكرفربما ثه، مجالأكثر فكنت، ، فأسكت، سند، قتادة إذ حوله: الدين 

ا.لي(ر ند يبعد كان ثم مكاني، ، فعرفقاذثره، الشيء، 
قتادة،نأتي ركئا محال: لمة، س بن حماد حدثنا منالم: بن عمان وقال 

يكادولا علئ، عن وبلغنا عمر، عن وبلغنا ه، المئ عن نلغنا فيقول: 
إبراهيمحدثنا يقول: جعل البصرة سليمان أبي بن حماد قدم فلقا بمني، 
وم—ألمترمطزفا، ألمق ميقول: فجعل ذللث، ادة قتفبلغ وفلان، وفلان 
٠٢بالإّناد(ر قآحبر ماللث،، بن أنش وحدقنا المسيم،، بن سعيد 

الأعمى،داود أبو علينا رمحدم قال: همام، حدثنا مسلم: بن عمان وقال 
لقتادة،ذللث، قدكرنا أرقم، بن زيد وحدثنا قال: التراء، حدقنا يقول: فجعل 
رمىالماس يتكمم، س._ائالآ ذللث، كان إئما منهم، سمع ما كدب،، فقال: 

الجارف(ر؛،.ٍناعون 

علىالأعمى داود أبو ردحل قال: همام، أحبرنا هارون: بن يزيد ومحال 

يشني.أي بعد(: )فكان ومعنى . YA./Tوالتاريخ المعرفة )١( 
٠١٦٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
٠٢٨٢/٢اسمدةوانرخ،٢٣١_٢٣٠/٧^د)٣( 
منفيه مات من لكثرة بذلك نمي الجارف(: رطاعون قوله  ٠٢١ص الم: مسصحيح مقدمة )٤( 

باليصرة.وستين تسع سنة ذلك وكان النامحى، 



rooإيعانق بى مئادة -

قتادْ:فقال ندرتا، عشر ثمانيه كئ أنه تزعم هذا إن قالوا: قام فلقا قتادة، 
فيه،يتكلم ولا هذا، من ثيء في نعرقش لا الجارف،، قمل س\ئالأ' كان هذا 
المسسببن سعيد حيلنا ولا ممسافهه، بدري عن الهمسن حدينا ما ، ^١٥٧
ماللث،(ااا.بن تغد إلأعن مشافهة، نذري عن 

ّتة:على يدور ناذ الإّفإذا )نفلريئ، الخديني: بن عالي قال ** 
إسحاقوأبي، كثثر، أبي، بن، ويحنى وقتادة، دينار، بن وغئرو الزهري، 

الأصناف،أصحاب، إلى التة هؤلاء علم صار ثم والأعمش، الهمداتي، 
عيينة،بن وس—قيان جريح، وابن مالكا، الحجاز؛ أهل فمن، ؤ، صئفممن، 

إمحاو،(لأأا.بن ومحمد 

الناسعليهم يعتمد ممن الستة هؤلاء )كان المديني: بن علي وقال 
وأبومكة، لأهل دينار بن، وعمرو المدينة، لأهل الرهري الحدين،: في 
لأهلوقتادة ر كثيأبي بن ويحيى الكوفة، لأهل والأعمش حاق إم

البصرة(رم/

سبعينقتادة على رنضصستإ شعبة: لى قال إدريس: بن اض عبد قال  ٠٠
أربعة(ر؛ا.إلا أنس، من سمعمتخ يقول: كلها حديئا 

المدينيبن علي، حدئنا أحمد، بن صالح حدثنا حاتم. أبي ابن وقال 
عنقتادة عن شعبه حدثنا شيء كل يقول؛ — الققان — يحيى رسمعت، قال: 

فيمرض )لا ومض . ٧٧٦، UU/Yوالتاريخ المرنة وانفلر: . ٢٢ص لم مصحيح مقدمة )١( 
بالحد؛_؛،.يعتني لا أتم، هذا(: من شيء 

٠٢٣٤، ١٢٩، ٣٤ص والتعديل، المح تقدمة )٢( 
ا/اأأ.والتاريخ الخرقة )٣( 
.١٧٠ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 



الهجرىالثاني ؛^>iO في الفتهاء المحيمؤن م  ٣٥٦

قلثقال: الص-ف. إقامة حديث إلا أنس، من الثسماع على فهو أنس 
مم(رآ،.ىل'ء هدا؟ لك أجمل شب ء ليحص 

شعبه:قال قال: القطان، معيد بن يحيى رسمعت المديني: ابن ال ق— 
قال:عدها، ليحيى: قالق أشياء، ثلاثة إلا العالية أبي من قتادة يمغ لم 

العصر((،د بعصلاة ر)لأ وحديث،: ة((، ثلاثل)القضاةلأأا نجهنه: علي قول 
ش(رم•بن يوص وحديث 

أربعةالحالية أبي من قتادة مع سإئما عبه: شرقال داود؛ أبو وقال 
وحديث،:الصلاة، فى عمر ابن وحديثإ متى، بن يونس حديثإ أحاديث،: 

عمر،متهم مرصثون رحالآ حدثني ١١عباس: ابن وحديث، ثلاثة((، )رالئضاة 
عمر(((ر؛ا.عندي وأرخاهم 

أبي،ابن حديث سعيد بن ليحيكط )ذكرت المدين—ي؛ بن علي، ال ق- 
،...حنيفبن عثمان إلى عمر كت—ب قال؛ مجلز أبي، عن، قتادة عن عزوبة 

قلثمجلز، أبي، عن ملرق هدا يحيى؛ فقال — الجزية في الْلويل الحديثإ 
ا.لأ(أ قال: قتادة؟ حديثإ صحيح من هو ليس ليحيى: 

.٢٣٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
والصوابتصحف، رالعضاة( ولفظة العضاة(، حديث )فيكر والتاؤيخ المعرفة في )٢( 

)القضاة(.

المرفهآ-آ، حدث  ١٤•- \/\<T\ داود أبي سن ، ٣١٩رقم  ٧١ص الجيد، ابن زالان م)٣( 
الكمال(تهيبت( ، ١٧١ص يل، المراس، ١٢٧ص والتعديل، الجرح تقدمة والتاريخ 
oUlfT  -التهاوي،تهاوب ، ٠١٣

الخرقةآ>آ، حديث،  ١٤•-  ١٣٧١داود أبي سن ، ٣١٩رقم  ٧١ص الجيد، ابن والان، م)٤( 
الكمالتهدي( ، ١٧١ص يل، المراس، ١٢٧ص والتعل.يل، الجرح تقدمة والتاريخ 
.T\<{iAالتهدي( تهذسب ، ٠١٣-

.٢٣٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٠( 



m٣٥٧ دقانن بى قان؛ . ٦

إرساتمل*ا؛

أبيمن مغ يلم )قادة يقول: أبي ممعن حاتم: أبي ابن قال  ٠٠
متز،ا*عاثشة عن وقتادة مرسل، هريرة أبي عن وقتادة موسى، 

بماربن مغقل عن رنادة الرازي؛ رزعة أبو وذالا 
أصحابمن أحال من مع مسقادة أعلم رما حنبل: بن أحمد وقال 

لمفكأئه ترجى؟ بن اض نمد له: قيل مالك. بن أنس مجن إلا ه الني 
•سماعا( تزه 

أصحابمن قادة يلي رلم يقول: أبي ممعت حاتم: أبي ابن قال 
فقال:هدا، أبيه قول على وءم«-ا سرجس(• بن اش وعبد أنا إلا ه الّ؛ي، 

m.الني عهد في صيا 5ان لأنه الطفل أبا يدكر رلم 
بنالنعمان ومات مقزز، بن النعمان يدرلث لم رقادة الترمذي: وقال 

عمر(.حلافة في ممرن 

ئلأبةأبي من ولا مجاهد من قادة نمغ رلم معين: بن يحيى قال  ٠٠
منولا الئحجي، إبراهيم من ولا جبتر، بن عيد ممن يمع ولم شيئا، 

'شلمه،بن محسان من ولا يسسار، بن منيمان من ولا اليسكري، منيمان 
بزذة(•أبي من سمع أعلم ولا الرحمن، عبد بن حميد من ولا 

٨٥، ٣٠٦رقم  ٦٨، ١٩٣رنم  ٥١الجنيد ابن مزالان ، ٤٨٥_  i/si/xمعين بن يحيى تاريخ انغلرت )١( 
،٥٢٦٣رنم  ٢٨٤، ٤٩٩•.  ٤٩٨٧م رن ٢٢٧ِ  rxMT، ٦٨٩رقم  ٣٦٢/١لأحمد العلل ، ٤٠٢رنم 

،٦٦١، ١٤١ i\xi/rوالتاريخ ١^٠^ ، ١٦١٢حديث،  ٤١٦/•، ٩٨٢حدين،  ٣١١/٣الترمدي سنن 
جامع، ٢٧٧، ٢٧٠/٥البلاء اعلأم ير مس OWIXTالكمال، تهلي_، ، ١٧٥. ١٦٨ص اورا,سل، 
.٣١٤-٣١٢التحميل 



الهجريالثاني القرن هي الفقهاء المسوون إلإ ٣٥٨

الحارثبن الله عمد من قتادة مع ي)لم حنبل: بن أحمد وقال 
أبوبينهما مجاهد من يمغ ولم عوف، منه سمع قديم لأئه نيئا الهاشمي 
له؛قيل محر• بن معيد إلي كب يقول؛ جبتر، بن معيد من ولا الخليل، 

وعروة؟ومالم فالقامم له: قيل منه. فتعوذ طاووس رآْ قال: فطاووس؟ 
منه(.يسمع لم قال؛ مغمل؟ بن الله فعبد له: قيل منهم« يمغ لم قال؛ 

منقتادة يسمغ رلم يقول: عيد مبن يحيى سمعت حلاد: ابن وقال 
يشار(.بن منلم 

أكري،النثقيس بن اليمان ن—من قتادة مع يرلم البخاري: وقال 
نهياث،(ببن تشير من ولا الجزمي، وهدم من سماعا له نعرف ولا 

منهم•يسمع لم رجلا ثلاثين عن )حدث داود؛ أبي عن الأبنزي، وقال 
رلمداود؛ أبي عن الاجري، وقال لا(• قال؛ ث—لمة؟ أبي من سمع قين؛ 

المنذر(.بن حضين من يسمع 

يصحولا المسيب، بن معيد من قتادة رممع البزديجي: الحاففل وقال 
جبيربن معيد عن ويحدث الرحمن، عبد بن نية أبي من ّماغ له 

عنيحدث من يسمع ولم قال؛ عروة. شمد وبين بينه ويدخل 
ولمحديثين، عنه روى وقد الزبير بن عروة من ولا الثيي، عن ءروْ 

مجاهد(.من يسمع 

يسمعلم محبه: قال يقول: أبي معت، زمأحمد: بن الق عبد قال  ٠٠
احلامرافع أبي وبين بينه ألحن أبي: قال تتا. شرافع أبي من قتادة 

والصن(راا■

.١٧•-  ١٦٩ص الراسل، ، ١٢٤١رنم ا/هأْ لأس العلل )١( 



٠٣٥٩ دقاته ئ ق،دْ . ٦

حدثناالأعلى، عبد حدئنا معاذ، بن حين حدثنا داود: أبو وقال 
قال:ه اش رمول أن هريرة، أبي عن رام، أبي عن قتادة، عن معيد، 

•إدن({رأا لة ذللث، فال ول، الرسمع فجاء محلحام، إلى أحدثم ذعي ءإذا 
أبيمن يمع لم رقتادة يقول: داود أبا سمعت اللولوي: علي أبو قال 

شيئا(.رام 

ردفقد الصائغ؛ رام أبي من مع قتادة أن الصحح قلق: 
لمقتادة بأل للحدث داود أبي إعلال حجر وابن الدهبي ال٠حاففلان 

رام•أبي من يخ 
حديثاالبخاري صحيح فمي منه؛ سمع بل رقلمق: الذهبي: قال 
»إلحديث،: هريرة أبي عن رام، أبا ممت، ّسقتادة، عن التئئي. ئاليمان 
عصبي{((رى.علتت زحمتي 

فيباني مالذي الحديث، في منه ماعه سستإ روقد الحاففل: وقال 
أباأن قتادة عن الئثمي نليمان رواية من الوحيد((، »كتاب في البخاري 

حدئه(رص.رافع 

هو:حجر وابن الذهبي إليه أشار الذي والحديث، 
ينمحمد ا حدثنغالب،، أبي بن محمد حدثني البخاري: قال 

رافعأبا أن قتادة، حدثنا يمول؛ أبي >معتإ معتمز، حدثنا ماعيل، إم

حديثالمفردو: والأدب في والبخاري ، ٠١٩٠حديث،  ٣٧٦١٥أتأ ني داود أبو احرحه )١( 
عروبة.أبي ابن هو وسيد اا/اب. الفتح الجزم: بصيغة صحيحهآ( 11في وءiلةه 

lAf/oالبلاء أعلام ّبر )٢( 
.١٢٣ْ/آآا. التعليق تغليق في: ونحوم ، ٣٢. \\/\r اuرى كح )٣( 



الهجرىالثاني المرن في الفقهاء ال4ءوإلذون لإ •٢٦

)رإليقول: . اش رسول سمعت يقول: عنه خهنه هريرة أبا سمع أنه حدثه، 
فهوغضبي، نتفت رحمتي إف الحالق: يحلق أف ل قثكتابا كتب اه 

ا.العزش((أ فوق عنده مكتوب، 
يصخلم )قتاله يقول: الققان يحيى سمعت، حلاد: بن بكر أبو قال و- 

معاذة(رأا.من سماعه 
يشترؤلبل بالمعاصرة يكتفي لا والبخاري الشيخين، عند عنها حديثه قالت،: 

ا.العدويةر معاذة من سجع قتادة بآن الكلاباذي ئضر أبو جزم وقد اللقي، 
ركانقال: الواسهلي، سنان بن أحمد حدثنا حاتم: أبي ابن قال ** 
هوويقول: سيئا، وقتادة الرهري ال إرسيرى لا الفكان سعيد بن يحيى 

•ءامو0(ر؛ا.الشيء سمعوا إذا كانوا حئاخل، قوم هزلأء ويقول: الريح، بمنزلة 

ه:تدل

الأئمة.من واحد غير به وضمه يالتيليس، مشهور قتادة 

سمعما قتادة حديث، أعرفط ركنت سحبة: عن القيالمي، داود أبو قال 
وحدثنامالك،، بن أنس حدثنا قال: مع ن ما حاء فإذا يهع، لم مما 

كانيسمع لم ما حاء ؤإذا مطرقا، وحدثنا ا، سعيدر وحدثنا الحز، 
قلأبة(لا'؛.أبو وقال حتير، بن محيي قال يقول: 

.٧٥٥٤حديث  oyr/^rالباري قح )١( 
Y) ) لأحمد العلل UYY^ راسل ، ٤٩٩•رقمJ٣١٣ص التحمل، جامع ، ١٧٤ا.

yy*/y.البخاري صحيح رحال، )٣( 
.0Til\ااترمن.ي علل شرح ، ٢٤٦والتعديل الجرح تقدمة )٤( 
المسب،(.بن )ممد ءتاريخهء! في ذرية وأبي ءالعللء في أحمد عند )٥( 
أبيض والتاريخ العرنة ، ٥٠٦٨رنم  ٦٤٦٣لأحمد العلل معد ابن طقات )٦( 

\ا\-0والدمشقي زرعة 



١٣٦ w دغانة بئر فئاذه - ٦

فمإلى أنظر )كنت يقول: شعبة سمعت مهدي: بن الرحمن عبد قال 
يقن:لم ؤإذا عليه، قوممته ه بعنمق وحدسا({، للحدث: قال فإذا قتادة، 

قال:هؤ النبي عن ماللئؤ، بن أنس عن حدثنا ؤإثه ■ به أعن لم ، وحدتنا(( 
أوقمهأن يكرهتؤ الصلاة((، ئمام من الصم، وئه نفإل ؤثموعكم وسووا 
ءليه(رآ/أوقمه فلم علي، فيفيه عليه، 

اثمقيه:

الصحابة،وأقوال للئنة، حاففu كان الجلة، الكبار الفقهاء أحد قتادة 
الفقهأبواب في حدأ كثيرة آراء ه ولبالحق، والالتزام التحري شديد 

أبيوابن الرزاق، عد الإمامان منها التلقب الكثير لنا حففل وقد المختلفة، 
فيمنها صالحأ هئرفا البخاري الإمام نثر كيلك ))مصنفيهما((، في شيبة 
وصحيحه((.أبواب تراجم 
منأفقة هزلأء من أز رلم يقول: معمر كان عنينة: بن نقيان قال  ٠٠

وقتادة(رآا.وحماد، الزهري، 

وقتادة،اي، وحقالحكم، أقثوا: رالدين المدفئ: بن علي ال ون
أمم4هم(ص.عندي والزهري والزهري، 

•سنة( ثلاثين مند برأيي أفتيعت، )ما يقول: قتادة سممت، عوانة: أبو قال 
الإرشادفي وبنحو، والتعديل؛/•vr، الجرح ، ١٧•_  ١٦٩، ١٦١ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 

داود،وأبو والشيخان، احمد، أحرجه صفوفكم، أأسؤوا وحديث ، ١٣٨حديث ، AU/lTللخلنلي 
ماجه•وابن اني، والن

منان.تول من لكنه  ٤٢ص والتعديل، الجرح تقدمة في ومثله  lWIZvوالتعديل الجرح )٢( 
AIMT i_\.والتاريخ المرفه )٣( 
فيومو آ/همم، الحلية آ*ا، حديث \/'ت الدارس ّن •)،، ٢١رنم  nrfrلأحمد العلل )٤( 

سنة(.عشرين رمنل فيه: لكن والتعدل الجرح 



الهجريالثاني الترن فى النتهاء ىرذرن 14اللمي ٢٦٢

قتاله)>اسالتا محال: هلال، أبو حدينا الوارث: عبد بن المحمي عبد وقال 
مندبرأيي قلث ا مقال: برأيلئح، ثن فقالث: أدرى، لا فقال الإ، معن 

سة(رآا.ين حمابن قال: يومثد؟ هو كم ابى فقلث: محة. أربعين 
وكثرةالشريفة، الأزيار والتزامه ه، تحريعلى يدل فهدا قلت،: 
لها.محفوظه 

فقهه:من ثذور 

لمفإن وصوئه، أعضاء من شيئا ني )مى قال: قتادة عن مغمر، ن ع- 
والصلاةالوضوء أعاذ حم، قد كان ؤإن ترك، الذي فليغسل وصووه يجم، 

فىهمك("<.

قالبمصله، تتوضأ لا لحمه تاكل لا )ما قال: قتادة عن معمر، عن و- 
يتوضأأن دوانم، المن لحمه أكل فيما يختلف أحدأ أسمع ولم قتادة: 

.٠٣١منه(ويثرب بفضله 
يسلفانه يها؛ع؛ فلم الإنان رعم، )إذا قال: قتادة عن معمر، ن ع- 

قدعمر فال مال؛ ؤإل فلثمن جوفه، ندخل أن حاف، ؤإف ويملي، منحنه 
دما(ا؛؛.ينمن، وجرحه صلى 
المنع؟حي، مثل الإنسان من يخرج الدود )في قتادة: عن معمر، ن ع- 
ا.وضوء(ل منه عليه ليس قال: 

.YA"/Tوالتاريخ المعرفة ما/هآآ، سعد ابن طبقات )١( 
.١١٧حدث الرزاق: محي مصنف )٢( 

.٣٧٢حديث الرزاق: محي مصف )٣( 

يجرى.أي )يثب(: ومض . ٥٧٤حاّيث السابق: الممدر )٤( 
.٦٢٩حديث المابق: الصا.ر )٥( 



٣٦٣ؤؤدعانة س قئادة - ٦

فلمصلاة، وقت في القهر المرام رأت )إذا قال: قتادة عن ضر، عن -
دةضها(را/الصلاة، _، هلئعد وقتها؛ يذم، حتى تغتسل 

وهىالعصر بعد حاصت، رإذا قالا: وقتادة حماد عن معمر، ن ع- 
وهصت(رى.صانمهأفءلرُت، 

كانإل قال: دم؛ اليصسه الثوب رفي ال: ققتادة عن معمر، ن ع- 
موصعيقول: وكان ال: قينصرف، لم قليلا كان ؤإن انصزد<، ا فاحش

فاجش(ر'ا؛.الدرهم 
أوقيام، في، قعد أو ود، قعفي، قام رإف قال: ادة قتم، معمر، ن، ع- 
اءالهو(ر مجدني، مجد منم؛ 
نلبموت نم تمر، في أياما بمطر رجل رفي قادة؛ عن مغتر، ن ع- 

مسكين(رْزيوم كل عن عنه يقغم ءالا؛ بميم؟ أن 
قافيؤله، يدك فى، فمات، صيدأ رميث رإف قال: قتادة ص معمر، يا ع- 

ئ1قاله(زآا.فلا يدك في، فمات تستبقيه أن وأردت، أحدثه 
وماوالنطيحه، والمتردنه، رالموقودة، لي،: قال قتادة، ءرإ معمر، ن، ع- 

قوائمها؛من، قائمه أو ظرفخ، وعينها ذمحها إذا قال: منها؛ الئبغ أكل 
بأكلها(أَاا•بأّر، فلا 

.١٢٨٨حديث الرزاق؛ عبد مصنفا را( 
0آآا.حديث _: LJ|الصدر )٢( 

.١٤٦٧، ١٤٠٦حديث _: UIالمدر )٣( 

.٣٤٩٧حديث ابق: الالمدر )٤( 

.٧١٥٠حديث السابق: المدر )ه( 

.٨٠٢٩حديث، ،^،: ٧١المدر )٦( 

.٨٦٣٥حديث، .^،: ٧١المدر )٧( 



١لهجرىالثاني الترن في الفقهاء ايحوشن لمي ٣٦٤

دخلتمإذا الكتاب أهل على اليم )الئقال: قتادة، عن مغقر، ن ع- 
م\؛أرا؛.]طه: ه ؤوأل1للإءفيعي(أضألثدئ بيوتهم: عليهم 
ماي، المجومطعام بأكل بأش )لا ال؛ ققتادة، عن معمر، ن ع- 
.٢٢١وأشباض(الجتن يعني؛ ذبيحته؛ حلا 

زوجها،بها مسى عدتها، في نكحت امرأة رفي قتادة: عن معقر، ن ع- 
بقيةتقضي ثم حمالها، تضغ حتى وتعتد بينهما، يفرق قال: منه؟ وحملتا 

الأول(ر"ا'؛.من عدتها 

قلالصداق إليها محتاق امرأة، تزوج رحل رفي قتادة: عن منغر، ن ع- 
قال:حريق؟ ال٠تاغ فأصاب بها، ندخل أن قل طلقها نم بها، ندخل أن 

٠٢أءهلاها(ر ما نصم، عليه ترد صامته، هي 
ا.ر أشهر( ثلاثة المنثحاصة )تعتد قال: قتادة عن معمر، عن -

نوىإل قال: حرة؟ أتت لامرأته: قال رحل )في قتادة: عن معمر، ن ع- 
طلأق(را■؛.فهو طلاقا، 

زحأو تطاليقة، يالث، طالي أنت قال؛ )إن قال: قتادة عن معمر، ن ع- 
واحدة(ر٧ا.فهي تهلليقة، ندس أو تهلليقة، خمس أو تعلليقة، 

,٩٨٤١حديث الرزاق؛ عبد مصنف )١( 
٠١٠١٥٥حديث الماس: المصدر )٢( 
.١٠٥٥٢حديث المابق: المصدر )٣( 

٠١٠٨٨٨حديث المابق: المصدر )٤( 

٠١١١٢٩حديث المابق: المصدر )٥( 
٠١١١٩٩حديث اواس؛ المصدر )٦( 

٠١١٢٥١حديث المابق: المصدر )٧( 



٣٦٥ؤ دغانة بى فثاذة - ٦

قال:كأمه؟ حرام عليه امرأثه قال؛ رحل )في قتادة: عن معمر، عن -
سمظها%•

إوٍلالة أنت لامرأته: الرجل قال )إذا قال: قادة عن ضر، ن ع. 
أثأ،لم قالت: ؤإل واحدة، طاقت ئت،، ثقد قالت،: إل قال: شئت، 

٢•ر بشي؛( فليس 
وحتلم(رم.حتى الصبي بيع نجوز رلأ قالا: وقادة الزهري عن ضر، ن ع- 
قال:عجز؟ ثم مكة إلى يمشي أن ندر رفيمن قادة: عن ضر، ن ع- 

بدنة(ر؛ا•ؤيهدي نركب، 

آحر،إلك، رجل مع بهديو بعث، رجل )قمح، ادة: قعن ضر، ن ع- 
الذيلورثة فهي قال: له؟ أسيتا يي لليصل أن قبل الئهدي فهلك، 

جري(رْ؛.أو وصئ إر يدفعها أن إلا أهداها، 

أوظفرك،إصبعلئ،، لعبده: الرجل قال رإذا قال: قادة عن ضر، ن ع- 
ا.كله(أ عتق حر؛ منلث، عضو أو 

وقالبقرة. مئتا البقر من )الديه قالا؛ وقادة الزهري عن ضر، ن ع- 
فصاعدأ(رى.الثنية موحد قادة؛ 

.١١٣٨٩>lJ_، الرزاق،! عبئ مصف، )١( 

.١٢٠٠٤حدث الممدر )٢( 

.١٥٣٢٧حديث _: Ulالمدر )٣( 

١١٠٨٧٨الصاورانض:حلث )٤( 

الوكيل.والجري؛ . ١٦٤٤١حديثؤ السابق: المصدر )٥( 
.١٦٧١١حديثؤ السابق: الصدر )٦( 

الثالثة.السنة في يحل ما البقر: من والثنية  ١١٧٢٤١حديثؤ السّابق: ر المصل. )٧( 



الهجريالثاني القرن غي الفقهاء المحديؤن لمي ٢٦٦

فماالدية، نضف اّثؤصاك إذا الأدن )فى قال: قتادة عن معمر، ن ع- 
المعيفر ؤإذا قتادة: قال والقرءلاس. يقدر ذللث،، اب فبحمنها ئطع 

الإبل(رأا.من عثر بخمسة بكر أبو فيها وقضى قال: ديتها، فنصف، 

الرجلينوفي كاملة، الديه اليدين )في قال: قتادة عن معمر، ن ع- 
كاملة(رى.الدية 

يقتلقال: غغدأ؟ رجلا قتلا وضي رجل رفي قتادة: عن معمر، ن ع- 
خءلأ(ام.الصئ عند إف الصئ، أهل على الد;ث وتكون القاتل، 

ئقامقتل: ثم حمرأ، وثرب نزق، رجل رفي قتادة؛ عن معمر، ن ع- 
يقتل(ر؛ا.ثم الحدود، عليه 

الثانيةمرق فإن يده، قطعت، المارق ترق رإذا قال: قتادة عن معمر، ن ع- 
رجاله(رْ'.مملمتؤ الرابعة مرق قاف يده، ههلمت، الثالئة مرق فإن رجله، ههلُتا 

للإخوةيكون الدي الثلث، رفي قالا: وقتادة الزهري عن معمر، ن ع- 
ءليه(رآا.والناس معمر: قال والأنثى. الدكر مواء، فيه هم الأم من 

امملم:نثره 

القرآنفيه يدرس مجلس ل وكان غزيرأ، علما الناس في قتادة بث 

.١٧٣٩٧حديث ارزاق! محي مصف )١( 
.١٧٦٨٥حدث السابق: المدر )٢( 

٠١٨١٢٦حديث ؛u_! المدر )٣( 

.١٨٢٢٤حديث ابق: الالمدر )٤( 

.١٨٧٧٢حديث السابق: المصدر )٥( 
.١٩٠٠٧حديث ابق: انالممدر )٦( 



٣٦٧ح دعانة بى فثادة - ٦

ألونهويفيحدسمم، بيته في يأتونه وكانوا الشريفة، والئئة العظيم، 
حديثه.وقئدوا بعضهم عنه كشكا ولرثما ويفمههم، بمحهم 

٢.ر رمضان( فى القرأن يدرس قتادة )شهدت غوانة: أبو قال  ٠٠

عنإبراهيم، بن الرحمن همد حيلتي الدمشقي؛ وزعة أبو وقال 
ثمانيفاقام بعده، قتادة جلس الخن، مات رلما قال: حنبل بن أحمد 

واود0حلس ثم مهلر، بعدم حلس ثم ومئة، عثرة ثمان ستة فمات مسنين، 
غزوبة(رى.أبي بن معيد 

نجلسركنا قال: - الد.نئوائي هشام - أبي ثني حو هشام: بن معاذ وقال 
'أا.بعص(؛'على بحصنا أحد ئهص فإذا فيحيينا، قتادة إلى 

ركتبقال: أبيه عن حرير، بن وهب حدثنا المدلإ،: بن علي وقال 
فقال:فاتيته، إلي، اكتب ثم حديث، عن قتادة ضل أف حكيم بن يعلى إلي 
بها،ائتني ثم عليلث،، يملي حديثي أحذ فقد عروبة، أبي بن عيد صائت 

حرفين(ر؛ا.إلا منها غئر فما قتادة، يه جئت ثم علي، فاملاها معيدأ فأتيث 
زميلفكان قتادة، عند زميل له منهم رجل كد يجيء ركان علئ: قال 

ا.عامر( بن عمرو أبا الد.نتوائي هشام وزميل مْلرأ، معيد 
حدثناحنبل، بن أحمد بن صالح ا حدثنحاتم: أبي ابن قال  ٠٠

بنحماد حدثنا قال: مهدي بن الرحمن عبد م—معت، المدينى، بن علي 

• WT'/oالشلأء ميراعلأم )١( 
الوراق.ظهمان ابن هو ومظر  ٤٥١الدمثقي زرعة أبي تاريخ )٢( 
ا/بما■؛.الدعثئي زرعة أبي تاريخ )٣( 
.٨٩/٢والتارخ المعرفة )٤( 
والتاريخالمعرفة )٥( 



الهجرى١^؛؟( القرن قي الفقهاء المحوثؤن م  ٣٦٨

فلمشيء عن رحن وماله قلأبة، أبا رسمحت قال: مثية أبي عن ريي، 
قال:فلأنا؟ أسألت قال: لا، قال: فلأنا؟ أسأل أسأل؛، من فقال: سيئا، فيه أولإأ 
قاده(راا.سل؛ نعم، قال: قتادة؟ أسألت قال: لا، 

)قالواقال: هلال، أبو حدثنا القوذكتي: سلمة أبو إّماعيل بن موسى قال 
اللهليفجأحبرك وقد نكشن، أن تمنعلث، وما قال: منالث،؟ مغ ن ما نكشنا لقتادة: 
آه[(رآا.]د: ب ولأدذّى رث، لابمل ؤ،كثّ_، عند علمها ؤ3ال يكشب،؛ أنه الخبير 

الكتاب،وقع مع مفإذا الكتابة، نكرم قتادة )كان قال: الأوزاعي عن 
٠ا يهده والتمسه ، أئكره 

شيثآ(ر؛ا.عئي نكشن، لا لي؛ يقول قتادة )كان غوانة: أبو قال عمان: وقال 
قتادةكان فقد ثل، الحفعلى تلامذته حفس بدلك، تريد لعئه قلت،: 

الأول.الخبر مع ذللث، لينفق مهللقا؛ الكتابة يكره أنه لا عليه، معلبوعا 
الذيالماء في يده فأذحل نسي رحل )في قتادة: عن ضر، عن  ٠٠
به(رويغتسل صغ، ما بسف قال؛ الهما؟ نعأن قبل حلبا وهو فيه يغتسل 

سمعثم ركعة، المكتوبة من صلى رحل )في قتادة؛ عن ضر، وعن 
حماعة،في معه فيملي الإمام يأتي نم أحرى، إليها يصلن قال؛ الإقامة؟ 

.معهم( ذحل المجد في كان ؤإف 

وسللأ/جم.الجرح )١( 
A-rص العلم، تقييد ¥/-مآ، سعد ابن طتات )٢( 
.٤٥٤^، u\/\\r الدارس ض )٣( 
شرحءاللالرءذىآ/؛لإ.)٤( 
٠٣٠٦حديث الرزاق؛ عد مصنف )٥( 
.١٩٧٦حديث الماس: المدر )٦( 



٠٣٦٩ يعانه بى منادم - ٦

أمقل يرفع أيديه لقوم ينهض اوبل )في قتادة؛ عن ضر، وعن 
ءاليه(راا.ذلك أهون يقلن قال: زكسيه؟ 

صبتافترى يصلي )الرجل؛ قلت؛ الته مقال: قتادة، عن معمر، وعن 
مارقافترى قلت: نعم. قال: أينصري،؟ فيها؛ يسقهل أن تتخوف بئر على 
ا.ل ينصرف( قال: بغلته؟ يأحذ أن يريد 

حتىصلاته، أول في سجدة نسي رجل )في قتادة: عن مغمر، وعن 
بعدذكرها ؤإذا احدأ، سحؤ دثرها إذا قال: أربحا؟ أو ركعامت، ئلأُث، صلى 

•سجدادت،(رٌأا ^^، ومجد ركوعه في مفتى يركع، ما 
صلاته؟في يآحديث، قوما أم رحل رفي وقتادة: الخن عن ضر، وعن 

صلأتهم(ر؛؛.من تقي ما بهم بملي رجلا' يقدم قالا: 
فخشيمحلتي، عنده كان رجل عن رمئل قال: قتادة، عن معمر، وعن 

يآاكله(رفقال: بتهم؟ فرماه ينفلت، أن 
له،صقرأ يحلم كان رجل عن قتادة يسالا رجلا رسمعت، معمر: وقال 

قال:الرجل،؟ ومقمغ حوله، فانشش ءلائرأ رأى حوله، يحوم هو فبينما 
هو(ص.نر1ه لم لأنه ذكاته، تدرك أن 1لأ لا 

صبها يدحل لم ئم امرأْ، تزوج رجل )في قتادة؛ عن ضر، وعن 

,٢٩٦٣حديث الرزاق؛ عيد مصنف )١( 

fT(tAالفتح بمعناه؛ البخاري وعلقه ، ٣٢٩١حديث مصنفه: في الرزاق عبد أحرجه )٢( 
,٣٠٢٦حديث الرزاق: عبد مصنف )٣( 
.٣٦٧١حديث اس: الالمصدر )٤( 

.٨٤٨٠حديث السابق: المصدر )ه( 

,٨٥٠٦حديث المايق: المزور )٦( 



الهجريالثاني الترن فى الععدزمن 0  ٣٧,

التيأم هي إذا فبها، ولحد أحرى، رأة امفتزوج أحرى، أرصا دهن، 
ا.أددأ(ر منهما واحدة له تجد ولا وبينهما، بينه بمرق قال؛ تزوج؟ 

اثناس:وأيام واتشمووالأنساب باثعرثت عإ٠ه 

)كانعروبة: أبي بن سعيد قال قال: ثابت، بن علي حدثنا أحمد: قال 
ا.بيتين(ر أو شعر بيت بعده فينشد بالحديث، حدثني ربما قتادة 

رماقال: معمر عتيدة أبي الإمام عن التوزي، محمد بن اف عد وروى 
نسألهقتادة، باب، على ينيخ أمية، بني ناحية من راكبا أيام كز ش ئمقد ثئا 
٠.الناس(ر أجمع قتادة وكان شعر، أو يشب؛ أو حم عن 

-الماجلي ئزيب بن اه عد بن الرحنن عد عن ينئي، ابن وروى 
سلامبن محمد عن الأصخت، عئه عن - الأسي أحي ابن 

الرجلانكان رلقد قال: المنقعي المالالئ، عبد بن عامر عن الجقاحتي، 
باله،قتادة إلى راكبا قثرسلأن شعر، بيت في يختلفان مروان بني من 

فقالمروان، بتي من الخلفاء بعض عند من رحل عليه قدم ولقد قال: 
بنصييعة بن حخدر قتلهما ال: فقوعامرأ؟ عمرأ قتل قس لقتادة: 

قتلهماأحن، فمال: إليه عاد ثم بها، ئثحص قال: ثعلبة، بن قيس 
بالئنانهذا قظحن اعتوراة، فقال: جميعا؟ قتلهما كيف ولكز حخدر، 

بيتهما(أ؛ا.فعادى بالزج، وهدا 

.١٠٥٢٣حديث الرزاق: عيد مصنف )١( 
.٥٣٧٢رقم  r^Mrلأحمد العلل )٢( 
.الأعيان؛/٥٨وفيات الأدباء سجم )٣( 
فغاذىالرمح. امفل في التي الحليدْ الزج؛ الرمح• نْتل نان: التلأا/*ا. الأدباء معجم رة( 

الأحر•انر ض أحدعما بممغ وتابع، والى سنهما؛ 



٠٣٧١ دعاته تى فتاذه - ٦

والغريب،العربية، في أ رأس— أيضا — قتادة كان )وقد الدهبي؛ قال 
منقادة كان الغلاء: بن غئرو أبو فيه قال حتى وأسابها؛ العرب، وأيام 

الاس(را/أ'نتبِ

عيه:طذوت4م؛ى 

بعدهمومن وتلاميده أثياحه عليه أنني حليل، ثقة كبير، إمام قادة 
ندلينه*عليه عيب وقد الإسلام، أتمه من 

مئلالث،(رآ،.حلق اه أل أظن كنث )ما المسيب: بن معيد قال،  ٠٠
فنسمعتميم أن قادة ننتظر ركنا قال(؛ زيد، بن حقاي حدثنا هيبة: وقال، 

ءاليه(ر''أا.حزن ما أحل على حزن أيوب رأيت فما بوامهل، فمامت، منه، 

بن،عمرو مثل أر رلم مة؛ ن لي، قالي، مهدي؛ بن، الرحمن همد وقال 
الثبم،(ر،ا.ض يحني: قادة؛ ولا الخكم ولا دينار 

العلم(رْ؛.فارض قادة ركان الوزاق: قنطر وقال، 
عندكمأ'ءالب أقادة للزهري: رقيد قال،: منقر عن الرزاق، همد وووى 

يسر(رُ"ا.شيء إلا مكحول، عند كان ما قادة، بل لا، قال،: فخحول،؟ أم 

ئ،ْ؛.الإسلام تاريخ ، ٢٧٨-  ٢٧٧:،/الشلأء أعلام سر )١( 
.٣٣٨ص السالخالمء، سرة طزلأ، مز رآ( 
.١٨٧_ ١٨٦/٧الكبير التاريخ )٣( 
.١٤٧، ١٣٩ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
STifyالحلية )٥( 

العرس، ١٨٦/٧الكبير التاريخ ، ٢٣٤٧رنم  T'i/yلأحمد العلل \/'س ذ ابن طبقات )٦( 
.١٣٤/٧والتعديل الجرح اإس الدمشقي زرعة أبي تاريخ ، ٢٧٨؟/والتاريخ 



الهجريالثاني الترن غي النتهاء المعوتؤن ٠  ٣٧٢

الثوريسقياو )حدشث قال: ثعية عن العليالؤ،، داود أبو روى  ٠٠
فقالأَخن«، . اليئ )رأل عئاس: ابن عن حشان، أبي عن قتادة بحيث 
قادة؟إ(ص.مثل الدنيا في و5ان مفياو: 

٢.الناس(ر حديث فاتركوا حديث، في قتادة د5ر رإذا هثنم: وقال 
قلثقال: ^،، عخروبن ا حينمأبي، حدسي حاتم: أبي ابن وقال 

منأحفك قتادة فقال: حدت؟ في القويل حمتد مهدي: بن الرحمن لعبد 
ا.مهدي(ر ابى ضيق يقول؛ أبي فمعث حميد. مثل ين حم

ا.الحديثا(ل في حجة مأمونا، نقه، ركان معد: ابن وقال 
ثقة(رْ؛.رقتادة قال: أنه معين بن يحيى عن منصور، بن إسحاق وعن 

حنبل،بن أحمد معت رم يقول؛ أبئر ممعن حاتم؛ أبئر ابن، وقال 
ومعرفتهوفقهه علمه من شر فجعل ذ5رْ، في فاك ادة، قتودم 

القرآن،ير بتفعالم يقول: وححل ذلك،، وغير ير والتغبالاحتلأف، 
نتقدمه،مر' تجد قتما قال: ٠ الفقه، ٠ يالحمفل صفه ْ ه العالماء، حتلاف اه 

فالز(لأا.ال٠ثل أئا

الحس—ن،بن حمويه بن محمد حدثنا _: أيضا — حاتم أبي ابن وقال 
قتادةركان يقول: حنبل، بن أحمد محت سقال: ٠لالتا، أبا سمحمت، قال: 

(٣١(

(٤)/

.٧٥تقدمن ، STihواكديل الجرح ، ٥٠٦٩رنم  ٢٤٣- ؛T/r Tلأحمد العلل )١( 
.١٠٩١ت  ٢٦٧شامن لابن الثقات أساء تاريخ )٢( 
والتعديلالجرح )٣( 
سعدابن طقات )٤( 

والتعديلالجرح )٠( 
.U١٣٠/؛r\_والتعديل الجرح )٦( 



٠٣٧٣ دعانة ئ قاده ٠ ٦

منةجابر صحيفه عليه وهرئ حفظه، إلا شيئا يمع لا البصرة، أهل أحفظ 
حفظهإلى يحتاجون وأيوب، التتمي ليمان سوكان فحفظها، واحدة 

الغالماء(راا.من وكان يسألونه، 

ا.دقة(ر تابعي، )بصري، العجفيي; اش عبد بن أحمد وقال 

الحففلفي وحده نسيج العالم، باؤغ قتادْ )كان حاتم: أبي ابن وقال 
أحد(ل"اا.كبير يتقدمه لا زمانه، في 

منوكان والفقه، بالقرأن الناس عالماع من ركان حنان: ابن قال  ٠٠
زمانه(أ؛؛.أهل حمامحل 

وحفظهوتوثيقه جلالته على )وأجمعوا بقوله: عليه النووي وأثنى 
وفضاوه(رْا.ؤإتقانه 

ئدوةالعصر )حافظ ير((: ررالفي فقال عليه، الثناء الدهبي وأظاب، 
فيالمثل به يفرب، وممن العلم، أدعية من وكان والمحدثين... المفترين 

الحففل(.قوة 

قاله— بالمدر ورمي مدلس، لكنه نمتح، ثقة )حافظ ))المسنان((: في وقال 
قال:إذا سئما لا الهلممحاح، أصحاب، به فاحتم هدا ومم — معين بن يحيى 

حدثنا(لأا.

.١٣٥- \ ri/vوانمويل الجرح )١( 
٠٣٨٩صن الثقات، تاريخ )٢( 
٠١٢٧ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
.١٥٤ص الأمار، عياء ثامر وانظر: 0اس الثقات )٤( 
.0U/Tواللغات الأسماء تهازب رْ( 
.TAolYالاعتدال مزان ، ٢٧•ِ ه/أ'ا-أ النلأء، أعلام سر )٦( 



الهجريالثاني الترن غي الفتها، المعدتؤن ٠  ٣٧٤

النحات،والمحفاظ الإعلام، الأئمة )أحد الخننلإ: رجب ابن وقال 
والإ!قان(راا.الحفظ في المنتهى ؤإليه حديثهم، صحة على الخص 

ست،(.رثقة ))التقريب((: فى الحافظ وقال 

الأسانأحد سليللآا، )التابعتي اري((: ان))هدي في وقال 
ربماكان ه أنإلا الحفظ، في المثل به يفنزب كان المشهورين، 

ش(رم.

اتسعنميات:حباره أس 

أبواه:

•؛ ر الأعراب مولدات من نزيه وأمه بالبادية، ولد أعرابتآ أبوه كان 

\لاقئل\ب:اسه 
•وجههرْا صك الذي الرجل قصة في القضاة((، ))أحبار في ذ5ر0 وزد 

أكمه:قتادة ولد 

ا.أ له ترحموا الذين الأئمة من حماعة ذللئ، إلى أثار 

.٤٤)/•الترمذي علل نرح )١( 
تحريف.)الخليلي(، الساري! هدي ني )٢( 
.٤٣٦ص اري، الهدى )، YT-ZYالتهزد_إ تقريب، )٣( 
(ا)/ه.الأداء معجم ، ٤٦٢ص المعارف،، )٤( 
.٣٣١ص وثماتالهء، ءسيرته فقرة: من مز )٥( 

أعلامسير ، ؛/٥٨الأعيان وفيات الأدباء معجم ، ١٠٤ص الأمصار، عالماء اهير مث)٦( 
.YU«/oالشلأء 



w٢٧٥ دغائه ئ فتاذ، -

وعموه:ووفاته عوثده 

موللْ:

بهوجرم تين• ّنة قتادة ولد وحلمة؛ معين، بن يحيى قال 
الذميرُ
وستيزرم•إحدى سة ولد منجويه: وابن علي، بن عمرو وقال 

وفاته:

حثاط■،بن وحليقة معين، وابن ئحيم، وأبو زيد، بن حماد ال ق— 
عدي،بن والهيثم المديني، وابن إسماعيل، بن وموسى بشير، بن وسمد 

ا.ومثآل عثرة سع سة مات واحد: وغير 

منأكثر في والدهي حلكان، وابن حثان، وابن ئنمة، ابن أرحه وفيها 
وغيرهم•الجزري، وابن كثير، وابن كتاب،، 

ومئةر؛ا.عثرة ثماني مة قادة توفي علية؛ بن إسماعيل قال و— 

عمره:

سعأو ست ابن وهو الطاعون في بواسعل )نومي حاتم؛ أبو ال ق— 
٠سنن( يع بالحمن مومحا بعد ن، وخم

.TU</aالشلأء أملام سر ، ٢٣٢ص حلينة، تاريخ ، ٦٧ص وونياتهم، العلماء مولد تاريخ )١( 
٠٥١٧/٢٣الكمال تهالبمّا ه١، ٠/٢لم مصحيح رجال ، ٦٢٠/٢البخاري صحيح رجال )٢( 
الكبيرالتاريخ ، ٢١٣ص حليفة، ءلبقا>ت، ، ٣٤٨ص حليفة، تاريخ ي/امأ، عد مابن ءلقا'ت، )٣( 

Ar'/rالبخاري صحيح رجال  iiiwlrوالتاريخ المرنة ي/آعا، 
الكمالي/امأ،سماوبه سعد اين طغان،)٤( 

.WTlwوالتعديل الجرح )ه( 



الهجريالثاني القرن غي الفقهاء المويؤن م  ٣٧٦

سة(أأ؛.وحمون مع وله )مات الدهبي: وقال 
ماتمنجوئه: وابن حئان، وابن المدسئ، وابن علي، بن عئرو قال و- 

ا.نةر ا،وخمسين ست ابن وهو ومئة، عشرة ميع منة 
مولدهستي في الخلاف إلى ومردهم—ا متقاربان، القولان قلت: 

ووفاته.

يومنة موحمون حس له ركان أحمال: قال ثالث: قول عمره في و— 
.ات(سم.

اطم.واه الخراب، إلى أدنى الأول والنول 
تعالى.الق رحمه بوامط. وفاته وكانت 

٠١١٢صن ووفياتهم، العلماء مولد تادّيح وانظر؛ ، ١٢٤٨التدكرة ، ٤٠٥الإسلام تاريخ )١( 
صحيحرحال ، ١٥٤ص ار، الأممعياء امر ومث0اص الخنان  MVvالكسر الخاييخ )٢( 

م/باه.الكمال تهال؛ب آ/>ها، لم مصحيح رجال  clY'/Yالخاري 
\.ro/Vواكديل الجرح )٣( 



٠٣٧٧ دغانة تذ قادة - ٦

ترجمتم:مصائر 

الأعلام،ارفهرس انظر؛ الرزاق؛ عد مصف -  ١٩٠٩حدين، ، ٢٧•-  ٢٦٤الطيالي ند ع
موالان، ٤٨٥—  iAifXالدوري برواية هممن بن يحيى تاؤيخ —  ٢٢٩/٧معل ابن محلقات 

طقاتع؛*ا، ، ٢٣٢حالفة تاييخ ، ٦٨٣، ٤٠٢، ٣١٩، ٣٠٦: ١٩٣رقم معين: لابن الجند ابن 
،٣٢١٤•٢،  ١١٩٢، ١٧٧، ١٧٣، ١٧•، ١٣٠، ١٣٤، ١٣١، ١٣•، ١٢٨/٣، ٧٤/١احمد مد ، ٢١٣حلمة 

راننله: لالعلل ، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٦•، ٢٥٦، ٢٠١، ٢٥•، ٢٤٠، ٢٢٣، ٢٢٢
،١٧٨٧، ١١٦٨، ١١٢٩، ٩٩٧، ٩٤٨، ٨٨١، ٧٩٥، ٦٤٠٤•١، حديث الدارس: منن الأعلأمء، ءنهرص 

،٨٢٧ت  ١٨٧. \ A0/Wالعير التاريخ ، ٣٤٧٢، ٣٣٥٢، ٣٣٤٤، ٣٣٤٢، ٣٢٦١، ٣١٤١، ٣٠٨١
الم:مصحيح الباري، فتح انظر البخاري: صحيح آ/هآ، ، ٤٣٧الأوصمحل التاريخ 
i،J_l الثماتتاريخ ، ٢٨٧•، ٢٨٠٦، ٢٦٩•، ٢٣٣٨، ٢٠٧٩، ١٢٥٣، ٣٩٩والأحاديث،: ، ٢٢، ٢١
،٢٨٦، ٢٠٢حدبن، داود: ابي منن ، ١٣٥٣، ٨٤٤حدين، عاجه: ابن سن ، ١٣٨•^ ٨٩للعجالي 

٥٠٩٣، ٥٠٩٢، ٤٤٧٩، ٤٠١•، ٣٩٥•، ٣٩٤٩، ٢٩٩٣، ٢٢٠٤، ١٥١٩، ١٤٦٥، ٧٨٧، ٧٨•، ٧٠٣، ٣٢٨،

،٦٤٢، ٦٤•، ٦٢١، ٢٣٣والتاريخ ١^٧ ، ٦٢٥، ٥٨٨، ٤٦٢فتية لابن اJعارذ، ، ٥١٩•
٦٣٣، ٣٦٩ i.T-y، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٢.  ٢٧٧، ٢٥٧، ١٦٥، ١٥١، ١٤٨، ١٤٤، ١٤١، ١٢٤، ٨٩، ٧٧ا/مه، 

وفهرسوانظر ، ٤٦٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٠٩•٣، ، ١٧/٣، •٢٨، ٧٧٦، ٦٦١، ٦٤٧، ٦٣٤ -

،١٧٨٨، ١٧٧٢، ١٥٠٤، ١٣١٢، ١١٧٨، ١٠٨٢، ٨١٥، ٢٥١، ١٤•حديث الترمذي: منن الأعلأمء، 
••٤،، ٣٠١••٣، ، ١٥١الدمشقي نرض أبي تاريخ ، ٧٤٨/٥بالمن اسمحق العلل ، ٣١٥٧، ٢٧٢٩

،٣٩لبحثل وامط تاريخ ، ٧٢١، ٦٧•، ٦٦٩، ٦١٤، ٦١٣، ٥٤•، ٥٣٣، ٥٠١، ٤٨٢، ٤٦٩، ٤٥٦، ٤٥١
القضاة:احبار ، ٣٢/٧، ١٤٧، ١٠١، ٥٩/٦، ١٧٩، ٦٤/٢المائي منن ، ١٤٢، ١٣•، ١٢٩، ١٢٨، ١٠٥•٥، 

،٦٤٣المذيل ذيل س المنتخب الأعلأمء، ءفهرص انظر الطبري: تانيخ الأعلام!، 1فهرس انفلر 
،١٢٩، ١٢٧، ٧٥، ٤٢، ٣٤والتعديل الجرح تقدمة ، ١٧٨، ١٥٩، ١٣١داود أبي لابن الماحق 

ت ١٣٥.  ١٣٣/٧والتعديل الجرح ، ٢٤٦، ٢٤•، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٤، ١٧٥، ٦٧•، ١٦٩، ١١٦، ١١١، ١٤٧
لهالثقات ، ٧٠٢ت  ١٥٤حبان لابن الأمصار عياء مثامير ، ٢٢١ت ١٧ه-  ١٦٨المراسيل ، ٧٥٦

الملماءمولد تاريخ ، ١٩٨٤ت  ٢٩٢.  ٢٩١؛/الحاكم احمد لأبي والكنى الأمامي ، ٣٢٢-  ٣٢١/٥
ثامنلابن الثقات أمماء زريخ ، ١٨٤\اس الدارتظني منن ، ١١٣، ١١٢، ٦٧ووفياتهم 

للحاكمالمدرك ، ٩٨٤ت •٢٦ - للكلاباذي البخاري صحيح رحال، ، ١٠٩١ت  ٢٦٧
٥٦٩ ،iTlT  ،١٣٧٨ت  ١٥١.متجويهلابن لم مصحيح رحال ، ٣٤-  ٣٣؛/٣،

لابنالخرب اب أنجمهرة ، ٤٨٧/٢للخليالى الإرشاد ، ١٩٨ت  ٣٤٥-  ٣٣٣/٢الأولياء حلية 
- ٩٤للشيرازي الفقهاء محلبقات ، ١٠٣ل الخالم تقييد ، ١٤١للخمحلم، واللاحق ازبق ، ٣١٨حزم 

٥٨/٧اب الأنس، ١٦٢٢ت  ٤٢٣- رائي القيلابن الصحيحين رحال بين الجمع ، ٩٥



الهجريالثاني الترن في الفقهاء المحديؤن ٠  ٢٧٨

حامع، ٥١٣ت م/وهآ له الصفوة صفة ، ٦٣١ت \ KtlSالجوزي لابن المنتظم الاوساروسه، 
؟l/U،Yآ/ياا■، بمْ، ْ/أ'ْ"ا، ، ٦٨٦، ٣٣٤، ٣٢٠ِ  ٣١٩؛/٤ْ، ٢/٣، ٦٩٧، ٤٦٢، ٢٢٣V/الأصول، 

فيالياب ، ١٠- Myvليانوت الأداء سبمم ، ٠٨•، ٤٨١، ٢٣٥اا/؛يا، '\س بم/-لإا،، ٣٨١
الأسماءتهيصا ، ٣٧-  x^lxالنحاة أنام عر الرواة إنباْ ا)اوساووصىاا، اب، الأنتهذسب، 

٥١٧-  i_xالكِال، تهذيِا ، ٥٤١ت  ٨٦- الأء_ان؛/٥٨ وفات، ، ٦٦ت،  ٥٨- ه ٧/٢والLلغات٠ 
دول،ا/آااإ العير ، ٤٥٥—  ٤٥٣صى هff ١٢٠—  ١٠١١٠ووفات، حوادمثح — الإسلام تاريخ ، ٤٨٤٨ته 

١٢٤\اص-الحفاظ تذكرة ، ٤٦٢١ت  Xi\hالكانفط •٦، الأيلأم الإعلامبوفاته •٧، الإسلام 
التحصل:جامع ، ٢٨٣ِ البلاء أعلام سر  ٦٨٦٤ت  XhofXالاعتدال منان ، ١٠٧ت، 

،٣١٤والمهاية البداية ، ٢٣١-٢٣•الهميان نكت، ، ٦٣٣ت،  ٣١٤. ٣١٢، ١٣•، ٤٠ت،  ١٢٤

،٦٨٦، ٦٥٤، ١٠٠، ٥٩٥.٥٩٢، ٥٨٢/٢، ٥٣٤، ٤٤٢.٤٤٠، ٤٣٢/١لابنرح_، الترمذي علل شرح 
غاية\ا'ص ، ١٩٥، ٧٧الزوائد^ه، مجمع ، ٨٤٥، ٧٨٦. ٧٨٣، ٦٩٩.  ٦٩٤، ٦٨٧

تهذب-،، ٦٠ت،  ١٦٤اودل_ين لأسماء التبيين ، ٢٦١١ت،  ٢٦. yohالهراء طقات، نى الهاية 
عدي، ٩٢ت،  ٤٣التقديس أعل تعريف، التهذيب، تهرس، ، ٣١٩.  ٣١٥/٨التهذس، 

'،١٥٨/٤، ٦٠٠، ٢٣٢، ١٤٠، ٩٨، ٩٧ i\\/x، ٢٥٧أ/ههأ، ، ٣٧٧\ا00ل الباري فتح ، ٤٣٦اري اف
-٣٠٠، ٢٧٩/٧، ٥٦٤، ٣٨١، ٢٩٥\-اس ، ٢٥٥، 0٢٤٩إ-\< ، ٤٦٤، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٠، ٢٩٧، ١٦٠

٧٢٥، ٦٦١، ٦٢٠، ٦١٧، ٦٠١، ٥٧١، ٥٦٨، ٥٢٠، ٤٣٠، ٣٠٧، ٣٠٦، ١٦١/٨، ٤٥٩. ٤٥٨، ٣٧٤، ٣٠١،

٣٥٩، ٣٥٦ِ٣٠٧، ٥٥١ ١٥٤٩، ٥٣٠، ٤٣٩، ٤٢١، ٤٢٠، ٣٩٤، ٣٩٢، ٣٨٨، ٩١، ٩٠،

٤١٨، ٣٧٧، ٢٨٢، ١٧٣، ١٠٢، ٥٤، ٣٢.  ٣١، ٧/١١، ٥٩٤، ٣٩٣ ، _/\x٥٢٦، ٥٢٢،

المفسرينطبقاتح ، ٣١٥التهذيِط تذمب، حلاصة ، ١٠٤ت،  ٥٥_  ٥٤لالسيوءلي الحفاظ طبقات، 
الحدين،علوم في فواكد ، ١٥٤- \ oX\/الذهبج شذرات، ، ٤١٥ت،  ٤٨ِ  ٤٧/٢داوودي لل

الأول،المجالد - لزكين العربي التران، -اريح ، ٤٣١، ٤٢٣، ٤١٢، ١٦١، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥للثهانوي 
.٧٦-  ٧٥والحديث،، القرأن ءعلوم الأول المرء 

٠٠٠



٣٧٩إالرئري شهاب ابن - ٧

M٠
اثرخوؤسهاب ابى 
أواهم-1مأك()٠٥ 

٦٢

ونسبه:ونسبه اسمه 

بنشهاب بن - الأصغر - الد غبي بن اهثه عبيد بن لم مبن محمد 
بنلؤ^ بن كب بن مرة بن ؤلأب بن رهرة بن الحارث بن اش عد 

نزيدالخوئ، ١^>؛،، المنشف، غالب، 

ميلةلوي، بن كب، بن مرة بن ؤلأب بن رئرة إلى ية نالرهرذ؛ 
منكثير وحلمح، ه، الله ول رميدنا سأم 1مة ومنها قريش، من كبيرة 

وغيرهم.الصحابة 

•لسمهرُه حده حد إلى نبه مهابا: بابن الزهري وامتهز 

كتيته:

الجمبع.بها كناه بكر، أبا يكنى 

الأسامي، ٢٧٤- ٣ ص ثريش، ب ، ١٥٧ص للمدسن، المتمم المم - معد ابن طمات، )١( 
الم'—،،اب أنجمهرة أ/ْ'آ، مجريه لابن لم مرجال آ/ه'ا، المجتر للحاكم والكنى 

هدا.وخ1لف، ما  ٢٦١ص حلفة، طقات، وش ذللئ،، وغير عساكر ابن مخمر ، ١٣•ص 



الهجرىالثاني فى المقهاء المعوثؤن م  ٣٨٠

أبيبن افر عبد بن العزيز عبد حدثنا الخواوزمي؛ مالك بن صالح قال 
بكر(ص.أبا يا للزهري: )قلت قال: الماجنون، تلْة 

لهفقال يحققه، فلم بحديث، يوما أنس بن مالك الزهري وحدثا 
 :_u علتي(رى.أعدم بكر، أبا ريا

ْم

حفيم،اللحيق، قليل ة، جميمله أعمثنر، قصيرأ رحلا الزهري كان 
الثيابلبى فى يغالى لا القيب، ويحب عره، شيخضب 'آا، الحارصينر"

•بالأننان غلت، وقد ويلمها الثمن، عالية 

ابنررأيثا ال: قالرحمن، عبد بن يعقوب حييني وهب: ابن قال 
•حفيفن،وال، محلنعيرات له اللحيت، قلين قميرأر؛ا، رجلا شهاب 

اسرمحتن(>ًا.

الزهريررأيت، عيينة ابن هو — سفيان قال عمر: أبى بن محمد وقال 
قالكثما. فيه يجعل كأنه قليل، انكفاء حمرتها وفي واللمة، الرأس أحمر 

؛.جميمة(ر وعليه أعئمش، الزهري كان سفيان: 

مراعى الأساس )١( 
.١٠٨٦رنم  UY/Tلأحمد العلل )٢( 
العاوصنن.شعر أى العارصين؛ حفيف هو يقال؛ عارضان، وهما الحد، حتمحة العارض: )٣( 
تصحيف.)فقرأ(ا والتاريخ: المعرفة في )٤( 
البلاءسيرأعلام _ yrعساكرمختصرابن والتاريخ الحرفة )٥( 
عاكرابن مختصر ، ٥٣٥-  oTil\الدمشمي زرعة أبي تاؤيخ والتاريخ المعرفة )٦( 

للكتأية.مداد منه ويصع الشعر، به يخضب ثبت والكتم: تغثره. اللون: وانكفاء 
الغكتئن-علمح، الرأم، شعر من تراممح، ما دهم، الجثة، ممض والجئبمة؛ 



الزلهريشهاب ابن - ٧
٢٨١

جدعانابن وكان الزهري، محي حلس يدعان ابن )رأيت سفيان: وقال، 
وكانفأحمرا، هدين بثوبيلث، آمرين، ألا بكر، أبا يا فقال: القسس،، يعجبه 

ريحقال: وربما المسالة، ييح يدعان ابن فوجد غلهما، قد الزهري 
المحزض(رآا.

معصفرة،ملحفة وعاليه معصفرة، مثة له ركانت، خالد: بن عميل وقال 
معصنر(رأا.مجلس وتحته 

ابنعلى )رأيث قال؛ ي حالبن عقيل عن فصالة، بن ممصل وروى 
العافية(راه يسأل محمد نقشه: خاتما شهاب 

الزهري:أحي لابن يقول المران معنا رص-معتا قدامة: بن محمد وقال 
دابةسومحل من ك، المسريخ أنم كنت، قال: يتهلتمس،؟ الزهري كان هل 

وشماتله:سيرته 

فيوأنمهم التابعين أكابر وعامحز الصحابة، من جماعة الزهري أدرك 
الشؤعبأوامر والتمالثؤ الحق، في والجرأة والعيادة، والزهد والومع، العلم 

والعمل؛العلم عنهم فأخي يسإ، المبن سعيد رأسهم وعلى الحنيمؤ، 
وأزكاها.وأرفعها الرجال عفلماء سيير أطهر من سيرته فكانت، 

الدمشقيزرعة أبي تاريخ أ/•^، والتاريخ المعرخة ، ٤٦٧١رخم ّآ/أها لأحمد العلل )١( 
ئنظماكالصابون، وصار اJعةال الماء عليه ووص أحرق إذا ورماد الأنتان. والمحرض؛ ا/همأه. 

والملأيس.الأيدي به 
.yro/yrعاكر ابن مختصر ، ٦٢٦والتاريخ المعرفة )٢( 
_T.الحلية )٠١( 

svurالحالية )٤( 



الهجرىالثاني القرن فى الغتهاء ال،هىوذون لإ ٢٨٢

التوحيد،نثنام لأنه بالمدر الإيمان رامح عنه ورصي اف رحمه كان 
النجاة،سيل لأنه  V^Ji^أصحابص آمرأ الشريفة، بالقنة الث، التمشديد 
وجهه،على السجود أثر ظهر حتى النوافل من والإكثار الصلاة على محيلا 

والأمراء.الخكاء بصحبة كثيرأ و-ح السفر، فى التهلؤع يصوم 
بأنوصف قلماي فيه، يلحق لا شأوأ والجود خاء الفي وصري، 

ويقدمالمال، وبدل بالنفقة يمينه يبسط فكان البمر، بمنزلة ءندْ الدراهم 
والمعوزينالفقراء على النفقة من وأكثر الهلعام، وألوان العل لأصحابه 

ذللثجعليه يبسي، السيل، هدا في للهسمب يث.ان كان حتى الحاجات، وذوى 
بالا.له ألمى ولا رأسا، به رغ فما فيه، وعوتب 

وحكمحسنة، أقوال له واكواصع، الزهد من كبير جانيا على وكان 
النبوي.الحديث، اشري، هلي، من وءت>>درءت، فد، عالم عقل صاغها بليغة، 

السوي:والهدي بالئثة التزامه 
طامبالمدر )الإيمال قال؛ شهابا ابن عن يزيد، بن يونس روى  ٠٠

ا.توحيده(أ ناقضا ذللث، كان بالقدر، يؤمن للم وحد لئن التوحيد، 

)الاعتصامقال: الزهري عن الأوزاعي، عن لم، مبن الوليد وروى 
نجاة(رى.بالة 

الأوزاعي،عن لم، مبن الوليد حدثنا الصئاح: بن محمد وقال 
تزنيحين الزاني يزني لا ١١قال؛ ه المي أن، روى )أنه الزهري؛ عن 

وعلىالعلم، افه من فقال: هل.ا؟ ما عنه الزهري فالغ مؤمن((، وهو 

.٢٣٦الإسلام تاريخ ( Tir/oالشلأء أعلام سير )١( 
النبلاءأعلام ستر )٢( 



٢٨٢الرخريشؤناب ابن - ٧
٠٠-

كما. اش ول رمأحاديث أمروا لم، القوعفا البلاغ، وله رم
جاءث(ص.

يجزئهول: يقعطاء إن للزهري: )قالث أمنة: بن ماعيل إمحقال  ٠٠
Mالبز نقف لم أفقئ، الفئة فقال: الفواق؟ ركعثي من المكتوبة 

رنمنِ(رُصر إلا ظ نثوعا 
رعنالربتر بن عروة عن هابا، ثابن عن يزيد، بن يونس عن 

—ب كميه في شف فراشه إلى أوى إذا . اه ولآ رمكان قالت: ها عائشة 
بلنثوما وجهه بهما يمح ئم حميعا، وبالمعودسن ه ؤملهوآلدئأمح^د 

به(.ذلك أفعل أن يامرني كان اثتكى فلما عائشة: قاك جندْ. من يداه 
فراشهر'أ/أتى'إلى إذا ذلك يصنع شهاب، ابن أرى كنث يونس؛ قال 

أحلاهه:من وطرف عيادته 
بين)رأيتا قال: محمد، بن المنكدر حييني عيسى: بن مغن قال  ٠٠

شيء(منه أنفه على ليس الجود، أثر الزهري عيني 

منه:بأحصر صحيحه في البخاري وعلقه اللفظ، بهذا الحلية في نعيم أبو أحرجه )١( 
أبيوابن ءالنوادرع ني للحميدي الحافظ وعزاه ، ٤٦باب - التوحسد كتاب ّآا/'آ،ه الفتح 

أبووأحرج  ٠٣٦٦-  ٣٦٥/٥التعليز تغليق ما/ةءه، الفتح انفلر: الأدبء، هأكتساب في عاصم 
وحديث ٠٦٢١، ٦٢٠تاريخه حاءت(؛ كما . اه رسول أحاديث )أمروا منه؛ الدمشقي زرعة 

وغيرهما.الشيخان أحرجه موسء وم يزني حين الزاني يزني األأ 
مصنفه:في الرزاق عبد ووصاله ، ١٦٢٣الحدسر قيل  iAl/Vالفتح الجزم: بصيغة البخاري علقه )٢( 

.٨٩٩٤حديث 

حدث ١٣٧٨الفتح فيً واطرافت  ٠٧٤٨حديث .ا/ا،.آ الفتح له واللفنل البخاري. أحرجه )٣( 
.٣٠٢٩حدبث ماجه: وابن ، ٣٩٠٢حديث داود: أبو ، ٢١٩٢حديك وسالم: ، ٤٤٣٩

• ١٨٢صى للمدنيين، المتمم المم _ سعد ابن طبقات )٤( 



الهجريالثاني القرن في النقهاء اسديؤن م  ٣٨٤

شهابابى رلقيت قال: بكير، بن محزمة حدثنا عيسى: بن مغن وقال 
شبملي فرأث الطريق، بعض الشام من مقبل وهو مصر إلى ألهب وأنا 

رداء(رآا.عليه ليس منظر 

يلض'رجل وراء بملي كان ه )أنعمه؛ عن الزهري، أحي ابن عن 
صليتما المد على فضلت ة حماعفى الصلاة أن ولا ليقول؛ فكان 

وراء'ْ(رى.

قال:حدثه جبلة أبا أن صالح، بن معاؤية عن تعد، بن اللسن، روى  ٠٠
تصوملم له؛ فقين عاشوراء، يوم فصام سمر، في شهاب ابن مع )كنث 
أحر،أيام من عدة له رمقال إن قال؛ السفر؟ في رمضان في ممطر وأنث 

تفورت،(اآا.عاشوراء ؤإد 

إلىالمللث، عيد رقشب، قال: الزهري عن معمر، أنبأنا الرزاق؛ عبد قال 
إذاعزفة: يوم إليه فأزنل قال: مناسكلث،، في عمر بابن افد الخجاج؛ 

زاغتحين معهما، وأن—ا الم، وسهو فجاء قال؛ فاذئا، ثروخ أن أردت 
أميرإف فقال: الحجاج، حرج أن يئنب فلم يحأنه؟إ ما فقال؛ الشمس، 
ئه،الئأردت إف قال: ■محلثح، وآحد بلث،، أقتدي أف إلي كتب المؤمنين 

منفلقسث صائمآ، يومئذ وكنت الزهري: قال والصلاة. الخطبه فآوحز 
شدة(ر؛؛.الخز 

المطر.ني يالس الماء منه يقذ لا نوب دالبئطر؛ ■ ١٨١ص معد، ابن طقات )١( 
.TM/Tالحنة )٢( 

.٢٣٠الإسلام تاريخ ْ/آأك الملأء أيلام سر )٣( 
'jSijله، والالفظ. الرزاق وهمد ماجه، وابن اثي، النداود، وأم والخادؤا، •الك، أحرجه )٤( 

،١٦٦٠حديث،  aWiTالفتح ، ١٥٣٧حديث  ٢٤٧-  MolTالأصول جامع انئلر: السر، في الدمي 
١٣٢٧ه/البلاء أعلام سر 



٣٨٥^ الوئري شهاب ٧-ابن 

معهوحج ومئة، ست سة هشام )وحج طويل: حبر في سعد ابن وعند 
معهم،ويحج ويحييهم ومحممههم يعلمهم ولدم مع هشام محترم الزهري، 

بالمدية(را؛.مات حتى يفارقهم فلم 
فيبالناس روحج —(: ٥١١٩)مة أحداث في الطبري جعفر أبو وقال 

شهابابى معه وحج الملك، عبد بن هثام بن لمة مماكر أبو السنة هدم 
الة(لأ/هده في الزهري 

الزهريعلينا )قدم عيينة؛ بن فيان سقال عمر: أبي بن محمد وقال 
حرجثم المحزم، هلال إلى فاقام ومئة، وعشرين ثلاث نة يفي مكة 

ْنالجغرانة(رملفاعتم 

لوزمانه: آحر في للزهري ربيعة )قال قال: عيينة بن نيان معن  ٠٠
الناس.فأفتيت . اش رسول ممجد فى وحلت المدينة، كنث أناك 

ذلكأقعد أن لي، يشغي ولا عشي، الناس لوطئ ذلك فعلث لو إئي فقال: 
الاحرْ(.في وأرغب الدنيا في أزهد حتى 

الزهرى(ر؛ا؟أمثل كان )ومن فقال؛ أحرى، رواية في سفيان زاد 
يقول:كان هاب شابن )أن يحدث: الئسث، مْهّثا وهب: ابن قال 

وسوزالتفاح أكل يكره وكان قال: يته. فنقئل شيئا قليي استودعث ما 
؛.يد.ا5ر(ل إئه ويقول: الحسن، يشرب وكان قال: ينسى. إنه ويقول: الفار، 

مروان.بن الملك عبد ابن هو وهشام ، ١٦٢ص صعد، ابن طبقات )١( 
ATAlUالطبري تاريخ )٢( 
,٥٧٤، ٤٣٦ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ والتاريخ المعرفة )٣( 
عساكرابن مختصر ، TV\/Tالحلية ، ٦٤٢\إ0ص والتاريخ المعرفة )٤( 
صيرm؛r؛، الكمال تهدب ، ٢٣٢/٢٣عساكر ابن مختصر ، ٦٣٥، ٦٢٠/١والثاريخ المعرفة )ه( 

الفار(.)وسؤر بدل العار( )وموس والتاريخ: المعرفة في ووقع البلاء أعلام 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء ال«موذون ف٢٨٦

الرزاق،عبد حدثنا قال: الثري، أبي بن محمد حدثني المنوي: قال 
الدمفقال: أئفلأ؟ أثهما وعالي عثمان عن الزهري )سألت، قال: معمر عن 

٠.ر ويسكت( وعمر، بكر أبو يقول: وكان قال: أهصلهما. عثمان الدم، 

وسخاوْ:جوده 

منعليه أهون والدرهم الدينار أحدأ رأيت رما دينار: بن عمرو قال  ٠٠
٠.الثعر(ر بمنزلة إلا عنده والدراهم الدنانير كانت وما شهاب، ابن 

كانرأيت، من أنحى من شهاب ابن روكان عد: مبن الليث قال 
عبيده،من فنتلمل سيء معه يبى لم إذا حتى وسأله، حاء من كز يعهلي 
ئعلم،كما لك وأصمث ئعرف، كما أسلمني فلأن يا لأحدهم: فيقول 

يعتليه،ما يجد فلا ائز محاءه وربما بأسا. بدلك يرى ولا محثالفونه، 
قال:بخير. اه يأتي فسوير أبثر للسائل: ويقول وجهه، ذللث، عند فيتغير 
لهيهدي رحالآ ا إمواحتماله؛ صبره دل.ر على شهاب لابن الق ممصى 

فيبالثريال الناس يئعم وكان قال: يثنظزه. يبيعه رجلا ؤإما نشعهم، ما 
كماالعسل على نتمر شهاب ابن وكان العسل. ويسقيهم وغيره، الحصم.، 

ا.وحدوونا(ر اسمونا ؤيقول: شرابهم، على الشراب أهز نتمر 
الكرامأبي بن اف عبد بن داود حدثنا الجزامي: المنير بن إبراهيم قال 

أمحيمن شهاب ابن ركان يقول: أنس بن ماللث، سمعت، قال: الجعفري، 
رأيثقد يعفه: وهو له مولى له قال الأموال  cilJljأصاب فلما الناس، 

٠٨والتاريخالمعرفة )١( 
،٣٧١/٣الحلية _ه٣٦، ٦٣٤/١والتاريخ المغة ، ٠٢٣عقب آ/آ•؛ الترمذي ّن )٢( 

.٢٣٥ِ اكر عابن مختمر 

عا5رابن مختمر ، ١٣٩- \ TAhالصفوة صفة ، ٦٢٦ِ  ٦٢٥ا/أأآ، والتاريخ المعرفة )٣( 



٠T.^U الدمري بهاب ابن - ٧

مالك.عليلثا وأمسك تكون كيف فانفلز والثدة، الصيق من عليك مز ما 
ا.التجارب(ر تحكمه الكريم أو لم إئي ويحك! شهاب: ابى فقال 

الزىيثى كان أنه شهاب ابن عن مالكر، )حدثني وما: ابن قال  ٠٠
غيرهولا المسيسط ابن يكن ولم مالك: قال الناس. فيلعق العسل، فيه الذي 

ضلم؛لسا("'<.

الزهرينأتي )كئا قال؛ العرين، عبئ بن معيد حالثنا مشهر: أبو وقال 
وكدا(رم.كدا الألوان من إلينا يقدم فكان بالؤام،، 

شهابابى عايت حئوه بن رجاء رإل افعئ: الثإدريس بن محمد قال 

ءنلث،،أيديهم القوم هؤلاء يحبس أن آش لا فقال؛ ي1«ان، وكان الإسراف، في 
وصعوقد ذللئ، بعد فمر يمصر، فوعده، أمانتلثج، على حملك قد فتكون 
الذيهذا بكر، أبا يا فقال: رجاء به فوقف، العمل، موائل. ومت التلعام 
٠٢التجارب(؛ تودبه لا الثخي فان اتزلا، شهاب: ابن له فقال ءليه؟إ افترقنا 

ابنرونزد قال؛ عني، حدثني قال؛ الشافعي عن عساكر ابن وأخرج 
يتجرينتإ،براحلته قامر يجد، فلم نلفا فالتمس الماه، من بماء سهايا 

أخي،بن يا له: فقال الغل.اء، إلى فدعاه عمه، به فمؤ اّء، أهل إليها ودعا 
فائعم،زل انعم يا له؛ فقال اعة. سالوجه بدل تذهب سة مروءة إن 

راشدأ(؛ْا.ماص ؤإلأ 

أبيتاريخ ش نحوْ حبرأ وانظر . ٢٤٢.  ٢٤١/٢٣ماكر ابن مخمر \/س والتاريخ المرنة )١( 
.٤٣٧ص الدمثمي، زرعي 

\/\T\والتاريخ المرفان )٢( 
النبلاءأعلام صير دمثق. تثلي محلة والراهب:  ٠٤٣٧ص الد.مثمي، زرعة أبي تاييخ )٣( 
أمة.بمي خلفا، يمي القوم(: )مزلأ؛ وتوله  M>(/nعساكر ابن مخمر )٤( 
Xi'/oالبلاء أعلام سر ، ٢٤■آآ/.عساكر ابن مختصر )ه( 



اسريالخاض اممرن ض اصا، انمدمن 0  ٣٨٨

لناأن الماء أهد إليه فثكى المياه، من بماع هاب ثابن )ونزل قال؛ 
محامشلفىخادم، لهى لس — اعمار لهى يعني — عقرة امراة عسرة >مانيإ 

بألفا(اأآا.حائما منهي واحدة كد وأحدم ألفا، عثر ثمانية شباب ابى 

ضمالأعراب إلى تخرج الزهري )كان قال؛حالي بن عمل عن 
عمامتيإلى يدم الزهري قمد يده، في ما ثقي وقد أعرابي فجاءه وتعقهم، 

منها(ر'اا.خيرأ أعطيلث، عميل، يا وقال الرجل، فاعطاها فأخيها 
عنسمد، بن إبراهيم )حدثنا الأويستي: اش عبد بن العزيز عبد قالي  ٠٠

درهم،ألف، ثمانين ثباب ابنِ ذئى قضى الللث، عبد بن هشام أن أبيه؛ 
قضىقد له: ويقول الدين، فى شهاب ابى يعانك، وهو أبي ومحممتإ قال: 

قالما عرفت وقد درهم، ألم، ثمانين لث، اللعبد بن ام هشعنلثإ 
واهمالي، على أعتمد إني لأبي؛ شهاب ابى قال الدين، في . اه رمول 

قال— ورقا أو ذهبا قفبار؛ا سإلى ملئث ثم المشربة، هده لي بقيث لو 
إبراهيم:قال مالي. من عوضا رأيته ما — ؛ قال؛ ذللث، أي أشك أنا إبراهيم: 

مشزبة(لأ؛.في ذاك إذ وهما 

تصحيف.)عنزئة(، عساكر ابن مختصر في )١( 
اخرىنمة وانظر  ٠٢٤٦الإسلام تاريخ اليلأء سثرأعلام _ hrعساكر ابن مختصر )٢( 

.٤٤٨- ؛؛ U/rوالتاريخ المعرفة ، ١٨١-  ١٨٠سعد ابن عند! نحوها 
.٢٤٣- ^ I^hrعاكر ابن مختصر )٣( 
سعد.ابن حليقات من أثبته وما تصحيف، أصفلها(، لي )مجلتت والتاريخ المعرفة في )٤( 
)قال_؛  ١٨٣ص للمدنيين، المتمم م الم— عد مابن وعند والتاريخ، المعرفة في هكذا )٥( 

يثكأنه )أراد فقال: هذا على منصور محمد زياد الدكتور محققه وعلق أسك(، أنا إمحراميم؛ 
قالهاالكلمن أي شك إبرامم ان الماد بل بنيء؛ لتس وذا انتهى. ذلك( نال الزمي بآن 

)ورنا(•أد )ذما( الرهميً
الغرفة.المشربة: , ٦٣ا/* والتاريخ المعرفة ، ١٨٣—  ١٨٢ص سعد، ابن حليقات )٦( 



٢٨٩غ بفاب١لرغدي ٧-ابن 

)قيئقال: التونري، محمد بن الوليد ا حدثنحجر: بن على قال 
إ;ماذم؟! وكم" قال: ١^^،، كثرة إلأ عس شون لا الماس  0٧١زمي: 

كلأعين حمسة لي والممات؛ المحيا وأناملي دينار، ألف عشرون ديني 
وماهذا، ابني ابى إلا يرثني وليس دينار، ألم، أربعين نمن منها عين 

ثيئا(أه.عني يرث ألا أبالير 
حدنناالحلتي، أسامة أبي بن محمد حدثني المنوي: يعقوب وقال 

عنالملك، عبد بن ام هشرقصي قال: سلمة أبي بن رجاء عن صغرة، 
قال:إ شهاب؟ بن يا للدين عائد لعللث، قال: تم دينار، ^لأءا أربعة الزهري 

منالمومى يلمنغ لا يقول: المسئس، بى معيد سمعتؤ المؤمنين، أمير يا لا 
الدين،إلى عاد أنه الزهري عن يونس، رفحدم رجاء؛ قال مرتين(• جحر 
لدينه(.وفاء عقدة له كانمتؤ ولكن 

فيفكان قال: عاد، الزهري أف يونس، رحدثني رجاء: قال رواية؛ وفي 
ذئنه(رم.قصي ما صناعه 

الرهري،أنبانا العزيز، عبد بن عيد مرحدثنا لم: مبن الوليد وقال 
قال:دينار، ألف عشر ثمانية قال: هو؟ وكم قال: ذض، ؛ ٢۵٥١لهشام؛ قال 
يليخ»لأ و.: الم—ي قال فقال: ود، تعأن عنلأؤ قضيتها إف أحاف إئي 

حتىالزهري مات فما محيي: قال عنه. فقضاها مرتينء، جحر كن الموس 
ذينه(لممضي شنسؤ، فتيحمتؤ مثالها، استدان 

.IT-/0الملأء اعلأم سر ، nUyrاكر حمابن مخمر )١( 
مختمرْ:ام، عاش س حوْ أحر خرأ وانظر ، ٦٣٢، ٦٣١. ١٣ا/.والتاريخ اومو_ت )٢( 

البخاري:هريرة: أبي حدين، من أحرجه مزتض(: حخر من المؤمن نلدغ )لا وحدبث، 
.٣٩٨٢رنم ماجه وابن ، ٤٨٦٢رقم داود: وأبو  ١٢٩٩٨رنم لم: وم، ٦١٣٣رنم 

وانظرللزمى، كانت، صيعة أو واد ورشغب(: . ٢٣٤الإسلام -اربح ، ٣٤٢؛،/البلاء أعلام سر )٣( 
الترجمة.أحر في عليها الكلام 





٢٩١^ الرمرى بفاب ابن " ٧

هلفالحرم ولا ئأيله، ما الخلفاء بعض من الزهري حاء الذي والمالت 
والمحناحمنالفقراء على صرفه بل - الكريم الجواد وهو - محته لأهل ولا 

ومفخرة.له منقبة الحق لعمري وتلك وتلاميذه، وأصيافه 

المويالحديث فل حففى الكسر الأ/ اء بالخلفلاتصاله 5ان كما 
فيالأنصار ياتي وأن العلم محللب على الللث، عبد حصه حيث وتدوينه، 
علىأملى نم عليهم فأملى أولادْ، على يملى أن هشام وأمره منازلهم، 

حتىففعل، م، المليدون أن العزيز عد بن عمر إليه وطلب الناس، 
نهحوهذه لزن، ما لكثره الدواب على - بعد فيما - ره دفاتحملت، 

والفضائل.الحامد وعره المحامحن 

فكانالمال أما جاها، ولا الأ مالخلفاء من بمزبه الزهري يبثغ ولم 
صيتهم،ذاع الذين الأفذاذ أحد شهاب فابن الجاه وأما المعر، بمنزلة عنده 

اللماء،كبار منه والسماع له بالملمذه وئنجح الأفاق، شهرئه طئمت، فئد 
هذا.يومنا إلى تلاه ومي جيله في الأمة عند السامقة النزلة له وكانت، 

دامما منقصة ذاك في وليس للحكام، مداخلته عليه بعضهم عاب وقل 
المحفي ماضيا اللم، ة كرامعلى محاففلآ ه، دينفي قوتا العالم 

ارالموتصحيح النكر، عن والمهي بالمعروف والأمر والإرشاد، 
الزهري.كان وكذلك الأمة، وحير والميل الحق إلى والإرشاد 
وفدواقد وغيرهم، علي بن والخن عاس، وابن عمر، ابن وهذا 

وكدللث،ءaلايا٥. إليهم نمل وكانت، هداياه، يحملون ورجعوا معاوية، على 
وابنهالللث، عبد على الزير بن عروة فوفي التابعين؛ كار بعض عمل 

بنعمر ورى شمجلس في وكان والمهناء. الإكرام منهما ال ونالوليد، 
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أبووتردد السبعة. الفقهاء ْن هلائغة منهم الآين، أئمة من عشرة العزيز عد 
وأبوالعباس، بني خلفاء ا عء؛لاييقيل مالالث، وكان المنصور، على حنيفة 

فيهمتهلعن ولم هؤلاء. وغير للرشيد، ملازمة الناس أط من يوسف، 
بقوله.يعثئ. س - السلطان مخالهلتهم ل- 

ومكحول.عبيد بن عمرو قديما؛ الباب، هد.ا في عليه ئعن وممن 

بنضري قرآني الزهري، شهاب ابن مع أمشي )كنث رذيح؛بن عمر ال ق- 
شهابإ(را؛!ابن يعني: الأمراء؛ ولمنديل مالك فقال: بعد، فلقيني عبيد، 

الإمام؟؛الزهري في فوله مع ن حتى هدا مد بن عئرو مى تلت؛ 
بلبحديثه، وهلحنوا الأئمة ئركة بدعته، إلى داعيه مشهور، معتزلي نممرو 

ولها. الحدسث،(ر في يكذب، عبيد بن عمرو )كان د: عبيبن يونس قال 
والتعديل.والجؤح الرحال كتب في مقلمة ترحمة 

الزهري،وذكر مكحولأ سمت قال: المراري حونب بن علي ن ع- 
الملوك(ر"آاإبصحبة ثمنه أفطن أنه لولا هو، رحل رأي فقال: 

داحلولئن الأئباُت،، يجرح ذللث، بمثل فما لمكحول، اه عمر قلت: 
الذيالحجة الثبت، الإمام وهو عابج، ذللث، من يلحقه فما الخلفاء الزهري 
سكانته فالعالها محله، ورفعة ؤإتقانه وتوثيقه جلالته على الأمة أحلمت، 

لسانل؛ا.فلتة مكحول 

M-I'TXص ض مختمر )١( 

.١٣٦٠واكديل\ا\اص الجرح )٢( 
.M'/XTماكر ابن مختمر ا/آأا"، والت1ريخ المعرفت )٣( 
ردوتد مه، بغرمإ ذس ولمس سهر، جولي اليهودي المستشرق في 'لعنوا الدين وس )٤( 

.٢٢٠-  ٢١٣ص التشرأعاا في ومكانتها ءالشنت المم كتابه في الماعي؛؟قفي ممهلفى العلامة عليه 



٣٩٣ؤ ١ارغري قهاب ابن - ٧

ولقدذكرطء، ما تؤكد أيدينا بين الخلفاء مع الزهري الإمام سيرة وهدم 
انتهزالذي وهو الأوزاعي، الإمام قثل حاكما داهن ما بانه للزهري شهد 

أحدأ:الق في يخاف لا الحكام أمام المص بمر بالصنع 
شهابابى أدهى )ما يقول: الأوزاعي سمعت قال: سويد بن أيوب عن 
يحلممل لس 

حدثنيال: قعمير، بن سعيد حدثني المنوي: المحاممل ال ق** 
ابنعن هزوة، أبي بن اه عبد بزص الأعلى عبد عن حالي، بن عقاف 

بنالملك عبد ة فتنزمان حاجه المدينة أهل رأصاب قال: أنه هاب ن
أهل— ذلك من أصابنا د قأته إلي حيل فقد البلد، أهل فعمت مروان، 

منهل فتذكرت بأهلي، لخبرتي البلد؛ أهل من أحدأ يصسن، لم ما - البيمتا 
شيئا،منه أصيب أن إليه حرجت إل أرجو مودة، أو برحم إليه أمت، أحد 
حتىحرحتإ ثم الله، بيد الرزق إنما قلمتا: تم إليه، أحرج أحدأ علمنا فما 

إلىفاعتميُث، المجد إلى غدومحت، ثم نحلي، فوصعمتا دمشق، قدمتخ 
نحنفبينما إليهم، فجلستتا أهلا، وأكثره المجد في رأيته مجلس أعفلم 
الرحالمِ كأحثمروان بن المللئ، عبد د عنمن رحل حرج ذلل—، على 

لهمحتحثحئوا فيه، أنا الذي المجلس إلى فأقبل هيئه، وأحيهم ا ر وأحملهم 
كتاب،اليوم المزمنين أميز جاء لقد ال؛ قنم فجلس له، أوسعوا حتى 

عاملهإليه مث، كتقال: هو؟ وما وا: قالاه، تخلفه اسمنذ مثله حاءه ما 

.٤١ل/"الدمشقي زرعت أبي تاريخ ا/آُآا"، والتاريخ المعرنة )١( 
أنبتناه،ما والصواب خطآ، فروه( أبي بن الد عبد عن الأعلى عبد رعن الحلية في )٢( 

ابمح،بن همدالق بن )همدالأءلم، ترجمة وانظر والتاليخ• المعرفة في الصواب على وجاء 
.٣٦٨٦ت ٣٥٨/١٦الكمال تهذيب فى فروة( 

الحلية.من أتيته وما وأحنه(، )وأحمله والتاريخ: المعرفة في )٣( 
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ولدأم من الزبير بن لمصعب ابنا أن يذكر إمحماعيل بن هثام بالمدينة 
أنورعم الزبير بن عروه فمنعها منه، ميراقها تاخد أن أمه فأرادت مات، 

بنسعيد من معه ّحديثا ذللئ، في الؤمنين أميز فتوهم لها، متراث لا 
أميريحفغل لا الأولاد، أمهات في الخطاب بن عمر عن يذكره المئب 
إليفقام أحدئكه. أنا فقلق: شهاب: ابن قال الحديث. ذلك المؤمنين 

علىالدار بي لحل حتى معه بي حرج ثم تجدي، أحد حتى 
فقالعاليالث،، الشلأم فقال: الطالق عبد فيه الذي البيت حاء ثم المالك، عبد 

فدحدادخل، قال: أدخل؟ فقال: الشلأم، وعاليكم ئجيبأ: الطك عبد له 
الذيالحديث يحدئك المؤمنين ر أمييا هذا فقال: دي، بيآحد وهو 

قلت:قال: إيه، قال: الأولاد. أمهات فى تب المبن معيد من ممعث 
الأولادبامهات أمر الخهلاب بن عمر أن يذكر المستب بن سحيذ سمعت 

منصدرأ بذلك فمكث يعممن، ثم عاJل بقيمة أبنائهن أموال في موس أن 
يغجن،عمر كان قد ولد، لأم ابن له كان قريش س رحل توقي ثم حلاقته، 

بليال،أبيه وفاة بحد المسجد في عمر على الغلام ذلك فمؤ الغلام، بذلك 
أميريا فعلت قد قال: أمك؟ في أحي بن يا فعلث ما عمر؛ له فقال 

م؛رادي_ أو أض ننثرإوا أن إحوتي حيرني حيرأ؛ الؤمنين 
عمر:قال أمي. ترة تأن س علي أهول أبي س ميراثي فكان بي، أس 

إلابشيء آمر أو رأيا أرى ما ■ءد.ل؟إ بقيمة ذلكر في أمرت إنما أولت 
رصيإذا حتى الناس، إليه فاجتمع الخبر، على فجلس قام ثم به، قلتم 

بأمرالأولاد أمهات في أمرت كنث قد إئي الماس، أيها يا قال: حماعنهم 

عندالناس آنر كان جليل، ه فقيومحدث كبير، إمام النراعي، ذوي—ب بن ثبيصة هر )١( 
.٢٩-  ١٨؛/والمحدثينء: الحفاظ وأعلام كتابي في ترجمت له مروان، بن الملك عبد 
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أمعتل،، لكت امرئ فأيما ذلك، غير رأي لي حدث ئد ئم علشوه، قد 
عليها,^٩^٠١١٢ سيئ لا حرة فهي ماتا فإذا عاش، ما بيمسه يفلكها ولد 

بناه عبيد بن لم مبن محمد أنا أت؟ ْس الماالثإر١ا: عبد قال نم 
قال:فيها. لما مؤذ الفضة فى نئازرى لأن، للث، لكن إن واه آما قال: شهاب. 

نرثولا أحد؛ قال: الصالح. المد قال كما مد المزمنين أمر يا قلت: 
هانيلي افرض المؤمنين أمير يا قلت: قال: [, ٩٢اووس_ف: عاتم'آلإزمه 

لكنمند فيها لأحد قرصن، ما لبلد بلدك إن ال: قالديوان. من منقطع 
أنإليه آومأ فكأنه يديه، بين قائمان وهو وأنا ئيصة، إلى نظر ثم الأمر. 
المؤمنينأمير يا وصله قلت،: المؤمنين. أمير للث، قرض قد قال: له، افرض 

فيهمؤإف أهلي من حرجت، لقد واف، فإني ا؛ بهئصلنا - اش ؤنلك، و- 
وضللث،وقد قال: البلد. أهل الحاحة عمت ولقد اه، إلا يعلمها ما لحاجة 

تركت،لقد والله فإني يخدمنا، المؤمنين أمير يا وحائم ^1،: المؤمنين. أمير 
لهم.ومملبح ونمجن لهم تخبز التي إنها أختي، إلا حائم من لهم وما أهلي 
بنهشام إلى كش_، ثم شهاب: ابن قال المؤمنين, أمير أحدملث، وقد قال: 

يحدثممعه الذي الحديث، عن فسله المسشءتا ابن إلى ابعثا أن إسماعيل 
حديثي،مثل هشام إليه فكشب، الخطاب. بن عمر عن الأولاد أمهات في 
حرفا(,نقص ولا حرفا زاد ما 

عسكر)ولزمتا الزهري؛ قال وفيه؛ هذا، من بأطول سعد ابن وأحرجه 
ايلنييفيما الللثؤ عبد وجعل قال؛ كثيرأ. عليه أيحل وكنتؤ الللثج، عبد 

الحلة.من وأنتهما القوي، عند لسنا ورعبي )لأحد( لفظا )١( 
وفيرتعاو(، والتاريخ ١^٥٠ وفي م. فيها حزاج أي الفتن: في نناز رحل يقال: نغار: )٢( 

والصواب:يغارون(، رقرم ؛ ١٥٩سعد ابن حليقات وفي تصحيف- كلاهما )يغار(، : T'\A/Y'الحالية 
الزبير.بن الق مد مع كان الق عبيد بن ملم أباه لأن ذللثج له قال ؤإنما ثعارون(. )قوم 
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أعدوهم،لا قريس من لقيت بمن وأحره له أسمي فجعلت لمت؟ مى يقول؛ 
أينعلمآ، عندهم واجد فانك الأنصار؟! عن أنت فاين الملك: عبد فقال 
بنالرحمن همد عن أنت أين نابت، بن زيد بن حارجة سيدهم ابن عن أنت 
فسألتهمالمدينة، فقدمت، قال: متهم، رجالا ني فقال: جارية؟ بن يريد 

وتوقيقال: كثيرأ. علما عندهم وجدت - الأنصار يعني - منهم ممت وس
ثمتوقي، حتى الللث، عبد بن الوليد هالزمت، روان، مبن الللئ، عبد 

—الالالث، عبد بن ويزيد العزيز، عبد بن وعمر الخلائإ، عبد بن ليمان ئ
حبسس،بن اليمال ونالزهري، قضائه على اللك، عبد بن يزيد فاسنقضي 

الالالئ،(را؛.عبد بن هشام لزمت، ثم قال: جميعا المحاربي 

فقالاللك،، عبد بن الوليد على الزهري )لحل ربه: عبد ابن قال  ٠٠
قال:المزمنين؟ أمير يا هو وما قال: الشام؟ أهل به يحيينا حدبث، ما له: 

لهيكتب ولم الحنايت، له كبإ رعيته عبدأ استرعى إذا اش أن يحدثوننا 
حليفةأم اه على أكرم حليفة أثبي المؤمنين؛ أمير يا باطل قال؛ يئاُت،، ال

ي-دامحدإثاؤ داود: لنبيه يقول اه فإن قال؛ مي* حليفه بل قال: مي؟ غير 
آسسيل عن مهتحأك سع^لهنئ ئتُ ةاأتاثر(آ-لي حيمة •ج*لظى 

[؛٢٦]ص: ه ليثاب لؤم ثإ ^١ ثديدم عدا>_< أهم آش سيز< عن نيلود< أكن زن 
قال:إ ني؟ غير بخليفة ظنلث، فما حليفة، لنبي المزمنين أمير يا وعيد فهدا 

ديننا(ص.عن ليغوننا الماس إن 

،٦٢٩-  ٦٢٦/١والتاريخ  iiyuj\، ١٦٢-  ١٥٧ص للمدنسن، القمم م الف- معد ابن طقات، )١( 
المتعلمالجوزي: وابن مختصرْ اكرء عابن وانمه '٢، '٢_٦٧/٢٩٦■الخالية 
صالإسلام، ظريخ .< rr\- TT'ه/بمآ"ا، البلاء أعلام ير سوالدمى: ، ٢٣٤-  ٦٣٧٧
U وانهاية البداية ىيرً وابن س ص.  - rtoh .\"فيزرعة أبو مه: بأحمر وأحرجه ؛

٣٤٣٢^المعرفة >،_(. )YAسة المك مد الزهري.صلى وفادة وكانت، تاريخه 
\ا\1.الخدالفريد )٢( 
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الملك،عبد بن الوليد محي )كنت قال: الزهري عن عنينة ابن وروى 
نزلتقال: ؛!، ١١رالور: ه عظت،أأ عداب إئ نثم مئ0يخدءل ؤإؤى ١^٢^ هده فتلا 

الأمير،الد أصلح الزهري: قال، وجهه اه كرم - طالمإ أبي بن علي في 
أحبرنيقال: أخبرك؟ وكيف قال: عائشة.لن، عن عروة أخبرني كذا ليس 

٢•المنافق(؛ ثلول بن أبي بن اه عبد في نزلث أنها عائشة.ل،: عن عروة، 
حدئناقال: الحلواني على بن الخن عن شيبة، بن يعقوب، عن  ٠٠

بنام هثعلى ار نشبن ليمان ئردخل قال: عمي حدننا افعي، الش
له:فقال منهم؟ كنزه تولى الذي من اليمان، ئيا له: فقال اللك،، عبد 
فقالهلال_،. أبي بن علي هو 'كدبث، له: فقال ملول. بن أبي بن اش عبد 

نيا له: فقال شهاب، ابن فدخل يقول، بما أعلم المؤمنين أمير ناليمان: 
له:فقال أبي• بن الق عبد ه: لفقال منهم؟ كبزه تولى الذي منِ شهاب، 

قواهلك، أبا لا أكذبج، أنا الزهري: فقال هلال_إ. أبي بن علي هو كذبت،، 
حدثنيكذبت،، ما الكذب،، أحل قد اه إل الماء: من اد مننائي لو 

بنوغلقمة اش، عبد بن الق، وعبيد الخئب،، بن وسعيد الزبير، بن عروة 
أبي•بن الله همد منهم كتزْ تولى الذي أف ه؛ عايشه عن كلهم وماص، 

أنلنا ينبغي كاف ما فوالف ارحل، هشام: له فقال به، يغرون القوم يزل فلم 
علىاغممبتلثخ ا أنذاك؟! ولم شهاب: ابن له فقال ،. ^iJUعن نحمل 
ولكنلث،لا، له: فقال عني• قحل نفسي؟! على اغتصبتني أست، أو نمي، 

هذااستدنت، ما أئي قبا1لث، وأبوك أنت، علمت قد فقال: ألف،. ألفى اسندست، 
الشيخ،يهتم الشيخ ئهيج إن إئا هشام: فقال أبيلئ،. على ولا ^;U، المال 

باخمروالمخاري ، ٣٩٣٨نحرم والفري - له واللفظ - الحلة م نمم أبو أحرجه )١( 
.٤١٤٢حديث  tTo/yالفتح تحوم؛ منه 



الهجرىالثاني القرن في اامقهاء ال4سذون ر٣٩٨

الذيف، الحمد فقال: بذلك، فاحمر ألف، ألف دينه من عنه فقضى فأمر 
ا.عندْ(ر من هو هذا 

الناصةمن فيه ز حيلا مئ بعص )وكأف لرالفت_ح({: في الحافظ قال 
وجهه،غير إلى عائشة قول فحرفوا الكذبة، ذه بهأمتة بتي إلى تقرب 

أنللوليد الزهري بنن حتى صحتها، مملنوا •؛،1^،، عن بانحرافهم لعلمهم 
أنالزهري عن حاء وقد حيرأ. تعالى الله فجزاه ذللث،، ، حلافالحق 
أيضأ(رآا.ذللث، يعتقد كان الملل؛، عمد بن هشام 

الصحابة،على يضملغن ممن الريغ وذوي الأهواء أصحاب بعض قلث، 
الزهريبين ولما صالأقها، من فصل>قها الناس، في وبثها الأحلوقة هذه لمق 

قوله•إلى رجعوا كذبها وهنام للوليد 

له:فيقول الخليفة، بوحه يزأر وهو للزهري القد الموقف هذا إلى وانظر 
فوقهأو مثله لأحر عادي رحل يقولها لا كلمة وهي أبالل؛،(؟إ لا أكذب )أنا 

دونماالإسلامية، الدولة أؤلرافخ له دانت، رحلا' بها يجابه بمن ظن فما بقليل؛ 
علاقةتكن لم بالحكام الزهري علاقة أن على يدل هذا إن وجل، ولا حوف 

ميرايثؤحامل الحق الحالم صلة هي بل بمتفصل، محتاج أو بقوي، صعيف، 
مسالمة.أو مداهنة أو مواربة دونما الحق بكلمة فيجهر بدينه، المعتز النبوة، 

الخليفةعلى يفخر فاكأنه نفي(، على اغتصئلث، رأنا قوله: تأمل ئم 
بحريهم،•صمتهم عف فليم، هو وأما إليه، المحتاج بأنه 

وءزاْ، ٤١٤٢الحديث، رح ث؛ rv/vالفتح في الحافظ وذكر، مآ/'؛آ، اكر عسابن مخمر )١( 
الإسلاموتاريخ ٥ النلأء أعلام سير في؛ الذهبي ه وانتبند٥^ا، لأمفي شيبة بن ليعقوب 

٢٤٦-٢٤٥.

؛.rv/vالباري فتح )٢( 
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للحاكمتأديب ففيه ده(؛ عنمن هو هذا الذي ه )الحمد ه: قولوأما 
لأميروليس لمين، الممال بيت ومن الأمة، مال المال هذا بأن له وتعليم 

بالحكام؛يتصل ومن للعلماء نوحيه وفيه منة. ولا تفصل بذله في المؤمنين 
الحصيفة.النفلرة هذه منهم، يأحذونه الذي وللمال بهم لعلافتهم ينغلروا أن 

إذاللحق رصوخ من لمين المحكام عليه كان ما ، الموقفهذا في ثم 
والميعوالأنفة العزة فيهم رأوا إذا 'للعلماء واحترامهم وجهه، لهم استبان 

والمداراةوالامتخذاء والمداهنة ، التزلفمنهم وحاوا إذا ما بخلاف، بالحق، 
وأينالزهري، اه ورحم وهثامآ، الوليل، اش يزحم الدنيا، على والتهالك، 

لزهري؟؛ا> 

معهوحج ومئة، ستإ نة مسحج المللث، عبد بن هشام أن مز وقد 
معهم،ويحج ويحييهم ويسههم يعلمهم ولده، مع هشام رفصئره الزهري؛ 

ا.بالمدينة(ر مايتؤ حتى يفارقهم فلم 
منة.عثرة ثماني رهاء تبلغ طويلة مدة وهي 

بنمحمد ثني حل. قال: عمر، بن محمد أحبرنا حي: سابن وقال 
واممه— اكر مأبا ايثه استحمل اما هرأن الزهري: عن ا، اشر عيد 

يسيرأن الزهري وأمر ومثة، عشرة ت سنة الحج على — هشام بن مئلمة 
دينار.ألفإ عثر سبعة اض مال ديوان من الزهري عن ووضع مكة، إلى معه 

المدينةأهل إلى يصع أن الزهري عليه أشار المدينة، ماكر أبو قدم فلما 
علىالحمس وقتم شهر، نصفإ بالمدينة فأقام ذللئؤ، على وحصه حيرأ، 

.١٦٢ص سعد، ابن طبقات )١( 

أحيابن الزهركا، شهاب بن لم مبن الق عد بن محمد ص )٢( 



الهجرىالئاش القرن في الفقهاء المموثؤن لمي 

ذيمسجد من يهد أن الزهري وأمرْ نة، حأمورأ وفعل الديوان، أهل 
ماعيلإمحبن هشام بن محمد وأمره ناقته، ه بت، ابتعئإذا الحلتمة 

بنهشام استعمل ثم البيداء. من فأهل التتداء، من يهد أن المخروسلاا 
بنام هثمبن يزيد ابنه وعشرين ثلاث سة الحج على الملك عبد 
نة(رآا.التلك معه فحج الزهري وأمر المللث،، عبد 

أذناهفقد العزيز، عبد بن عمر عند رفيعة منزله شهاب لابن وكان  ٠٠
عنه،للأحد إليه الشنة وحملة الحالم كللأب ووجه حدأ، عليه وأنتي منه، 

العلم.وحمع الشنة بتدوين أمره كذلك 
قال:التنوحى، ان عثمبن محمد حدثنى ةى: ال1.مشنزعة أبو قال 

بنعمر مع )كان قال؛ مهاجر بن عئرو عن عياش، بن ماعل إمحدئنا 
كعب،بن ومحمد ة، قلأبوأبو عمر، بن افه عبد بن الم مالعزيز: عبد 

شهاب(ره.وابن مالك، بن وعزاك 

متاثرعلى قاعدأ كان رأئه شهاب: ابن عن ت——غد، بن الليث، وروى 
فأحرالزبير، بن عروة ومعه المدينة، على إمارته في العزيز، همد بن عمر 
إمامفملي نزن جبريل إل أما عروة: ه لفقال شيئا، العمز عمر 

بثنثير سمعت، قال: عروة، يا تقوت ما اعلم عمر؛ له فقال ، . اش رسول 
يقول:ه اف رمون سمعت، يقول: عود مأبا ممعتإ يقول: عود مأبي 

.٣٠٧ص حليفة، تاييخ انظر: المالك. ب بن لهثام والمدية مكة والي كان ؛ ١١
أممالدكتور محممه وعلق ؛؛، V/T"بعضه ري الفوعند ، ١٦٠-  ١٦٤ص معد، بن ءلقا>ت، )٢( 

ولمصحٍفا أحبه شاكر؛ )وأبو وقال؛ تمحقا، النص ني أن وظن غويأ، تعينا عنا العمري 
قال.كذا إليه(، أعتد 

انئلر)غئرو(، والصواب مهاجر(، بن ا/اآ؛؛)فمر في ووقع ا/اآ؛، زرعة أبي تاريخ ( ٣١
.٤٤٥٦>^ yoy/yyالكمال تهييج، ني: ترجمته 
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ثممعه، ضثيث تم ه، معضلث ثم معه، يصلئث فأمني، ٢؛، جبر ))ئزد 
صالوات(راُ.حس بأصابعه تحشنا معه((، ضليث تم معه، ضليث 

وحكمه:أهواله من 
علمائنامحن مفني من )كان قال؛ الزهري عن يزيد، بن يوض عن 
الحلمهثعش سريعأ، قيضا يقبض والحلم نجاة، بالتمنة الاعتصام يقولون: 

كئه(رى.ذللث، ذهاب، العلم ذهاب وفي والدنيا، الدين ثباث، 
الحلم(ر"اا.من أفضل بشيء الله عبد )ما قال: الزهري عن معمر، وعن 
هطثفإذا واد، )الحلم قال: الزهري عن يونس، عن وهبا، ابن وعن 

بلثا(ر؛ا.يقعلمر حتى هبح لا فإنلثط منه، تخرج حتى بالتودة فحليلث، واديا 
فمنغوائل، للعلم )إل قال: الزهري عن إسحاق، بن محمد وروى 

ومنالنيان، غوائله ومن بعلمه، يذهبا حتى الحالم يترك أن غوائله 
غواطه(زْا.أشد وهو فيه الكذب غواظه 

المروءةومن المروءة، من حيرأ شيئا الناس ،LJ؟، )ما الزهري: وقال 
ا.كلأمه(ر من حير فترثه عقل، منه يستفاد ولا فيه حير لا من صحية ئزلث 

الفتحوالبخاري:  I.xl\ومالك ، ١٧٠٨٩حديث وأحمد: ، ٢٠٤٤حدث الرزاق: همد أحرجه )١( 
ماجه؛وابن ، ٢٤٦— ا/ه؛آ والنسائي ، ٣٩٤حدث داود: وأبو ، ٦١٠حديث، لم: وم، ٥٢١حدث 
المحشو.الفراش وهي ميثرة، جمع )ميانر(: توله له• واللففل  ٦٦٨حدمث، 

وارتفامه.بهاؤه العلم: وئغس . ٣٦٩/٣الحلية ، ٩٦حديث،  0Kl\الدارمي محش )٢( 
.٢٠٤٧٩حيينه \\ا\0لإ الرزاق .sX مصف ني ونحوم ، ٣/ه٦٣الحلية )٣( 
.٣٦٢/٣الحلية )٤( 

SMlrالحلية )٠( 

MXlrxعساكر ابن مخمر )٦( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحديون م ٤ ٠ ٢

عا«ه:

الرواية،وفران الحفاظ، وجهابذة الأمة، علهاء كبار أحد شهاب ابن 
وطاف،بعضهم، عن فأحذ الصحابة من جماعة أدرك المحدنين، وفقهاء 

بينتجا علمهم، معين من واغترف، أعيانهم، دلارم اكابعين، كار على 
بناف وعسي الزبير، بن وعروة المشج، بن سعيد العلم: بحور يدي 
ابنصحبة س ومحز الرحنن، عبد بن ضلمة وأبي ف، بن اف عبد 

بنوسالم زبد، بن حارحة عن وحقل منين، عشر زهاء فلازمه المش، 
بنوعمر رباح، أبي بن وعهناء ار، نثبن وسليمان عمر، بن اف همد 
منوغيرهم الرحمن، عبد بشت، وعمرة محمد، بن م والقاسالعزيز، عبد 

التابعين.وفقهاء المحدثين أساؤلين 

حريصامبيله، في للممصاعب ما مثجئللملم، طلأبة الزهري وكان 
وأخذوالشام، الحجاز بلاد في هجاد عليهم، ، والطوافالعلماء كئ على 
الحجال.ربايت، سأل ولرثما منه، أكبر هم ومن أقرانه عن 

عقول؛وملب تزول لسان ذللث، على وساعده 

عماوسأل ثوبه، ويشد مقدمته، في فيقعد العالم، مجلس بأني فكان 
أحدمن سع ولربما يمعه، ما فيدون الألواح معه ويصهلحجإ يريد، 

لمزيدمنه فيسسع الشخ ذللث، حدمث، مى إلى يعمي نم حديثا، الشيؤخ 
الذاكرةإلى لجأ السماع من فرغ ؤإذا المد، في للعالؤ وطلثا الشت، 

شأوولا - حفثله ما هيمعها جاريته يوقفل أحيانا كان بل حفثله، لترسخ 
حتىكتبه، إلى انصرف، بيته فى حلا ؤإذا هو، تذكر بكي - بذللث، لها 

ضرائر.ثلاط، من عليها أشد كتبه وتعد بذللثط، درعا تضيق زوجه كانت، 
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ابننح أن4 فيحدقنا العلم، تحصيل في وصبر كثيرا الزهري ئعب ولقد 
ه:نفعن ويقول واحد، حدبث، ءلدسا قي أيام ئلاثة - مرة ذايت، - المسشث، 

صيري(.عليه ضبر ولا نشري، العلم احد نشر ْا )واثله 

فكانمعهم، وبتأدي، ويحترمهم ياحه أثيبجل العلم 'للبه في وهو 
حاءولرثما اء، المله ويتقي عتبة، بن اف عبد بن اف عبيد يخدم 
له.إحلالا ، ينصرفثم ببابه، فيقف، الزئير بن عروه 

وذاكرةحادأ، ذكاء الزهري افآ رزق فقد الهلل؛، في الجد هذا ومع 
يسمع،ما كث ويحفظ بالسمعة، يجتزئ فكان باهرة، متينة وحاففلة مدهشة، 

يه.فنفثل صيئا ظبص وما اّتفهمه، ولا فثل، "ى.دظ ئل٠ا امتاد وما 

بينيختلف، فكان ام، والشالحجاز حديث، حففل على ذلك، فأعانه 
يستطرففما - فيهما من المحدثين من وفيهما - اممييرين المميزين هذين 
ه،اش ول رسلحدبثإ زمانه حمافل أعلم باولك، ^٠١ معه؛ يحديثا 

العزيزعبد بن عمر ادر فبعلم، من عنده بما والخلفاء —اء العلم واعتنى 
أبوابمن بابا نجد تكاد لا ؤإنك ففعل• النبوي، الحديثر يدون بأن وأمره 
رواية.فيه للزهري وتجد إلا العلم 

اسم:طلبه 

أناأؤلوفج )كنت قال: أبي، أحبرني الزناد؛ أبي بن الرحمن عبد قال ** 
فكناوالصحف،، الألواح هاب، شسابن ومع المشيحة، على هاي، ثوابن 

به(را؛بنضحلثح 

أبيتاريخ والتاريخ المعرفة رنم \/\W لأحمد العلل ، ١٦٦ص معد، ابن طبقات )١( 
.٤١٢صى الدمشقي، زرعه 



الهجريالتائي الترن في القتهاء المعدثؤن 

الزهريوكان )قلت؛ فقال: عليه وعقب الخبر، هذا الدهم؛، ونةز، 
٠.يمأحوه(ر تم ويحفغل يكتب كان فلعثه يكتب، أن إلى، يحتاج لا حافظآ 

حدثناالأويسى،، اض د عببن، العزيز عيد حدسهم، المنوي: قال 
شهاب،١^٠ ويأتيه الأعرج نأتهم، ركنا قال: عكرمة عن، ند، مبن، إبرامم 

حلول،فيه الحديث، كان فربما قال: هاب. ثابن، يكتب، ولا فنكشب، قال: 
يكتبالأعرج وكان - الأعرج ورف، من ورقة هاب مابن، فياحد قال: 

يقروهنم القهلعة، تاللث، فهم، الحديث، ذللثج مهاب ابن، فيكتب، — المصاحف 
•؛ ر يمحوها( تم فيقروها معه بها قام وربما مكانه، ا يمحو٥ر نم 

يقول:معمرأ ممع أنه داود، ن تاليمان حدئتهم، مازن: بن، ْظزفج قال 
يفوته(ر؛ا.أن مخافة نعله فهر فهم، الحديث، كتب ربما الزهري رإف 

عوف،بن الرحنن عبد بن إبراهيم بن تعد بن إبراهيم بن بمقوب، دروى 
نأتيكنا أنا إلا العلم، من بشي،ء مهاب ابن شبقنا رما أبي؛ ئال، قال؛ أبيه عن 

٠ا المحدايه تممط وكثا يريد، عما ؤيال صدره عالإ، )وبه د ويليذئتل 

.٢٢٨ص الإملأم، تاريخ )١( 
ريمحو(،منها: بدلا رأئيت الكلمة هذْ العمرؤ، أكرم الدكتور والتاريخ، ءالمعرية محقق غير )٢( 

كماالأصن، كلمة يشت، أن يتغي كان نلت،؛ انتهى• يمحوْ( الأصل؛ رفي الحاشية؛ في قال تم 
ريمحوه(الأصل، وكلمة إ المحقق على استغلق ما للقارئ يا~و فقل• الحاشية، في ويعلق عي 
يغادرأن ومل، ؤيحفغله يتراْ أن بعد كب ما يمحو كان الزهري، أن والمعنى: الصواب،، هي 
حاصلا'.ذللت، كان ؤإن الكتابة، مكان يمحو المراد: وليس ه، مجل

القوي•>يق من  ٠٩العلم تمل- والتاريخ المعرنة )٣( 
ي'اّص الحلم، تقييد )٤( 
قوله ٠٦٣٨/١والتاريخ ة المعرف، ١٦٨للمدنيين المتمم والشم أ/هخّآ، هد مابن حليقامتج )٥( 

بنيعقوب، )تال : ١٠٨٩/٢الهلقات، في وول )نثد(• اللم—ان يتقدم. أي تتتر،(: ري
هوف١لقاJر، أبي(، رقال والصواب، نيهلآ، إنا( رئال وقوله إنا(، تال: أبيه عن صعد بن إبراهيم 

عوف•بن الرحمن ب■ بن إبراهمم بن معد 



٤. ٥ ؤ الزئري بفأب ابن - ٧

لأبي:رثالث سند: بن إبراهيم عن الماحشون، بن الملك عبد وءالا 
منيأتيها ولا ضدورها من الجالس ياتي كان ^؛j،؛ الزهري؟ فامأكم بما 

اءله،تإلا ولا:كهلا طءذ، إلا ثنا:ا المجلس فى بمي ولا خلفها، 
إلاشابا فيها يقي فلا الأنصار دور من الدار يأتي ثم ساءله، إلا فتى ولا 

ماءنها،إلا كئلة ولا ماءنها، إلا عجوزأ ولا ماء'له، إلا كهلا ولا ماءله، 
ال>خال(رن.رس يطول، حتى 

بنالرحمن عبد حدثنا قال: عمر، بن محمد أحبرنا سعد: ابن قال  ٠٠
ليمال لا غلام وأنا )نشأت يقول: الزهري معأتا >«قال: العزيز، عبد 

بنثعلبة بن افه عبد من قوّْيا ننب أتعلم وكنث الديوان، من مئتلعأ 
فأتاهوحليفهم، أختهم ابن وهو قومي بسب عالما وكان العدرير٢؛، حتمعتر 
بنسعيد إلى له ار وأشبها هغيي الهللاق، من مس—ألة عن أله فرحل 

أننعقل المس، الرجل هدا مع أراني ألا نمي؛ في فقال1إ الخشت،، 
المائلمع فانهللقث هدا، ما يدرى لا وهو رأسه، على مشح . اش رسول 

وتركبعد مإلك، فجلت فاخبره، أله، فالمب، بن عد ٌٌإلك، 
بناه عبد بن اه وعبيد ر، الزبيبن عروة وحالم، ثعلبة، بن اه عبد 

ممهت،(امآا.حتى هشام بن الحارمث، بن الرحمن عبد بن بكر وأبا عتبة، 

ا،/مااُّآ،التهذيب تهذيب ، ٤٣٨/٢٦الكمال تهذب ا/ابم، واللغات الأسماء تهذيب )١( 
والصوابا تصحيف )العدوى(، للمدلمين: المتمم م المسعد. ابن طقات في و؛، )٢( 

راىزمّه، لم، حليمأ وكان معروفة، قبيلة عدرة، بني من بل عدونا ليس  ٠٥١فعبد اثبتناه، ما 
التهذيب.رجال من صغير. وهر . الميي 

فيوأأنحو0 جدأ، محلويل حير في  ١٥٨-  ١٥١^ص للمدتيين، المتمم القسم - سعد ابن )٣( 
والمري، ٣٦٧/١الأوسط التاريخ في البخاري منه؛ بأحصر الخبر وأحرج "؟، At/Tالهلبقات 
.٤٧٣-٤٧٢ا/ا،0م، 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء الحييون 

قال:الزهري عن أنس، بن مالك عن مهدي، بن الرحمن همد وروى 
•واحد( كوم نعن صعز المت بن معذ رحالت 
)مشثيقول: الزهري ممعت قال: معمر، حيننا الرزاق: عبد وقال 

٠ا صتن يمان ، المبن معيد ركبه ركيتى 

وحدهالخارق، وذكاءه الزهري عبقرية والعالماء الحكام لمح وقاد  ٠٠
ويلوموشجعوْ، ذلك، على فحصوه الئنن؛ ّماع على وحرضه الهليبؤ ئي 

فيوأنزع نصيحتهم، إلى فأصغى الملم، وبحور الحديث أوعية على 
الكبار.اولئالث، من بالتلقى تلبيتها 

الملم،فاءللء_، راذهن، شهاب: لابن يقول مروان بن الللئ، عبد هدا ف— 
الأنصاروائت ذكتا، وقلبا حاففلة عيا للثج أرى فائي بثي؛: هه ثناعلر ولا 
فلمابالمدينة، م عنهاللم أحدث، وكشت، الزهري: ال قمنازلهم. فير 

جم(رى•علم إذا إليهم حرجت 
ليقال ال؛ قالزهري عن يونس، عن نريد، بن أيوب روى و- 
أدللث،أمحلا الملم، طلب، على تحرض أراك غلام، )يا محمد: بن، م القاس
كانتفإنها الرحمن،، عبد بنت بعمره عليك قال: بلى، محلتا؛ وعائه؟ على 

ننزث(ا؛ا.لا بحرآ فوجدتها فاتيئها، عائشة، خخر فى 

.١٤٧رنم \اص ى الُالر، ، TAr/r، ١٦٠سينين المم سعدالمم ابن طقات )١( 
ابيتاريخ يي دم < TU/r■الحلية \/\ra والتاييخ اوعرذ-ة ، ١٤٨رنم  ١٨٢^/لأحماو العالل، رآ( 

تالمتب ابن )لأزم أنه الزهري عن حاء وغد ■ ٤١٦٨الز*رى من مالك 'لرمح، من ذدئ 
سعرته رجالأخرى؛ رواية ونمح، الحلية'ا/ماا""ا، ا/اا؛، اكعث__ةي زرعة أبي تاريخ سين(؛ 
وفقامتعددة، أزمنة في ذللثؤ ال قأنه على محمول وهدا ا/ههمآ. والتاريخ المعرفة حجج(: 

المسسب.ابن شيخه مع أمضاها التي لا-مد.ة 
 )T•( ماكرابن مختصر

ترجمةلها الرحمن همد بن وعمرة • ٢٤١ص الإسلام، تاريخ ه/لأأّاآ،  iO'A/iالنيلأء أعلام سير )٤( 
.٤٠٠-  TAA؛/والمحديين الحفاظ ءآعلأم كتابي في 



i-Uإالرئوي شهاب ابن - ٧

حدثنيقال: وهب، ابن أحبرئا قال: حرملة، حدثني المثوى: وقال -
مصز)قدمتا يقول: شهاب( ابن سمعت( قال: حالي بن عميل عن لهيعة، ابن 

فقالقال: المسيس(، بن سعيد عن أحدث( وأنا مروان، بن العزيز عبد على 
!الميت(؟ ابن عن إلا تحديث( أنمعلث( ما قارخل: بن اش عبد بن إبراهيم لي 

حديثاأكثز أحدأ أعالم لا قوملث، من رجلين تركت لقد فقال: أجل؛، فقلت،: 
إلىرجعتا فلما قال: الرحمن, عبد بن تلمة وأبو الزبير، بن عروه منهما: 

الدلاء(را،.وك1و0 لا بئرأ عروة وجدمحت( المدينة 

رأدركنث(يقول: الزهري سمعت، قال: معمر، أحبرنا الرزاق: عبد وقال 
بنتلمة وأبا الزبير، بن وعروة الميبا، بن سعيد بحور: أربعة قريش من 

,ر الق( عبد بن الله وعبيد الرحمن، عبد 

بنيعقوب حدنني قال: عمير، بن عيد محدئنا وي: المنوقال 
ئلائة:من الحلم أءلو_ا ركنث( قال: شهاب ابن عن أبيه، ■م، الرحمن، عبد 

تاكاسرهلا بحرا وكان الزبر بن وعروة النامرإ، افقة وكان المسئسا ين معد 
علمعلى ه منأقغ أن اء أملا وكنث( اهله د عببن اه وعبيد الدلاء، 

وقٌث((ر"'أ؛.إلا غيره عند أحده لا ما 

ويحترمهمم وييجلهياحه، أثْع أدب يتشهاب ابن وكان  ٠٠
العلم:أحد قبل الأدب يتعلموا أن العلم ؤللأب ويوصى ويخدمهم، 

ا/اهه.والتاريخ المعرفة )١( 
،٥٥٢, ٤٧٩)/والتاريخ  hyuj\، ١٤٩رقم  ١٨٤- لأحمد العلل ، T-AY/Yّعد ابن طبقات )٢( 

اشفعبيد ؤإلأ التغليب،، على لعله قريش(: )من وقوله الدمشقي زرعة أبي تاريخ 
قرشيا•دلس ض، 

ا/آهه.واكاريخ المعرفة )٣( 



الهجريالثاني القرن مي ١لفقهاء الحدتؤن ؤ٤٠٨

كنتإن يمول: الزهري معت رمحقال: معمر عن الرزاق، عبد روى 
أيحلأن اء أنولو أدخل، ولا أنصرف نم فأحلي عروة، باب لأتي 

له(رآا.إعظاما يعني؛ لت«خلق؛ 
وهب،ابن أحمرني قال؛ نكثر، أبي بن محمد حدتني المشوي: قال 

منعتبة بن اه عبد بن اه عبيد )كان قال: يحدث سمعته قال: مالك عن 
لثناولهكان إن حتى يحدمه، شهاب ابن وكان العلم، كثير الناس، علماء 

عودمبن عتبة بن اش عيد بن اه عبيد يصحب شهاب ابن وكان اليء، 
الماء(ص.له لمنع كان إو حتى 

بناش عبد بن الق عبيد )حدت قال: الزهري عن أنس، بن مالك وعن 
الجارية:فتقول بالباب؟ مس فيقول: خادمه كان أن حتى عتبة، 

لهلأمتقى حتى لأخدمه، كنت ؤان — غلامه أئي فتفلي — الأعيمس علامك 
ونحوءْ(رم,

مننتعلم فما العالم، اتى ا )كنقال: الزهري عن الأوزاعى، وروى 
إلمامن'ءاله(رء/أحج، أدبه 

بحوروملازمته الحلماء ار كبعلى الزهري تهلواف على وعلاوة  ٠٠
أنهيقلى ما أو سجعه، لم عما المزال كثرة ذلك إلى جمع فإئه الرواية؛ 

جميلا':صبرأ ذلك على وحننر أحلرافه، من العلم له ليتحهئل فاته؛ 

المعرفة، ٥٦٩حدث \إ*0\ الدارمي صتن ، ١٥٧رقم  ١٨٦/١لأحمد العلل ، ١٧٠عد صابن طقاصته )١( 
.T-Xt/Tالحلية والتاريخ 

ا/اآه,والتاريخ المعرفة )٢( 
مختمرْ:عاكر، ابن محي نحو،  L^/rالخالية )٣( 
.TUlrالحلية )٤( 



٠٤٠٩ الزغري بياب ابن - ٧

فييح المبن عيد مرتيعت قال؛ الزهري عن أنس، بن ماللش عن 
أيام(لاا.ثلاثة حديث طالب 

إدريسأبي عن شهاب، ابن عن يونس، )أحبرني وئب؛ ابن قال، 
أكلعن قو اش رموث نهى يقول: الاو1ّ قنية أبا سمع أنه \ل>ولأوتي؛ 

علمائنامن ذلك مغ أّولم سهاب: ابن قال الئ__تاع. من ناب ذي كن 
الشام(أى.أهل فقهاء من وكان إدريس، أبو حدسي حتى بالحجاز، 

عنالمستب بن سعيد )ّألث قال: أنه شهاب ابن عن مالك، وروى 
به(رم.باض لا فقال: والورق، بالدهب الأرض كراء 

بناف عبد بن مالم سأل )أئه شهاب: ابن عن _ أيضا _ م1لك( وروى 
شهاب:ابى قال والورق. بالدهب بها بأس لا فقال: الزارع، كراء عن عمر 

أَئزفقال: حديج؟ بن رافع عن يدكر الذي الحديث أرأيت له: فقلت 
أكريئها(ل؛ا•مزرعه لي كان ولو رافع، 

أولالصلاة أو عائشه: عن عروة، عن الزهري، )عن عشة ابن وروى 
الزهري؛قال الحصر. صلاة وأنقت الثمر، صلاة فأةؤُت، ركعتين، يرصث ما 

'.ءئمان(ر تأود كما ئأولث إئها قال: ؟ ٠٢٧١في ئتم عاسة بان ما لعروة: فقالت، 

.Tir/rالحالة )١( 

الفتحوالبخارمح،؛ ، ١٧٧٣٨حديث وأحمد: ، ٨٧٥حدث والحميدي: آ/\'بمإ، مالك أحرجه )٢( 
/>}OU ■] حديثداود: وأم . ١٩٣٢حل.يث لم: وم، ٥٧٨١و ٥٧٨.حديث •ا/بم؛آ ، ٥٠٣٠حديث

لم.ملقتل ومدا وغيرهم، ، ٣٨٠٢
١٧١١اووطأآ/ْلأ، )٣( 
.٧١١/٢اJوطأ)٤( 
لهواللففل — لم وم، ٣٥٠الحديث، في وأحلرافه ، ١٠٩٠حدين،  ٥٦٩/٢القح البخاري: أحرحه )٥( 

الزهري.ًلريق غير من غيرهما وأحرجه ٣، رقم  ٦٨٥حل.يأ، 



٤١
الهجريالثاني القرن غي الفتها، الععويون لمي 

نيالعلو على حرؤثه الحديث يطف الزهري اهتمام مظاهر ومن  ٠٠
وقدواحد، من أكثر من الحديث سمع فلربما الرواية؛ من والتثستج الند، 
ويعلومنه، ئيتثثت شيخه شخ إلى فيدمث، بحديث، له ثخ يحدئه 

درجة:بالإساد 

الخدنان،بن أؤسِ بن ماللق )أخبرني قال: شهاب، ابن عن عميل، عن 
حتىقانهللقت حديثه، من ذ5رأ لي يكر مئعم بن جتير بن محمد وكان 

علىأدخل حتى انهللقث ماللذ: فقال قالته، أَؤس بن مالك على دحلث 
والزبيرالرحمن وعبد عئمال في لك هن ال؛ فقيرنا حاجبه أتام إل عمر، 

ثمفجنوا. وسلموا محدحلوا قال: لهم• فاذل نعم، قال؛ يتاذنون؟ وتعد 
فاذونعم، قال: وعثاس؟ علي في لك هن لعمر: فقال قليلا، نزفا لسث، 

بينياقضي المؤمنين، أميز يا عباس: فقال وجانا. سلما يحلا فلما لهما. 
.٢١بطولةرالخديث هن،ا......( وبين 

الإسناد؛غلو هللب في أصت ذلك شهاب ابن ضيع )وش الخافظ: قال 
حرضوفته به• افهه ليثعليه دخل حتى ءنهرآُ بالخديثح يقتنع لم لأنه 
ا.ر وتحصله( الخديث، ءللم< على شهاب، ابن 

حدثنيقال: اشئ،، حدثنا قال: عمير، بن سعيد حدثنا البخاري: قال 
أنالأنصاري: الربيع بن محمود )أخبرني قال؛ شهاب، ابن عن عفتن، 

حديث o.yMأبم."ا، حديث  ١٩٧؛.آ■؟، حديث \< Thالفتح له واللفنل - الخاوي أحرجه )١( 
ولالأصجامع ر: انئلوغيرهما. ، ١٧٠٧حديث لم: ومموصع، وغير ، ٥٣٥٨

.\Y-T،^Jb،U>U_W/Y

أدس•بن ماليثا عن بمي؛ )٢( 
 )Y•( الفتحY-i/n  بم'مبم.الحديث شرح،



٤١١إالدموي شهاب ابن - ٧

منندرأ شهد ممن ه، اش ول رمأصحاب من وهو — مالك بن عسال 
نضري،أئكرت قد افه، ول رسيا فقال: ه اش رسول أثى أته — الأنصار 

لموبينهم، بيني الذي الوادي ساد الأمطار كاست، فإذا لقومي، أصلي وأنا 
تأتينيأنلث، اه رسول يا وودذث، بهم، فاصلي جدهم مآتئ أف أسمملغ 
إف: ه اه رسول له فقال قال: مصلى. يأئخده بيتي، في فتملي 

بنالحصص سألت ئم شهاب: ابن )قال آحرْ: وفي الحدين،، اه(...( ماء 
حديثعن - سرابهم من وهو الم، حمبني أحل وهو - الأنصاري محمد 

٢.بل.لائ،(ر يصدقه الربيع، بن محمود 
والاثتغالماواكرئه وأدام دالحلب.ث،، الزهري 'كلف فقد ذللث، وفوق  ٠٠
حديثهفيبقى منه، أوحملة لفظه نسيان عوارصن عنه ليمغ دونه؛ وما بكشه 
وتمامه.ونقائه صفائه على 

يدهث)إنما قال: الزهري عن الأوزاعئ، عن لم، مبن الولمد روى 
اوازاكرة(رى.وترف اشسال ٣: 

العلماء،بعض أو الأعرج أو عروة عند من ينصرف الزهري و)كان 
الأعرج،حدثنا عروة، حث.ثنا محنة: فيها له لجارية فيقول منهم، سمع وقو 

اسكتيفيقول: تقول، ما أدري ما واش قالت: عليها أكثر فإذا فلأن، حدثنا 
ا.نفي(ر أريد )نما أريدك، لت فإيى ^؛٤، 

سعدبن الئسث، سمم، قال: محمد، بن مروان )أحبرنا الدارمى: قال 

وأحرجهموضع، وغير ا'إْ، حلءيث  ٥٤٣. ^ا٦^0 ، ٤٢٥حديث  ٥١٩، ٤٢٤حدث  o\A\/الفتح )١( 
.٣٣حديث الزهري: طريق غير من لم م

.tr^Tمحاكر ابن مخمر ، ٣٦٤/٣الحلية ، ٦٢١حديث ا/ارْا الدارس محن )٢( 
.٢٣٢/٢٣ا5رعابن مخمر )٣( 



الهجريالثاني الترن غي الفتها، اسو|من لإ ٤١٢

قال:متوصئآ، جالس وهو حديثا، العشاء بعد ليلة ثهاي، ابن تذكر يقول؛ 
الحديث(لاا.يتذاكر جعل مروان؛ قال أصح• حتى مجلته ذلك زال فما 

فتذكرشهاب، ابن يدي بين الفثث )وصغ قال: اللبن، عن رواية وفي 
صححه(رآا.حتى الفجر، طلع حتى الطشت في يدم تزد فلم حديثا، 

وصغبيته في جلس إذا )وكان الزهري؛ ترجمة في حلكان ابن وقال 
امرأتهله فقالت، الدنيا، أمور من يء حمكل عن بها ييشتعل حوله، كتبه 

ا.صراور(ل ثلاث من علي أشد الخنم، لهذه واف يوما؛ 
تمر،المسوالدأب المتواصل، والحد العالية، الهمة ن>ْ هوبمثل  ٠٠

يستوم،أن الزهري استطاع والأعيان؛ الشيؤخ مجالس إلى والاحتلأف، 
الْثمفعينهادين بين لثحتلف، كان إن حتى والشام، الحجاز حدبث، أكثر 

يكادفلا — الغفير الجم والمحدثين الإسلام علماء من وفيهما — الكبيرين 
جديدأ.حديئا يسمع 

بنعاصم بن حفمى بن عمر بن اش عبيد معتؤ حمالرزاق؛ عند قال 
اتيفجعلث العالم، أطلب، أن فاردرتإ نشأيتج رلما قال: الخهلاب، بن عمر 

رجالآأتيت، فكلما محالمر؟ من سممث ما فأقول: رجلا رجلا عمر آل أشياخ 
وابنقال: ه، يلزمكان شهاب ابن فال شهاب؛ بابن عليك قال؛ منهم 

كثيرأ(أ؛ا.حيرأ ذللث، في اف فجعن نافعا، فلزمت، قال: حينئذ، بالشام شهاب 

.٦١٦ا/يْاحدت الدارس سنن )١( 
_T.الحلين )٢( 

.١٧٨-١٧٧الأمان؛/ومات )■٢( 
.UT/Aوالتعديل الجرح والتاريخ المعرفة ، ITAA/Tصعد ابن طبقات )٤( 



m٤١٢ الردبي شفاب ٧-ابن 

وأربعينحمسأ )مكشث قال: الزهري عن حمزة، أبى بن شعيب عن 
كنثنما الحجاز، إلى ام الثومن الشام إلى الحجاز من أحتلم، سة، 

أأنثطرهه(را،.حديثا أممغ 

حافظتاد؛ ٠٠٠٠ذكاته حدة 

تعالىاه وهبهم بما به، مخممثمين الحفظ على مطبوعين العرب، كان 
وأيامهم،حروبهم ووقائع أشعارهم ديواذ موعوا ذللث،، على مقدرة من 

هزلأمومن الماهر، بالحفظ اسهروا كثيرة جمهرة المحدثين تاريخ وقى 
وذاكرهوودأ، ذكاء رزقه بأن عاليه اف امتن فقد الزهري، ثهاب، ابن إمامنا 

أعد^^،^،: قال وما يسمع، ما كل يحفظ فكان متينة؛ وحاففلة ئابة، 
يعيدفكان حففله، فى امتحن ولقد قتل، حدبن، فى ممهمه امولا على، 

ممحشب، المداكرة أجل من ٠الكتادة ائتمان ولربما هو، كما بث حم 
'كتبه.ما ذلك، بحد يمحو 

أحي،ابن عن - عنس ابن - معن حييني المنذر؛ بن إبراهيم قال  ٠٠
•، يوما(ر ئمانين فى القرآل شهاب ابن )جمغ قال: شهاب ابن 

شهابابن أن يحدمثج: — معد ابن — اشث، دمهن وهج،: ابن وقال 
فنسثهارآ/قثل شيئآ قلص امتودعث )ما يقول: كان 

.٣٦٦١٣الحلية ، ٤٠٩الدمشقي زرعة أبي تاريخ ، ٦٣٦/١والتاريخ المعرفة )١( 
الأسماء»تهذب في س وذكرْ ، ٤٤٩/٣ ٨٢٣٨والتاريخ المرفه \/-س الكبير التاريخ )٢( 

حفظالزمري ان ومعاْ الصحة، من نهاية في إستاد وهذا وقال! البخاري، عن ا/اآ واللغاتء 
ليلة.نمانين في القران 

.٣٦٤-  ٣٦٣١٣الحلية ، UY/Aوالتعديل الجرح ، ٦٣٥\إ0('ت والتاريخ المعرفة )٣( 



الهجرىالثاش المرن مي الفقهاء المموتون ف٤١٤

ا.ءحادنى(ر شيئا حمظى استودعت )ما شهاب: ابن قال رواية: وفى 

علييعيد أن فسألته الزهري، بغلة بلجام رأحذت أنس: بن مالك وقال 
ظ(لآا.حديثآ انثعدت ما فقال: حديثا، 

آحدوأنا كول، فيه بحديث شهاب ابن رحلقني _: أيضا — ماللق وقال 
كنتاأما أست، أرأست، له: قلت لا، فقال: علي، أعد له؛ فقلث، دابته، ببجام 
لأ(لم.قال: تكعنؤ؟ كنث، له: فقلت لا، قال: _،؟ مماذ أن تحب 

يقول:مهدي بن الرحمن عيد رسممت، الوا١سهلتي: سنان بن أحمد وقال 
قمت،قام فلما حديثا، يوما الزهري حديث، يقول: أنس بن ماللثؤ ص—_معتا 

عالما،استمهست، ما ئتفهمني! قال: فاستفهمته، دابته بعثان فاحدت، 
يعجب،:مهدي بن الرحمن عيد فجعل قال: قئل. عالم على زدذُئ، ولا 

المنازي!(ر؛؛.وطلث، القوال، فدنلث، 
الزهريعن إسحاق، بن الرحمن عيد حدينا المهضل: بن بم وقال 

واحدأ،حديثا إلا حديث فى سكخئ، ولا قئل، حديثا استعدنؤ رما قال: 
حفف]ته(رْا,كما هو فإذا صاحبي، ألمث، ف

أنمخافه أدني فاشي بالبقيع لأمر رإلمح، يقول؛ كان أيه شهاب ابن وعن 
فنيته(رأا.قئل شيرء أذني ذحل ما قواه الحنا، من شيء فيهما يدحل 

\ا\م.الكبير التاريخ )١( 
ا/*اة,الدمشقي زرعة أبي تاريخ ا/امآآ، الكبير التاريخ )٢( 
وبأطول، ٦٢٢- \ا\ا\ والتاريخ ؛J،_« الكبيرالتاريخ ، ١٠٨٦ريم لأحمدالعلل )٣( 

.٤٥٢■حاويئ، \ r\i\الدارس ند عت 
٠٢٣٣٨٣مخمٍ. ام؛ عابن عند وبنحو، ، والتعديل،//٢٧الجرح )٤( 
.ryrirالحلية ، ١٦•رقم  ١٨٧-\ \I\Kلأحمد العلل ، ١٦٦معد ابن ًلثقات )ه( 
ا/ّآح.وخصاله العالم بيان جامع )٦( 



٤١٥إالرغوي شهاب ابن - ٧

قال:الزهري عن - راشد ابن - مغض عن نيد، بن حماد عن  ٠٠٠
قداللياله ذكرت ما كث فقال: فحدئته، ليلة العزيز عبد بن عمر مع )تمرن 

وذت(رأ/حفقلث ولكنك امعي، معلى أتى 

إلؤ،النفث نم حديث، بمئة الزهري رحيق، أنى: بن ماللث، وقال 
علىيدم فوصغ ال: قحديثآ، أربحيى قالث: مالك،؟ يا حففلث، كم فقال: 

الحفف(رئقص كيفن في إئا قال: ثم جبهته، 
بنهشام رأل العزيز: عبد بن عيد معن لم، مبن الوليد وروى 

فأملىبكاس_ا، فدعا ولده، بحضن على يملي أن الزهري مأل الملك، عبد 
أنتمأين ال: قام، هثعند من الزهري تمج ئم حديث، أربعمئة عليه 

امهثأقام ثم الحدين،. الأربحمئة بتللث، فحييهم الحديث،؟ أصحاب، يا 
قدعلينا أملتت الذي ااكتابإ ذللا، إن للزهري: قال ثم نحوه، أو رأ هش 

بالأربعمثةه فحل.فبكاتبؤ، فا.ءا بكانت، ائغ عليلقؤ، فلا ال: قضيأ,( 
واحدأ(رم.حرفا بمادز لا هو فإذا الأول، بالكتاب هشا؛ قاني نم 

اثقارئ:

الروايةعنه روزذلتؤ فقال: المهاية((، ررغاية في الجزري ابن له ترحم ٠* 
الحروف؛ه عنوروى ماللئ،••• بن أنى على قرأ رآن، القحروف في 

محم(ل؛؛•أبي بن نافع عليه وعزض الومحاصي، الرحمن عد بن عثمان 

ا/آماه،الفري عند ونءحو0 ، ١٦٥ابن طبمايت، )١( 
.٢٣٣mعساكر ابن مخصر )٢( 

JUشرح ؛، T-A/nالكمال تهذيب , nunاكر عسابن مختمر  ai'hوالتاريخ المرفت )"١( 
.٤٤٤الترمذي 

.٢٦٣الهايتأ/أآآآ_ غاية )٤( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء اؤمموثؤن م  ٤١٦

عزص)أنه نعيم: أبي بن نافع عن المقرئ، الغشي إسحاق روى 
الزهري(^ا.على القرآن 

هريرةأبي عن تب، المبن مد معن الزهري، )عن مغمر عن ** 
تعالىض فإو ذكزها؛ إذا ئلخصلها صلاة نسي ررفس : ه اطه رسول قال قال؛ 

قرأهاهاكذا للزمري: قلت [((. ١٤]طه؛ لالدة_زىه الصلواة وأثم ؤ يقول: 
نعم(ص.اش.؟قال: رسولت 

ألعفة، بن اه عبد بن اه عبيد )حييني شهاب: ابن عن يونس، عن 
حرف،على جبريل لآأ'مزأني قال؛ ه اش رموز أل حديه، عباس ابن 

قالأحرف((. سبعة إلى انتهى حتى فيزيدني، أتثزيده أرل فلم فراجعته، 
يكونالذي الأمر في هي إئما الأحرف بعة التلك أن بلغني شهاب: ابى 

حرام(ر"'أا.ولا حلال في يحتلقن لا واحدأ، 

ال«عهدث:

الحجةوحمانة الحديث وفرمان الحفاظ أئمة كبار أحد الزهري يعتبر 
الموية،الئثة بهم افه حفظ الدين الرؤؤس وأحد الهجري، الثاني المرن في 

عصرْافي الحديث أعلام س حقاها وعلما 

.٢٢٩الإسلام تاريخ ْ/ا؛ُا، الشلأء أيلام ستر )١( 
داود:وأبو ، ٦٨'ين، حد ملم: محنه: بأطول وأحرجه ، ٢٩١(- اللفظ. بهذا ائي النأحرجه )٢( 

ابنقول مه وليس  ٣١٦١"حديث، الترمذي: عد وهو ، ٦٩٧حدث ماجه؛ وابن ، ٤٣٠حدت 
.٥٩١(حديث أ/ا'لأ الفتح وانفلر الآيتّ قراءة في شهاب 

وليس ٣٢١٩حديث ٦/ه•٣ الفتح البخاري: وأحرجه ، ٨١٩حدث اللففل: بهذا لم مأحرجه )٣( 
آ(اأا._ Jb•نقط.: تهاب ابن قول أبوداود وأ"؛مج شهاب، ابن تولء عنده 



m٤١٧ الدمري يهاب ابن - ٧

التابعينار كبمن أمم عن وروى ٢، ُ ة الصحابمن حماعة شافه 
))تهذيبفي المزي ذكر ومد نة، الشوحفاظ الملم بحور من وألمتهم، 
شهاب.لابن شيخا ( ١٥٦)أسماء الكمال(( 

منكثيرة جماعة منهم التابعين، وأتباع التابعين من خلائق عته وروى 
عيينة،وابن ختياني، الكأيوب الأحبار، ة ونائلالحالبث، احلين أم

بلوأصرابهم. الإمام، ومالك سعد، بن والليث جرج، وابن والأوزاعي، 
المزين،عبد بن وعمر رباح، أبي نمن كمهناء ياخه أشيعص محه روى قد 

الباهر،جعفر وأبي دينار، بن وعمرو مالك، بن كعزاك أمرانه من وطائفة 
المم•الربير وأبي 

للحدبنؤ،وقا مسالناس أحن من الحديثية الصنعة أصحاج، وعدم 
الأسانيد.أصح من إسادْ ق.وا كما ل، وأمثهم 

التمادعدها أحد، فيها يشاركه لا حديثا تعين س نحو برواية وتفئد 
الأسانيد.ياد جس 

وأكدواالمرويايته، ونقدوا الأخبار، فحصوا ١^^٠ الأئمة أحد وهو 
عليهويغرصون اللم، طلاب على الحدبثه بغلي وكان بالإسناد• الاهتمام 

سواء.منه: ٠اغ والالمالم على القراءة بآن وقال متهم، مع قي
ومثلهحافظا، كان لأنه بمرملاته الملهاء يعتن. ولم كثيرأ، يرسل وكان 

•الحدبنه س كالخعصل ومراسيله ثزسله، ما ومحيل يمكنه 

ابن- دثهل أنس عن حدثنا إذا الزمري لقف ركان ؛ -نية ابن - مميان نال الحميدي: قال )١( 
)٩٩(مشانهة أنس عن آحل. وقل- . ١١٩٠حديث الحميدي: ني سمسمعت(. سمعت، سنل- 

للمري.الأشرافء ءتحفة من احصاوعا يمكن حديئا، 



١لهجرىالثانى القرن في الفقهاء تؤن الممر ف٤١٨

قيوثدويته ريف الشسالحديث جمع في ابقة السدص-رن وللزهري 
بنعمر المجتهد ثل الحافالزاهد الحليمة من وأمر اد بإرشالمتحف، 

علىحملت الزهري ودفاض إلا يزبدرا؛ بى الوليد مات وما العزيز، عبد 
لكثرتها.الدواب 

وتلامدته:أسانيده ص جماعة ذكر 

عن:حدث 

—ايدي،الم تغد بن وتهل يزيد، بن —ائب والم ماللث،، بن أنس 
البخاري((،)رعند جميلة أبي وئنينر'آا المنة((، ر)عند الزيع؛ بن ومحمود 

بن iJSjUبن اه وعبد ماجه((، وابن لم موعند وائلة بن عامر الفميل وأبي 
ربيعةبن عامر بن اه وعبد اثي((، والنداود وأبي البخاري )اعني ضغير 

اثي((،الم»ءند الخطاب بن عمر بن الق وعبد الصحيحين((، »في 
)أعندلبيد بن ومحمود داود((، أبي ))محي الزهري أزهر بن الرحمن وعد 

عداالجماعة ))محي حنيف بن تهل بن أنعي أمامة وأبي ماجه((، ابن 
٠٢ر الصحابة من وغيرهم الترمذي((، 

عن؛دردى 

أبيبن تغد بن محمد بن ؤإمماعيل حسن، ين الق عبد بن إبراهيم 
الزبير،بن عروة مولى وحجيب الضرتما، أمية بن عئرو بن وجعفر وماص، 

سة)آبام(.وفاته كانت )١( 

واللغاتالأسماء تهذيب وفي )نش(. والصواب: جمّلة(، أبو روننيان : Tw^lx؛الحلية في )٢( 
المهملة.ين بالرثنئنا( والصواب: جميلة(، أبا ثبيبا رسمع ا/'ه: 

").Ur/T■الحلية انفلر )٣( 



m٤١٩ الزنري شهاب ابن - ٧

السالميي،الأنمبارى بن وحصنن الح^ئ^ٌ، ابن بن والجم*مي 

بنوخارجة عوف، بن الرحمن همد بن وحميد عمر، بن الد همد بن وحمزة 
عمر،بن اش همد بن وسالم الوليد، بن حالي بن المهاجر بن وحالي زيد، 

بنوسليمان — منه أصغر وهو — أرقم بن ون—ليمان المستب، بن وسعيد 
بنوطاووس المثزتي، الهمدانى والصحاك سنان، أبى بن وسنان ينار، 

وقاص،أبي بن سهد بن وعامر عوف، بن الله همد بن ومحللحة ان، كن
ماللث،،بن كعب، بن اش وعبد عمر، ين الله عبد بن اض وعبد ئميم، بن وعباد 
بنالرحمن وهمد ماللث،، بن كما بن الرحمن وهمد محتريز، بن اش وهمد 
بناه عبد بن اه وعتيد ة، عتببن الله عبد بن افه وعبيد الأعرج، هرمز 
بنوعلممة باح، أبي بن وعتناء الزبير، بن وعروة الشثاق، بن وعبيد عمر، 

بنمحمد بن والقاسم نما، بن وعئرو العزيز، همد بن وعمر وماص، 
بنومحمد الخدنان، بن أوص بن وماللث، يؤلما، بن ومبيصة بكر، أبي 

بنومحمد - ه أقرانمن وهو - المنكدر بن ومحمد مئعم، بن جبير 
لمة،سأم مولى ونبجان ممحم، بن محر بن ونافع بشير، بن النعمان 
بنلمة نوأبي الخولأنئ، إدريس وأبي الزبير، بن عروة بن ويحيى 

سواهم.وحلائق الرحمن، همد بنتا وعمرة الرحمن، عبد 

منهموعد غيزْ، عنهم نزو لم رحاو عن روى أنه لم مالإمام ويكر 
•نمسا تداسس>ن رئء 

عنه؛وروى 

عتلة،أبي، بن ئبراهيم الزهري، سعد بن ؤإبراهيم صالح، بن أبان 

ه\.^، ١٢٤-  ١٢١ص والوجدان، المقرئات )١( 



٤٢٠  A الهجريالثاني القرن هي الفقهاء المعوذؤن

اكمحامح،،وأيوب أمية، بن ماعيل ؤإمالجزري، رائد بن ؤإسحاق 
محل،بن والحارث بزقاق، بن وجعفر وائل، بن وبكر بنان، بن وبزل 

شند،بن وزياد الأعرج، قيس بن وحميد صزه الوليد بن وخص 
بنوننيمان عنتنة، بن وسفيان العزيز، عبد بن وصعيد الأفطس، ومالم 
أبيبن وشعب صالح، أبي بن ونهيل الغئدي، كثير بن وسليمان أرقم، 

الزهري،شهاب بن مشلم بن الق عبد وأحوْ ان، كئبن وصالح حمزة، 
افر،مبن حالي بن الرحمن وعبد المدنئ، إسحاق بن الرحمن وعبد 
الماحثون،تلمة أبى بن العزيز وعيد الأوزاعى، عمرو بن الرحمن وهمد 
رباحأبي بن وعطاء الثغري، عمر بن اه ومحي جزيج، بن الملك وعبد 

وهو- العزيز مد بن وعمر الأيلى، حالي بن وعميل - شيوخه من هو و- 
منوهو - دينار بن وعمرو المصري، الحارث بن وغئرو - شيوخه من 

بنومحمد أنس، بن وماللث، تعد، بن واللسثا ئليمان، بن وئليح - أقرانه 
بناض عبد بن محمد أحيه وابن حمصة، أبى بن ومحمد حاق، إم

ذما،أبي بن الرحمن مد بن ومحمد الزهري، هاب شبن لم مئ
بنومغمر الجزري، اه لجد بن ومعقل ظلحة، بن عئرو بن ومحمل 
عروة،بن وهشام عقبة، بن وموسى المعتمر، بن ومنصور راشد، 
سواهم.وأمم الأيلي، يزيد بن ويوص رومان، بن ويزيد بشير، بن وهقيم 
شيوحه:بعص في اتزهوى درحة 

الزهري،أنس: أصحاب )أَست، يقول،: أبي سمعت، حاتم: أبي ابن ال( ه- 
التنانتي(را؛.>^، ٧٠نم قادة، نم 

a/؛u.في ت وباحصر والتعديل المح )١( 



٤٢١ؤ الر٠مي يهاب ابن - ٧

أثبت)الزهري يقول؛ معين بن يحيى سممت الدوري؛ عباس وقال -
عروة(راا.في عروة بن هشام من عروة في 

إبراهمم،عن منصور، يقول؛ معين بن يحيى رسممت الصد؛ ابن وتال 
عائشة.عن أبيه، عن عروة، بن هشام من إلئ أحث، عائشة عن الأموي، عن 
أحث،ومنصور مواء، هما قال: عائشة؟ عن عروة، عن فالزهري، له: قيل 
ئلطاط(رآ؛.كان الزهري لأن م، 

)الزهريال: قأنه معين بن يحيى عن منصور، بن إسحاق وروى 
القاسمبن الرحنن عبد من محمد بن القامم في أثبت معيد بن ويحيى 

،٣١)-محميد(رم.بن أ3أح ومن 

منه:رواية وأكثرهم فيه، وأشثهم اثزمرى، أص،هابا طبقات 
معالرحال في الترمذي ))شرمحل بحث، في رحب ابن الحاففل قال  ٠٠
٢:ر الأئمة({ من غيره لشرمحل عرصن 

حمشالزهري )أصحاب، 

للزهري،المحبة ول ومحلوالإتقان، الحففل جمعت، الأولى: الهلبقة 
عمر،بن اف وعبيد ة، عيينوابن كماللثإ، ه؛ لوالصبثل حديثه والعالم 

تخريجعلى متفق وهؤلاء وغيرهم• ونعيب، وعقيل، ويونس، ومغمر، 
الزهري•عن حديثهم 

.•٥٧الترجمة الدارمي: تاريخ وانفلر آ/ه'اْ، ععض ابن تاريخ )١( 
.٣٦٤الترجمة  ٨١_ •٨ ص الجيد، ابن محرالأت )٢( 
.٧٣.  UY/Aوالتعديل الجرح )٣( 
شرحءاللااتر.نى)٤( 



٤٢٢  m الهجريالثاني القرن في الغقهاء انمدتؤن
-ح

للزهري،صحبتهم ثقن لم لكن ؤإتقان، حمفل أهل ة: الثانيالهلبقة 
الهلبقةدول إتقانه في وهم حديثه، يمارسوا ولم يسيرة، مدم صحثوه ؤإئما 

ام"'،يبن خالد بن ارحنن يمد داليث، كالأدزام، الأيد؛ 
الزهري•عن لم ملهم يخرج وهولا؛ ونحوهم• راشل، بن والنعمان 

فيئكلم ولكن عنه، ورووا ومحنجبوْ، الزهري، لارموا الثالثة؛ العلبقة 
أبيبن وصالح إسحاق، بن ومحمد حين، بن فيان ك حففلهم؛ 

داود،أبو لهم يخرج وهؤلاء م• ونحوهصالح، بن وزمعة الأحمر، 
•متابعه لبعضهم لم ميخئج وقد والساني، والترمذي، 

قولولا ملازمة ر غيمن الزهري، عن رووا نوم ة؛ الرابعالهلبقة 
بنومعاوية الكلئ، يحيى بن إسحاق مثل؛ فيهم؛ ئئم ذلك ومع صحبة، 

المم،د يزيبن ؤإبراهيم زوة، نأبي بن ؤإسحاق الصدفي، يحيى 
لبعضهم.الترمذي يخزج قد وهؤلاء ونحوهم. الصباح، بن والمثنى 

،١^١٢٢كالحكم والمجهولين، الثتروكين من قوم ة؛ الخاماممقة 
الشماء،وبخر المصلوب، عيد مبن ومحمد حبيب، بن القدوس وعبد 

ويخرجالنسائي، ولا داود، أبو ولا الترمذي، لهم يخزج فلم ونحوهم. 
لبعضهم(امماجه ابن 

الوليدبن محمد يمصل الأوزاعي رممعمتا لم؛ مبن الوليد قال  ٠٠
الزهري(ر؛ا.من سمع مى جميع على الربيدي 

الزعري•عن - أيضا - الخالي لهم احرج الثلاثة *ولاء )١٢ 
.٢١٨•ت ا/آيْ الاعتدال مزان انفر: الأيني. نغل بن اض غبمر بن المحكم ص )٢( 
.٦١٠-  ٦٧١٦الترض طل شرح )٣( 
والميلالجرح رنم لأحمادا/ا'ا"ا الملل )٤( 



٠٤٢٢ الرئري شهاب ابن - ٧

الزهري؟أصحاب أست أيما أبي؛ )سالت أحمد: بن اش عبد وقال 
الألمافيوديان وعمي_الآ يونس أن إلا علة، منهم واحد لكن فقال؛ 

الإمناد.في ماونهم مغمر ضر، مثل هم وليس حمزة أبي بن وشعيب 
كمالكثرة، هؤلاء ولكن شيء، كل في أثبت مالث قال: فمالك؟ قلت: 

ئلائمثةمن نحو عيينة وابن ذا، نحو أو حديث، ثلاثمتة ماللث،؟إ عند 
وعميليوئس الكثير؛ الزهري عن رووا الذين هزلأء قال؛ ثم حديث• 
عنحديثا أكثر هؤلاء قليل، عسب، ثقال: عيت،؟ ثله: قلت، ومعمر. 

أكبزصالح قال: الزهري؟ عن روايته كثان بن فصالح قلت،; الزهري. 
الزهري،أصحاب فهؤلاء قلته: عمر. ابن صالح رأى قد الزهري، من 

قدالدين هؤلاء ولكن م، أثبتهماللث، نعم، قال؛ ماللئه؟ أثبتهم قلتإ: 
منمالك فبمل ه؛ لقلتا وضر. وعميل يونس الزهري: علم بقروا 
محنة(ص.ابن قال؛ ثرى؟ 

ْسفقلغ؛ معين بن يحيى رمالث الرازي؛ المحن بن الحين وقال 
من؟نم قلته: أنس، بن مالك فقال: الزهري؟ في الزهري أصحاب أثبت، 
ضر(ص.ئل: 

)ضريمول؛ معين بن يحيى سث حيثمة؛ أبي بن بكر أبو وقال 
عييثة(ابن من الزهري في أئبث وضر بالزهري، عالمان ويونس 

وأنامعين، بن يحيى رنبل المبمئد: بن اش عبد بن إبراهيم وقال 
ضر،نم أنس، بن مالك، فقال: الزهري؟ عن روى >؛_ أسنت، قس أسمع: 

ا<-ارنم  ١٧٢^/مأْآب، رنم وانفز: . ٢٠٤٣رقم  ٣٤٩.  TiAfrلأحمدالعلل )١( 
٠١٦ص وتقدمته، ، Y*o/Aوالتعديل الجرح )٢( 
.Y،JU/Aوالتعديل الجرح )٣( 



الهعرىالثاني القرن مى النتهاء اسدس م  ٤٢٤

عيبمة،بن وسفيان والزنندي، والأوزاعي، شعيب، ثم يوص، ثم محل، نم 
ثقا0(ص.هؤلاء وكل 

أحدأرأيت )ما يقول: المبارك ابن معت مالرزاق؛ عبد قال  ٠٠
كيُض نإن يرئس؛ س كان ا ًإلا تنم، س الزهري عن أدوى 

•كدبي("< 
بنيوش ممعت قال: عمر، بن عثمان معن مأحمد: الإمام وقال 

ا.حالد(ر بن مل من الزهري عن أروى أحد رليس يقول؛ يزيد 
عنحمزة أبي بن عيب مرعند العلابي: ان غتبن الممصل وقال 

حديث(لومبعمئة ألف نحو الزهري 

بم:تمرد ما وعدد أحاديثه، عدد 

ا.حديث(ر ألفى نحو رله المدينى؛ بن على عن البخاري، قال ،٠ 

ألفمن أكثز الزهري ثد رأثداود؛ أبي عن الأبوم هميد أبو وقال 
حديث،،ومئتا حديث، ألفا كله: الزهري وحديث، الثقامتح. عن حديث، 

عاليهاحتلفوا ما وأما الثقات(، غير عن مئتين وقدر ني، مشمنها النصف 

وأوثقهمالزهري اصحاب )اثبت ني الأتمة أقوال واتفلر  ٠١٥٦الترجمة  ٤٤الجنيد ابن موالان )١( 
ب(صنفوا الذين الزهري ورامحاب . ٦٧٦- رجب لابن الترمذي علل شرح في ب( 

.٨٠٩_  a،a/tالسابق المصدر في 
وبنحوْ)معمر(، بدل رعقيل( وعناوْ والتاريحوالمعرفة ، ١٠٩رقم لأحمد العلل )٢( 

والتعديللجرح اش 
.٢٠٠-  mlrوالتاريخ اJعرنة ، ١١•رقم \إم\ لأحمد العلل )"١( 
.٢٧٤٧^\ألأ\0ت الكمال تهديّب )٤( 

؛.TYA/oالشلأء اعلأم سر ^ ٢٧٨الكمال تهييج، رْ( 



٤٢٠ؤ الزئري شفاب ٧-ابن 

وقومشيء، على قوم تمرد ما عندنا والاختلاف حديثا، ين حميكون فلا 
ءلىض%•

بنالرحمن تمد بن حميد )أ-تحرني شهاب؛ ابن عن يوص، عن  ٠٠
فيفقال منكم، حلمؤ ررمن ه؛ اش ول رمقال قال: هريرة أبا أن عزف؛ 
أئامزك،تعان ه: لخاحتقال ومن اه/ إلا إله لا فيني: اللات، خلفه: 

قيتصديى(((اآ؛.

قوله:يعني — الحرفب رهدا الحديث،: هدا اق أن بعد مسالم الإمام قال 
نحووللزهري قال: الزهري. غيز أحد يرويه لا - فيتص1.يى(( أقامرك، »نعاد 

ا.حناد(ر بأسانيد أحد فيه يثارئ لا . الني عن ترويه حديثا تعين من 

إرساته:

و»مصنفامالاوث،« ))مومحلسأ وفي كثيرأ، ه الني عن الزهري أرمو 
الأحاديث،بعض الأربعة السنن احتوت كما ،، ilJSمن الكثير الرزاق(( عبد 

سقطيكون أن الأحاديث، هده في والأغالئر . . عنه الزهري أرملها التي 
ححضلأ؛الحديث، فيكون التابعين؛ كبار وأحد الصحابي اثنان: إسنادها من 

بنورائع اه، تمد بن جابر منهم؛ الصحابة، بعض عن أرشد كما 
بنوالمسور الر٠رتم،، أرهر بن الرحمن وتمد الصامت، بن وتمادة حديج، 
هريرة.وأبو الحدري، معيد وأبو محزمة، 

.TW^ااكهديب تهذيب الكال تهدب )١( 
،٣٢٤٧حديث داود: رأبو ، ١٦٤٧حديث، لم: وم، ٤٨٦٠حديث ح/ااآ المنح البخاري: آحرجه )٢( 

لمسلم.واللمفل وغيرهم، ، ٢٠٩٦حديث ماجه: وابن ، U/Uاني والن، ١٥٤٥حديئج والثرمازي: 
رالزع ٧٨الخدين،(( »ءاووم في الملاح ابن قول واشي ، ١٦٤٧حدين،  ١٢٦٨/٣لم مصحيح )٣( 

عثر(.الثالث، 



الهجرىالثاني القرن في الفتها، المحديون لمي 

(١) اكابعين١١ا.من طاثفة عن - أيضأ - وأرمل 

عمر:ابى ص سماعه 

قليلا.شيئا منه سمع أن والظاهر عمر، ابن من الزهري سماع في اختلف 

الزهريأممع: وأنا معين، بن ليحيى رحل )قال الجنيد: ابن ال ق- 
يثسه(رآا.قال: رويه؟ قرآ؛ قال: لا، قال: عمر؟ ابن من سمع 

٢•ءمر(ر ابن من سماعه يمح لم )الزهري حاتم: أبو وقال 
الزهريحنبل: بن لأحمد )قلق حميال: بن أحمد طالب أبو وقال 

لأ(ر؛؛.قال: عمر؟ ابن من تمع 

حديثين(عمر ابن من الزهري سمع )قد المديني؛ بن علي ال ق- 

قال؛عمر؟ ابن من الزهري سمع هل لمعمر: )قلت الرزاق: عبد وقال 
حديةين(را"؛.منه سمع نعم، 

قليلا'،نيئا اه عبد بن وجابر عمر، ابن عن )روى الدهي؛ وقال 
؛.منهما(١٧سمع يكون أن ويحتمل 

التحمل،جامع ، ١٩٣-  ١٨٩ص المراسل، ، ٣٩ص والتعديل، الجرح ة تقوم)١( 
.T^hالتهدب تهدب ، ٣٣٢-  ٣٣١ص

.١٧٧الترجمة  ٤٨الجيد ابن مزالان، )٢( 
.١٩٢ص الراسل، )٣( 
.١٩•ص المراسل، )٤( 
.١٩•ص المراسل، )ه( 
_A.الترمذي علل شرح ، ٤٣٢/٢٦الكمال تهل.ب )٦( 
0س.اليلأء أعلام سر )٧( 



٤٢٧إايرنوي ثياب ابن - ٧

قدمناوقد الم، موابنه عمر ابن مع حج أنه الزهري عن جاء قلق 
ذلكر١؛.في حديثه 

مرسلاته:في ادسء أموال 

لحابئناأحدأ حانتنا ولو يحابي، إئا )يهولون: الش__افعتي: الإمام ال ق- 
عننروى ئجده أيا وذلك بشيء، ليس عندنا الزهري ؤإرسالط الزهري، 

أرقم(رى.بن 

بثية(أمزليس الزهري )مرتل معين؛ بن يحيك، وقال 
يرىلا القطان معيد بن يحيى ركان الواسطى: سنان بن أحمد وقال 

قومهؤلاء يقول: ثم الزيح، بمنزلة هو ويقول: شيئا، وقتادة الزهري إرسال 
غلقوه(ر؛؛.الشيء سمعوا إذا كانوا حفافل، 

والمعرفة((في وي المتفروى المصري؛ صالح بن أحمد حالفهم و- 
قالصالح: بن لأحمد يقول الهاسمي الواحد عبد بن جعفر رسمعت، قال: 

وقال:أحمد فغضت، شيء، لا به ثالزهري مرسل حيي: مبن يحيى 
يحيءا(رْا•قال كما ليس( إ الزهري؟ علم ومعرفة ليحيى ما 

علىالأكثر لكن الزهري، مراسيل في راحئلف، الغلأئ: الحافقل ال ق- 
تضعيفها(.

وتهيب، ١٦٦•حديث الباري فتح ني: الحديث هدا على الحافظ كلام وانظر ؛AT ص )١( 
.٣٩٩أ'/حا،"ا■-التهدب 

متروك!واحاJ: غير نال أرقم؛ بن ويمان . ١٠١، ٤١التحصل جامع )٢( 
آ/؟مْ.سن ابن تاريخ )٣( 
،٨٧، ٣٣ص التحصيل، جامع ، ١٣ص المراسيل، ، ٢٤٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
٠١٠١ص التحصيل، حامع ، ٦٨٦/١والتاريخ المعرفة )٥( 



الهجرىالتاض القرن مي الفقهاء المعوتؤن م  ٤٢٨

القطان،ويحيى معين، وابن الشافعي، الأئمة: ١^١١، اق متم 
قول،أن )والذلاهر بقوله: ذلك على وعم، المصري، صالح بن وأحمد 
بالأءتماد(ره.أولى الأكثر 

ثقطقد يكن لأنه كاسم؛ الزهري )مرام الدمي: الحافظ وقال، 
عنعنده ولوكان فقهل، الصحابئ أمقنل أنه به نقلى أن نسوغ ولا اثنان، منه 

أصحابابعض عن يقول،: أنه ولو وصله، عن عجز ولما لأوصحه صحابي 
بنوعروة المش، بن معيد كمرّل الزهري ل مرمغد وش . . الني 

ا.وذحوه(ر قتادة كمرسل مرمله نعم يقول،، ما يدو لم فإنه ونحوهما؛ الزبير 

تدتسسم:

النادرارم.في يدلس )كان الاعتدال((: ررميزان من ترجمته في الذهبي قال 
قال:ثم بالتيليس، وصموا نفا ومتين ثمانية العلائي الحاففل وذكر 

هؤلاءأن ذلك، بعد ليعلم ثم بالتيليس، يكر أنه به ظفرت، من أسماء رهد0 
واحدفيه قال ما كل في ، ينومحقإنه يحسث، واحد حد على وا ليكلهم 

طبقات،:على هم بل يالسماع؛ يصرح ولم رعن( منهم؛ 
يعدأن ينبغي لا إنه بحسث، حدأ، نادرأ إلا بدللث، يوصم، لم ض أولها: 

عمة•بن وموسك، عروة، بن وهشام الأنصاري، سعيد بن كيحيى فيهم؛ 
لمؤإل الصحيح في له وحزحوا ه، تدليتالأئمة احتمل من وثانيها: 

أونوى، ما جب في تدليسه لقلة أو لإمامته، إما وذللث، بالسماع؛ يصرح 

٢•-  ١٠١ص التحميل، جامع )١( 
.m/aالشلأء أيلام ّير )٢( 
الاعتدالمنان )٣( 



٤٢٩ؤ الزمحري شياب ابن - ٧

ؤإبراهيمالأعمش، وئاليمان كالزهري، وذلك، ثقة، عن إلا يدلس لا لأنه 
فيهليس مما الكثير الحديث، لهؤلاء وغيرهما الصحيحين فمي النحعي... 

دالم1ع(ص.المصريخ 
أكثزمن الئالثة: )اورت؛ة في الزهري فدكر حجر ابن الحاظ وأعزب، 

باوسماع،فيه صزحوا بما إلا أحاديثهم من الأئمة يحتج فلم التدليس من 
نلهم(رى•من، ومنهم مطلقا، حديثهم ود من، ومنهم 

عنايتيبالإسناد:

ابىالحديث، أنثي من )أولث، يقول،: مالكا سممتإ سنزار؛ بن حالي هال، 
ثهاب("<.

الزهريرمع قال؛ حكيم أبي بن غئة عن الوليد، بن بقية روى 
هال،، . اه ول، رمال، قيقول،: نزوة أبى بن اش عبد بن إسحاق 

بآحاديث،ئجيئنا مروة، أبي بن يا اللأ فاينكه الزهري: فقال، ، . اه رسول، 
أزمة(.ولا حفم لها ليمت، 

هدمما فزوة؟إ أبي بن يا حديثك، ئنند )ألا الزهري: فال، رواية: وفى، 
أزمة(ر؛ا.ولا حطم لها ليست، التي الأحاديث، 

نفيس.بحث فهو كلامه تتمة وانظر ، ١٣٠—  ١٢٩ص اكحصيل، جاُع )١( 
٠١٠٢الترجمة  ٤٥، ١٣ص التقديس، أهل تعريف )٢( 
.٢٠ص وتقدمته، والتعديل الجرح )٣( 
عدي،لابن الكامل ْ'ْ، ال-منمي زرعن أبي تاريخ ه/؛هلإ، بالس الملحق الترمذي علل )٤( 

صدوم ، ٠٣٢ا/آآه، الترمذي علل رح نم/ه1م، الحلية ٦، الحديث علوم معرص ا/يأم، 
أهلهدا بتوله الزهري حاط—، حيث، أحرمح، ماسة للقول وذكر  ٢٣٤آآ/مختصرْ عساكر: ابن 

٠١٧٩سعد ابن محل منه وبأحصر اوث.ام، 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحوثون لمي •٤٢

بحديث،يوما الزهري )حديث، عنئنة: بن ميان حمقال الشافعي: وقال 
ئأم(راا؟!.بلا الئطخ أئرقى الزهري: فقال إسناد، بلا هابه فقلق: 

بنعامر ولد من - الرحمن عبد بن محمد حدئنا الرازي: حاتم أبو قال 
سهاب،ابى ركان قال: عيسى، بن محمد بن يعقوب حدثني - المدني ربيعة 

بدرحة(رى.إلا الطخ تنقى أن بملح لا ويقول: بالإسناد، أتى حدث إذا 

ئه:سومه وحشن ثصه، وشبمس اثحديث، روايه إلهائه 
علىبالحديث، ياتي لألفاظه، صابهلآ لحديثه، متقنأ شهاب ابن كان 
وامتدحههدا، فى الجهابذة عليه أثنى وقد حدأ، له الئياقة حس وجهه، 

عصرهأهل أنهش وعدوه الحديث،، أئمة من بحدهم وقس وأقرانه ياحه أش
له.سياقا وأحسنهم للحديث، 

أحدأرأيت، رما قال: العزيز عبد بن عمر عن ميمون، بن عمرو عن  ١٠٠
ا.الزهري(ر من حدث إذا للحديث، سوقا أحس 

أحدأرأيت، رما يقول: دينار بن عئرو معت، سعنتنة: بن محنيان قال 
الزخري(ل؛لمن للحدث أص 

منبحديث أتجر حدأ أ رأيت )ما قال؛ دينار بن عئرو عن رواية؛ وفي 
الزمري(رْا.

ا/اآ-أ.الترمذي علل شرح ، ٣٤٧؛،/البلاء مثرأعلام )١( 
ب/آ"ا.والتعديل الجرح )٢( 
.nthrعاكر ابن مختصر ، utMوالممديل الجرح )٣( 
،٤١٠الدمشقي زرعة أبي وتاريخ ؛a/o ،vنن بالالملحق والعلل آ/آ•؛، الترمذي محن )٤( 

.vtIaوالتعديل والجرح 
والتاريخالمرفه في وهوكدك الحلية ، U/Yوالتعديل الجرح ، ١٧٤معد ابن )٠( 



٤٢١الرخريشهاب ابن - ٧

عباس،ابن )حالت قال: دينار بن عمرو عن عيينة، ابن روى  ٠٠
منللحديث أئس أحدأ أر فلم ر، الزبيوابن رأ، وجابعمر، وابن 

الزءري(رُ

عنالرزاق، عبد عن حنبل، بن أحمد عن خدثت حاتم: أبي ابن وقال 
وابنعيد، مبن ويحيى هاب، نابن الحجاز: رمحدثو قال: عنينة ابن 

وجهه(رآا•على بالحديث، يجيئون جزيج: 

الدارممليصعد بن أحمد معتإ مالهلمجانى: الحز بن على وقال 
باود(رم.5أحد عندنا الزهري رحديث المارك: ابن قال يقول: 

اتحديث:وعلوم اثرهرى 

وكانمنه، الكثيرون وممع الأئمة، من حماعه الزهري على عزض 
بعضهمإلى ذهع ولربها الإجازة، صحة ويرى مواء، والئماع الغزض يرى 

بالمناولة.يمي ما وهدا عني، اروها له: وقال صحيفة 

والسماغالعالم، على رالقراءْ يقول: الزهري ممعت قال: معمر عن  ٠٠
اش(ل؛/ماء إن مواء منه، 

قال:الزهري أحي ابن ض د عببن محمد حا-دنا الواقدي: وقال 

واردظن!!اروايتين أن مع رانص( إلى رأبصر( لفظة غم العمري أكرم الدكتور محققه كن ل =
.٢٤١الإسلام تاريخ 0ا0ص النلأء اعلأم سر )١( 
.٤٣ص والتعديل، الجرح تقدمن )٢( 
.٢٧٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )٣( 
١٣٩-  ١٣٧ص الصلاح، لابن الحديث علوم وانظر؛  ٠٤١٥ص الدمشقي، زرعة ابي تاريخ )٤( 

الشيخ(،على القراءة وهر والتحمل: الأحد أنسام من الثاني القسم — والعشرون الرابع رالؤع 
٠الحديث،(( كب من وغيرهما ، ١٦- الراوي تدرس_ا 



الهجريالثاني غي النتهاء المعوتؤن ؤ٤٢٢

أو^>^،، ٠٠١١على قرأت أبالي ما يقول؛ أحصي لا ما عمي معت )س
حاودنا(راا.فيه: أقول كلاما، حدقني 

أجازؤإذا )رالإحازة({، العالم أهل بعص أجاز روقد الترمذي؛ قال  ٠٠
•عنه( نروى أن فاله حديثه؛ من شيئا عنه لأحد يروى أن لأحد الحالم 

رحيقنافقال: الزهري، ومنهم العالماء بعض عن ذللث، يؤيد ما ماى تم 
أتيثة1ل: عمر، بن اض عبيد عن عتاض، بن أض حدثنا محاذ، بن الجارود 
ذعم(لأأأ.قال: أرويه حديثلث،، من هذا فقلت: بكتاب،، الزهري 
بنعمر بن الق عبيد عن اللتثث، عياض بن أنس صئرة أبي عن  ٠٠
اكتبه،من بالكتاب، يؤتى كان أنه شهاب، ابن على رأشهد قال: حممي 

'آا.ءني(ر"حده أعريه؛ حديثى هدا يقول: نم فيه، وينفلر فيتصمحه 
كتابا،شهاب، ابن إلى ردنمت، قال؛ عمر بن اه عبيد عن رواية؛ وفي 

•ءني(ر؛؛ اروْ فقال؛ فيه نظر 
نأل— أمية بني من رجلا — الوليد بن إبراهيم رسمعت، معمر؛ وقال 
بكر؟أبا يا عنلث، بهان>ا أحدُثؤ فقال: علم، من كتابا عليه وعزض الزهري، 

٠عيري( يحدمكموه فن نحم، قال: 

.١٧٤-  ١٧٣ص معد، ابن طعان )١( 

الترمذيعلل شرح ، ٧٠٣، 0UOT/باض اسق الملل )٢( 
وسسا oTA/Yمعين ابن وتاييح ، ١٧٣معد ابن عند: وبنحره ، AYT/Yرالتاريح المعرفت )٣( 

قرئولا تراه رما زيادة: 
.٤١٥ص الدمثئني، زر-ين أبي تاريخ )٤( 
النؤعهدا الحالي،ثا مصطلح عالماء ريمي . ayaZyوالتاريخ المعرفة ، ١٧٢معد ابن طمات )٥( 

علوم، ٢٥٧-  ٢٥٦ص الحديث، وم علمعرفة انفلر: المناولة(, )غرض التحمل: من 
.٤٧-  ithالراوي تدرب ، ١٦٦ص الصلاح، لابن الحديث 



٠٤٢٢ 'ا-اينشة،بالرغرى 

الزهريإلي رذفغ قال؛ الأوزاعي عن الواحد، همد بن عمر روى  ٠٠
عني(أا؛.ازوها فقال: صحيفة، 

الأئمة:كبار من جمع الزهري على عرض وقد  ٠٠
والزهري(رى.نافغ، عليه؛ عرض مى )أول، الغدسئ؛ بن علي قال 

رعنصت،يقول: ذئب أبى ابن ميتج ٌقال: الحارث بن حالي ن ع— 
الزهري(رم.على 

ويحيىأحدا رما عمر: بن افه عنيد لي قال رزاق: العبد قال و— 
حسوكان لنا يقرأ ماللذ وكان عراصة، إلا شهامحب، ابن عن ومالاق 

الةراءة(ّ.

بنيزيد ررأيت، قال: العزيز، عبد بن عيد سحدثنا مشهر: أبو قال و— 
الرهريارْا•على مٌرا جابر بن يزيد 

حدثناال: قأبي، حييني حنبل: بن أحمد بن اه عبد ال قو— 
ركانقال: — العزيز عبد ابن يعنى — عيد سأحبرنا قال: بكير، بن مكين 
الزهريوكان مكحول، على أو الزهري، على بمرض موسى بن شلمان 
الحدي>ث،(رأا.يحني: عليه؛ يجزض 

الحديثعلوم انفلر؛ المناولة. هاوا: ويمي ، ٧٢٣، ٤١٥، ٢٦٥صى الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
.٤٥—  ٤٤أ/الراوي تدريب ، ١٦٦—  ١٦٥محي الملاح، لابن 

أ/يها.والتاريخ المُرفة )٢( 
والتاريخالمرنة )٣( 
آ/خها.والتاريخ الخرقة )٤( 
أ/هأاا.والتاريخ المرنة )٥( 
.٤٨٤١رنم <<\ o/Tلأحمد العلل )٦( 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المعدتؤن م  ٤٣٤

ثه:وتلوينه اتعديث كتابته 

يكنلم أنه على ند5 التي الأخ—ار يعص الزهري الإمام عن جاءت 
كانبأنه ئفيد أحرى أنار هناك المقابل ومحي ذلك، يكرم بل العلم يكتب 
كانشهاب فابن الأمرين، بين تعارض نمة وليس سمع، ما كد يكتب 

طلابويحض الحففل، فى ذاكرته على يسبمد الحففل، وتيى الذكاء، حاد 

يمحوه.ثم يسمع ما ليتحمفل يكتب، كان لكنه ذللث،، على العلم 

وحشيوكثرت، الأحاديث الت، ّالهجري الأول القرن رأس وعلى 
فاعتنىنقاءها، وه ويشصفاءها يثوب بما الئثة احتلاط س الزهري 

أمرأ'ل، كيرا،عونا ذلك على ووجد وتدوينها، الرواية ودخصِ بالإسناد، 
جمععلى فيه يحصه العرين، عبد بن عمر الراشد الخليفة س متوجها 

دزوب،وعمل جامعة، جمع يحركة وقام ذلكأ، إلى لنهاي وتدوينها؛ الشنة 
فىبق الشلخر له فكان والأثاررا'. نن الئلجمع جبار، متواصل وجهد 
جاءلمن حسنة سة بذللث، ونى واسنقصاء، بثمول وحقظها التسة تدوين 

والتبوبب■والتصئيفإ الجمع قي تفثنوا الذين الخدين، أئمة س بعده 
الزهريقيام في العرين عبد بن عمر بعد الخلفاء رغبة واسمريئ، 

بنيهعلى يملي أن عل يحصه ال٠اللثإ عبد بن هشام فهدا الخدين،، بكتابة 
بدفلا بدللثه، أمره هشاما أن الملأ في ويعلن له، تجسّي، فيلهم، ويكتحب، 

يديه،وبين عنده يكتبون فأصبحوا علم، طالب كد الخيز هدا يعم أن 
أنطمعوا ما بأنهم - الؤء_ءث؛ الملح أبو وهو - تلامذته أحد صؤح حتى 

لبنيه.يكتسم، ان هشام امره ءتد.ما إلا الزهري عند ييبوا 

بندغم ء-مو•، بن الد همد ترجمة؛ في كبناء ما انظر الزمري، نل للتئة تدوين هناك كان )١( 
شغيب.بن وعمرو العزير، عبد 



٤٢٥ؤ الرنري ادن - ٧

بنالرحمن عبد بن ءرْ ممعت ئال: الشئط، بن يزيد حدسى منهر: أم قال  ٠٠
ءومه(راا.نتب فيه كتاب إلا كتاب للزهري لكن )لم قال؛ حيونل، 

عنشني، بن إبراهيم حدثنا يزيد، بن نوح حدئنا أحمد؛ الإمام وقال 
)لولايقول؛ - شهاب ابن يعني - سمعته قال؛ الزهري شهاب ابن أحي، ابن 

حديثا،كتبث ما نعرفها؛ لا ا ننكرهالمشرق قتل من تاتينا أحاديث، 
كتابه(لآ/في أذئث ولا 

الحلالنكعن، )كنا قال: أبيه عن الزناد، أبي بن الرحمن عبد عن  ٠٠
أنهعلمت إليه احتيج فلما سمع، ما كرًر يكشنا شهاب ابن وكان والحرام، 

الناس(ص.أم 
قال:ان، كئبن صالح أخرني قال؛ معمر، أخرنا الرزاق؛ عد قال 

فكباالفنن، نكشئ، فمالنا: - العلم نهلاو_، ونحن - والزهري أنا )احتمعط 
فإنهأصحابه عن حاء ما نكشئ، الزهري: قال ثم قال: ه، البي م، جاء ما 
أكئن،،ولم فكبه قال: نكتبه. فلا بئنة ليس لا، أنا: فقلث قال: ة، نش 

فأنخخوئت(ا؛<.
بنإبراهيم حدئنا - الأوئي - اف عبد بن العزيز عد حدنني المنوي: قال  ٠٠

أعلامصير ني الذهبي وذكره ، ٤١٠ص الدمثقي، زرعة أبي تاويح ا/ا؛ا"، والتاريخ  ٠٠٠٣٠١١)١( 
تصحيف.ورحويل( حريل(، بن )قرة وفيه  ٢٣٧الإسلام وتاريخ ْ/ممم، الملأء 

قوله. ١٦٦ذ ابن عتر عقاربه وبألفافل ، ١٠٨- العالم تقييد ، ١٦٣١/موالتاريخ المعرفة )٢( 
العراق،.أمح، )المشرق،(: 

\ا\\,العلم بيان جامع )٣( 
للدتيينانمم والقسم ، ٣٨٩-  TAA/Tمعد ابن طقان، ؛'AU ،Yحديث الرزاق،: -مد مصفح )٤( 

،٣٦١الحلية ، ٤١١٢قي الدمثزرعة أبي -اريخ ، ٦٤١، ٦٣٧/١والتاريخ المرنة ، ١٦٨
.١r٣/٢٣١rعساكر ابن مختمر -ي'ا، الحالم تقييد ا/مآبم، العلم بيان جامع 



٤٣٦  M الهجريالثام الترن في الفتها، ال4صذرن

سهاب(را؛.ابى الأحاديث هذه للناس وصع من أود )إف -؛ الزهري - نغد 
محمدبن العزيز عد عن ة، رنالبن الخن بن محمد وروى 
ثهاب(رآ؛.ابن وكتبه العلم يزن من )أود قال: الدراوزدي 
قال:أنس بن مالك عن - أيضا - زنالة بن الخن بن محمد وروى 

شهاب(رم.ابن العلم دون من )أود 
بنعمر رأمزنا ال: نأنه شهاب ابن عن العلم(( ان بي»حامع وش 

لهأرصي كن إلى فبعث دفترا، دفترأ فكتيناها نن، الئبجئع العزيز عبد 
دفترأ(ا؛؛.نال٠لان عليها 

سمعتقال: تعد، بن إبراهيم حيننا الأويّتي: اش عبد بن العزيز عبد قال 
لبنئاكشن، أن الملك: عبد بن هشام إلئ رأزنن قال: أبي، يحدث شهاب ان 

إنولكن بينهما، تابعت، ما حديثين عن ألثنى ملو فقلت: أحاديثلئ،. بعص 
تريد.ما لهم كتثث ألوني يالناس إلي اجتمع فإذا كاتبا، فايغ تريده كنث 
بنيبحص فلقيني قال: ملائه. إلا يوم ياتي ما سنة، ومكث، كاتبا، فأرمل قال: 

له:فقالت شهاب: ابن قال أنقصناك، قد إلا أرانا ما بكر، أبا يا لي: فقال هشام، 
الأزص(.الأودية بملوف هبلت إنما الأرض، >ازرْ؛ ش كنت إنما 

والتاريخاوعر0 )١( 
.rriloاكلأء أيلام سر \س العالم سان جامع )٢( 
\ا\\.العالم سان جامع ، T-nr/Y-الحلة )٣( 
M\ا\\. العالم بيان جامع )،( 
منضلب ما والغزاز. تصحيف. كلأمما رعرار(، النلأء! اعلأم صير وني رغراز(، الحلة: م )ْ( 

ينالد غبيد شحه أن الزمري حديث وفي أٍلرافها. في يكون ؤإنما وحس، واشتد الأرض 
لمالعلم من الأطراف في أنث أي نئم(: الغزاز، في بمد )إنك له؛ ال تغنة بن الد مد 

)عزز(. rvi/aاللمان r_ الهايت اننلر: بعن. تتوئنله 
راليوم(.إلى: رالأن( لففلة والتاريخ المعرفة محقق غئر )٦( 



٤٣٧ؤ الدئري ثياب ٧-ابن 

سنه(رى.إلئ فاختلفا كاتثتن، إلئ )فثعث رواية: وفي 
بينيكتب أحدأ يترك لا الزهري )كان قال: لم مبن الوليد وروى 

عندهمن حرج فلما بنيه، على فأملى الملك، عبد بن هشام فآكرهه يديه، 
الحديت،طلبة يا نائي؛ ثم عمده، من عمود إلى فامتتد المجد، دخل 
المؤمنينلأمير بدلته أمرأ منعتكم كنث إني قال: إليه، اجتمعوا فلما فال: 
يومئال(أآا.من الناس عنه فكشن، ق1ل: فاكتبوا. هلم آنفا، 

نكعن،أن ن3لمع لا )كنا قال: المليحر٣ا، أبو حدثنا نشتي: بن داود وقال 
الناميفكشب، ه، لينيفكتب، الزهري ام هأكر0 حتى الزهري، عند 

الحديث،(ر؛ا.

كتامب،ئ\ةزه )كنا ال: قالزهري عن معمر، حدثتا رزاق: العبد وقال 
منأحدأ نمنعه ألا قزأينا راء، الأمهزلأم عليه ا أفزهنحتى العلم 

اسن(رْا.

مخمرأوذكر، ، ٢٣٤- nrhT /Uابن مخمر T_ الحلة \/س والاريخ انمرنت )١( 
كاتسن...(الملك ءٍد بن شهاب رأنام وب:  vclsالملم بيان جاعع في البر مد ابن حدأ 

)مثام(.والصواب و)شهاب( 
.rrUoوالملأء اعلأم مر  urrihrعاكر ابن مخمر )٢( 
التهذيب.رجال من الزبير، - ئرو ابن، وينال: ِ ععر بن، الخن، مو )٣( 
rwiTالحلية )٤( 

'١٦٩للمدنيتن المنعم والغم آ/آدم، سعد ابن، طقاُت، ، T'،A1حديث الرزاق: مد •منف، )٠( 
الملم،تقييد  iT-w/rالحب ا/ا؛ا•، والتاريخ ة المعرفحدبمث؛•٤، ا/آأا الدارص، نن 

اليهوديالمنشرق حنق وند اكر صابن، مختمر ا/آآ، الخم بيان جامع ، ١٠٧م، 
لتوصلأحاديث(، كتابة حملي أكرمحونا الأمراء محزلأء )إن إلي،محذا الزهري قول جولدتيهر 

ءالنتةم، عليه الرد انظر الأحاديث،. وصع ني الز_همي امتغلوا الأمويتن أن إلك، ذللثح من 
.٢٣٠-  ١٨٧، ٤٤-  ١٢م، التشريع(، في، ومكانتها 



الهجريالثاني القرن مي النقهاء اسد>من ٠  ٤٣٨

الزهري،عن أكثرُا قد أئا نرى )5نا قال: معمر عن الرزاق، عبد وروى 
منالدواب على حملث د قالدفاتر فإذا يزيد، بن الوليد قتل حتى 

الزهري(أا؛.علم من يعني: خزائنه؛ 

اتمقيه:

بلفقيه، محيث، بأنه وصف لذا والفقه، الحاويث، بين الزهري جمع 
الإماميكر وقد ١^^• بربيعه يقرن كان بحي-ت، ءصرْ، فقهاء كبار من كان 

الإماموكدللث، والصحيح((، أبواب تراجم في الفقهية آرائه يعص البخاري 
الفقه،أبواب مختلف في للزهري س_ؤالأته من وأئز ))الموطأ(( في مالك، 
))مصنففي مدون لث، وذلحدأ، عنه فأكثز راشد بن مغمر تلميده وأما 
تأمل.بأدنى ذللئ، يظهر كما به، الملحق والجامع الرزاق(( عبد 

هذافي عليه وأثنوا فامتدحوم هذه، الزهري منزلة الأئمة عرف وقد 
عصره.أهل أفقه من وطوْ الباب، 

أوالصحابة، وأقوال ريف، الثبالأثر بالتزامه الزهري ه فقويمتاز 
جمعتالزهري فتاوى أن القيم ابن الحافظ ذكر وقد ضوئهما. في الاجتهاد 

التيالمدة تأملنا إذا — نحب فيما — ببعيد ذللتؤ وليس أراسفارلأا، ثلاثة في 
فيرفيعة منزلة من يبوذه ما ْع العلم، ر نثفي شهاب ابن فيها ئث، 
علمهفحفظوا عنه، للأحد يقبلون الأكابر تج جعالوالخاصة، العامة قلوب 

جزيج.وابن والأوزاعي، ومعمر، وماللث،، عثينة، كابن وفقهه، 

،٦٣٨.  ٦٣٧، ٤٧٩)/والتاريخ المرفت ، ١٧•لاودنّين انمم والشم , TAUrمعد ابن طقات، )١( 
^.١٢٦)سة نل والوليد . ٣٦١/٣الحلة 

المنورة[،.الماوية االممهاء فصل  yT\/الموقعين إعلام )٢( 



٤٢٩ؤ الرئري ثياب ٧-ابن 

يقول؛الزهري سسعث قال: رزين أبي عن شلمة، أبي بن رجاء عن  ٠٠
٠٠مشوخه(ر من ه اف رصول حديث ناسخ يعرفوا أن وأعجزهم الفقهاء )أعنا 

ممتصالنأي، ْن بشيء يوما شهاب ابى )جئت تغد: بن اللسن، وقال 
بأحاديث،آخر يومأ ذللئ، بعد جئته نم — له كالكاوه - النأي! وقال: وجهه، 

هذا(لآ؛.بمثل فاقتني جض إذا وقال؛ وجهه، فتهلمل الشنن، من 
لأبنقلق ربيعة: لي ال رققال: ماللت،، حدثني وشح: ابن وقال  ٠٠٠
ا.لممتيهم(ر يقول: كانه المجد، في للناس اجلس شهاب: 

بالمدينةم حضزئهأنس: بن ماللذ ركسح قال: عد حمبن اللين، وعن 
الرحنن(ُ؛/عبد أبي بن وربيعة شهاب، ابن يومئد؛ اشيا في ورأنهم وغرها، 

منأر )لم يقول: — عيينة ابن - سفيان سحت الديني: بن علي وقال 
ا.وقتادة(ر وحماد، الزهري، من؛ أقمة هؤلاء 

لملكشهاب ابى أدهى )ما قال؛ الأوزاعى عن تؤيد، بن أيوب وعن 
منه(اا"ا.أفقة التابعين من أحدأ هشام حلاقه أدركث ولا عليه، يحل قئل 

وقتادة،اد، وحمالحكم، أفتوا: )الذين الديني: بن علي ال وق
عنديوالزهري والزهري، 

.YVA/TT■ماكر ابن مختصر , r-\o/rالحلة ، ٦٢ص.الدمشقي، 3رءةت أبي -اريخ )١( 
.YT-U/TY■ماكر ابن مختمر ا/ْآآ، والتاريخ المرفت )٢( 
ATi\/والتاؤيخ )٣( 
\إ\لأ\'.والتاريخ المعرفة )٤( 
٠٤٢ص وتقدمته، A/؛u، التعديل الجرح )٥( 
.٤١٠ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ ، ٦٣٩/١والتاريخ المعرفة )٦( 
؛؛.A/T'؛\،A/Tوالتاريخ المعرفة )٧( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء ؤ•٤٤

ابنموسى: بن لإبراهيم )قلت يقول: أبي سمعت حاتم: أبي ابن وقال 
أمزْ(ُاا.يفحم وجعل فقيه، تعم فقال: فقيه؟ عندك الزهري شهاب 

أيهماوقتادة الزهري نأي اجتمع رإذا له: فقيل أحمد الإمام وخيل 
إلئ(ص.أعخث الزهري رأي قال: إليالث،؟ أحث 

وأراقه:اتمقهية أقواله ثدورمى 

امرأئهالرجل محتلة رمن يقول: كان أنه شهاب ابن عن ماللئ،، عن  ٠٠
الوصوءُ(ص.

يصلييقول: الماء، بمنزلة التيمم يقول: الزهري رسمعت معمر: قال 
لمبمث(ر؛لبهما

لمصلى، حتى الإقامة نسي رمن قالا: وقتادة الزهري عن معمر، عن 
صلأته(رْا.يعد 

فكثرالركعة الرجل أدرك رإذا يقول؛ كان أنه شهاب ابن عن ماللئ،، عن 
التكبيرْ(لأ/ vUbعنه أَجزأدت، واحده؛ تكبيرة 

المقيمينصلاة من يدرلث افر مرفي وقتادة: الزهري عن معمر، عن 
ركعتين(رى.صلى جلوسا أدركهم قاف بصلاتهم، يصلي قالا: ركعة؟ 

.U،/Aوالخيل الجرح )١( 
والتاريخالمعرفة )٢( 
الوًلأا/؛؛.)٣( 
٠٨٣٤حديث الرزاق؛ عبد مصنف )٤( 
٠١٩٥٩حاويث الرزاق: عد مصف رْ( 
.\/UUالموطأ )٦( 
.٤٣٨٤حديث الرزاق؛ عبد مصنف )٧( 



٤٤١إالزئري بفاب ابن - ٧

عام(رُكد في الخلي في )الزكاة قال؛الزهري عن ضر، عن  ٠٠
مثنيثث بلغ إذا ة، والفاكهالخضر )في ري: الزهعن منغر، عن 

ا.دراهم(ر ة حمففيه درهم 
أوندرأ أو جزاء تدنه، أهدى رمن قال؛ أنه مهاب، ابن عن ماللئ،، عن 

ا.الندلا(ل فعليه الهلريق؛ في فأصسق تمي، هدي 
فمرصثأصحيته الرحل ترى اثرإذا ئال،: الزهري عن معمر، عن 

جائزة(ر؛ا.فهي مرض؛ لها عزض أو عندْ، 
مخرمون؟وهم ضني في اشتركوا قوم رفي الزهري: عن ضر، عن 

واحدْ(رْ؛.كمارة عليهم قال: 

فجامعهاامرأة، زوج ترجل رفي وقتادة: الزهري عن شر، عن *٠ 
فإذاوأصابها، أحرى امرأة فتزوج أحرى، أرض إلى انطلى نم فأصابها، 

منها.أصابج بما ضداهها ولها الأحرة، وبين بينه يمزق قالا: أختها؟ هي 
الآحرة(را"؛.هذه عدة تنقضي حتى الأولى امرأته ويعتزل، قتادة: قال 

برئتلامرأته: يقول الرجل في يقول ثهامحح ابن سمع رأته مالك: عن 
التتة(لَاا.بمنزلة تهلليقات ئلأيث، إئها منك: وبرئت، منى 

.٧٠٥٤حديث الرزاق: عيد مصنف )١( 
.٧١٩٢حديث الرزاق: عبد مصف )٢( 
\ووط\)"١( 
٠٨١٦١حديث الرزاق: عبد مصف )٤( 

.٨٣٥٢حديث الرزاق؛ عبئ مصنف )٥( 
,١٠٥٢٦حديث الرزاق: عبد مصف )٦( 
.r/Y<،0انوطأ )٧( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء انميدثؤن ؤ٤٤٢

ماله.مشم ولا اصأ:ه، تثزوغ )لا ء عانه بملم الأسر في الزهري قال 
الذفقود(لاا.ئنه فتنته حتزه انقطغ فإذا 

صامالهلال عزة في النهلاهر صام رإذا قال؛ الزهري عن منقر، عن 
وحمسنثمانية أو يومأ، ين وحمتسعة أو يوما، ستين كانا إن شهرين، 

يوما(آأ'ا.متين غد الهلال عزة في بمم لم فإذا يوما، 

نعلمولا الرمحاعة من أحثه يتزوج الذي رفي الزهري؛ عن ضر، عن 
ويمزقبينهما، ملأغنة لا قال: ذلك؟ يعلم نم نقيقها، نم بها، يدحي حتى 

ا.الولد(ر به ويلحق ويجلد، بينهما، 

ينئيشمعته ؤإل العرب، نصارى بدبيحة بأس رلأ الزهري: قال  ٠٠
أ5هزهم(أ؛ا.وغيم اه أحله فقد ئنمعة لم ؤإل ثأفنن، فلا اش لغير 

فامتكهرحل، على اجثقغوا قوم رفي الزهري؛ عن ضر، عن *٠٠ 
ويعام،عينه، فقا الذي عيي  t_jقال: بعشهم؟ عينه وهمأ بعضهم، 

عليهمفهي ة الديأحث، فإف منتك1ة، ه موحعه عقوبالأحرون 
حميعا(رْ،.

تالالفتح ومااه€؛ ه أهلفي المقود حكم باب - العللاق 1كتاب في البخاري علقه )١( 
فإنالمفقود(: نثة )قننته قوله وأما الأوزاعي••• طريق من ثية أبي ابن )نضله الحاففل: 
الفتحستين(. أرخ ثربهش أنها المفقود امرأة في الزهري مذهب 

,١١٥٢١حديث الرزاق: عبد مصنف )٢( 

.١٢٤٦٨حديث الرزاق: عبد مصف )٣( 
ووصله، ٦٣٦/٩الفتح الكتابء أهل ذباثح باب — والصد الدباتح ،آكتاب في البخاري علقه )٤( 

،٢٥٩٧حديث  ٥٠أ/• الأصول جامع في الأثير ابن ويكرم ، ١٢٧١٦، ٨٥٧١حديث الرزاق: عبد 
تعالى.اف رحمه الأرناؤو٠ل، القادر عبد المحدث محققه عليه يقف ولم 

,١٨٠٩٣حديث الرزاق؛ عبد مصنف )٥( 



w٤٤٣الدئري شهاب ابن - ٧

الناس،على ليثه فان زحام في يل )_ قال؛الزهري عن ضر، عن 
غيرها(ره.أو جمعة في ذلك، حصر من على 

بعضأ؟بعفثهم ممتل فثكروا، ^١ قوم )في الزهري؛ عن فغمر، عن 
ونقتصببعض، بعفتهم يقتل القوي، من شيئأ يتطل لا الئكز أن ثرى قال: 

بعض(زاا•من بعفنهم 
يدهتقطع قال: تزق؟ اليد أشل رحل )في الزهري؛ عن معمر، عن 

ثلأء(رىكاJت، ؤإن 

اثماضي:

بنيزيد )جحد قال؛ العزيز تمد بن محيي عن لم، مبن الوليد روى 
•حبيس،( بن سليمان مع قاصيا الزهري الملك عبد 

ابنعن حمزة، بن يحيى حدثني مشهر: بن الأعلى تمد مشهر أبو قال 
فليسالقاصي في ثى إذا )ثلاث قال؛ الزهري أن عيلأن أبي 

العزن(لْا.وكره المحامي، وأحئ، الثوائم، كرة إذا بقاض: 
فيمروان بني حلفاء بعض الزهري )أجاب قال؛ الزهري أحي ابن عن 

بدللث،:قضائه عند الشاعر فقال الحنثى، 

الجاهلثك يشلئ، الحلم تدز عياوها اة القفأعنا ومهمة 

٠١٨٣١٤حديث الرزاق؛ عبد مصنف )١( 
.١٨٣٣•حدث الرزاق: عبد محنف )٢( 

.١٨٧٧٦حديث الرزاق: عد مصف )٣( 
عساكرابن مختصر ، ٤١٣، Y«Tالدمشمي زرئ أبي -اييح )٤( 
.nvrrعساكر ابن مختمر \/'ل القفاة أحبار ، Y.nالدمشقي أبيزرعة -اريح )ه( 



الهجرىالثاني القرن يي النتهاء المعديؤن ٠  ٤٤٤

ناصلبحئ5م ممق،نها وأبنث بشوائها حنيدها مل عجلت 
العادلر١اام وللإمئنه العماية بعد ا يثرؤته

بالأنساب:عامحه 

عالمارأيت )ما يقول: تغد، بن الئيث محمعت صالح: الق عبد قال 
شهابابن من ممعث ولو منه: علما أكثر ولا شهاب، ابن من أجمغ قئل 

العربعن حديث، ؤإل هدا. إلا يحسن لا فتقول: الترغسب،؛ في يحديث، 
وأهلالأنبياء عن حذث فإف هدا. إلا يحن لا قالث: اب؛ والأن

كانوالشنة؛ القرآن عن حدث ؤإلأ هدا. إلا يحمن لا نلت: الكتاب؛ 
أحاحلحير كل من أسألك إئي اللهم يقول: جامع بدعاء بملوم نم حديثه، 

فيعالمالئ، به أحامحل شز كز من بك وأعود والأحرة، الدنيا في علملث، به 
والآحرة(ص.الدنيا 

وابنهالمستب، بن سعيد روكان )رالجمهرة((: مقدمة في حزم ابن وقال 
منحماعة في بالأنساب، الناس أعلم من والزهري؛ سعيد، بن محمد 

عيدوأبى افص، الثإدريس بن كمحمد والإمامة؛ والفقه القفل أهل 
ا.وغيرهما(ل تلام، بن القامم 

والشتر:بال«فازى علمه 

هاليي ميرة ني البحر منها كثترة، علوم على الزهري علم اشتمل 
ركانبأنه العلبري الإمام وصفه حتى بدللث، واشتهر وأيامه، ونثنه ومغازيه 

مخصرْ:عاكر؛ ابن واسه ، ٦١٢ص الدمشمي، زرعة أبي تاريخ )١( 
AXwhالصنوة صئة ^ rohxعساكر ابن مخمر الحك \اس واكاريح انمرغأ )٢( 
٥.ص العرب،، أنساب جمهرة )٣( 



٤٤٥إ الرغري شهاب ابن - ٧

راويهوالأنصار، قريش وأحبار ه اه ول رمبمغازي العالم في مقدما 
وأصحابه(را/. اه رسول لأحبار 

بنالق عبيد عن وبعضه الزبير، بن عروة عن أخدم ذلك من وكثتر 
بنكعب بن الرحمن همد عن آخر وبعض هماس، ابن عن عنة بن ض همد 

اليابج.هدا في كثيرأ . عنه وأرسل وغيرهم، ماللئح، 

المج1لرهدا في عنه كثير ثيء والشتر والتاريخ الئنة كب دفي 
صنفشهاب ابن أن  ٢٣١الظنون{( رركثف، فى خليفة حاجى ذكر وقد 

الةءالرمفي الكتاني ر جعفبن محمد وكيلك ازى{(، »المغفي 
بانوأفاد ا العربي((ر الترايث، »تاريح في زكين موقواد المتهلرفة({ُ؛ا، 

فيمحفوؤلة مجموعة في مخطومحلة له توجد شهاب لابن ررالمغازى{( 
بدمشق.الظاهرية(( ))المكتبة 

النبوي،الحديث، بجمع قام الزهري أن تاريخيا الئابت، ومن 
يزيد،بن الوليل. ماُت، ءناJما الدواب، على حملت، قو ودفاتره وئئثه 

•٦٤٠ص الما-يل، ذيل )١( 
،٠٤٥-  oir/rمرطأ ،، ٦٩.  TWIOاوغ_ازي كتاب، . رزاق الهمد صفح انفلر.فلا: )٢( 

المنازي،كتاب الخاوي: ، ٥١٢- \\ا\\0 ، ٤٣•ه/،،م، ، ٦٧٣، ٦٦١، ٦٤٦الأصول جامع 
،٢٩٧١. ٢٩٦٦الأحاديث، داود: أبي ض ، ٢٧٦٩، ٢٣١٣حديث لم: مكشرة، أحاديث 

٣، ، ٢٩٨٢، ٢٩٨.. ٢٩٧٦...T"i ,ائيالننن ، ٣١٣٧. ٣١٣٥، ٣٠٨٣, ٣٨٩.  ٣.١٦
،٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧•، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦•، ٢٠٦، ٢٠٠، ٢٥٢, yo-frوالتاريخ \سمذة ، ١٥٤.\/'0\ 

٣٨••٣، ، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٩١ ١٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٥. ٢٨٢، ٢٨•، ٢٧٩.

.١٧٤٧/٢اممون كثفؤ )٣( 

.١٠٩، ١٠١^ء  ١٠٦ص المستطرفة، الرسالة )٤( 

•٧٨ص الثاني، الجزء الأول، المجلد — الربي التراث تاريخ )٥( 



الهجريالثاني القرن هي الفقهاء ا بي ٤٤٦

مغانيمن ا طرفتضمن الدفاتر تلك بعض يكون أن تمتع فلا 
المهلهرة.العملة الئئة من حزء لأنها وأيامه؛ ونشه . اه رمول 

ابنيرة سفي نجده الذي الخاص التمهل على ذلك يكون لا وقد 
الجمالةفي لكنه مبوبا، مرثبا ونحوهما، الواقدي، ومغازي إسحاق، 

نوءوالالمغارى يتناول 

لهاليس يرة، ولللها وتدوينه للتنن شهاب ابن جمع نمي ومحاوله 
بنعمر لأمر الزهري استجاب فقد ناهض، دليل ولا ثابت متني 

الأمصار،على حياته في ؤ الدفاتووزعت الملم، تدوين في، العزيز عبد 
وكانت،عنه، ليرووها ضحفا أو ؤتبا تلاميده بعض يناول الزهري وكان 
كثانبن صالح وقول، يديه، بين ينشرها عندما بكتبه درعا تفيق زوجه 

ماللئ،وقول الصحابة، وأهوال النبوية الأحايين، يكتمب، كان شهاب ابن بأن 
كتاب،نكره )كنا الزهري: وقول شهاب(، ابن العلم دون من رأود وغيرْ؛ 

ابنأن على قويه أدله ذا هكل الأمراء(، هؤلاء عليه أئزهنا حتى العلم 
كراهيتهذللث، ينافي، ولا ودونه، - منه جزء والميرة - العلم جمع شهاب 

الحففلعلى العلم طلاب وليحص الأمر، بداية في كان ا فهل للكتابة، 
الذاكرة.صعق، حشية 

بشمولودونها الئثن جمع ْرا أول، هو الزهري بان والق—ولت 
الجهابذهإليه ذهب، ما هو الخليفة: من صادرة رممية وبصورة واستقصاء، 

مىذهب، ؤإليه نقدأ. فيه يحملوا ولم كتبهم، في وأتبتوْ الحديث،، وعلماء 
هذارا؛•النا'ما يوم إلك، والممئميؤ، العلماء من لأهم 

الأولىالمجلد — العرمي اكراث تاريخ في الزهرمح،ا تمانيف حول، محركين فزاد كمه ما انظر )١( 
.٧٩-  ٧٧جآ/ْ'ا، وه، ٤ رثم ا\0 \ج 



جالرخري شهاب ابن - ٧
٤٤٧

اتعلم:نسرء 

الحجازفي كثيرون حلائق عته وحمل العلم، لشر شهاب ابن تصدر 
عنهوأحد بابه، على واردحموا الأمصار، من العلم ؤللأب وقصده والشام، 

الأمصار،وفقهاء الشيره، ورواة الأئار، وحملة الحدي٠ث، حهابدة من جئع 
ئشر)ما هال،؛ حتى لهم مشه وؤيثز والمعاني. والفقه الحا.يثا عنه وحملوا 

وأفتاهموقمههم، الناس فحديثخ ضتري(، عليه ءتسر ولا لشري، العلم أحد 
دينهمأمور بعلمهم الأعراب إلى حرج ولربما والاتهم، معلى وأجاب 

علتهيضن م فلمريض، وهو يعصهم عليه لحل بل فه، ويهئرهم 
المنورةالمدبنة لحل إذا وكان علة، من فيه هو لما آبه ر غييالحديثه، 

منها.يخرج حتى أحد بها يحئ.مث، فلا إليه، القلوب انصرفت، 
والمءس،الإملاء، منها: كثيرة بطرق فسه العلم؛ نشر فى هئع ونفس 
الأفاق،في علمه انتشر حتى بالتدوين، ذللث، وتؤج والئكائبة، والئئاولة، 

سنينبعضهم ولارمه الأعيان، عته بالأحل. وافتخر الزكيان، به اريتئ، وٌ
الدلأء•تكدره لا الذي الرحار وهوالبُحر جنبيه، بين ما احتومحا حتى ؤلويلة 

بلسانه،العلم على يبكي شهاب ابن رممت نعد: بن الليثه فاله  ٠٠
منووصعت، له: فقلت، ه، بيعمل كان ممن وكثير العلم يدهنا ويقول،: 
رنثما والله قال،: بعدك؟ الناس في حنقا يكون أن ترجو مى عند علملث، 

المنبهابن إلى ئجلس كنا ولقد صبري، عليه حنتن ولا نثري، الحلم أحد 
يأتيأو الحديثه، يمنيي أن إلا شيء، عن يسأله أن منا أحد يستطع فما 

؛٠به(رنزل( قل. أمر عن فيسأله رجل 

العلمبيان جامع ، ٣٦٦/٣ة الحلي، ٦٢٣\/\لأف في مه ر وباحموالتاريخ المرفه )١( 
\إ'0\.



الهجريالثاني القرن في النتهاء اسدتؤن م  ٤٤٨

يمحهمالأعراب إلى يخرج الزهري )كان ي؛حالبن عقل ال ق
ويعقهم(راا•

أنس،بل مالك حالكب سمعث قال؛ أونسرأآا أبي بن إسماعيل عن  ٠٠
فيأذزكنا لقد دينأكم، تأحدون عمن فانظروا دين، العالم هدا )إف يقول؛ 

قاليقول؛ ممن - . اش رمول مسجد إلى وأمان - سبعين المجد هذا 
اقتمنلو أحدهم ؤإن شيئأ، عنهم أحدت فما ، . اممه رسول قال فلأن، 
الشأن،هذا أهل من يكونوا لم لأيهم أمينا، ه بلكان مال بيت على 

فتزدحمشاث، وهو الزهري شهاب بن لم مبن محمد علينا وتمذم 
بايه(ام.على 

)لحلال: نالعزيز، عبد بن الرحمن عبد ا حدثنالوائدي: قال 
بهماالزهري ال؛ا وءينالزهري، على أنس بن وماللث، عمر بن اش عيد 

أبايا أصحن، كيف، فقالا: صوداء، حرقة وحهه عر منكب، وهو رطوبة 
جئناكاش: عبيد ال فقعينئ، من معتل ا وأنأصحث لقد فقال: بكر؟ 

فقالمعتز، وأنا أصحت، لقد فقال: حديثلث،، من شيئا عليلثخ لنغرض 

؛T/TT.T■عاكر ابن مخمر ، TXlTالحية حديث؛•٦، ا/أها الدارمي سن )١( 
بنالد عبد بن إسماعيل وم حطأ، يونس(، أبي )ابن  sTiTloالنلأء اعلأم سير في )٢( 

القهذسرحال، من أنس. بن ماللث، احن، ابن ماللث،، بن أوص بن اث همد 
مالكو»ود . nrioايبلأ، أعلام سير ، ٤٣٩.؛ TA/nالكمال، تهذب ، ١٣٦٨الصفوة صفة )٣( 

ابنمولد بين إذ مالك، رآه حينما شابأ الزهيري يض فلم بمال؛ فته شاب(، روم ^،؛ ١٠٢٠٠^عن 
العالمعنه أحد ومالك سة، أربعين من أرتد —( ٠٩٣)سنة مالك ومولد —( ٠٥١رمتة شهاب 
فظنه١لز٠ري يخفاب انخيع مالكا ركأل الدهبيث قال ولذا وحمرن، نتف الزهري وعمر 

Silloالنلأء أعلام سير شابا(. 
حالية،والواو أثبته، ما والصواب التوهمء، ل١عهلم، يسمى وهذا حعلآ، روعيني(، الطبقات في )٤( 

 :)tبدأ.وا)عينا



٤٤٩إالرهري شهاب ابن - ٧

بنالم سنأتي كنا حين هذا بك نصع كنا ما واش غفرأ، اللهم اش: عبيد 
فقالعاليه. تقرأ مالكأ فرأيت مالك، يا رأ اقاش: عبيد فال ثم اش، عبد 

فرأيثالرحنن: عبد قال فقرأ. اش عبيد عاد نم اش. عافاك حنئك الزهري: 
الزهري(^ا.عر يقرأ مالكا 

قال:بزذون، على شهاب ابن بنا )مؤ مالك: قال الرزاق: عبد قال 
إفحث.ثئك قد لى: فقال قال: بها. فحدثنى أحاديث، عن قالته إليه فقمت 

عاليه(رآ؛بقاعين قال: هات. قال: عليك؟ أعيد قلت: قال: حفنلث، 
ركناأنس: بن مالك ال فقال: حزب، بن شعيب حدئنا أحمد: قال 
عمرابن قال الزهري: فيقول الئنكدر، بن محمد ؤإلى الزهري إلى نجلس 

ابنعن ذكرت، الذي له: فقلنا إليه، نا حلذللث، بعد كان فإذا وكذا، كذا 
ّالم(ص.ابنه قال: يه؟ أحبرك من عمر 

فيالزهري رأتينا قال: — عيبمة ابن — سفيان حالثنا الحمتدي: قال  ٠٠
شئتمؤإف حديثا، رين بعثحدثتكم شئتم إف فقال: الجوارل؛ا، ابن دار 

بهيحدث ألا فاشتهيت، القوم، أصغز وكنت - الثقيفة؟ بحال.يث، حاثئكم 
عنالزهري ه بفح1.ثنا قيقة. الشبحديث، ح1.دنا القوم. فقال _ لقوله 

فحفظتعمر، عن هماس ابن عن مسعود، بن عتبة بن اش عبد بن اش عبيد 
٢.معم.ر(ر ذللقؤ بحد بقيته حدقتي ثم أشياء، منه 

٠١٧٤صن لل٠-د٠سن، المتمم المم — سعد ابن طبقات )١( 
٠٦٢١/١واكارخ المعرى، )٢( 
•AV'/rوالتاريخ المرين ، ٤٧٦رقم  mhلأحمد العلل ، ١٧٩معد ابن طقات )٣( 
وهوالحميدى ند ممن أثبته وما تصحيف، الخرار(، )ابن . utaZyوالتاريخ ة المرنفي )٤( 

• Y'T/T■الإكمال انفلر: الصواب. 

.٧٢٩.  VYA/Yوالتاريخ المرين ، ٢٦حدث الحميديء مد رْ( 



٤٥■
الهجرىالثاني القرن في الفقهاء المحيثون ف

قال:الزهري؟ عن هشيم كتب أين أحمد: )م1لث زياد: بن المصل قال 
قاإيل(راا.بعد فمات الزهري، رجع ثم بمكة، 

فقالإسحاق، بن محمد وجاءه الزهري، )رأيت، عتينة: بن سفيان قال 
فدعاهدا، يواياكه مع عليالث، أقدن لا قال: أرك؟ لم كنث أبى محمد، يا له: 

تمنعه(رفلا هدا حاء إذ فقال: بوابه الزهري 

رأتيت،ال: قعمارة، بن ز الححدثنا عمياء: بن الوهاب، عبد قال 
أنرأيث إن فقلث: دار0، باب على فألفيته الحديث،، ترك أن بعد الزهري 

ؤإماتحدئنى، أن إما فهالث،: الحدين،؟ تركث أني ءالمذا أما فقال: ثحديتي، 
بنيحيى عن عتئبة، بن الحكم حييني فقلت: حدئني، فقال: أحدنم،، أن 

يتعلموا،أن الجهل أهل على اش أحد ما يقول: عليا معتا سقال: الجزار، 
رحديثا( بأربعين فحدقني قال: يعلموا. أن العلم أهل على أحذ حتى 

بالرؤئافةالزهري رأقام الرصافي: منيع أبي بن الحجاج ال ن** 
حج،يكون أن إلا كلها، هشام حلافة أشهر، أربعة إلا نه سمعثمرين 

منه(ر؛؛.فانثمكنوا 

بقئة،حدثنا قال: ثريح، بن حيوة رحدنني الدمشقي: ررعة أبو قال 
ّتين(رْ؛.عشز باوضافة الزهري مع أنمق يقول: الزبئدي سمعت قال: 

بغدادتاريخ والتاريخ المعرفة )١( 
.٥٣٧الدمشهي زرعه أبي تاريخ ، ٧٤٢٨واكاينخ المعرفة )٢( 
,xrMoالبلاء أعلام ستر مآ/ا،مآ، عساكر ابن مختصر )٣( 
فيوتقع الملك، عيد بن ام هثبناها ام، الشرحنافة والرضافة: , ٦٣٦/١والتاريخ المعرفة )٤( 

حلب،.شرق محورية 

الوليد.بن محمد محو والزبيدي . ٤٣٢ص الدمشقي، زرعت أبي تاييح )٠( 



٤٥١ؤاالرهري شهاب ابن - ٧

أقرأ)كنت يقول: سالم بى محمد أحي سمعت سالم؛ بن الق عبد قال 
بنمحمد يعنى: - هدا على اقرأ لى: فقال هاب، ثابن على بالرصافة 

العلم(من جنبي بين ما على احتوى فقد — الربيدي الوليد 
وطلثثكثيرأ، علما شهاب ابن علم من )كتيث سحي: بن الليث قال 
قثركئقق، ه ذلك يكون ألا فخفت الإضافة، إلى إليه البريد ركوب 

ذك(ص.

لثعجيني،حديئلث، إف للزهري: سعد بن زياد )قال الإزاق عبد قال  ٠٠
٢.ءليائ،(ر وأنفى ، أحدjAiاتبعني قال: فاتثعلث،، نفقة معي ليت ولكن 

أحلبها يحدث لم المدينة يحل إذا الزهري )كان أنس؛ بن ماللث، قال 
الزهري(ز؛ا•يخرج حتى العلماء من 

رأسهموعلى والفقه، الحديث، في مهاب ابن موال من الأئمه أكثر 
علم،من وعام بما بمصهم ظه فكان راشد، بن ومغمر أنس بن ماللث، 

فإذاالإحابة، ، يتكلفكان ما أنه بيد بأئر، فيه علمه يتصل لم فيما ويجتهد 
به.أقول علم فيه يلغني لم أو؛ شيئا، فيه ّمعت، ما قال؛ يعرفه لا عما سئل 

شيء،عن شهابإ امح، سأل )أل علي؛ بن موسى عن وهب، ابن روى 
نزلقد إئه فقلت؛ بنا. نزل مما بشيء فيه سمعت، ما شهاب: ابن فقال 

^٣٢ص زرئ أش ^رخ )١( 
بغداد■؟ا/ه.-اريح T/؛؛؛، والتاريخ المرفه )٢( 
؛T'/YT.Y'مام ابن مختمر \/س والتاريخ الخرقة )م 
.YY-Y/Ytصام اض مختصر )٤( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المعمدثؤن ؤ٤٥٢

بقائلأنا وما بنا، ئزل وما بشيء، فيه سمعت ما فقال: إحوانلث،، ببعض 
شيئآ(ره.فيه 

بلعلث،أما للزهري: رفلت _: أنس بن مالك، عم — ماللثإ بن نافع قال 
وجهبه يراد الذي العلم هذا من يئا ثطلس، »مى قال: ه اه رمول أف 

لا،الزهري: فقال ار((؟ المدخل اكنيا، عزض من يئا شبه نهللب اش، 
.افه ول رمحديث كل له: فقلت . . اه ول رصعن هذا بلغني ما 

الذيالصف فى فهذا قلث،: عسى. قال: فطه؟ قلق: لا. قال: تلغلث،؟ 
لمظغك(رى.
ماللقسأله وقد الئنة، محب فى ْدونق شهاب لابن العلماء وّّؤالأت، 

كماحدأ عنه فآكئز معمر وأما )رالموطا({، في ذللث، من ؤلرفآ وأيست، فأكثر 
الرزاق((.عبد ))مصف، فى وؤلآ مبذللث، تجد 

ثه:وجمعهم الرهرى، بملم اممماء اهتمام 

الزهري(ر"اا.علم المصري صالح بن أحمد جمع رقد الذمي،؛ ال ق~ 
زمانه،في المصرية اكيار حاففل الكبير، الإمام هو صالح: بن وأحمد 

حنبل،بن أحمد بالإمام بغاو،اد إلى رحلته في اجتمع ^، ٢٤٨)منة نومي، 
ثذاكرفتحاد الزهري، مث، حديجمعت، أنلث، )بالغني له: وقال به، فرحم، 

إلخر؛ا.يتذاكران...( فجعلا ه، اه رسول أصحاب عن الزهرتم، زوتم، ما 

,٦٣٤)/والتاريخ المعرفة )١( 
.٢٣٩/٢٣اكراينعمختصر )٢( 
.٢٤٧س الإسلام، تاريخ )٣( 
.١٧•أا/ا<1ا- النلأء أعلام سر ، ١٨٨٦ت، ١٩٧؛/بغاواد تاريخ ، ٢١\/\لأت ءل.ى لابن الكامل )٤( 



w٤٥٣ الزغري شهاب ٧-ابن 

بنمحمد ان، بحراس الحديث أهل إمام او__اوغ، الحاففل وجمعه ِ
بل)الزهريارت،((.ويمي آه(،  ٥٨سنة)المتوفى ^،، ٥٠٧١يحيى 

غرصمتإالزهري، حديك جمعتح )لما الدهالى: يحيى بن محمد هال، 

الزهري(را؛.وارث أنتء فقال،: فيه، فنقر المديني، بن علي على 
•ا وجؤدْ(ا وصنفه، الزهري، علم )جمغ ترجمته؛ في الذهبي وقال( 
الدهبي،يحنى بن محمد )ألف ))تاريخه((: من الزهري ترحمة في وهال، 

مجلديزارم•قمح، وهو واتثوعب، ئآدس الزهري، حديث 

كثيرأ.ررالزهريات،(( من الباري(( ر)فتح في الحاففل وينقل 
مهرانبن إسماعيل بن محمد بكر أبو \إزلخ\ذأ الحافظ حديثه جمع و_ 

—(.٥٢٩٥)ستة المتوقي الإسماعيلى 

وجودل،(رالزهرتم( حديثا جمغ )وقد ترجمته: في الذهبي ةال< 
بنالحسين علي أبو الجوال،، الثبمت، الكبير، الحافظ حديثه صنم، و_ 

—(.٥٣٦٥)محنة المتوقي الماسزحسى، محمد 

حدس)جمع ال،: وم))تاريخه((، في الحاكم الق عبد و أبله ترحم 
مثلالزهرتم، حديث يحفثل وكان أحد، إليه ينمه لم جمعا الزهرتم، 

اواء(اْ؛.

سليا/'ا،.الأوس )١( 
.١١.المتطرفن الرالأ انظر: . nTU/؛البلاء اعلأم مر )٢( 
.٢٤٧ص الإسلام، -اريح )٣( 
.١١١ص المطرقة، الرسالة وانئلر: . ١١٧١٤الشلأء اصلأم سر )٤( 
.١١١ص المهلرغة، الر،الة وانثلر؛ ا"ا/ا/مآ. الملأء أملام سير »الماصرجسآ(، \\/tA اب، الأن)>،( 



الهجريالثاض القرن ْني الفقهاء الموثؤن م  ٤٥٤

عس:في وأقواثهم عليه، الأتمة ثناء 

يومناؤإلى عصره مند لمين المعند سامقة مكانه الزهري الإمام تبوأ 
الإسلام،أئمة من بعدهم ومن وتلاميده وأزانه أسياحه عليه فأثنى هدا، 

أركانأحد وعدوه أهل، له هو بما وامتدحو٥ انه، شمن ورفعوا وتجلوه 
الرواية.وأئمة الحديث، 

ابنتحرك زمان دمشق )هدمت هال: شهابط ابن عن يونس، عن  ٠٠
عليه،ينب بن نيصة فاذحلنى مشغول، يومئد المالك وعبد الأسآفث،، 

ا.مئلك(ر ئرك رحل مايتذ ما هال: ثم بالفتنة، لنعارأ أبوك كان إف فقال: 
لجلسائه:العزيز عبد بن عمر رهال قال: معمر عن الرزاق، عبد روى 

أعلمأحد يبق لم فائه فائتوه، هال: لنفعل. إئا قالوا: سهاب،؟ ابن تأتون هل 
يومئد(رآ؛.لأحياء وصزباءه الحسن ؤإن معمر؛ قال منه. ماصبمية بنئة 

ليقال ال: قالئحاربئ نم، بن ليمان شعن الأوزاعغ وروى 
اؤيديلث،(ر به فاسل.ذ يسنده الزهري به أتاك رما العزيز: عبد بن عمر 

بنلعزاك رقلت قال: ربيعة بن جعفر عن سعد، بن الليث، روى  ٠٠
وقضايا. ض رسول بقضايا أعلمهم أما قال: المال.ينة؟ أهل أفقه مى ماللثج: 

الناس؛أمر من مفتى بما وأءنئهم فقها، وأَءمههم وعثمان، وعمر بكر أبي 
أنتشاء ولا الزبير، بن فعروة حديثآ: أعززهم وأما الميبخ، بن فسعيل. 

الدمشقي،زرعة أبي تأريخ \/^<y:•، والتاريخ ه المرف، ٣٢٤-  ٣٢٣/١الأوسط التاريخ )١( 
،٣٣٧؛،/ير(( ءالفي الخر هذا الذهبي وذكر مروان. ابن هو المللئ، وهمد -٩•؛. •؛ ٨ص 

أثبتناْ.ما والصوابج المن_،، لابن القول، وسب ، ٢٣٤الإسلام(( وءتاريخ 
الحلية، UT/Aوالتعديل المح والتاريخ المعرفة )٢( 
.٤١١ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )٣( 



٤٥٥إالزهري يهاب ابن - ٧

عراك:لك يقول ثم قال؛ هجرئه. إلا رأ بح اه عيد بن اه عبيد من ممجر 
٠.ءلمه(ل إلى جميعا علمهم جمع فإنه شهاب؛ ابن جميعا عندي وأعلمهم 

منبالئنة أعلم أحد بمي )ما قال؛ قتادة عن بنير، بن عيد حمعن 
مسه(ص.يض: آخر؛ ورجل الزهري 

الزهرى(ر"ا؛•والحرام؛ بالحلال بقي من أعلم رإو قال؛ قتادة وعن 
أحدظهرها على بقي رما قال؛ مكحول عن العزيز، عبد بن سعيد عن 

الزهرى(ر؛؛•شهاب ابن من ماصية بشنة أعلم 
الماس؟أعلم من لمكحول؛ رقلت قال؛ مريم أبي بن بكر أبي وعن 

قال:من؟ تم قالت،: شهاب. ابن قال: من؟ ثم قلت: شهاب. ابن قال: 
شهاب(رْدابن 

هابشابن رقيم قال؛ مالك، عن م، القامبن الرحمن عبد روى 
العصر،إلى جا حز فما الديوان، بيتا إلى ويحلا ربيعة بيد قاحل المدينة، 

ربيعةوحرج ربيعة، مثل بالمدينة ظنتث ما يقول: وهو شهاب ابن خرج 
شهاب(رأ،.ابن بلغ ما العلم من بلغ أحدأ أل فلننئ ما يقول؛ وهو 

.YTA/YT■همم ابن مخصر \اس والتاريخ العرص )١( 
 )Y( واسيل الجرح \ا'ين والتاريخ المرنتUrM.
\/سوالتاريخ )٣( 
رقم ١٧١- \/'\\ لأحمد العلل ، ١٧٨ص ___، انمم والخم معد ابن طمات رإ( 

الجرح، ٤١١ص الدثمي، زرعت ابي تاريخ ، ٦٤٢، ٦٤٠. ا/ا،؟آ والتاريخ ا العرفأ.ا، 
.r-\'lrالحلية ، UY'/Aوالتعديل 

,٦T٦إ٦Xعساكر ابن مخمر ، ٤١١ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ والتاريخ المحرفة )٥( 
سترالزهري؛ ترجمة ش الذمي وذكرْ الرأي؛،، ربيعة ارترجمة  YAA/Aاكر عابن مخمر )٦( 

.٢١٠٦- ٢٣٥ص الإسلام، تاريخ , rirhاكلأء أعلام 



الهجريالثاني ااقرن مي النتهاء المحدتؤن م  ٤٥٦

يقول:أنى بن مالك سمعت اري: النتاه عبد بن مطزف قال  ٠٠
ابنفقال: هو؟ مى له: فقلت واحد، غير محدئا فقيها بالمدينة أدركت )ما 

الزهرى(لاا.شهاب 

نفلير(رآ؛.الدنيا في لة وما شهاب ابى ربقي مالك: وقال 
الناسفي يكن رلم يقول؛ - عيينة ابن - سفيان سمعت الئباع: ابن قال 

الرهري(رم•يعني،؛ منه؛ بالشنة أعلم أحد 
أنيرون ركانوا عنتنة: بن محنيان قال العدني: عمر أبى بن محمد وقال 

ا.منه(ر بالسنة أعلم أحد وليس مات، يوم مات، الزهري 
مثلأصحابه في الزهري )كان ال: قمعمر عن الرزاق، عبد روى 

أصحابه(لْا.في عثية بن الحكم 
الذيالوجه في الزهري مثن أز )لم قال؛ معمر عن الرزاق، عد وروى 

وجهه؛في، سليمان أبي بن حئاد مثن أر ولم الحدبما، في يعني؛ فيه؛ كان 
اشيا(رنم•في، يعني،؛ 

منأعلم أحدأ رأيت، )ما يقول: أيوبر٧؛ معت، سقال: ؤهبء_ا عن 

٠١٦٧ص للمدنين، المتمم المم ، vaaZyسعد ابن طيقات )١( 
.٢٠ص تقدمته، ، uy/aوالتعديل الجرح )٢( 
.٤٢ص تقدمته، ، ٧٤-  UY'/aوالتعديل الجرح )٣( 
.٣٦٠/٣الحالية ٦'Yه، ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ ، ٦٣٥، ٦Y١/١والتاريخ المعرفة )٤( 
.٦٣٩/١والتاريخ المعرفة ، ١٧٠صى للمدنين، المتمم الشم — سعد ابن طبقات )٥( 
الجرح، ٦٣٧/١والتاريخ المعرفة ، ١٧٢ص للمدتيين، المتمم م الم— سحي ابن طبقات )٦( 

حلأ.سلمة( أبي بن رحماي وفيه  ٣٦١/٣الحلية حمادأ، يدكر ولم a/؛u والتعديل 
مصورزياد الدكرر ظن كما موصى بن أيوب وليس العلم، الإمام بكر أبو الخنماني أيوب هو )٧( 

مجوسي.أبو كنيته موسى بن فأيوب  ٥٢١٧٨المتمم المم — سعر ابن ءطبقات على تعليقه في 



٤٥٧إ شيابالرغرئ ٧-ابن 

قال:الحنن؟ ولا بكر، أبا يا جويرية؛ بن ضحر فقال ال: قالزهري. 
الرهمى(لاا•من أعلم رأيث ما 

بنإبرامم بن تند ه أبيعن عد، مبن إبراهيم عن 
جمعه اش ول رمبعد أحدأ أرى )ما قال: عوقه بن الرحمن همد 

شهاب(أآا.ابن جمع ما 
ثهايهابن رما قال: العزيز، همد بن سعيد حيننا مسالم: بن الوليد قال 

نخر(رم.\لأ 

رالزهرييقول: المقان معيد بن يحيى كان سان: بن أحمد قال  ٠٠
غلمه(ّ.الشيء سمع إذا كان حاث، 

والعلمالحديث، كئيز ثقة، الزهري وكان )قالوا: عد: مابن وقال 
ا.حامحا(ر فقيها والرواية، 

منأعلم التابعين كار بعد بالمدينة يكن )لم المديني؛ بن علكب وقال 
بناه همد بن وبكير اد، الزنوأبي مد، مبن ويحيى شهاب، ابن 

الأشج(ص.

،٢٢١- \ا'م الكبير ، ١٠٧رقم \ v\hلأحمدالعلل ، ١٧٨ّعال ابن طبقات )١( 
الحليةوفي  ٤١١ص زرعة، أبي عند منه وباحصر خ/ّآي، والتعديل الجرح  ٨٣٧٨والتاريخ 
n./r.

مختصر ٨٦١٨الكبير التاريخ ، ١٦٧ص للمدنين، المتمم والقسم ، uaa/tصعد ابن طقات )٢( 
.Yn/Yirعساكر ابن 

٠٤١١ص الدمشقي، زرعة آبي تاريخ ، ٦٣٩/١والتاريخ المعرفة )٣( 
٨^٣^١٠واكديل الجرح ( ٤١

*١٨٦ص للمدنتتن، المتمم المم — صعد ابن هليقات )٥( 
a/؛u.والتعديل الجرح )٦( 



الهجرىالثاني المرن في الفقهاء تؤن المحي لمي ٤٥٨

الزهري،تة؛ م على يدور الإمناد فإذا )نغلرت أيفأ - الغديني ابن وقال( 
والأعمس(رُالهمداني،، إسحاق وأبي كشر، أبي بن ويحيى دينار، بن وغئرو 

ئقة(ر'أ؛.تابعي، )مدني، العجلئ: اه عبد بن أحمد وقال، 
دينار،بن وعمرو عن زرعة أبو )شئل حاتم؛ أبي، ابن، وقال 

الرحاون(ر"ا؛.أَحهق الزهري فقال،: 
لمتونسياقا وأحسنهم زمانه، أهل أحمظ من )كان جثان: ابن قال،  ٠٠

فاصلأ(لُفقيهأ وكان الأحار، 
الإسلأم(اْ/أئمة من الأعلام رأحد فقال،: عساكر ابن الحاففل عليه وأش 

زمانه(؛؛"؛.حاففل العلم، )الإمام بقوله: ءالير(( في ترحمته الذهبي وافتتح 
الأوثاتا(ر'اا.الحمافل الأعلام الأئمة )أحد بأنه: رجب، ابن ووصفه 

الحجازوعالم ار، الكبالأئمة )أحد بقوله: الجزري ابن ونعته 
والأمصار(رع،.

جلالتهعلى متفق الحاففل، )الفقيه »التقرسب،((: في الحافق. وقال، 
الرابحة(؛؟؛.الهلثقة رووس من وهو ؤإتقانه، 

\ا\\\.والتاريخ المرفه في وانظرفولاأخرله . ٢٣٤-  ١٨٧- ٣٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
,٤١٢ص الثقات، تاريخ )٢( 
A/؛U.والتعديل الجرح )٣( 
.riMoالثقات )٤( 

.٢٢٧/٢٣ماكر ابن مختصر ره( 
النلأءْ/ا-أ"ا.سرأعلام )٦( 
 )V( اصالترمذي علل شرح\
.٦٦٦١٦المهاية غاية )٨( 

٦اW'٦.التهذيب تقريب )٩( 



٤٥٩إ الزخرغ ثياب ابن - ٧

أحدالمدني، الحافظ بكر )أبو بقوله؛ ءالتهدب(( فى ترحمته وامتهث 
والشام(ص.الحجاز وعالم الأعلام، الأثمة 

الشخصية:أحبارء من 

أبوه:
شهاب؛بن اض عيد بن الله عييد بن الم م

الأمويين.صد حروبه في الزبير بن اش عد مع اشترك 
رمىالميم: حرف من الرابع المم في والإصابة{( في الحافغل له ترحم 

وعالي،أبي قصة في M المي عن )روى ال؛ فقغلطا(، الصحابة في يكر 
روية.ولا له صحبه لا بأنه واحد غيز وحزم الصحابة، في بعضهم فيكره 
ا.العكري(ر أحمد أبو قال وكذا مرتل، حديثه حاتم: وأبو البخاري وقال 

محمد.ابنه عنه روى 

أمه:
شهابأ'أاببن الأكبر اه عبد بشت، عائشة 

الد؛لر؛ا.بمي من صحر، بن عززة بن أنمى بن أخثان ابنة هي قول؛ وفي 

ا،/ها<'آ.التهديب تهذيب )١( 
،٨٢٦ت، والعديل الجرح ، ٣٨•ت  ١٦٩ص ١^١^٠، وانظر: ، ٨٥٧٢ت  ٤٩٦/٣الاصابت )٢( 

ني؛- الزمكا والد ْلريث، غثر من - رغايا ابي نمة وانفر • ٧٦١ت  ٣٤٤ص التحصل، جامع 
وانفره/اا ا/يما، والمهايت الدائن ، ٣٠٨٨حديث داود: ابى منن ، ١٤١٦•حدين، أحمد؛ ند م

واهم*ا. ٣٣٨•الحيين شرح  ٣٨١-  TA'hنتح ض ارواتد مجمع 
.١٥٧سد ابن طقات )٣( 
.١٢٥ه/.الكبير■ا/ه.ا، للحاكم رالخى الأساس ، ٢٧٤ص ثريش، نب ، ٢٦١ص :ٍلبم، طقات، )٤( 



الهجرىالثاني القرن غي المقهاء ال٠ملiثون ف•٤٦

شهاب:بن اش عبد بن اش عبيد بن ملم بن اش عيد أحوْ 
الترجمة.صاحب محمد أحيه من أكر كان 

بنالق وعبد ضتير، بن فغلبة بن الق وعبد مالك، بن أنس عن روى 
وآحرين.شهاب، بن لم مبن محمد وأحيه عمر، 

بنمحمد وأحوه شهاب، بن لم مبن اش عبد بن محمد ابنه عنه: وحد«ث 
وطائفة.راشد، بن ومعمر الأشج، بن اض عبد بن وبكير الزهري، لم م

جت.ئقة ائي: النوقال ثقة. معين: ابن قال 
ماجه.ابن موى الباقون له وروى البخاري، به امتسهد 

الزهري:لم مبن الق عيد ين محمد أحيه ابن 
بنوصالح فأئر، شهاب ابن وعمه لم، مبن النه عبد أبيه عن روى 

قزوة•أبي بن ض ب- 
المنسي،لمة متبن الق وعبد عد، مبن إبراهيم ه: عنوحدث 

وغيرهم.إصحاق، بن ومحمد الدراوردي، محمد بن العزيز وعبد 

الجماعة.له أحرج 

سه:ومبلغ ووفاته، مولدء، 

مولاله:

تئ"مم؛المعروف إبراهمم بن الرحمن وهمد صالح، بن أحمد ال ق- 
لالهجرةر١؛٠حمين ستة شهاب ابن مولد 

الكمالتهذيب ، ٦١ص ورفاتهم، الياء مولد تاريخ ، ٠٨٤ص اثممثقي، زرعة أبي تاريخ )١( 



٤٦١إالرئري شهاب ابن - ٧

أحبركمى إبراهيم: بن الرحمن لعد رقلق الدمنس: رزعة أبو قال 
ل؛.النهريين( بعص قال؛ ين؟ حمسنة ولد الزهري أن 

ين(رآا.وحهإحدى سنة )ولد خياط: بن حليفة قال و- 

سهل.بينهما والجمع متقاربان، القولان وهدا 

وحسين(رمزت سة شهاب ابن )مولد بكير: بن يحيى قال و- 

ا.ر ين( وحمئمان سنة الزهري )ولد فقال: الواقيي أما و- 

النهريين،بعض حبر من لأنه الأول؛ ول القهو الأقوال أقرب قلت: 
غيرهم•من به أدرى الرجل ورهط 

وفاى،لْا:
ومئة.وعشرين أربع سنة أصحها أقوال، ثلاثة وفاته في 

ومئة.وعشرين ثلايثا منة مات ربيعة: ين صمرة ال قس 

أربعأو ثلامث، منة )مات معين: وابن المقان معيد بن يحيى قال و- 
ومئة(•وعشرين 

•٦١٣ص زرية، أبي تاويح )١( 
■٢١٨ص حليفة، تاريخ )٢( 
AT^/Tو\ص المعرفة )٣( 
.١٨٥معد ابن هليقات )٤( 

،٥٣٩٨معين ابن تاريخ ، ٢٦١ص طيقاته، ، ٣٥٦ص حليفة، ، ١٨٥سعد ابن طيقات )ه( 
اوعرُت\إس الأوسط التاريخ \س الكسر التاريخ ، ٤٦٦٧م رق\ o\/rلأحمد العلل 

العلماءمولد تاريخ ، ٠٧٤.  ٤٣٦ص الدمثمي، زرطت أبي تاريخ  1aiUT ،\AU/والتاريخ 
٠٤٤٢— آ'آآ/اةة الكمال تهذيب ، ١٢٠_  ١١٩صن ووفياتهم، 



الهجريالثاني القرن فى السيدئؤن ف٤٦٢

ومئة(.وعشرين أربع سنة ويقال؛ ثلاث، نة م)مات عبيد؛ أبو وقال 
وعشرين(.ثلاث سة قال: من قول من أثبت روهال،ا قال: 

عدي،بن والهيثم الزهري، أحي وابن تغد، بن إبراهيم ال وق
بجر،بن ويحنى محم، وأبو القديني، وابن خياط، بن وحليقة والواقدي، 

سنةمات وغيرهم؛ الضرير، عمر وأبو سعد، بن ومحمل علي، بن وعمرو 
ومئة•وعشرين أربع 

ليلةرة علع الثلاثاء ليلة ماثن وغرهما؛ وحلقة الواقدي راد 
رمضان.شهر من حلت 

ثلاثستة في مكة الزهري ا علينرقيم عيين—ة؛ بن سفيان قال 
الجعزانة،من فاعثمر حرج ثم المءا؛ثرم، هلال إلى فأقام ومئة، وعشرين 

أشهر،وثلاثة ستة عشرة ست ابن يومئد وأنا أحد، يتبعني لا وقال؛ 
أربعمستة الزهري ومات ومئة، سبع سنة شعبان من النصف في ولدت 

وْئة(رن•وعشرين 

شهابابن )مات شهاب؛ ابن أحي ابى لي قال عيي؛ بن مغن وقال 
ومئة(رى.وعشرين أربع سنة في 

بنمحمل بن والحس مشهر، وأبو الرقي، عمرو بن اش عتيد قال و- 
ومئة(رّاأا.وعشرين حمس منة )مات يونس: بن محيي وابو باكار، 

،٤٣٦ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ والتاريخ المعرفة ، ٤٦٦٧رقم لأحمد الملل )١( 
٠٧٤.

والتاريخالمعرفة )٢( 
. ٤٤٢٨٦الكمال تهليَا )٣( 



٤٦٣إ الرفري شهاب ابن - ٧

ئاذربأنه القول هدا الذهبي ووصف 

منثلاثة به القائلين من لأن ^، ١٢٤)سة توفي أنه الصحيح قلت؛ 
وفاته،سنة صبهل وقد تلاميده، أحص من وسفيان أحيه. ابن منهم تلاميذه 

أعلم.واش المتعئن، القول فهو 

عمره:

ابنوهو مالت، زبر: بن سليمان وأبو والوافدي، بكار، بن الزبير ال ق- 
؛.سنة١ وسبعين اثنتين 

سنةر"أ؛.وسبعين حس ابن وهو مات الواقدي: عن رواية في و- 
ه( ٥٨)نة سولد الزهري بأن الواقدي قول مع يتناقص وهدا قالتا: 

سنة.)٦٦( عمره يكون أن مقتضاه إذ )؛؟اه(؛ ستة وتوفى 

الدهبير؛ا.واختاره سنة. وسبعين أربحا عاش ثالث،: قول في و- 
—(٥٥٠)سنة ولد أنه إلى بالظر المواب؛ إلى أدنى القول وهدا ق،وت،: 

—(.٥١٢٤)سنة المحيح على وتوفي 

وقبره:وفاته 

)رأيتقال: العنهلأتي، التوكل بن الحنين أحبرنا سحي: ابن قال 

ه/'همأ.الشلأء أعلام سر )١( 
الواقدي؛عن نقل وهكذا والنهاية البداية ، ١١٩ص ووفياتهم، العلماء مولد تاريخ )٢( 

،٤٤١/٢٦الكمالء |أتهدي.با في والمزي ، تم٨/٢١٦ساري(( اليخصحيح ءرحال في بائي الكلأ 
التالية.الحاشية وانظر ه/ءهم. البلأءء أعلام ررسير في والذهبي 

 )ti( والنهايةالبداية في كثير ابن عنه نقل وهكذا ، ١٨٥صعد ابن طبقات
.٧٤ص الإصلأم، دول العير ، ٢٤٩ص الإسلام، -اريح )٤( 



الهجرىالثاني >^( ٥١١غي الفقهاء المحديؤن لمي  ٤٦٤

فلسطنعمل أول، وهي وتدا، ش—ثب حلف وهي بأيامي، الزهري قبر 
قبرهورأيت، فيها• كان ذي الالزهري صنعة وبها الحجاز، عمل وآخر 

أبيض(راا.مجصمأ مننمأ 

عملأول، هي العقبة لأن اليوم؛ العقثة وهي ^٢ ١١١نواحي فكي وأيامي 
الحجاز.عمل وآخر فلسطين 

ويؤيدهأرجح والأول قريتان، وقيل: فواديان، و)ربدا(( ))ثعب(( وأما 
عزة:ثثتر قول 

سواهمابلاد وأؤْلاني إلي بدا إلى نئا حببت التي وأنت 
اكلاهمار الواديان لهناب بهيا، حلة م نحلث ذا بهحللت 
٠٢٣١لهفيدعو مار به يمز حتى الهلريق، قارعة على يدفن أن وأ'ؤصنى 
ونورذزا0، وطثب الزهري، شهاب ابن بكر أبا الإمام اض رحم 

سنة.خمسين رهاء النبوية الئنة يخدم بقي فلقد منزلته، ورم مصجحه، 

((.jljJUlوءمعجم استعجمء ما »معجم ني وءبداء »ثاب، وانظر • ١٨٦سعد ابن طثات )١( 
.١٧٩؛/الأعيان ونيات ، T6\/Tالبلدان سجم )٢( 
والمهايةالبداية 0/-0ك الئمات ، ٤٧٢ص المارق، ، ١٨٥ص سعد، ابن ءلبقات )■٢( 



m٤٦٥ >^ ١١شهاب ابن - ٧

مصائرترحمتم:

،٢٧•، ٢٤٦، ٢٢٧.  ٢٢٥، ١٧٨، ١٤٥، ١١٤آ-ا، T'\. ، ٩٢، ٨٧، ٧٧•٦، ، ٤٤\اٌ مالك موطأ 
،٥٤١بم*اْ، خ'آه، ، ٤٨٦، ٤٢٥■٢، ٨١■٢، ٧٦، ٣٦٤، ٣٣٨، ٣١٧، ٣١٣، ٢٨١، ٢٧٨، ٢٧٢

٥٩٣، ٥٨٦.  ٠٨٤، ٠٨١، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٣، ٥٧٢، ٥٦٧.  ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٦١، ٥٥٧، ٥٥٢، ٥٤٤.  ٥٤٣،

،•٥٨، ٨٤٢، ٨٤•، ٨٢٥، ٨٣١، ٧٨٥، ٧٧٠، ٧٥٩، ٧٢١، ٧١١، ٦٨٦، ٦٥٢، ٦٤٣، ٦٢٥ه>آ، ، ٦.٤

»لهرسانثلر الرزاق: عبد مصف ، ٩٤٨، ٩١٣، ٨٩٣-  ٨٩٢، ٨٦٧، ٨٦٥، ٨٥٩، ٨٥٧، ٨٥٤، ٨٥٢
هه*ا،، ٦٩٥٣•^ ، ٨٩٨، ٨٧٥، ٨٦٤، ٦٢•، ٢١٩، ١٤٣، ٢٦الحدين، الحميدي: مد الأملأم((، 

ومنأهل لتابمي المتمم والشم ، ٣٨٣. - CM/Iمعد ابن طقات، ، ١١٩•، ١١٨٤، ١١٨١
بنليحيى الجنيد ابن ص_رالأدتا ، ٥٣٩—  oyA/yمعين ابن تاريخ ، ٧٠مت،  ١٨٦—  ١٥٧يعدهم 

،٣٥٦، ٣٥٤، ٢١٨خليفة تاريح ، ٣٢٧٤، لمعي، تريش ي، ن، ٨٠١، ٣٦٤، ١٧٧رقم معين: 
له!الرحال ومعرت الملل ، ١٩٤٨، ١٩٤ i\r'h، ٢٦٩احمد مد ، ٢٦١حليفة طيقاِت، 

،٢٠٩، ١٩٢، ١٥٨، ٩١٤٢^، ٧، ٣، ١، رنم لأحمد: داود أبي مزالأتؤ الأعلأمء، ءفهرس انفلر 
،٣١٢، ٣١١، ١٩٤، ١٤٥. \ lT\/الأومعل الماريح ، ٦٩٣^، ٢٢١. الكبيرالتاريخ ، ٠٧.، ٢٤٥
نحانثلر البخاري: صحيح ، ٤٦٣، ٤٥٩، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٥٧-  ٣٥٤، ٣٢٤-  ٣٢٣
،١٦٧و ١٦٦رقم •١٦ ، ٣٦رقم  ٣٩٤، ٢٢٦، ٥٧والأحادث ٧، المقدمة لم: مصحيح ^، ٧١

رقم ١٢٧٧، ٨٨رقم  ١١١٣، ٢٢رقم  ١٠٨٣س ٥، - ٣ رقم  ٩٠١، ٣٨١٩، رقم  ٦٨٥، ٣٠٩رقم  ٦٨•
،0٢٧٦٩'\-ك ، ١٣٦رقم  ٢٣٥٩، ٢٣١٣، ١٩٣٢، ١٦٤٧، ١٠٨م رق ١٤٣٢، ٢٧ِ  ٢٤رقم  ١٤.٦، ٢٦١

الثقاتتاريخ ، ٢٦٦.  ٢١٦ام الأرق ١٠٨ت  ١٢٤-  ١٢١لم لوالوجدان المفردات ، ٢٧٧•
أبينن ، ٣٢٣٢، ٢٠٥•، ١٧٩٨، ٦٩٧، ٦٦٨حديث، ماجه: ابن سن ، ١٥••ت،  ٤١٣. ٤١٢للمجلى 

،٢٠٧٢، ١٥٧•، ١٥٦٨، ١٤٧٦، ١١٩•، ١١٨٨، ١١٨١، ١١٨•A{<-\, ، ٤٣٥، ٣٩٤، •٢٣ث، حديداود: 

المعرفة، ٤٧٢العارف •••٤، ، ٣٥٨١، ٣٠٨٣، ٣٠١٩.  ٣٠١٦، ٢٩٧١ِ  ٢٩٦٦، ٢٤٢٣، ٢٢٤٥، ٢١٠٨

؟••ا،، ٦٢١، ٥٢٣، ٥٤حدبث، الترمذي: من الخلأمء، أ(أنهرس وانفلر  ٦٤٣ِ والتا 
أبيظريخ ، ٧٥٤، ٧٥٣، ٧٤٨/٥بالمن المحق الخل ، ٢٩٦٥، ٢٩٢٨، ٢٦٣٨، ١٨٩٥، ١٥٥٥، ١١٠٢
،٥٧٤-  ٥٧٣، ٥٣٨.  ٥٣٣، ٥٢١.  ٥١٧و.ه، ِ  ٥٠٨، ٤٣٧.  ٤٣٢، ٤١٩.  ٤٠٦ةي الدمئ_ة زرع
سنالأعلأمء، »غهرس اننلر ليحثل: عل وامتاريخ الأعلأمء، ءفهرس وانثلر ، ٦١٥-  ٦١٢
،١٩٦-١٩٤، ١٥•، ١٢٦آ/هأا_ ، ٢٧٧. ٢٧٦ه/آ؛أ،  I.\0'/T، ٢٩٧. ٢٩٦، ٢٢٥/١اثي الم

lilU  _٥٧، ٤٥ ،o^/a  _ ،اتجريتاريخ ، ١٦٦ا/'ح، لوكيع اة القفار أحب، ١٧٢-  ١٧١•٦
والعديل:الجرح ، ٦٤٥؛ ٢٧١ذيلر من، الختخب، ، الأعلام، »فهرمرإ وائفلر  ٢٥٣، ١٣٨/٧
،٢٥، ١٨، ١٦/٢، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٤٦، ٢٣٤، ١٨٧، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٢.٣٤، ، ١٧. ١٥ه تميمت

^،١٠٩حبان لابن الأمصار علماء مثاهير ، ٣٤٧ت ١٩٣.  ١٨٩المراسل ، ٣١٨ت ٧٤_ ٧١/٨



الهجرىالثاني القرن مي المقهاء المحيضن ف  ٤٦٦

والكضالأساس ، ٥٩-  ٥٦/١عدي لابن الضعفاء في الكامل ، ٣٥٠-  rtMoله الثقات ، ٤٤٤
الداريطنيسنن ، ١٢٠—١١٨، ٦١ووفياتهم العلماء مولد تاريخ ، ٦^١٤آ/ههات الكبير للحاكم 
ت٢٧٧ِ ٢٧٦شاهين لابن القات أسماء تاريخ ، ٢٧٠، r٢٦٥_ ، ٢٧٥، ١١٦/٢، ٢٥٠\ا\ص 
للحاكمالمدرك ، ١٠٩٦ت ٢٧٨_٦٧٧/٢للكلاباذي المخاري صحيح رجال، لأص 

،٧١٥١٠•٢ت ِ مجريه لابن لم مصحيح رحال( ، ٤٩، ١٠٥، ؛/١١، ٠٠٩، ٤٧٨
انفلر»غهرسللخليالي: الحدث علهاء معرفت في الإرشاد ، ٢٤٨الخلية 

،١٦١للخف، واللاحق السابق ه، حزم لابن الأنساب، جمهرة الأءلأم«، 
،٧٧، ٧٠/١وضاله العالم بيان، جامع ، ١٤•، ١٠٨-  ١٠٦، ٥٩، ٥٠، ٤٩، ٦٢٠، ٥، ه لالعلم تقييد 

معجم، ٤٨-  ٤٧للثيرازي الفقهاء حليقات ، ١٥٠، ١٢٦، ١٢٥، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٢، ٩١٠- ٩١، ٨٨، ٨١٠
ت ٤٥٠- القيسراني لابن المحيحين رجال، بين الجمع ءق—نِباء(،  ٨٠٢/٢استعجم ما 

المقلم، ١٧٨ت  ١١٠٩- ('/\-r\ الجوزي لابن الصنوة صفة >لالزهري«،  r^Ahاب، الأن، ١٧١٢
،٦٦١، ٦٤٦، ٠٠١٠، ٤٩٩، ٤٨٦- ٤٨٥، ٤٨١٠، ١٠٨٢أ/-هأ، الأصول جامع ، ٦٧١ت ٢٦٠٥-yr\/vله 

٦٧٤، ٦٧١٠ ،i.\Ao/T ٥٩٢، ٥٧٠، ٥٦٠٠، ١٠٢٦٠، ٢٧٤_٢٧٦٠، ٢٢٠، ١٨٩ ،itr/i ٥٠٠، ٤٥٠، ٤٤٧،

،٦٠٤٤، ٤٩٦/٧، ٤٦٦، ٤١٥، ١٠٤٩، ٢٩٤، ١٦٠٩ iO'h، ٧٤٢، ١٩٤ه/هخا، ، ٦٦٠•، ٥٩٢-  ٥٩١

،٦٠٢٧، ٢١٠٧، ١٤٠، ١٢٢، ٢٥/١١، ٧١٦٠، ٦٨٦•\ااس ، ١٠٦٥، ٦٠٤٦٠، ١٢٦، ١٠٨، ٤١٠٠

٦٠٥٢»_؛_،«،  ToMTالأداض^ا،  U!>l\البالدال، معجم ، ٥٢٠، ٥١٢-  ٥١١، ٥٠٦، ٥٠٤، ٤٥٠-  ٤٤٦
انفلرالصلاح. لابن الخدين، علوم والزهرى(أ،، ^/٦٨ اب، الأنتهيئي، خي اللباب، عب،آ، لآث

ت ١٧٩-  ١٧٧؛/الأع؛ان، وفيات ، ٢٤ت ٩٢- \1-\< واللغات الأسماء تهديك، الأعلام((، وفهرس 
ت ٤٤١٠- _\i الكمال تهديت، ، ٢٤٦٠-  ٢٢٧/٢٦٠مجنثلور لابن عساكر اس تاريخ مختمر ، ٥٦١٠

حوادث- الإّلأ*م تاريخ ، ٩٥ت  ١٨٦٠-  ١٨١/١الهادي عبد لابن الخديح، علماء حلبقات ، ٥٦٠٦
rاa^تالكاشف، ، ٧٤الإسلام دول ، ١٢٢-  ١٢١/١العبر، ٢٤٩-  ٢٢٧ص -  ١٢١١)ووفيات، 

البلاءأعلام سر ، ٨١٧١ت ؛/٠٤ الاعتدال ميزان، ، ٩٧ت ١١١.-  ١٠٨/١الخفانل !ذكرة ، ٥٢٦٠٨
0'_m/o ١٠١، ٨٧، ٧٥، ٧٤، ٥٩، ٥٤، ٥٦٠، ٤١٠، -١٤ ٤٠، ٦٠٦٠، ٢٠، ١٩التحصيل جامع ك،

،٢٦١_٢٦٠/١الخان، مرأة ، ١٩٩٠ه/؛أ_أأت الوفيات الراقي ، ٧١٢-آ.ا'أت ٦٠١٠١، ١٦٠٠، ١١٦٠
،٦٠٦١، ١١٠١-١٦٠٠ب، رجلابن اوي الترمعلل شرح ، ١٠٤٨-٦٠٤٠/٩والمهابة الدابة 

،٦٧٦-  ٦٧١، ٦٥٨، ٦١٥-  ٦١٦٠، ٥٩٥أ/اهه، ، ٥٦٠٢، ٥٢٩، ٥٢١، ٥١٨، ٥٠١، ٤٠٨-  ٤٥٧، ٤٤٤-  ٤٤٢

المهايةغاية الأعلام*،، رس وفهر وانفل، ٨٥٥، ٨٤٩، ٨٤١-  ٨٦٠٨، ٨٠٩-  ٨٠٨، ٧٩١٠-  ٧٩٠
تهدبك،، ٦٧ت  ١٨١العجمي ابن لخل لأسماء التبيين ، ٦٠٤٧٠ت ٢٦٢-٢٦٢/٢

الباريفتح ، ١٠٢ت ٤٥التقديس أهل تعريف •؟، UAالتهديم، تقريب، ، ٣٩٩-التهديم، 
٥٩٠، ٥١٩، ٤٧١٠، ٤٦٨، ٣٤٢، ٢٧٦٠-٢٧٢، ٢٠٨ ،Th >.\٤٢٩، ١٠٩٠، ١٠٦٠٥-  ٦٠١٠٤، ١٨٨،



V٤٦٧ الرئري شفاب ٧-ابن 

٥٦٩، ٠٥٧ ،d\/r ■١،، ٣٩٨، ٢٩٤، ٢٥•، ١٨١؛/، ٥٨٤، ٥١٣، ٥١١، ٤٨٠. ٤٨٤، ٤٥٠، ٣٧٥، ١٤•/،

،٣٢٤-٣٢٣، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٤/٧، ٤٧٧، ٢٧٦ i.y-i[•/_ ه.؛، ، ٢٧٠. ٢٦٩، ٢٦٣، ٢٥٠، ٢١٦

،١٦٠ه/؛0ا، ، ٢٤، ٢٢، ١٤، ٣/٨، ٤٧١، ٤٢٧.٤٣٥، ٤٣١، ٤٢٨، •٤٣، ٣٣٥.٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٩

،٦٣٦، ٥٤٣-٠٤٢؛•ه، أ'ْ، ، ٤٨٤، ٤٧٦، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٥٢، ٤٤٦، ٤٣٢.٤٣■، ٣٨٨، ٣٦١، ٢٥٦

٣٢١، ٣١٨ ١٣٠٢، ٢٦٤، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢١•، ٢٠٩، ١٩٥، ١٦٦، ١٤٣، ٧٨/١■، ٦٦٩.٦٦٨، ٦٥٧، ٦٥٣،

٣٢١، ٢٦٧، ١٨■، ١٣٧.١٣٦، ١٢٩، ١٢١، ٦/١٢، ٥٨٥.٥٨٤، ٥٨٣ ١١٥٢.١٥١، ٩٢، ٧/١١، ٥٣٠،

٥٠٤، ٥٠٣، ٣٣٠ ،JliiJl ، :١٧٥٦، ١٧٥٤، ١٧٥٣، ١٧١٦، ٩١١، ٤٧٧، ٢١٧حديئ، العالين،

•٥^،-  ٤٩للميوطي الحفاظ طقان، .< ٣٧٦١١الزاهرة التجوم ، ٣٠٢٤، ٢٤٤٢، ٢٠٩٨، ٢٠٩٢، ١٨٥٨
٤،الممملرنة الرّالأ ، ١٦٢.  ١٦٦١١، ١^٥٣ذراُت، ن، ٣٥٩التهديبح تذهيب، حلاصة ، ٩٥

،١٩٢-١٩١، ١٥٩. ١٥٨، ١٠٥ِ ١٠٤، ١٥التنريع في ومكانتها النئت ، ١١١-١١•، ١٠٩، ١٠٧.
تاريخ، ٣٣٤•٣، ٠ -  ٢٩٩، ٢١٤، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥للتهانوي الحديث، علوم ش فواعد ، ٢٢٦- ٦٠٦

.٧٩- ٧٤ص التاريخي، ءاكووين الثاني الجزء الأول،، -اJجالل نذض العربي الترابثح 



٤٦٨  M الهجريالثاني الغون في الفتها، انمسامن

ذم

ه

وسبته:وسبه اسمه 

مولاهم،١^٠^؛ القرشي، - مروخ واّمه - الرحمن همد أبي بن زبيعة 
النأي.بربيعه المشهور اJئذنتي، 

غالب•بن لوي بن كنب بن مرة بن ئ؛م وص قريش، ثتم إلمح، به نوالمحي؛ 
المحجين•المئكدر آل مولى كان أنفسهم، من وليس لهم مولى وربيعة 

الرأيرُبربيعه واشتهر 
بالرأيبصيرأ مجتهدأ، فقيها كان لأنه به؛ واشتهر بذلك ربيعة عرف 
الاحتهادرى.الاشتغال كثير والقياس، 

كساامحة

فيوالئخاري ))الطماُتا((، في عد مابن بها كناه عثمان، أبا يكنى 
))تاريخه((،في الدمشمي نزعة وأبو ))الكنى((، في وملم الكبير((، ))الماريح 

.١٣.اللباب، ٦٣١٦الأنساب انفلرء )الرائي(. أبمأءيقال )١( 
الفتحا/'\ها، الحفاظ دكرة \س واللغات الأساء تهدب ب/ما، اللباب  arhالأنساب )٢( 

.\AW/\



٠٤٦٩ النأي خ-نبمئث 

ءالجرحفي حاتم وأبو المذيل((، ذيل من ءالمنتخب ني والهلبري 
البخاري{{،))رجال في اذي والكلأنرأتاريخه{{، في زئر وابن والتعديل{{، 

ر١الإكمال({{،في والأمير »ظريخه«، في والخaلما »ال>اوة((، في ئعيم وأبو 
وغيرهم.والممرسب،{{، في والحاففل 

الماحشون:اش عبل. بن العزيز عبد فال( والناس؛ تلاميده بها وحاؤلبه 
منالئ،(ص.تشنا قد عثمان، أبا )يا 

؛.الرحنن١٢عبد أبو بينه تتل؛ و- 

وأشهر.أكثر والأول 

وسماظم:سيرته 

وكانوالنهار، الليل يصلي دخرأ ومكث، والخير، العبادة في ربيعة نشأ 
وامعحوادأ، كريما مروءة، ماحث، زاهدأ، ورعا العاملين، العلماء أط 

للصحابةمحتا الحكام، حوائز يقبل لا ه، وأصحابإحوانه على النفقة 
يكرهالعقيدة، في الشلف، منهج على لتلاميده، متاصحا الشيخين، وخاصة 
منها.وينفر الأهواء 

الإمامين.اف رحم وعداوة، منافسة الرناد أبي وبين بينه وكان 

عته:•تفرقة وأحبار وزهدء، عبادته 

بنالرحمن ب، عن وئب، بن اش همد عن بشر، بن زيد روى  ٠٠

الحليةالعلم بيان جامع ا/هةآُ، والتاريخ المعرفة واطر: , YAo/Aعساكر ابن مختصر )١( 
A٠٢A٩/عساكر ابن مختصر ، ٢٦١/٣

.١٦٣{*/الكمال وهالس ؛، Y*/Aبغداد تاريخ ، YVY؛/الثقات ، ٢٦٨ص حليفة، طقات )٢( 



الهجريالثاني القرن مي القتهاء المحديؤن م  ٤٧"

عابدأ،طويلا ذهرأ الرحمن عبد أبي بن ربيعه )متقث قال؛ أتلم بن زيد 
القوم،جالس أن إلى ذللث، ننع م ثعبادة، صاحب والنهار، الليل بملي 

وممل(را؛.بلن، فنْلق القاصم، فجالس 
والخير،العبادة فى نشأ حين ربيعه )نشأ قال: مالك عن وهس،، ابن عن 

ا.يصحيه(ر من على ينفق ربيعة وكان محمد، بن القاسم صححت، ئم 
وهوربيعة منزل )دحلتف قال: بلال، بن سليمان أخبرني الواقدي: قال 

٢.الئكر(ل نطحنان رحاءين فرأيت، ، ciJUiXJيتجهز فهو الحج، يريد 
قال:عرية بن عمارة عن مصر، ين بكر حدثني ومإ: ابن قال ** 

قال:النهاية؟ رأش ما عئمان، أبار؛ا يا فقال: ربيعة، أن مرجلا )ممعت 
حمها(رْ؛.في ووضعها حثها، من الأشياء جمغ 

الرحمن؛همد أبي بن ربيعة )عن بلال؛ بن سليمان حدثني وهب؛ ابن وقال 
،كيفأدرى ما ة: ربيعفقال ه، وعمر بكر ا أبلي ائعث له: قال رجلا أن 

بحدهما(رُكان من وأنما معهما، كان من سنفا ففد هما أما للث،؛ أنعتهما 

منتهىما الرحنن: همد أبي بن ربيعه الت رميزيد؛ بن يونس وقال 
.٢٧١تحيبه(أن قبل مثله المصيبه ثصيبه يوم يكوف أن قال: الصبر؟ 

تهذيب، ya\/aاكر عسابن مختمر ، ٤٢٣- ؛ tt/aبغداد تاريخ ا/بمآ'ا"، والتاريخ المعرفة )١( 
الكمال

.٤٢٨ص الدمشقي، زرعت أبي تاريخ )٢( 
.٣٢٢ص معد، ابن طقان، )٣( 
فياسةء)ياش(،محلأ.)٤( 
الحلية)ه( 

.n-lTالحلية )٦( 

.٢٦٦الحالية )٧( 



٤٧١إالرأي يبينه - ٨

مرأنه الرحمن؛ همد أبي بن ربيعة عن ر، كثيبن الغلاء عن  ٠٠
سيكونأنه بلغني إئه ماسة، لك أقول ما ماللث،، )يا فقال: أنس، بن بمالك، 

ا.ر منهم( تكون أن اه فائق ويصلون، يضلون الدين في أتمه الأمة هدم في 
شيءأعرف سعيد بن يحيى ركان قال: مالك،، حدثنا ومؤ: ابن قال 

القضاء،من شيء فى يمازحه وهو له، يقول ربيعه وكان قال: ربيعة. بحي 
٠.ر الدنيا( من يحورون مما لكم حير هدا —• يحيى ذلك، سمع ي— 

فيثلاثا حضال، ست، رالمروءة الرحمن: عبد أبي بن ربيعة قال ،اا» 
القرTن،فتلأوة الحضر: فى التي الثلاث فأما الشمر، فى وثلاث، الحضر، 
الشمر:فى التي الثلاث وأما اه. فى الإخوان واتحاد اطه، احي موعمارة 

dlJL-i  ،معحبمية(ل"ا'.غير في المزاح وكثرة الحلق، وحس الزاد
٠٠العمائم(ل يلبس ربيعة ركان أنس؛ بن مالك، قال 
أنس،بن مالك رممعت أونس؛ أبي بن الق عبد بن إمحماعيل قال 

قليبيةيئس الرحمن همد أبي بن ربيعة كان فقال: الحز، لشش عنده ويكر 
ولمله: فقيل ا'. باسالحز بلبمس يرى لا وكان حز، من وبئانتها ظهارتها 

يريدمالك: فقال يجزئه؟ الحز وغير تفلهر، لا وهي حزأ يجحد 
والأين(رْ،بالدiا بدلك، 

دأ.ح نمامة: . n\lrالحلية )١( 
سعيدبن ويحيى "؛؟. AUZaعساكر ابن مختصر ؛، YY'/Aبغداد ظريخ أ/م\'أ، والتاريخ المعرخة )٢( 

الأنصاري.هو 
.٢٨٩.  YAA/Aهماكر ابن مختصر )٣( 

٠٣٢١ص سد، ابن طقات )٤( 
والحر٦إ\A\ اللسان القلتشوة. تصغير والمملسثة: . ٣٢١.  ٣٢٠صن سعد، ابن طبقات )٥( 

والتابعون.الصحابة لسها وقد مباحه، وهي ؤإبزبمم، صوف من سج ثياب أولا: المعروف 



الهجريالثاثي القرن هي النقهاء اسويؤن م  ٤٧٢

وكرمه:جوده 

جعنثم دسار، ألما أربعين إحوانه على رمحعه )أص وهب؛ ابن 
جاهك؟ثخلق داست، وأست، مالك، أدهئث أهله: فقال إحوايه، فى إخوانه سألت 
جاهي(رُعلى نملينى أحدأ وجدمحت، ما ودأبهم، ذأبى هدا يزان لا فقال؛ نال؛ 

)وصانأنثم: بن زيد بن الرحمن همد عن وهب، بن اض همد وقال 
أمحيكان واحد، رجت بالمدينة كان وما وعفاف، وقفتل فمه إلى ربيعه 
كانمنه. ستغسه؛ لبلغ أو صديق لابن أو لصديق يدْ، في بما نما 

فييكى ولم معه، يتزود لا أحدأ إلا أحد، صحية فيأبى القوم، نستصحثه 
ذلك،(سم.يخمل U يدج 

مثرةأبى ابن أحبرنى قال: عمر، بن محمد أخبرنا عد: مابن وقال 
وصعبيته، في فجلس مرض إذا ربيعة ركان قالا: ر، جعفبن اه وهمد 

قال:يعودونه قوم ه إليدخل فكلما موصوعه، تزان فلا لعوائه، الماتدة 
ب،كلفة(ل"آا.وذلك! يخرج، حتى كدللث، يزان فلا أصيبوا، أصيبوا 

اتخلماء:مع 

أبيبن ربيعه ندم رلما قال؛ أنس بن مالك عن وهب، ابن وى ر- 
أنفأبلر بجائزة، ه لأمر العباس، أبي المؤمنين أمير على الرحمن مد 

أحسدالأبربمم؛ حرام• فهر الإبربمم؛ من معمول جمينه الذي الهمع بالحر اريد 
■ YA/Yالحديث غريب في النهاية انظر الحرير• 

سدل.تخلق: . YY٩/•الأصان وفيات وانظر؛ ؛، Y1/Aوغل.اد تاريخ )١( 
 )Y( بغداد تاريخ ، ٦٦٩/١والتاريخ المعرفةYi/A ،ام عابن مختمر ؛YAU - YAYZA • فيووم

تصحيف.ص يتزود(، )لا بدل يتردد( رلأ بغداد؛ تاريخ 
.٣٢٢ص ّعد، ابن طغات )٣( 



٠٤٧٣ الئ|ي نسئ . ٨

تقتلها،أن أنى حين جاريه بها نشتري درهم آلاف حمسة فأعطاْ تفتلها، 
شانغلها("ا.

السماحالعباس أبي على )مدم ترجمته؛ في البغدادي الحطست، ال ق— 
القضاء(رآ؛.ليوليه أئدمه وكان الأئتار، 

قبلالقلاق في لثتفتثه يزيد بن الوليد رامتقدمه عساكر: ابن قال، و— 
ولدهليعلم عنده ام بالمقوأمره المدينة، فقهاء من جماعة مع النكاح، 

الوود(ر"اا.بن عتمال 

حيلناصممره، حدسا أتي، بن معد حديتا المثوى: يعمويب، ومحال 
بنارمز محال: الأيل—ذ، خمحم بن رونق أحي ابن العزيز همد بن شيمان 

بنومحمد أسلم، بن وزيد شيم، بن وصموان اد، الزنوأبو ربيعه، 
يسألهميزيد بن الوليد إليهم وأرسل المدينة، أهل من أشياخ في المنكدر، 

بها(ر؛؛.حلم، يمين عن 

محال:معمر عن الرزاق، همد حدننا ت—لمة، حدثني المنوي: محال و— 
فبلبالمللاق إليه وا نكتبأن الأمحار أمراء إلى يزيد بن الوليد ركب 

ابىيدعا بالثمن، عامله إلى فكتب ^،، Jljابتلي محي وكان النكاح، 
ابنذمزم المضل، بن وسماك شروس، بث ماهمن ؤإمطاووس، 

الصفوةصفة ^ ToMvالمثفلم ، A٤٢٥/بغداد ظر؛خ ■ب/ا<هب، الحية والتاريخ العرغة )١( 
آآ/اها.

بغدادظريح )٢( 
.YAT/Aعام اس مختمر )٣( 

التاريخفي مطولة البخاري وصانها في أحرى رواية وذكر  ٨٩٨١١والتاريخ المعرفة )٤( 
.٤٦٥الأوطا/؛1،_ 



الهعرىالثاني القرن في الفتهاء المموثؤن م  ٤٧٤

وسناكرباح، أبي بن عطاء عن شروس بن ؤإسماعيد أبيه، عن طاووس 
سئالثقال ئم قال: النكاح. قبل طلأى لا قالوا؛ أنهم منته؛ بن وهب عن 
قبلعقده يحل وكيف يحثها، والطلاق يعقد، عقدة النكاح إثما نده: عس 
علىعامله إلى وكتب به، وأحد قوله، س الوليد فاعجس، ئعمد؟! أن 

القضاء(را؛.على نستصأه أن اليمن 

إليهوصم ربيعه، الوليد )وحض آخره: في وزاد عساكر ابن ه واقتب
بامره(رأأ؛.قائما وجعله عقماف، ابنه 

عقيدته:

ؤآلرمحو(لكالرحمن؛ همد أبكب بن ربيعه )نئن محنة؛ بن سفيان ال ق- 
مجهول،ر غيتواء الامفقال: انتوى؟ س، كيفه[؛ ]طه: ه آسؤئ آلعسرمل 

وعلينا^۶، ٨٢١الرسول وعلى الة، ارّاه ومن معقول، غين والاقتم، 
اسية('''ا.

أضبن ربيعة )أن عياض؛ بن أنس حدئنا الأعلى؛ همد بن يونس ال ق- 
أكنتملئن فقال: المدر، شان نتذاكرون وهم قوم على ، وقفالرحمن عبد 

فيمئا أعظم أيديكم في لما صادقين، تكونوا أن باه وأعود صادقين، 
بأيديكم(ر؛ا.والشر الخير كان إف ربكم، يدي 

الرزاقعيد مصنف في وسحره ، Y'Y\/Uللبيهقي الكبرى المستن مآ/*هة، والتاريخ المعرفة )١( 
Y.A ؛والفتح ، ٤٤٦؛/التعلق تغلتق في الحافظ وذكره ، ١١٤٦٩حديث ؛/،\T'A  الطلاق،_كتاب
فيه،مفصلة المسألة وانفلر نكاح، قبل طلاق لا باب 

 )Y( ؛عاكر ابن مختصر/AYA  -٢٨٥.

•٤٢٢ص الإسلام، تاريخ ، ١٥٨٨الحفاظ تدكرة ، ١٥٨لالعجالي الثقات تاريخ )٣( 
.YAA/Aعساكر ابن مختصر ، Yl./Tالحلية )٤( 



w٤٧٥ ١لرأى ٨-وبينة 
ءس.-.٠-.س--ب ءَسسسسسسسسبسس.بجبسسس

وقفعتلان )أن عناض: بن أنس حدثنا الأعلى: عبد بن يونس وقال 
يعصى؟!أن يحب هث اش أن تزعم الذي أنث ربيعه، يا فقال: ربيعة، على 

ا.منرأ؟إ(ر يعضى اه أن تزعم الذي أفانث عتلان، يا ؤيللث فقال: 
أبيبن لربيعه عث—لأن )قال عس—اكر: ابن عند عتلان ترحمة وفى 

أئشدلثربيعة: فقال يعصى؟ أن يجب افه أثرى اللة، أسدك الرحمن: عبد 
■خجرأ(ص.عتلان ألفم ربيعة فكأو فئرأ؟ بمي اش أثرى اه، 

وسه:سيرة لتي دراوى باطلة حكابة ذكر 

أحبرناقال: الأزهري، م القامأبو أحبرنا البغدادي: الخهليب قال 
محمدبن مروان بن أحمل بكر أبو أحبرنا شاذان، بن إبراهيم بن أحمد 

أبيبن يحيى حدثنا - بمصر عليه قراءة س القاصي وري الديثالمالكؤي 
المدينة:أهل مشنخه حييني المحماف، بن الوهاب عبد حدثنا ؤنالب، 

أيامحراساف إلى الئعوث في حرج ربيعة أبار"أا الرحنن همد أبا رأف 
ربيعةأم زوجته عند وحك أمه، بطن ني خني وربيعه غازيا، أمية بني 

فرما،راكب، وهو منة، وعثرين مثع بحد المدينة ممدم دينار، ألم، ثلاثين 
له:فقال ربيعه فحرج برمجه، الباب ذيع ثم فرمه، عن فنزل زمح، يده في 

أنثاف، عدؤ يا فزوخ: وقال لا، فقال: منزلي؟! على أثهجم اه، عدؤ يا 

بنهثام ننله المدري، غنلأن أبي ابن م وفنلأن . IfAA/Aاكر عابن مختصر مآ/'أ"ب، الحلية )١( 
مخممرْانظر اكر، عابن عد طولة ترجمة له الباطل. مذب عالي لإصراره الملك، ء؛د 

•A_TT'UT.T؛

.٢٤٣/٢٠صاكرابن مختصر )٢( 

والصّوابالكمال، وتهذيِح عساكر ابن ومختمر اب الأنفي وكذا )أبو(، بغداد: ت\ولإخ في )٣( 
أنمتاه.محا 



٤٧٦
الهجريالئاض الترن في ، L4_JIال4ءتدءن ف

حتىبصاحته منهما واحد كث وثلثب قوانا حزمتي، على دحلث رجل 
الم^.ران•اجتنمث^ 

ربيعةفجعل ة، ربيعيعينون فأئوا والمثتحه، أنس بن ماللث، فبلغ 
فارقتلث،لا واطه يقول؛ هرمحخ وجعل السلطان، عند إلا قارمتك لا واش يقول؛ 

سكمت،بمالك بصروا فلما الصجيج، وئر امرأتي، مع وأنت لطان، بالإلا 
فقالالدار، هده غير في تعه لك الشيح، أيها مالك،: فقال كلهم. الناس 

كلامه،امرأته محت، ففلأن، بني مولى مروخ وأنا داري، هي الشيح: 
به،حامل وأنا حلمته الذي ابني وهدا روجي، هذا فقالت: هحزجث، 

نحم،ءاJتا: ابني؟ هدا وقال: المنزل، فروخ فيحل وبكيا. جميعا فاعثنقا 
فقالت:دينار، آلاف أربعه معي وهذه عندك، لي الذي المال فاحرجي قال: 

أيام.بعن. أحرجة وأنا دفنته، قل، المال 
أض،بن مالك وأتاه حلفته، في وجلس المجد، إلى ربيعه فخرج 
أهلوأشراف ، ؛ والئتا٠^١٢البير١ا، علث أبي وابن نيد، بن والخن 
الرسول،مجد في صت احرج امرأيه؛ فقالتا به. الماس وأحدقا المدينة، 

قليلا'،له ممزحوا عليه، محوفمط فاتاه وافرة، حلقة إلى فنظر فصلى، فخرج 
أبوفيه محشك طويله، وعاليه ز0، يلم أنه ه يوهمرأته ربيعه ونكش 

أبيبن ربيعه ا ل. هله: وا فقالالرجن؟ هذا مى فقال: الرحمن، عبد 
منزله،إلى فرحع ابني، اه ذخ لقد الرحمن؛ عبد أبو فقال الرحمن، عبد 

الحلمأهل من أحدأ رأيت، ما حالة في ؤلو.ك رأيت، لقن، لوالدته: فقال 

وفيه ٢٨٨الكبتر،■/١^^ انظر: لهب،. أبي وك من حجازي اللهبي، علي ر بن ءر م )١( 
.٤٤/١١اب الأن.! ٦١٩٧! والتعديل الجيح علي(، بن رعلي 

والتعديلالجرح الكبير التاريخ انظر: المدني. ليمان ش بن معيد بن الجبار عبد هو )٢( 
n/n ،الأنسات



٠٤٧٧ النأي ع-نبمنئ 

الذيهدا أو دينار، ألف، ثلاثول إليلئ،: أحب أيما أمه: فهالت، عاليها، والفمه 
كلهالمال، أئممق قد فإيي قالت؛ هذا، إلا والنه )لا هال،: الجاه؟ من فيه هو 

صثغته(راا.ما قواه قال،: عاليه، 

وابنعساكر، وابن الثمعاني، الخطسب،: عن الحكاية هذه وايثتمن 
عنوكثف وأبئلها الدهبتي ويملها عليها، وسكتوا والمري، الجوزي، 

اللطيفة((،ررالتحفة في الئحاوي كلامه حلاصه وثمل وكذبها، ا زيفه
علىتعليمه في المعلي الرحمن عبد ة العلامصحتها في ظعن وكذلالث، 

بالوصع.المتهمين بحصن إسنادها في أف وأبال اب،(( ررالأن
لكنهامنجته، حكايه ،: juli)ساقها: أن بعد ررزريجه(( في الدهبئ قال، 

لوجوه:مكذوبه؛ 

كانبل منه، وعشرين سبع ابن وهو حلمه له يكن لم ربيعه أف منها: 
يشار،بن وسليمان وسالم، الماممِ، مقل انمدينة ميوح الوقت، ذلالئ، 

بحة.الالممهاء من وغيرهم 

لمأؤ فطيما ماللث، كان ستة، وعشرين سبع ابن كان لما أئه الثاني: 
يعد.يولد 

الن۵وز،أحرحها وإد٠ا للناس، حزحث تكن لم القويالةر'أ؛ أف الثاJث،: 
ابنوهو عمره، أحر في فيكون لسنها قد كان ؤإل لسنها، ربيعة أظن فما 

سابا.لا سنه سبعين 

صفة، ٢٨٦-  YA0/Aام عابن مختمر ، ٦٦.  Mhاب الأن، ٤٢٢.  iy\/A,غداد ص )١( 
الكمال،تهاويب، ، ٢٩•-  ٢A٩/٢الأعيان ومات، ، ٣٠٠-  TiUvالمنظم ، ١٠.. \ u/yالصفوة 
.٤١٩-  ٤١٨ص الإسلام، ي ، .٤٩ ٩٣١٦الملأء أعلام سير ، ١٢٧.

القننترة.أي )٢( 



٤٧٨
الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعدتون لإ 

أكئز(ر؛•أو دينار الث سه والعشرين الشح في يكفيه كان الراح: 
النبلاء((.أعلام ))محير في نحوه وذكر 

علمه:

كانالإسلام، وأعلام الاجتهاد، وأئمة العالم، أوعية أحد الرأي ربيعه 
الفتوىكانت ه ؤإليوالفقه، للفتة حافظا كبيرا، فقيها جليلا، إماما 

المعضلات،فهوصاحب، عاليه، أحالوا ألة مفي ئدارووا ؤإذا يالمدينة، 
النصوص.من الأحكام ومسسءل المعاني، على والعواص 

منجماعة عن وحمل أحرين، عن وأرتل الصحابة، بعض عن روى 
•ّكمر الكشب في وحدبه 

اسم:طلبه 

قال:الرحنن همد أبي بن ربيعة عن هلال، أبي بن سعيد عن ** 
ليسالموم، من ربعه كان قال: ه، الحم( قصفك مالك بن أنس رسمعس، 
بجندلمس آدم، ولا أمهن، بأبيص ليس اللون، أزهز بالقصير، ولا بالقويل 

سنصعشر بماكه أربعين، ابى وهو عليه أثرن زحل. تبط ولا قطط 
عشروفولحسه رأسه فى وليس وبض سين، عثر وبالمدينة عليه؛ يئرن 

فسألت،أحمر، هو فإذا شعره من ثعرأ قزأيت ربيعه: قال بيضاء. شعرة 
الطي٠جا(ر٢ا.من احمز فقيل: 

.٤١٩ص الإسلام، تاريخ )١( 
حل.يثاوأحمل.: (آ/هابم، ومالك ، ٣٥٤٧حل.يث،  ٥٦٤("/الفتح ه لواللفثل _ البخاري أخرجه )٢( 

تاريخه،في الو.ثقي زرص وأبو ، ٣٦٢٣ب والترمذي: ، ٢٣٤٧د وملم: ، ١٣٥١٩
رينوعثساثنين وذكر  ٢٦٣-  ٢٦٢/٣الحلية في نعيم وأبو  M'lTتاؤيخه في والطري ، ١٦١ص



٤٧٩إ النأي نبينه . ٨

)قلتقال: اش عئبن بكر أبي محلريق من حضة، أبي ابن وروى 
هاش رسول ثاب يقول: معئه ومنحم، قال؛ أنا؟ جالث لربيعة: 
العنممة(ريعنى: هاهنا؛ شيبه عشرين 

بنمعيد رمألث قال: أنه الرحمن عبد أبى بن ربيعة عن ماللق، روى 
فيكم فقلق: الإبل. من عشر فقال: المرأة؟ إمحننغ في كم ئب: الئم

منئلاثول فقال: ثلاث؟ في كم فقلت: الإبل. من عشرون قال: إضتعئن؟ 
عقمحين فقلث؛ الإبل. من عن—روق قال؛ أربع؟ في كم فقلق: الإبل. 

فقلت:أنث؟ أعراقي سعيل•؛ فقال عملها؟! قفص مصيبتها واشتدث -جرحها 
٢.أحي(ا بث يا الئنة هي صعيد: فقال متعلم. حاهت أو مئئئت، عالم بل 

اثهحدث:

عن؛ردى 

الصحابيين.يزيد، بن والشائب مالك، بن أنس 

المحارثبن بلال بن والحارث الأنصاري، ار يبن بث—تر وعن 
الهديررم،بن ض همد بن وربيعة الزرني، منس بن وحنظله القرب—ي، 

يسار،بن ومليمان المشبٍا، بن وسعيد عم، بن اناه عبد بن وسالم 

صالدمثقي، زرعة أبي وتاريخ ، ٣٥٣ iViA/Tوالتاريخ المعرفة واتفلر: ربيعة. عن رووه فأ ن =
)أدم(:البياض. خالص رأمهق(: بحمرة. مشرب أسص أي اللون(: رأزهير قوله • ١٥٣-  ١٥٠-  ١٤٧

واليوطة.الجنودة بين ررجز(؛ الشعر. مترمل رصبعل( الجعودة. شديد رممل(: السمرة. شديد 
والدين.القلي الثمة بين شعيرات والغنممة: ، ٣٥٤٧الحديث شرح  ٥٧٠/٦الفتح )١( 
-_rr الفتح في الحافنل وذكره ، ٧٥٩٨ت ضل والتاريخ عرiة J١وفي ، ٨٦٠٨الوطأ )٢( 

ديتها.أي عقلها(: رنقص توله الأصابع. دية باب الديات، كتاب 
روية.له )٣( 



الهجريالثائى الترن ،ني الغتهاء اسو|من م  ٤٨.

ة،غيبن اض وعد ار، دينبن ض وعد ح، صالأبي بن وئ—هيل 
يلى،أبي بن الرحمن وعد الضث، مولى يزيد بن ض وعد 
نونيبن سعيد بن الملك، وعد الأعرج، هرمز بن الرحمن وعد 

بنومحمد نكر، أبي بن محمد بن والقاسم ينار، بن وعطاء الأنصاري، 
وغرهم•الشثإ، مولى ويزيد حثان، بن يحيى 

عنه؛وحدمحث، 

عيدمبن ربه وعد ح، صالأبي بن ونهل المحمي، ئ—ليمان 
أقرانه•من وهم الأنصاري، معيد بن ويحيى الأنصاري، 

وأبوالررقى، الأنصاري جغمر بن ؤاساط المزني، أمية بن ئّماعل 
دينار،بن حالي بن وداود ملمة، بن وحقاي اللبمي، محاض بن أنس صمزة 

بلال،بن ونليمان عيينة، بن وسفيان الثوري، ونقيان هلال، أبي بن وسعيد 
المبارك،بن اف وعبد الممتري، ظريمج بن اش وعد الحجاج، بن وشعبة 

الماحقون،الق عد بن العزيز وعد الأوزامحن، غمرو بن الرحمن وتمد 
بنوعنارة الئنجاري، حثان بن وغبندة الدزاوزدي، محمد بن العزيز وعد 

سليمان،بن وئلتح المصري، الحارث بن وغمرو الأنصاري، عزئة 
بنومنقر الأنصاري، يغقوب، بن ومجئع أنس، بن وماك شند، بن واللبم، 
بنويحيى القارئ، نعيم أبي بن الرحمن عد بن وذابع الوراق،، ومقر ؤدام، 
سواهم.وحلق محاش، بن بكر وأبو الممتري، أيوبإ 

كلها.الئنة دواوين في وحديثه 

التابعين؛من ربيعة 
الصحابيين•يزيد بن والساب مالك، بن أنس من ربيعة سمع 



٤٨١إالرأي ديتة - ٨

فياهره(( )رمثوفي ررالثقات(( من التابعين في حثان ابن له ترحم 
بالمدينة.التابعين علماء مشاهير 

)تابعيالنووي؛ ال وفوالخس، العجلئ، التابعين: من أنه وذكر 
التابعين.صغار طقة وهم ، ٢٢١ة( الخامرمن الحافظ؛ وقال حليل(راا، 

إرساله:

بنالرحمن وتمد ، ١^١٠٢١٠٢بن والربتر وعمرر؛؛، بكررص، أبي عن أرمد 
وغيرهم.

أصحابه:

)سمحتقال: الجنتد، بن الحنين بن علي حدينا حاتم: أبي ابن قال 
أربعة:ربيعة أصحاب كان أض: بن مالك قال يقول: صالح، بن أحمد 

والثالث،موئه، تقدم مزهد بن وكثير ه، نمنعقناء بن الرحمن عبد 
صاحن،كان تانمة، أبي بن العزيز عبد يعني أحمد؛ قال الأغاليهل، في أحد 

يكىولم أحمد: قال ه. نفوهو الرابع عن ماللق ونكت وكلام، حجاج 
أنس(لص•بن مالك مثل بينهم 

الأسماءواللغاتتهذيب )١( 
ا/ي؛آ.المهديب تقريب )٢( 

الموطا)٣( 
.٨٣١اورطأأأ/'بم\، )٤( 
.٨٣٥، m/Tالموطأ )ه( 
.oUY/rالموطأ )٦( 
الماحشون.هو تلمة أبي بن العزيز وعبد . ٢٤صى والعل.يل، الجرح تقدمة )٧( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحدثؤن م  ٤٨٢

بآحرة:تثيره عن قيل وما إتقاثه، 
الزهري،مصعب و أببكر أبي بن أحمد ا )حدثنداود: أبو قال  ٠٠
أبيبن نهيل عن الرحمن، همد أبي بن ربيعة عن حدثنا 

الشاهد(.مع بالنمض ممني ه المي رأف هريرة: أبي عن أبيه، عن صالح، 
الحديث،هذا في ١^،؟)!< ئايمان بن الزبتع روزاذني داود: أبو قال 

فقال:لئهئل، ذلك فدكرث قال: العزيز عبد عن افعي، الشأحبزنى قال: 
قالأحمعله. ولا إياة، حديته أقي _ ئقه عنسدي وهو — ربيعة أخبزني 

بعصونسى غئاله، بعفس أدهنث عله شهتلأ أصابت، كاف وقد العزيز: عبد 
أبيه(.عن عنه، ربيعه، عن يحييه بحد فكان حديثه، 

-زياد حدئنا الإتكناو.راتي، داود بن محمد رحدئنا داود: أبو وقال 
أبيباساد ربيعة، عن بلال، بن نليمان حدتني - يونس ابى يعني 

الحد.يث،،هن،ا عن فسألته ئهئلأ، فالقست، نليمان: قال ومعناه، مصعّ_ارأا 
ربيعهكان فان قال: عنالث،، به أحبزنى ربيعه إن له: فقلت أعرئه، ما فقال: 

ءني(رم•ربيعة عن به فحديث، عني؛ أحبزث 
البغداديولاإخهلسب، ونسى(( حد.ث رامي باب، من الحديث، وهل،ا قلت،: 

ؤر؛ا.كتامحفه 

اادراوددكا•محمد بن الرين همد ْو )١( 
_.Ulالحدث في المتةال.م داود، أبي شيخ بم، أبي بن أحمد هو )٢( 
نحوغال:  ١٣٤٣حدث والترمذي: ، ٣٦١١، ٣٦١•حدين، له واللمظ - داود أبو أخرجه )٣( 

حاتمأبي وابن ، ٢١٨-  twhالإرشاد في الخليلي وذكرْ ، ٢٣٦٨حديث، ماجه: وابن غربي،، 
،٢٨٢الفتح،،/في الخافنل وذكره الرازي، زرعة وأبي أبيه عن صحيحه ونقل العلل في 

ثقايث،.مدنيون رجاله وقال؛ ، ٢٠باب ~ الهادات كتاب 
الراويتدرب ((، ١١الة المس-  ٢٣»الوع  ١١٨-  ١١٧ص الصلاح، لابن الخدين، علوم انفلر: )٤( 

.Tr\-TTo/\



٤٨٣إ الرأي ويتة - ٨

مىمعرفة تين: والالثاني ءالتؤع في الصلاح ابن الحافظ ذكر  ٠٠
قال:نم بالاحتلاط، زمي ممن ة حماعالثقات(( من عمره آحر في حلهل 

آجرفي تغير ه إنقتل؛ مالك أستاد الرحمن همد أبى بن الرأي )ربيعة 
لللك(را؛.عليه الأعتماد وئرك عمره، 

منبمعرفة ررالاغتباط كتابه فى العجمي ابن ستتل أورده هذا ولأجل 
ابنكلام زذ في العزاقئ الحاففل يخه ثكلام ونقل بالأختلأط((رم، رمي 

الصلاح.

فيالكلام بان وأبانوا الصلاح، ابن من القود هذا الأئمة زق وقد قالق: 
احتلاؤله.يل من لا الرأي، يل من كان ربيعة 
)وقفهقال: نم )رصح((، برمز وصدره ))الميزان((، في الذهبي ذكره ف- 
ولمالأخر. في تغتر إنه قيل الصلاح: بن عئرو أبو وقال وغيره، أحمد 
أبووذكره اء((، الصعف))ذيل في ذكره ان حثين حاتم أبا لأن إلا أذكره 

كئها(ل؛ا.الكشي، أصحاب به احتج وقد النتاتوير"اا. العئاس 
المصنفحكاه روما اح((: والإيض))التقييد في العراقي الحاففل قال و- 

بهاحتج وقد لغيره، أزه م لعمره، آخر في ربيعه تغير من — الصلاح بن ا- 
حيي،مبن ويحيى الرازي، حاتم وأبو حنل، بن أحمد ووئقه الشيخان، 

.٣٩٤ص الحديث، علوم )١( 
.٣٩ت  ٥٨ِ  ٥٧ص الاغتباط، )٢( 
الإتميلي؛ممرج بن محمد بن أحمل. العباس أبو العشاب، الطبينؤ النامي، الحافق الإمام هو )٣( 

واختمرالكامل،، تكملة مي ءالحامل ّقاْ كبير مجيد مي غدي، لابن ءالكأمل يلي ذثل 
المتطرفةالرمالة ، ١٤٢٥؛/الحفاظ تدكرة مب/هه، البلاء أعلام سر مجلدين. في ءالكامل، 

.٢١٨)/للزركلي الأعلام ، ١٤٥
Y/؛؛.الاعتدال ميزان )٤( 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المموثؤن 0  ٤٨٤

فيهتلكم أحدأ م أعلولا وغيرهم. البر، عبد وابن حثان، وابن واشائي، 
الئنتيإن وقال: الكامل({، وذبل في أورده النباتي أن إلا صعق، ولا باخلاط 

إفنهاب: لابن ربيعة قول على مقتصرأ الزيادات فى ذكر0 — حئان ابن هو و- 
إلخ.أحده...(را؛ ثاء من برأيي أقولت أنا حاللث،، قشبه ليست حالي 
منفيه قعن من ١١فصل في الساري(( هدي ١١في الحافظ يدكرْ لم و- 
أعلم.واه الصلاح. ابن قول إلى يلتفت لم فكأئه البخاري((، رحال 

اتمقيه:

واستنباطهبالقياس، واشتغاك الفقهية، احتهاداته بكثرة ربيعة اشتهر 

معبقتي وكان الرأي، ربيعة له؛ قيئ حتى المسائل؛ في وثقره الأحكام، 
وقهمجم، علم عن وضد>ر وعمل، بلئ، وئثلق وسالم، القاسم مثل وحول 
بهوتخئج برأيه، أهالها وأءج._، بالمدينة، الفتيا رئيس أصح حتى ئامث، 
يحجكان الن،ي الهجرة، دار إمام ماللق رأسهم وعلى الأئمة، من جماعة 

هرمر.وابن ربيعة ويربي يبلدنأ( العلم أهد )أدركت ويقول؛ شيخه برأي 
رمكثقال؛ أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد حدثني وهب؛ ابن قال  ٠٠

والمهار،الليل يصلى عابدا، محلويلأ دهرأ الرحمن عد أبي بن ربيعه 
فنطيم القامفجالس القوم، جالس أف إلى ذللئ، ثنع نم عبادة، صاحن، 

_.لربيعة — هذا تلوا قال: شيء عن نئل إذا القاصم وكان وعمل. يلئ، 
س،نبئه صئة في أو القاصم، به أحبرهم اه كتاب في شيئا كان فان قال: 
(رم.صالم أو لربيعة - هدا طوا قال: ؤإلأ 

الترجمة.من موضعه في شهاب لأبن ريعة قول وسذكر • ٤٥٥ص والإبماح، التقييد )١( 
تهذيب، taiZaاكر عابن مختمر ، ٤٢٣- ؛ txZaبغداد تاريخ ا/ها'آ"، والتاريخ المعرفة )٢( 

\M؟\.الكمال 



V٤٨٥ الرأي ٨-دسن 

المسبعد من الأمر هدا )كان —ال: ة مالك عن وف، ابن وروى 
ربيعة(راا•إلى والقاسم 

قال:عون ابن عن شكة، أبي بن رجاء عن ربتعة، بن صمرة روى 
ربيعةأن تهلى القاسم نعرف لا مى وكان محمد، بن القاسم إلى )جلت 
بالكلأم(لأا.عليه يعلب، المحلس، صاحن، 

القاسم)كان قال: سعيد بن يحيى عن ماللق، حدثنا وهب: ابن وقال 
ربيعهفتكلم قال: عاليه. تعيب ولا ه، مجلفي شيئا أحد على يرد نكاد لا 

علي،متكئ وهو القاسم، انصرف فلما فاكثز، م القاسمجلي في يوما 
يقولنعما غافلين وا كانالناس أثرى رك، لغيأنا لا فقال: إلى فالتمث 
هدا؟إ(سم.صاحبنا 

أبيبن ربيعه )كان ال؛ قمد مبن يحيى عن الليث، وروى 
محمد،بن الماسم مجلي فى ا الفمن ء مي بيكلم ربما الرحمن عيد 
يقولما كان إف امن النلي: فيقول م، القاسإلي فيلشنث، قال: 

حقا(ر؛؛.ربيعة 

كثيرالفتيا، قليل كان لكنه الأئة، هدْ فقهاء ْن القاسم كان قلت: 
بدأ.يجد لم ما عنها كاقا منها، التحرج 

ويعني. YAU/Aمختصرْ عساكر، ابن عد منه وباطول ، ٤٢٨ص الوعشقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
القط.بالأم: 

.٦٧٧١والتاريخ ١^،^ )٢( 
والتاريخ\لول' )٣( 
٠٥٤٨—  otvlsوالتاريخ المعرفة )٤( 



الهجريالثاثي القرن م الفقهاء يؤن المص ي  ٤٨٦

شيءكلجل ربيعه )كان قال: حديه أئه مالك عن وهب، ابن عن  ٠٠
يتثتت؛أن مل بالمتيا تعجز الذي ْفت يمول؛ وكان جوابا، وأعجله منيا، 

هو(^؛.U يدري ولا الأرض، من شيئآ يآحد الذي كمثل 
كسب،نال: شعد بن الكث، عن يكتر، ابن أخيرني المنوي: يحقويث، قال 

ابنيومئذ: القنا في ورأنهم وغيرها، بالمدية )حضريهم أنس؛ بن مالث 
الرحنن(لى•همد أبي بن ورمحعة نهاب، 

الذيناختلم، )تم مالالث،: الإمام إلى رمحالته في نعد بن اشث، وقال 
المنيافي يومئذ ٠ ورأئهمر وغيرها، بالمدية فحضرئهم ا، بعدهمر كانوا 

لعضريعه حلاف من فكان الرحمن، همد أبي بن وريحه شهاب ابن 
منالرأي ذوي وقود فيه، قوللئ، ومحمعتإ وحضريث،، عرفث ما مضى ما 

وغيرمحزقد، بن وكثير عمر، بن الد وعتيد محيي، بن يحيى المدينة؛ أهل 
فراقإلى ذللث، من كرهث ما اصقزك حتى منه، أتى هو ممن كثير 

علىنعسث، ما بحض ا  ١٠٥١عبد بى العزيز وعبذ أنتا وذاكريلث، مجلسه. 
مهئاكزهان أنكرت، ا فيمموافقنن لي فكنئما لثج، ذل من ربيعة 

.٠٦١أكنة...(ما 

.٤٢١ص الإسلام، تاريخ ، ٤٢٨ص الدمثمي، زرية أبي تاريخ )١( 
,٦٧١)/والتاريخ المعرفة )٢( 
ونقراته.الئشح كابن التابعين ُكاد الصحابة بعد أي: )٣( 
تصحيف.)ورايتهم(، والتاريخ؛ المعرية يي )٤( 
الماحقون.تالمة أبي، بن الش عبد بن الرتز عبد هو رْا 
واكاريخالمعرية يي ا بطولهالرالة نص وي القوأورد والتاريخ المعرية )٦( 

ربيعةيي الاJث، ولكلام •١، • - س الموقعين إعلام يي القيم ابن ها وانم، ٦٩٠-
موصعها.يى متأتي عليه الثناء فيها تتمة 



٠٤٨٧ اص دبمتة - ٨

بنسفيان قال يقول: أبى، سمعت حنبل: بن أحمد بن اش عبد قال  ٠٠
ربيعةوبالمدينة التئي، عثمان بالبصرة برأيهم: ون يعجب)ثلاثة عتئنة: 

خنيفة(ص.أبو وبالكوفة النأي، 
العلمأهلر أدركنا مالك،: قول عن نيل أحمد رسمعنؤ داود: أبو وقال 

ا.ل هرمز( وابى ربيعه، قال؛ ببلدنا، 

أهدأدركث هدا على لق: مالقال رإذا الدزاوزدي: العزيز عد وقال 
ا.هزمز(ر وابن ربيعه يريد فإئه عندنا؛ والأمن ببلدنا، العلم 

الرأي؛أهل من وأصرابه ربيعة ون يتقالعلماء بحص كان وقد  ٠٠
والأثار،نة للئسحافظا كان ربيعة ولكن، والقياس، الاجتهاد في لإغراقهم 

وما- بيانه سيأتي كما - علم بغير يقول أن من متخوفا الفتوتحر، في متحريآ 
أحر.أحطأ إذا وللمجتهد علمه، بحر فى مغمور فهو فيه أحطأ 

رإذاالرحمن: عبد أبي بن ربيعة قال سفيان: قال الديني: بن علير قال 
ا.ثسع(ل إذا يحني: ئوض؛ القياس بشع 

المنام،في الرحنن عبد أبي بن ربيعه ررأيث تغد: بن، الليث، وقال 
أحمدلم أئي إلا حتر، إلممر صرت فقال؛ حالك؟ ما عثمان، أبا يا له: فقلث 
؛•اارأي(ر من مني حرج مما كثير على 

.٤٦٩٦رم  ١٥٦، ٤٥٩٦رم \ UU/rالعلل )١( 
••٢.،؛ ijYYT-لأحمد داود ابي ّؤالأت، )٢( 
هرمز.ابن ذكر دون ا/بم'ا سلي الإرثّاد في وبنحوْ ا/ه؟ا، تريب )٣( 
 )٤(i_ji ; ٦٧٣■وام ، ٦٧٢/١واكارخ.
^A'/yالعالم بيان جاٌع )٥( 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المحديؤن لمي ٤٨٨

عندركنت ال: قأيوب عن حماد، حدثنا حزب: بن ائمان نوقال 
هداسنن فقال؛ يجنه، فلم شيء، عن رجل فاله بالمدينة، محعيد بن يحيى 

ا.بزأيه(ر يمنه هذا إلى ئزشده له: وقالت فنهيته، قال: ربيعة ني مب— 
ربيعة،الثلاثة: هؤلاء عن نز•نس، أيوب ركان حرب: بن ئليمان وقال 

حنيفة(رى•وأبي والبني، 
الرأي(ر"آا.لموصع يتقونه )وكانوا معد: ابن وقال 

اثممهية:قواثه أص 

بنمقزفح حدثنا المنذر، بن إبراهيم حدثنا المنوي: يعقوب قال ** 
هرمزابؤ، رجاء قال؛ هرمز، بن يزيد أحي ابن حدثني الهلالي، اه همد 

ربيعهفإل ال: قئجس. ئرمر؛ ابن ال فقالحمار، بول عن اله يمرجل 
فيتكلمنا فلربما ربيعة، مساوئ ئدقر ألا عليك لا قال: باسا، به يرى لا 

سة(ر؛ا.بحد قوله إلى ؛ح نر-لعلنا ثم ربيعه، فيه فحالمنا له أ الم
وهوكزارأ، يقلش الرحمن همد أبي،ُُْ بن ربيعة رأى رأئه مالك؛ ن ع- 

يصلي(رآا.حتى يتوصأ، ولا ينصرفج، فلا المجد، في 

هوسعد بن ويحيى الئ__حتتاتتي، هو وأيوب زيد، ابن هو وحماد T/'^. والتاريخ المعرفة )١( 
الأنصاري.

.Y'/Tوالتاريخ-)٢( 
دينفي القول ذم في حاء ءما نمل وانفلر . ٤٦٦/٨بغداد تاريخ ، ٣٢٤ص معد، ابن حليقايتؤ )٣( 

جامعفي اء~او« دون الماثل من الإكثار وعتب أصل، غثر على والقياس والفلز الرأي بض 
\_؛YY/Y.\Aالعالم بنان 

.٤٢١-  ٤٢•ص الإسلام، تاريخ ا"/ا"ه، الملأء أيلام سر ا/ص، والتاريخ المعرفة )٤( 
إنباتها.والصواب الباقي، عبد فواد طعة ءالرْلا؛«، من سقطته )أبي( لففلة ره( 
ولميدونه، أو الفم يدء الحوفح من حرج ما والمنى؛ المنى )يملس(: نوله ا/ْآ. المومحنأ )٦( 

الشء.فهو عاد فان يمئ؛، 



٤٨٩% ح-نينئاارأي 

حديثمميز أن ربيعه )وذكر قال: الدواوزدي عن وهب، ابن عن -
أويتوصأ الذي ه أئعليه{(؛ ض م اميدكر لم لمن وصوء ولا ه؛ النبي 

للجناة(را/عسلا ولا للصلاة وصوءأ ينوي ولا يغتسلا، 
كافرأيه ه؛ ربيععن اشث،، ا أحبرنوهب: بن انثه عبد ال قو_ 

حدثيصيبها أف إلا صلاة، كلأ عند وصوءأ المنثحاى على يرى لا 
ءثوظ(رى.غيزالدم 

•٠ العمل(أ عليه ليس شاذ، ربيعة روقولت الحطابي: قال 
هماس،ابن مولى عأكرمة عن الديلي، زيد بن يور عن مالك، عن ،٠ 

أنقبل أهنه يصسث، رالدي قال: أنه عباس، بنِ افه عيد عن إلا أَئه لا قال: 
وبجدي(•بمتجر بمثفس، 

مثلذلك، في يقول الرحنن عبد أبي بن ربيعة ممغ رأنه مالك: وعن 
تماس(ر؛ا•ابن عن عكرمه قول 

الحبيرينكح يقولت: الرحمن عبد أبي بن ربيعه سمع أئه مالك؛ ن ع- 
َء/ره(٠ ٠ ِ  ا

٠يسوها اربع 

شترمة:ابن رعن يحديث،: عد، مبن الئتث، سممت، ومح: ابن ال ق_ 
وهوزوجها ا يهللمهالمرأة عن الرحمن، عبد أبى بن ربيعة ألق م

•توي إصنادء شعيب: وتال الألباني، وصححه . ١٠٢حديث داود: أبو آحرجه )١( 
ثقات.رجاله نعيب: وقال الألباني، وصححه آ"«"ا. حديث، أبوداود: أحرجه )٢( 
ض، ٦٣ا/أآ- اوو>لآ ني: صلاة لكل المتحامحة وضوء سألا وانفلر \س السن .عالم )٣( 

.٣٢٧الحديث شرح  ٤٢٧.  in\/الباري نتح ، ٢٢٦.  ٢١٩، ٣١٧.  ٦١٦١١الدارس 
SMhالاوطأ )٤( 
اووطأ^م؛ْ.)ه( 



الهجريالثاني القرن في النتهاء انمدتون ء  ٤٩٠

ذلك(رآ؛.فأئكر أزواج، عشرة تزوجئ ولو ثرئه ربيعة؛ قال ا؟ ْريصأ 
الرحمن،عبد أبي بن وربيعة قتادة عن معمر، أحبرنا الرزاق؛ عبد ال ق- 
المارىشهادة ئجور ولا الصارى، على اليهود شهادة تجور )لا قالا: 
اليهود(رم.على 

اث،هلم:نشوه 

يجالسالنبوي، المجد في حلمة له وكانت، العالم، لنشر ربيعة تصدر 
أحدقواقد معتقا، أربعون مجلسه في ورئي وعلماؤهم، الناس وجوه فيها 
علماءأكابر من جماعة عته وأحد وفقهه. حديثه إلى واهناحوا به، 
ومالائ،،حنيفة، كأبي الؤواية؛ وأركان الفقه أعمدة أصبحوا لأم، الإم

الأنصاري،عيد مبن ويحيى غد، مبن واللبن، والأوراعى، والثوري، 
إحلالا'كم، حصر فإذا ربيعه، غاب، إذا الحلقة في يحدث، الأخنير هدا وكان 

العالية.القوس تلف، افآ قزحم له! 
رباب،فقال: صححه، من العلم(( وكتاب في البخاري الإمام بوب،  ٠٠

الجهل•ومحور اسل، زدعِ 
نمنه(ر؛ا.يفنح أن العالم من شيء عنده لأحد بجم، لا ربيعه؛ وقال 

الموت.مرض أى )١( 
وابنطالب، أبي بن وعلي عفان بن ءثمال عن وبعة تول، مئز جاء وتد 'آ/'اه. القضاة أح-ار )٢( 

.٠٧٢.  aU\/Yالموطأ انثلر شهاب. 
.١٥٥٢٨حدث  row^اارزاق عبد مصف )٣( 
طريقمن المدخل، ني والمهقي الجامع، في الخهلمّح روصاله الحاتظ: قال، ا/خلأا، الفتح )٤( 

رقمالراوتم،، لأخلاق، الجامع في الأم قكً ض. دبة( ص مالك ص الأزيي لعزيز اب 
 ٢٧■٢■.



٤٩١جار-نسئالزأى 

مهمفيه كان مى أن ربيعة: )ومراد الأثر؛ هذا رح ئفي الحاففل فال 
ذلكيودي لئلا الاشتغال، فيترك نمنه يهمل أن له يبني لا للعالم؛ ومابليه 

يموتلئلا أهاله؛ في العلم نثر على المحن، مراده: أو العلم. رفع إلى 
ئمته،العالم يشهر أن مراده: أو العلم. رفع إلى قيودي ذللث،، قل العالم 

وتوقيره،الحلم تعفليم مراده وقيل: علمه. يضيع لئلا عنه؛ للأخذ ويتصل.ى 
اللائيلكن حنن، معنى وهلءا للدنيا. عزنحا يجعله بأن ه نمنيهين فلا 

تقدم(.ما المصنم، بتبويس، 

الفتوىصاحب، ه ربيع)وكان الزبئري: اش د عببن مصعب، قال ** 
فىيحصى وكان ة، بالمدينالناس وجوه إليه يجلس وكان ة، بالمدين

أنس(راا.بن ماللث، أخل. وعنه معتما، أربعون ه مجل

أنس،بن ماللث، سمعت( الهلألئ: اري اليناه عبد بن ، فمهلؤ وقال 
ليسش محموى معتما، رجلا ثلاثين ربيعه حلقة في  jJtj)كنا يقول: 

بمعتم.اءْتءك)آ(

أبيبت، ربيعة مجلس في رأيث )لقد ال؛ قمالك عن ة؛ روايوفي 
معت.ما(ر٣ا٠رجلا وثلاثيي بصعه الرحمن عبد 

فقههمع وسخاء، مروءة له )كانت، الواندي: عمر بن محمد قال 
هواجتمع ربما وكان ه، اش رسول مجد في حلفه له وكانت، وعلمه. 

حلقة.في وهل.ا حلقة في هذا فجلس بعث.، افترقا ئم حلمة، في الزناد وأبو 

بم/اابا.الكمال تهويب ، AYA/؛،عساكر ابن مخمر ، A٤٢١/بغداد تاريخ را( 
.٣٢١ص ّعل، ابن طتات )٢( 
حطأ.( الرحمن( عيل. بن )ربيعة فيه: ووقع ا/آ*آ، القضاة أحبار )٣( 



الهجريالثاني القرن في الفتهاء المحدتؤنر إب ٤٩٢

ربيعةمع يجلس كانا حض، بن علي بن محمد جعفر أبا أل لي يكر ولقد 
٢•ر ربيعة( ٌع يجلى يزل، فلم محمد بن جعفر فأما حلميه، في 

)لحلقيقول: عثاش، بن بكر أبا معت حمعمران: بن أحمد فال  ٠٠
ألته:فالرأي، أهل غلمان به أَحديى وقد جالس، ربيعة فإذا جد، الم

حديثين(رأا.قال: شيئا؟ أنس من أسمعث 

الأنصارياوةر'اا حل١^ كان ق1ل: الق، مالرحدثني وهب: ابن قال 
الحصماءيأتونه العلم، أهل من أناس في ربيعه معه يجلى وكان قاصيا، 

لهم:فيقول هؤلاء، بحصمايك آديثنا قد له: ا فيقولون؛ إليه، يختصمون 
مالك:قال إليه. وجهي حولث الحصم جاءني فإذا محكم، أتحدث دعوني 

حتىعنهم وجهه حول - المجلس في معهم وهو - الحضم جاءْ إذا وكان 
فيكان ومي مالك: قال شأنا. أيمن يومئد الناس وكان مالك: قال >،اووخ'. 

فيه(لْ؛ايجلس وبمن به يرفع كأنه حوله، وس يومئذ ربيعة مجلس 
وغيره،ربيعه إلى ئجالس ركنا يقول؛ مالكا، سمعت وهب: ابن وقال 

قال:مهم. قريبأ يجلس حتى ئهنا، له: قالوا والفصل، الئن ذو أتى فإذا 
هاهنا،ه: لفنقول الس، ذلك له ليس الرجل ام أتربما ة ربيعوكان 

ءناوه(؛أ/لفضله ذلك يقعن كأئه جنيه، إلى ه يجلحتى ربيعة يرمحي فلا 

ادق.ياله محوالمعروف وجعفر بالباقر، المعروف هو جعفر وأبو  ٠٣٢٢ص صعلء، ابن هليقات )١( 
الملأءسرآعلأم )٢( 
.٤٢٢٧اآ/هآمت الكمال تهذب انفلر: الآماريؤ الززقئ حالن.ة بن غمر محو )٣( 
حلية.ابن جلسام أي )٤( 
\سوالتاريخ المعرفت )ه( 
.٧٩٨رنم الراوي: لأحلاق الجاعع ، ٦٧١- ٦٧ا/•والتاريخ المعرفة )٦( 



m٤٩٢ الرأي نسن . ٨

قال؛يزيد بن يونس عن حالي، بن عنتسة حيننا صالح: بن أحمد قال 
يفهمأن حنيفة أبي مجهود فكان ربيعة، مجلس في حنيفة أبا هدُتج زث
ربيعة(راا.يقولث ما 

عيدمبن يحيى )كان قال: عمر بن اف عتيد عن اشث،، عن  ٠٠
علىإحداهما بيديه الله عبيد ويشير — اللؤلؤ مثل عليتا فيسح يحدئنا، 
لربيعةإحلالا حديثه؛ يحيى قطع ربيعه، ءلي فإذا النه؛ عبيد تال - الأحرى 
له(ص.واغذلاما

أسلم،بن زيد بن الرحمن همد حدثنا قال؛ وقب ابن عن رواية؛ وفي 
غاب،فإذا الرحمن، عبد أبي بى ربيعه يجالس معيد بن يحيى ركان قال: 

الحدفت،كشر معد بن م،آهمى وكان الحدلت، احسن و،حى حديهم ربعة 
وهومنه، بأ،س ربيعه وليس لربيعه، إحلألأ يحيى كم، ربيعة حضر فإذا 

ا.لصاجسه(ل مجلا منهما واحد كل وكان فيه، هو فيما 

النائمبين الس__اكق ويقول: كثيرأ، ^٠^^، ربيعة ركان ماللق: وقال 
لحلأعرابي عليه فوقف يتكلمم، وهو ه مجلفي يومأ وكان والأحرس■ 

أعجتهقد أنه ربيعه فظى كلامه، إلى والإنصات، الوقوفن، فآطال البادية، من 
إصابةمع الإيجاز فقال: عندكم؟ البلاغه ما أعرابي، يا له: فقال كلامه، 

ربيعة(ا؛؛.فخجل اليوم، مند فيه أنث، ما فقال: العي؟ وما فقال: المحنى، 

الصفوةصمة ب/اّئمآ، المنتظم ؛، yy/aبغداد تاريح ، ٥٠٧، ٤٢٨صن الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
i,\0\h  ماكر ابن مخصرYAA/A.

Y) ) ١٦٤/واكاريح المعرفةA ، كثيراحنتا حديثه نضب أي نشح: . ٧١١رقم الراوي؛ لأخلاق الجامع
Lu.متتا 

؛.YY'/Aبغداد تاريخ )٣( 
AilMبالوفيات الوافي ، ٤٢٣الإسلام -اريخ ، ٢٨٩س  YAA/Yالأعيان وفيات )٤( 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء اسوذتؤن ،  ٤٩٤

أرادحين ر ال )ققال؛ ربيعة، عن لئ مال حدفني زهب: ابن قال 
ئغدنيفلا أكنهم، أو شيئأ حييتهم أئي تمهث إل العراق: إلى الخروج 

ولمإليهم يخرج فلم بيته، لرم ا يدمهلما قال، كما فكان قال: ن—يئأ. 
وجع(أأا•حض بشيء، بميلهم 

العلمطلاب من وفيها راق بالعيحدث لا لماذا عجين،، هدا فلتج: 
التحديث،؟!يشحمون أفما العفئر، الهم الآدار ورواة الحجة وحملة 
رحدتناال قعتينة، بن فيان مسحدثنا الحمتدي: بكر أبو قال  ٠٠
إلمحارجل جاء يقول؛ الضث، مولى يزيد سمعت قال؛ سعيد بن يحيى 
ثمووعاءها، عماضها ءاغرف : ه الني فقال اللقطة، عن فاله ، . الني 

صالةعن والت قال: بمالك((. فاخلئلها ؤإلأ اعئرفت، فان L، عزفها 
قعضمت،الإبل، صالة عن وسأله للل.وب((. أو لأخيك، أو ر)لك،، فقال: العئم، 

ثريوالحداء، الماء معها ولها؟! ))مالك، فقال: اه، وجنتاحئريئؤ حتى 
أبيبن ربيعة أن فتلغني سفيان: قال ربها((ا ياتيا حتى \ذكلأز وتأئن الماء، 

الل.يالحديث، ه: لفقلت، فاتيته حالل، بن زيد عن ينده الرحمن عبد 
عنهو والغنم، الإبل ومحالة اللقعلة في المنبعث، مولى يزيد عن تحدثه 

لمفلدللث، للرأي، أكرهه وكنتؤ نحم• فقال؛ ؟ . الّك، م، حالي بن زيد 
ا.إستاده(؛ عن سألته ط أسنده أنه ولولا عنه، أساله 

وبأحصر؟/اءا، الصفوة صفت  iVo^/Uالمنتظم ؛، To/aبغداد تاريخ التاريخ المعرفة )١( 
والحلية. ٦٤١ص الدمثمي، زرعة أبي تاريخ في أحر وبلفظ ، ١٦٣/٢معين ابن تاريخ ي فت 

بم/،م؛الفتح والبخاري: ، U0U/Tوماك ، ٨١٦حديث  ٣٥٧٨- له واللفظ - الحميدي أحرجه )٢( 
الذيالوعاء والعماص: وغيرهم. ^١١، ٢٢حديث وملم: وأؤلرافه،  ٩١الحديث مع  ٥٢٩٢حدث 
ذلك.غير أو حرفة أو جلد من الئفقه فيه تكون 



٤٩٥ؤؤ>؛؛، ١١دبينة - ٨

بثيرعلم:اتقوو من وحوفه والصيإ، اتتحديث في وتحريه وزغه 
حدئناقال: الئلامي، حالي بن هشام حدئنا المشوي: يعقوب قال ** 

أبىبن ربيعة حدثني ال: قأنس، بن مالك ا حدثنقال: مشهر، أبو 
ربيعه،يا _: القاصي نعم وكان — حلية ابن لي )قال قال: الرحمن، عبد 
يحرجهأن همئك تكن فلا يّأللئ،، الرجل جاءك فإذا الناس، ثقتي أراك 
عنه(.سألك مما نتخلص أن همتك ولتكن فيه، وقع مما 

فليكنبك،، أغاقوا قد الناس إف ربيعه، ريا حلية: ابن قال رواية: وفي 
بينهم(.تخلص أن نل منهم تتخلص أن هملث، 

أرىإئى ١^^؛ حلية ابذ لي )قال ربيعه؛ قال أحرى؛ رواية وفي 
الخلاصفاظلب المسألة؛ عن نئلت، فإذا أتمسهم، أمز ممحوك قد الناس 

اللأ،(ره.لذي ثم لفئ، مها 
أبيبن ربيعه ركان قال: عتينة، بن سفيان حدثنا الحميدي: قال  ٠٠

له:فقين فتكي، اصطجع، ثم رأسه فغطى حالما، يومأ الرحمن عبد 
علمائهمعند اش والنحفئة، هوة وشؤلماهر، رياءأ قال؛ يبكيلث،؟ ما 

عنهئهوهم وما ائتمروا، به أمروهم ما أمهاتهم، حجور في كالصثيان 
."٠)^

أبيبن ربيعة رسالث قال: يزيد بن ضيقة عن ربيعة، بن صمزة روى 

الحليةالقفاة أحبار ، ٤٢٧الدمشقي زرعة أبي تاريخ ء٥، ٦/١والتاريخ المعرفة )١( 
■YA'/T  .عساكر ابن مختصر ، ٢٦١YAWA ، تهذيبحلية، بن غمر ترجمة في المزي وذكره

الكمال

فيهوتصحقت آ/آها الصفوة صفة في وبنحوْ ، YAA/aاكر عابن مختصر هY، ٩/٣الحلية )٢( 
والتاريخوالمعرفة اأ''آ، سعد ابن حلقات في وبأحصرمنه )رثاء(، إلى )رياء( كلمة 



الهجريالثاني القرن مي الفقهاء المحدنكن ف٤٩٦

أهولالرأي وحدت أئي علمت فقال; الحديث، من ثي؛ عن الرحمن عبد 
الحديث(راا.من علي 

بنالوليد )قال قال: مصر، بن بكر حدثني ؤه_،: بن اه عبد وقال 
وقزنالزمان، تقادم المؤمنين، أميز يا فقال؛ الزوايه؟ تركت لم لربيعة: يزيد 
القناءة(رى.أهد 

وكلمه— تمهاب لابن قال ربيعه رأن ءالالث،: حدفني وهب: ابن قال ** 
عنالناس تحدث ، )jliشهاب، ابن يا _؛ ال فقالعلم من شيء في 

تركوه،ثازوا ؤإف أحذوه، ئاووا فإي، برأيي، أحترهم وأنا ، . اه رسول 
الماسفانقرماتحدث 

الماشحدقت إذا بكر، أبا ريا شهاب: لابن ربيعه قال قال؛ الليث وعن 
فأحننهمالشنة من بشيء، الماس حدفث ؤإذا رأيلث،، أنه فأحننهم برأيك 

أتهرأثك(ل؛؛.نفلنوا لا تئة، أنه 

وكان— الماحئون سلمة أبى بن اش عبد بن العزيز عبد عن ** 
مات،الذي مرصه في لربيعه قال ه رأن_ث عنه يأحد ربيعة إلى يجلش 

فييستفتينا مى حاءنا وربما منالئ،، قعلمتا قد إئا عئمال، أبا يا فيه؛ 
فنفتيه؟شه رأيه من حيز له زأننا أف فترى شيئا، فيه مغ ن لم الشيء 

لألالعزيز عيد يا ويحلث، قال؛ ثم فجلس أجلشوني، ربيعة؛ فقال 

آ/*آ.الملأء أعلام وسير  ٤٢١ص الإسلام، تاريخ في وبنحوْ ص الدمشقي، زرعة أبي تاريخ )١( 
والتاريخالمرفه ، ٣٢٣ص معد، ابن طقات، )٢( 
الكبيرالتاريخ في وبنحوْ ، ١٠٢٠رقم الراوي! لأحلاق الجامع "، lU\/*والتاريخ المعرفة )٣( 

ا/ةّآا".والتاريخ المعرفة في منه حصر وبأ، ٢١٧v/الحلم بيان جامع )٤( 



٤٩٧إالزاي ديينة - ٨

لا؛لا، لا، علم، بغير ثي؛ في تمول، أن من لك حير جاهلا تموت 
مزات(لاا.ثلاث 

ربيعة،على ذحل )أنه رجل؛ أحبرني ْالاق، حدثني وهب؛ ابن وقال 
عليلث،أذحلت له: فقال لبكائه، واريلغ يبكيك؟ ما فقال؛ يبكي، فوجدة 

أمؤالإسلام فى ومحلهن له، عد لا من اتئمتئ ولكن لا، قال: مصسه؟ 
ءظم(رى•

ءس:ض وأقواثهم _، الأئمة فمماء 

الجهابذةامق مأمون، ثقه الشأن، رفح المدر، جليث كبير، إمام ربيعه 
أقراو4عليه وأثنى محمد، بن القاسم شيخه وزثاه محله، ورفعة توثيقه على 

كلهم،الصحاح أربامحت، به واحتج الإسلام، أئمة من بعدهم ومن وتلاميده 
•بالرأي فتواه لكثرة كان قائما حمه؛ في كلام من عييثة ابن عن جاء وما 

ليولديت، أمي أف يئرني )ما باكر: أبي بن محمد بن القاّم قال ** 
٢•الرأي(ر ربيعه إلا المدينة أهل من قرون ممن أحا 

فأحدالمدينة، شهاب ابن رقيم قال؛ مالك عن القاسم، ابن روى و_ 
ابنحرج العصر، إلى حرجا فما الديوان، بيتا إلى ويحلا ربيعة بيد 

وهوربيعه وحؤج ربيعة، مثل بالمدينة أل غننت ما يقول؛ وهو شهاب 
ا-ر شهاب( ابى بلغ ما العلم من بلغ أحدأ أن محلننت ما يقول: 

ونملهالتمهيد في الر عبد ابن وذمْ الهدب تهذب ، YAo/Aءس_اكر ابن مختصر )١( 
.٤٥٦والإضاح الشيد في العراقي عنه 

راكارخالمعرفة )٢( 
.٢٨٨/٨اينئكرمخمر )٣( 

.٤٢•ص الإملأم، تاريخ أ/هآ، النلأء أعلام سر ، YAA/Aاكر عابن مختمر )٤( 



الهجرىالثاني القرن في المقهاء المحديؤن ف٤٩٨

سعيدبن يحيى عن اللث، حييني نكير؛ بن الد همد بن يحيى ال ق— 
الرحنن(راآ.عبد أبي ونِ ربيعه من أئقى أحدأ رأيت )ما لي؛ قال قال؛ 

رأيترما قال: سعيد بن يحيى عن — أيضا - تغد بن الليث وروى 
ا.ل ربيعة( من أتي أحدأ 

يقول:العنتري اف عبد بى موار )ممعن العنبري: معاذ بن محاذ ال ق— 
قال؛ٌتّيرين؟ وابن الحي ولا قلق؛ الرأي، ربيعة من أعلم أحدأ رأيت ما 

ربيرين(أ وابن الحي ولا 

صاحب)هو ربيعه: فى عمر بن اه عتيد لى قال اللتث: قال و— 
وأدشلنا(ر؛/وعابما، ئضلابما، 

حدتنيوهب، ابن حدتني المنير، بن إبراهيم حدثنا المشوي: ال ق— 
فقالوا:العراق أهل؛ حاء العراى، حشتج )لما قال: تنمة، أبؤر بن، العزيز عبد 

الرأي،ربيعة تقولون: العراق، أهل، يا فقلق: قال: الرأي، ربيعة عن؛ حدقنا 
مه(رْا.لثئة أخوظ أحدأ رأيت ما واه لا 

أحمئلأحدأ رأيت ما )واه الماحشون: العزيز عبد ال قرواية؛ وفي 
.٠٦١منه(لئنة 

الأنصاري.م ويحيى مآ/'ْد الصفوة صفة بغداد تاريخ ا/خا'ا'، والتاريخ المعرنت )١( 
آ/*ها،المموه صفوة ؛، tV/Aبغداد تاريخ  i,w\t\والتاريخ المعرفة ، ٣٢٣معد ابن طبقات )٢( 

مصحفة.أظنها رأنل.(، بدل )أط( سعد: ابن عند ووفر ، XAU/Aعساكر ابن مختمر 
؟١٢٩/الكمال تهذيب ، TAU/Aعساكر ابن مختمر آ/*ْا، الصفوة صفة ؛، XT'/Aبغداد تاريخ )٣( 
آ/*ها.الصفوة صفة ،، YV/Aبغداداتاريخ ١٦٦A/والتاريخ المعرنة )٤( 
.YAA/Aعساكر ابن مختمر A/؛T؛، بغداد تاريخ ا/آماا"، والتاريخ المعرنة )ْ( 
ا/فْااالحفاظ -دكرة ا-/آآ، الملأ، أعلام سير ه/آآا، الكمال تهذيب )٦( 



٤٩٩إالزاي يبينه - ٨

-منها ظرفآ ذكرنا وقد — مالك الإمام إلى تعد بن الليث رسالة وفي -
ولسانأصيلر، وغملر كثير، حير ربيعه عند — افه بحمد — ذلك )ومع قال: 

لإخوانهصادقه ومودة الإسلام، في حتنه وطريقه مشين، وفضت بليغ، 
.•ءمله(ر من باحى وجزاه له وعمر عليه اش رحمئ خاصه، ولنا عامه 

ورنينهمالمدينة، أهل معضلأت، صاحت روكان أيضا: اللسث، وقال 
فيالفئيا(ص.

يقول:أنس، بن مالك ممعن، اليساري؛ اش عبد بن مظزف ال ق- 
الرحمن(؛عبد أبي بن ربيعه مات مند الفقه حلاوة رذمث 
أحديعشى الحديث، ظلة من رجلا رأينا إذا )كنا عيينة: بن سفيان قال  ٠٠
بنربيعة يحققونه: ولا الحديث، يتقنون لا كانوا لأيهم منه، صجأكنا ثلاثة؛ 

محمدا؛؛؛.بن وجعفر خزم، بن بكر أبي بن ومحمد الرحنن، عد أبي 
حفظهفي أف أو متقن، غتز ربيعه أن عثيتة ابن غير أحد يقد لم هلث: 

نقولما يوثد عليه؛ الأئمة ثناء من سيأتي وما ترجمته في قدمناه وما شيئا، 
لموضعربيعة عن الروايه عيبمة ابى تجنب يإنما فيان. مقول وتعارض 

ربيعةيأتي أن إلى الأمر اضهلرْ فقد هدا وْع بدلك، هو صرح كما الرأي، 
اللمثلة.حدي.ثا إستاد عن فباله 

هوعنه؛ ليأحد ربيعة يأتي ممن يضحكون كانوا بانهم سفيان وقولت 
وسعية،والثوري، تشة، بن حماد منه: وسمع عنه روى فقد عجبت،، قول 

ص.\دوقص أعلام \/-\<a واكاريخ المرفه )١( 
.YAU/Aام عابن مخمر والتاريخ الخرقة ، ٣٢٣ص سعد، ابن طبقات )٢( 
.A٢٩١/اكر عابن مخمر المنظم'ا/اهم، ، ٤٢٧.  trVAبنداي -اريخ ، ٣٢١ص سعد، ابن طبقات )٣( 
.٤٢٣الإسلام تاريخ ا-/ابم، الملأء أعلام سير ، A٢٩/.عساكر ابن مخمر )٤( 



٥ ٠ ff الهجريالثاني المرن مي الفقهاء لمحيمؤن ا

بنليحص ومن—م، ومالث، والمحث، الحارث، بن وعئرو والأوزاعي، 
هولاعصتح من أههصعحسك الجهابذة، من وغينهم الأنصاري، عيد م

ربيعة؟؛عن بأحدهم 
ابنعن عمر، أبي بن محمد عن الدمشقؤ،، نزعة أبو روى و- 
بالكوفة،حنيفة أبو هلهر حتى معتدلا اس النأمر يزل، )لم قالآ: عيينة 

ناياتسأبناء من فوحدناهم فنقزنا، بالمدية، وربيعه بالنصرة، واليتي 
الآم('"<.
مرمع؛بحديث مصدرأ الخر هذا ربيعة ترجمة في عساكر ابى وشاى 

بنيأمر  iJjJلم  ١١قال،؛ ، . البي عن حديئا ندم بسنياف )روى فقال،؛ 
بالرأي،فقالوا الأمم، شتايا أبناء فيهم نشا حتى مستقيما، معثدلأ إسرائيل 

بالمدينةبالنأي تكلم من أولت فإذا قنقرنا، س_فيال: قال، وأصلوا((. هصلوا 
التي.وبالنصرة بالكوفة، أحر ودثر الرحنن، همد أبي بن ربيعه 

الأمم(لآأا.تتايا أبناء من فوحدناهم 
ماجه،ابن عمرو: بن اه عبد عن أحرجه المرفؤغ والحديث، قلت،: 
إسنادهالتوصيري: الحاففل وقال والبزار؛ الكبير((، ررالمعجم في والقترانئ 

فىالهتثمى وذكره الأونوومحل، حسي، وثالألباني، صعقه وكذا صعيفج، 
حثنل'اا.إسناده أن القطان ابن عن وئفل ررالمجمع(( 

.O'Aص زرعة، أبي تاريخ )١( 
تاريخحنيفة: أبي ترحمة في طرف، من الحدين، الخطت، وأحرج عساكر ابن مخمر )٢( 

حنيفة.أبو الإمام هو بالكوفة(: آخر )وذكر فوله: . ٤١٥-  i\r/\rبغداد 
الصغيرالجامع صعيف ٩، حديث ٦ ص ماجه ابن صتن صعيف ، ٥٦حديث ماجه: ابن سنن )٣( 

).)/٠٨الزوائد مجمع ، ٤٧٦٠حديث  ٦٨٦



V٥٠١ الرأي دبمتأ - ٨
-ص؛

أنبحال نصح فلا الإسالة حى المرفؤغ الحديث أن تلمنا ولو 
علىالإسلامية الأمة مجتهدي حال وقياس لأم، الإمعلماع على ئحمنه 

الذي— عندنا والمجتهد المشاد، ظاهر قياس هو إسرائيل؛ بني علماء حال 
حالتوهدا أحز، فنه أحهلآ ؤإف أحران، قلة أصاب إف - الاجتهاد آلات ملك، 

الدين.أئمة من وأصرابهم حميمة، وأبى الض، وعثمان ربيعة، 
شعرة،قيد ومنزلته قدره من يحهل لا الموالى من وغيره ربيعة وكون 

تعالى:اض قول يجهل أن من فدرأ أ'جث محله ورفعة بجلألته عيينة وابن 
فضن»لأ ه: المئ وقود [، ١٣ه قذغ' آش هد 1»=فنثؤ؛ ^إن 

أنول،على لأحغز ولا غربي، على لعجمي ولا أعجمي، على لربى 
بالتموى((راا.إلا أحئر؛ على أتوذ ولا 

أمهإلا بشيء، ربيعة - بعدم ولا سميان قبل _ العلماء من أحد عمز وما 
بالرأي^.الاهتمام كثين 

حافذلا(ر"آا.ربيعة )كان الحمتدي: بكر أبو قال  ٠٠

الحدينا(ر؛ا.كثين ثمه، ركان سعد: ابن قال و— 

ثقه،)ربيعه قال: حنبل بن أحمد عن الدمشقي، نزعة أبو روى و- 
منه(اْ،.أعلم الزJاد وأبو 

المابقة.الأية تفسير عند كثير ابن ذكره ما وانظر . ٢٣٤٨٩حديث أحمر: عند )١( 
الشيحتعلق في الرأي؛ اعل من ائهم سب، الجزخ نالهم نقات لمحدثين ة أمثلوانظر )٢( 

.٣٣٤- ٣٣١ص الم، همد لابن الانطاء كتاب طى  ijXأم الفتاح همد 
.واكُاJيل٣/هم١٤الجرح )٣( 
.u٣٢٤ - ابن طقات، )٤( 

,i^o/Aبغداد تاريخ وانظر! ، ٤١٣_  ٤١٢ص زرعت، أبي تاريخ )٥( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء الممونون م  ٥٠٢

دقه(لأا.تابعئ، العجلن: قال و- 

المديبة(لأآا.ممتي أحد يبمئ، )ثقه ثية؛ بن يعقوب قال و- 
الرحمنعبد أبي بن )ربيعه يقول؛ أبي، سمعث حاتم: أبي ابن قال و- 

تدِينىثقة(رص.

أبيبن )ربيعه ج—راش؛ بن يوث بن الرحمن عبد ال قو- 
حكهم(ر؛ا.من حليي رجل مديني، الرحمن، عيد 

ثقة(رْ؛.)مدبمي الئتاثيء قال و- 
باياموعلمائهم وحماظهم، المدينة، أهل فقهاء )من حبان: ابن قال  ٠٠
ودصحابهمار٦ا•الناس، 

الدي>ة(رَاا,أهل )فقيه بأنه: \ذذ\وظلإخ وضفه و- 
ثقة،تابعئ، بالمدنية، الأئمة )من فقال: عليه الثناء الحليش أطاب، و- 
وقه(رى.ئفض مالك، أط إمام، 
والحليثا(رأ'ا.للفقه حاففلآ عالمآ فقيها، )كان بائه: الخليب نعته و- 

.١٥٨ص الثمات، تاريخ )١( 
A\hالملأء أعلام ص بم/هماا، الكمال تهذب )٢( 
'آ/هلأ؛.والتعديل الجرح )٣( 
ه/هب؛.بغداد تاريخ )٤( 
؛,yo/aبغداد تاريخ )٥( 
.١٣٢ص الأمصار، عياء مشاهير )٦( 
اوؤطفواسوفأ/'أاا.)٧( 
ا/بىآ.الإرشاد )٨( 

ا/ه؛آ.طغاته في عيدالهادى وابن ا"/؛ا■، اب الأنفي معاني الوانتسه بغدادد/اآ؛، تاريخ )٩( 



•آ.ه٠ الزآي زينة . ٨

٠.تقة(ر فقيها، عالمآ، )كان الجوزي: ابن قال  ٠٠
توثيقهعلى وغيرهم المحييين من العلماء راثفق النووي: قال و- 

والمهم(رُالعلم في مرتبته وعظم وجلالته، 
المدينة،مفتي )الإمام، بقوله: »الئنر« في ترحمته الدهبي افتتح و- 

الاجتهاد(.أئمة من وكان الوقت... وعالم 
ذللثحعلى ثص توثيقه، على مجمغ ه )وربيع: ))تاريخه(( في وقال 

وغينه(.محل بن أحمد 
مجتهدأ،فقيها آ، حافغلإماما، )وكان بقوله: ))التذكرة(( فى وحلاه 

ضيرأنلؤأى(ص.
مشهور(ل؛؛.فقيه )ثقة، الحاففل: قال و- 

اثشخصية:أحباره من 

ولائم؛

المنكدرآل مولى ربيعة وغيرهم: والخطسث،، وحليقة، صعد، ابن قال 
اصين'ْ"•

أبيم وامالرحمن، محي أبي بن )ربيعة الزبيري؛ مضغب وقال 
مزْ(لأز•>، م ض من الهدئر آل مولى وكان فروخ، الرحمن؛ عثد 

المنظم)١( 
.١٩•ا/بما/ا- الأمماءواللغات تهاز؛ب )٢( 

ا/يْا.الحفايل ، ٤٢١الإسلام تاريخ ، ٨٩/٦الملأءسرأعلام )■٢( 
\/wMاكهذي_، مس_، )٤( 
,yaaZyالأعيان وفيات بغداد تاريخ ، ٢٦٨ص حليفة، طقات ، ١٠٢٠ص سعد، ابن حلبقات )٥( 
.١٢٨.الكمالتهن.ي_، ^ r\/Aبغداد تاريخ ، ص.١٠٦^، ذيل من التنم، )٦( 



الهجريالثاني الترن في الفتهاء انمحديؤن لمي ٥٠٤

بنمحمد والد المتكدر جد هو فالهدتر القولين، بين تعارض لا يلتؤ: 
الئئكدرر١،.

المدني:اش همد بن عمر حالته ابن 
رباح،بن بلال، أخت، وباح بنت عمرة مولى المدني، انف همد بن عمر 

بمحر•بن يحك، مال ميما ربيعو حالو بن اص 

بن،وأيوب طالب، ابكب بن علي بن محمد بن إبراهيم عن؛ روى 
بنومحمد عمر، بن انف همد بن ومحالم الأنصاري، ضموان بن حالي 
الرحمن،مد بن، شلمة وأبي، الدؤلي،، وي الأموأبي، المرمح،، كنب 

وغثرهم•

لهيعة،وابن، ور، منفلبن وزكريا عيام،، بن، ماعيل إ-عنه؛ وحدث 
ثابور،بن( فعيب بن، ومحمد نغد، بن والليث يونس،، بن وعم، 
وآخرون.

والترمذكارآ؛•داود أبو له روى 

وفاته:

أبي،بن، ربيعه )تولي، الواقدتم،؛ عمر بن، محمد قال عد؛ مابن، ال ق- 
أبيخلاقة آخر في ومئة، وثلاثين ت سة بالمدينة، الرحمن همد 

اكاس(لم.

الأنساب)١( 
تهذيب، ٢٥٢مآ؛مت ص لالملذييسن، المتمم الشم — عد صابن طقات في؛ ترحمته انفلر )٢( 

بترجمته ومصادر ، ٤٢٧١ت ٤٢٣-  ir-/y^الكمال، 
.٣٢٤-  ٣٢٣ص معد، ابن طتات )٣( 



ه.هإنسئ . ٨

وفيها—(، ٠١٣٦)ستة الحجة ذي في الثماح العئاس أبو مات قلت: 
المتصور.جعفر أبو استحلف 

المنذر،بن إبراهيم وفائه: أرخ —— ٠١٣٦سة أعني — الشنة هدم وفي 
علمحابن وعمرو ءتاريخه؛؛، في وخليفة نعين، بن ويحيى بكير، بن ويحيى 

ا.وغيرهم١ والطتري، والترمذي، ئمير، وابن الهلاس، 

فيوالنووي الصفوة((، و))صفة ءالمنتفلم(( في الجوزي ابن أنحه: وفيها 
غيرفي والدهبؤ، ة(( والنهاي»اواواية في كثير وابن ماء((، الأم)رتهذيب 

))تقريبفي والحافظ المثشه((، ))توضيح في الدين ناصر وابن كتاب، 
الصحيح.إنه وءال،: التهذي.،(( 

ستةمات ))طبقاته((: فى فقال قوله، خياط بن حليفه حالفن، و— 
ومتة؛؟،.

قال:ذس وقولت قال، )كذا فقال: ورده النعدادي، الحطسب، عنه ونقاله 
ا.ل أضح( وثلاثين؛ ت ستة 

وأربعيناثنتين سة وقيل؛ ومئة، وثلاثين ثلايث، نة ّتولي قيل؛ و- 
وئةا؛<.

،٦٥٠ص المذيل، ذيل من المنتخب ، ١١٧—  ١١٦/١والتاريخ ة المعرف، ٤١٥ص خليفة، )١( 
فيهتصّحف لكن لاJكلأباذي البخاري ورجال ، ١٣٢ص ووفياتهم، العلماء مولد تاريخ 

الكمالتهذب  iiXVAبغداد تاريخ (، ١٣٩)إلى ( ١٣٦)
٠٢٦٨ص حليفة، حلقات )٢( 
,٤٢٦/٨بغداد ظريح )٣( 
.٢٤٧)/التهدب تقرب  iXn/iالثقات )٤( 



الهجريالثاني المرن فى اكمها، &  ٥٠٦

الأول.والصحيح 
وفاتهر١؛:موصع في واختلفا ** 

بالمدينة.ماُتا ط\وقةأ فقالتا 

بالأئار.مايت، آخرون: وقال 

اعلم.فاه 

ذيلمن المنتخب ، ٤٩٦ص المعارف، \/Vl\، معين ابن تاريخ ، ٣٢٣ص معد، ابن طبقات )١( 
الكمالتهذيب  M'hالأمان ومات  ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢١بغداد،//، ٦٥•ص الذيل، 



٥٠٧إالزاي ٨-دسنئ 

ترجمته:مصادر 

،٧٨٢، ٧٧٤، •٢٧، ٥٧٢، ٠٦•، ٥٤٣، ٥٢•، ٤٧١/٢، ٣٨٤، ٣٢٩، ٢٤٨، ١٦٨\ا0ٌ مالك موطأ 
،١٤٢٥٧، ٥٦٨٤، ٥٣٦٦حديث الرزاق: مد مصمم، ، ٩٦٤، •٦٨، ٨٥٩، ٨٥١، ٨٥٢، ٨٣٥، ٨٣١

للمدسنالمتمم المم — سعد ابن طيمات ، ٨١٦حديث الحميدي؛ ند م، ١٨٩٨٢، ١٥٥٢٨
طبقات، ٤١٥حليفة تاريخ الدوري برواية معين بن يحيى تاريخ ، ٢٢٥ت  ٣٢٤-  ٣٢٠

،٤٦٩٦، ٤٥٩٦، ١٦٣٤رقم له؛ العلل ، ٢٨٥/٥، ١١١^، ١١٦؛/م/.ةآ، ، ١٦١/١أحمدمسند ، ٢٦٨حليفة 
الكبيرالتاريخ الباري، فح انفلر اليخاري؛ صحيح ، ٢٠٠، ١٤٨رقم لأحمل؛ داود أبي سؤالان 

،٢٣٤٧، ١٧٢٢حديث، لم: مصحيح ، ٢٧/٢، ٤٦٤/١الأوسط التاريخ ، ٩٧٦ت،  ٢٨٧
،١٠٢حديثج داود: أبي سنن ، ٢٥٠٤حديث، ماجه: ابن سنن ، ٤٣١يت،  ١٥٨للعجلي الثمايتؤ تاريخ 
انثلرءفهرسوالتاريخ المرنة ، ٤٩٦، ٤٦٢الخارق، ، ٣٦١١، ٣٦١•، ٣٠٦١أ-م، 

فهرس ١١انفلر قى: الدمئزرعة أبي تاريخ ، ٣٦٢٣، ١٣٤٣حديث، الترمذي: سن الأعلأمء، 
،٢٠٢، ١٧٤، ١٤٥\اس القضاة أخبار ، ٧١٩•١ذ، اتي لكالأمصار فقهاء مية تسالأعلأمء، 

i/^Tlr ٣٨٣، ٣١٢، ٢٩١٨ري الطبتاريخ ، ٢٤٢ ،M'/r ذيلمن المشنمب، ، ٣٧٥/٧
الأمصارعلماء مشاهير ، ٢٤تقدمته ، ٣١٣١يت،  ٣٤٧/هوالتعديل الجرح ، ٦٥٠المذيل 

١^^،، ١٣٣، ١٣٢ووفياتهم العلماء مولد تاينخ ، ٢٣٢-٢٣١؛/التقات، ، ٥٨٨ت،  ١٣٢-١٣١
رحال،، ٣٣٢اذي للكلابالبخاري صحيح رحال( ، ٢١١٢/•للدارهطني واJختاش، 

فيالإرشاد ، ٢٤١ت، ٢٦٦_٢٥٩/٣الأولياء حلية ، ٤٣٤ا/ه'أت، منجنويه لابن لم مصحيح 
اب،أنجمهرة ، ٤٠٣، ٣٥٥، ٢٩٧، ٢١٨، ٢١٧، ٢٠٩سنليلى علماءالحديث، معرفة 

الجامع، ٢٣١واللاحق الم—ابن، ، ٤٥٣١ت، ٤٢٧-بغدادتاريخ ، ١٣٠حزم لابن العرب، 
،١٨٧، ١٨١، ١٨•، ١٧٧٨العلم بيان، جامع ، ١٠٢٥، ٧٩٨، ٧٧•، ٧٣٣، ٧١١رنم الراوي: لأخلاق 

القيرانيلابن، المحتيحين رجال، بين الجمع •٥، اء الفقهطقايت، ، ١٣١؛/الإكمال، 
roh-\١٨٣الصفوة صفة ر١الرايىآ(، _٦٣/٦٦٦اي، الأن، ٥٣١ت  ١٣٦،

،٦١٦-0٦١٥ا\ّ •٥، ٩/٣الأصول جامع ، ٧٣٢<ت، ٣٥١_٣٤٩/٧المتفلم 
لابنالحديث، وم علر١الراييا(،  ١٣٨اب، الأنتهليّا ش اب، اللث، ٦٤٤/^٦د ١١

الأتمان،وفيات، ، ١٦٦تف ١٩•-  ١٨٩٨واللغات، الأسماء تهذيب، ، ٣٩٤، ١٦٦، ١١٨-  ١١٧الصلاح 
الكمالتهني_، ، ٢٩١-  ٦٨٣١٨ور منفلملابن عساكر ابن مختمر ، ٢٣٢-  ٢٨٨/٢

-Lريخ، ١٤٣ت، ٢٤٦ا/ه؛أ- الهادي مد لابن الحديث، علماء أئ؛قات، ، ١٨٨١ت، ١٢•- 
،٨٣الإسلام دول ، ١٤١١١العبر ، ٤٢٣-  ٤١٧ص •؛_ - ووفيات، حوادُثؤ - الإسلام 
،٢٧٥٣ت،  ٤٤١٦الاعتدال ءيزاJ، ، ١٥٣ت، ١٠٨-  ١٥٧/١الحفاظ تذكرة ، ١٥٦٣ر، ٢٣٨/١الكاثف، 

،٦٨٣١١الخان، رآة م، ١١٨ت، -٥٩  ٩٤١١٤بالوفيات، الوافي ، ٩٦-  ٨٩١٦البلاء أعلام ير م



الهجريالتأم القرن م الفتها، الععر1رن م ,٥ ٨

؛/٨٩،المشتبه توضيح ، ٣٩ت  ٥٨—  ٥٧العجمي ابن بط لبالاحتلاط رمي بمن الاغتيامحل 
الحاليث،نبل \ vM\الباري كح \ا\أد التهدب نقرب ، ١٢٢٤ِ m/rالتهدب تهدب ، ٢٥٩
،٢٩٥^، ١٠•الدم بحر وأطرافه،  ٩١الحدين، مع  ٥٢٩٢حديث، ، ٣٥٤٧حل,ث  ٥٦٧٦•٨، 

الراويتدرب ، ١٤٧^١ ٧٦-  ٧٥لليوطي الحفانل طبقات، ، ١٢٤٧ت،  ٥٩-  ٥٧/٢اللطيفة التحفة 
/\TT\_TTo ،ا1\<\.أالدمط ذرات، ث، ١١٦التهدب تدهس، خلاصة ، ٣٧٦-٣٧٥، ٤٦/٢\

،٢١، ١٢، ١١، ٩١٠، هء، اJالفقالثالث، الجزء الأول،، المجلد — لمزكين الربي الترايث، تاريخ 
٢٤-٢٣.



\،.هؤؤ بريم ابى - ٩

!ْ
انئي-ن4ء
)*م-*هام(

0

وسبته:ونسبه اسمه 

مولاهم،الأموي شي، الم جزئج، بن العزيز تمد بن المللث، تمد 
المم•

كنيته:

ا.حالد(ر و وأبد، الوليأبو ان: !ئنيتله )كان رزاق: الد عبقال 
جريج•ابن تلاميد من الرزاق وتمد 

الحاكم،أحمد وأبو لم، وموالبخاري، أحمد، بهما؛ اه وكن
ناصروابن والن"مي، والمزي، الصلاح، وابن والخطيب،، والكلأباذي، 

وغيرهم•ااا-ين، 

وشماقممه:سيرته 

وذبغالآءاق، شهرته ملأيت، لام، الإسأئمة كبار من واحد جريج ابن 
ومصدرالإيمان وهالعة الوحي مهبط المكرمة بمكة نشأ الأمصار، في صيته 

سالأوسط اكاريح )١( 



الهجرىالثاني القرن غي النتهاء المحديؤن لمي ٥١

العلممحهم فأخذ وأفاصلهم، اكابعين أئمة أعين على وتربى النور، 
وأشدهمصلاة، الناس أحن س وتهجد، تعبد صاحي، فكان والعمل، 

اف،سيل فى يديه بين ما ويتفق الصوم، يشرد لهجة، وأصدقهم خشيه، 
بأنهوصنمج حتى ويتجمل، بالهلشيخ ويتضثغ الثيابر، س حشن ما ويلبس 

المال،إلى أحوخئه ة ئلئبه ألخت، القس غث وكان الشراء، ملوك من 
بنمغن فقصد يغطه، فلم له ولقح جعفر أبى إلى سعى الدين، وركه 
لكيويفعله، المتعة نكاح جواز يرى كان أنه عليه أخد وقد فأكرمه. زائدة 
ذلك،.عن رمع أنه عته جاء 

يقولون:مكة )أهز قال؛ الرزاق،، عبد ا حدثنحنبل: بن أحمد قال  ٠٠
وأخلهاالزبير، ابن عن عطاء وأخيها عتناء، عن الصلاة جريج ابن أخد 
الرزاق؛عبئ قال : الني عن بكر أبو وأحدها بكر، أبى عن الزبير ابن 

الصلأة(أا؛ؤحس جريج ابذ وكان 
صلاةأحس أحدأ رأيت، رما الرزاق؛ عبد قال حنبل؛ بن أحمد وقال 

ح(رُدحمابن من 
رأيت،إذا ركنق يقول: الرزاق، عبد سمعت، عتلان: بن محمود وقال 

مئله(ل''أا.قثل مصليا رأيت؛، وما قال: اه. يخشى أنه علمت جزيج ابن 
صلأه(ر؛ا.الناس أحن س ركان القفاز: سعيد بن يحيى وقال 

)أموب: ه/؛آا، المنظم ، ٢١٦/٢الصفوة صفة •ا/؛•؛، بغداد تاريخ ، ٧٣مدأحمدحدث )١( 
تصحيف.رمو الزبير(، رابن بدل الزبير( 

بغدادتاريخ ، ٢٢•رثم لأحمد: داود أبي مزالان ، ٧٣ين، حد ا/آا أحمل مد )٢( 
الصفوةصفة بغداد تاؤيخ )٣( 
اكاريخالكيره/آأإ.)٤( 



V٥١١ينبج - ٩

يصومكان العتاد، من جريج بن ان )كان النبيل؛ عاصم أبو قال *٠ 
عابالة(راا.امرأة له وكان الشهر. من أيام ثلاثة سوى الدهر 

أباأن عهلاء، رأحبرني قال: جريج ابن عن هئام، بن الرزاق عد روى 
علىليلة كل أبيث أن القاسم: أبا ألقى حتى أدعهى لا ثلاث قال: هريرة 

جريج:ابن قال الشحى. وصلاة أيام، ثلاثة شهر كل من أصوم وأن وئر، 
خر(رى.فهو فقال: أيام؟ ثلاثة على زدت إن أرأيت، نمناء: قلت 

حشن،الفعلر يوم الاغتسال!( قال: جريج ابن رعن الرزاق: عد وروى 
أفثثحزىقلت،: الفتلر. يوم في أغتسل أن أَدغ أن ولنث( عيد، يوم لأنه 

لأ(رم.قال: الجابة؟ من النل ثتحزى كما فيه الغز 

رماقال؛ الحز بن محلي عن النرارى، الثصر بن سليمان روى ( ٠٠
جريجار؛ا•ابن، ص لهجه أصدق اه حلقا من، حلقا رأيث 

ويتخلىبالنوال، نحفس_ا جريج ابن ركان ال: قالرزاق عبد وعن 
دينارأ(رْ'.فأءa؛لا٥ سائل فاتاْ معه وحرجنا الئراء، ملوك من وكان بالعالية، 

محسمعتاقال: النلخي، حازم بن الرحيم عبد رحدثني الترمذي: قال 
فاله،مائل فجاء المكي، جريج ابن عند كنا يقول: إبراهيم، بى المكي 

أعهنيتهإو دينان إلا عندي ما فقال: دينارأ، أغطه لخازنه: حزيخ ابى فقال 

ا7يا.الحفاظ تذكرة الملأ، أيلام ّير )١( 
.٤٨٤٩حدين، ارزاف،؛ عبد سحق رآ( 

.٥٧٤٩حدث الرزاق: محي مهث، )٠١( 
.Y-Y،■/•"اليلأء أيلام سر \\ا\0ص الكمال )٤( 
كالمنكالطنب، من أخلاظ وس'.•  srr\/البلاء اعلأم سر \اس الحفاظ -دكرة )0( 

والغنر.



الهجريالثاني القرن في اكتهاء المحدمؤن لمي ٥١٢

ابنعند فنحن المكي: قال أعطه. ال: وقفغضب، قال: وعيالك، لجغث 
وفيإحوانه، بعص إليه بعث وقد وضئ؛ بكتابث رجز جاءه إذ جريج، 

فعدهاالصزة جريج ابى فحز قال: دينارأ. ين حمبحثت، قد إني الكتاب: 
أعطيثقد لخازنه: جريج ابى فقال قال: دينارا، ون وحمأحد هي فإذا 

ا.دينارأ(ر حمين وزادك عليلثط اش فزده واحدأ، 

جزيجابن )قدم قال: أحمد، س_مُتا النجنتائ: داود أبو قال:  ٠٠٠
ماعباس ابن حديث حمعتا فقال: دين، عليه صار وكان جعفر، أبي على 

شيثأ(لآا.يعطه فلم أحد. يجمعه لم 

)قدميقول: أبي، ممعنا قال: حنبل بن أحمد بن اش عبد رواية وفي 
بناش عبد جدك حديث، جمعت، قد إني له: فقال جعفر، أبي على جزيج ابن 

إلىفضمه شيئا، ينطه فلم قال؛ — ذا نحو أو — جمعي أحد جمعه وما عباس 
وكانأبي؛ ق—ال — جعفر أبي مع يكون كان رجل — مجالي بن ن—ليمان 

ابنِإلى فاحثن مجالي بن نليمان قاما مجالي، بن لثليمان مؤدبا ا حجاجأ 
به،أجزيالث، ما أدرى ما جريج: ابن له فقال — وأكرمه أعطاه بمي ~ جريج 
ا.ءزصق(أ وبحقها iنماع فبعصها فانخوها، هده ثمتبي حد ولكن 

وافدأقدم جريج ابن )أن الباقي؛ همد الدين تاج القاصي تاريخ وفي 
بقومفمن القعدة. ذي عاشر إلى عنده فأقام لجمه، لدين زاثدة بن مغن على 

ربيعة؛أبي بن عمر بشعر جاريه لهم تغني 

.T'T-aالحديث عب  ٣٨التردي؛/•ئنن )١( 
,٤٠•ا/• بغداد تاريخ ، ٢٢٠رنم داودلأحمد؛ أبي صرالات )٢( 
وأتمن.فاقتر جريج ابن من سع حاث، إمام الأعور، البضصي محمد بن حجاج *و )٣( 
)لالممر«.نقرة في متأني تتمة وللخر . ٢٣٨٤رنم العلل؛ )٤( 



٥١٣ؤ جرنج ابى - ٩

عدنمن البحر بق بحللنا إذا منزلنا الوهاب أمة من هيهات 
إلأالئاومأوطسالخزنِا ملض 

النننفي الشي بقول أزذت ماذا متجة شر في لة ئولي باه 
دمنِمن الحج بثزك أحدث مما بها أوفمرت دليا حاولت كنق إف 

بيأردت إل وقال: مغن إلى وأصح وانتحب، حرج ابن فتكي مال: 
أدلاء،له فاستأجر قال: ميئأ، منلث، أريد ولث مكة، إلى فزذني حيرأ 

يومالماس فوافى مئة. وحم ألفا إليه وذنع دينار، حممثة وأعءiاة 
عزفة(ره.

ابن)كان يقول: ،^؛^،، ١١جريرأ ممعن ؛: ردئج١ ان غأبو قال  ٠٠
امرأة(رص.بستين تزوج الئتعه، يرى جريج 

ويتزوجمنهم أحد يغلط لئلا أممائهن، في أولاده إلى عهد رإنه وثل؛ 
بالمتعة(ر؛ا.أبوه نكح مما واحدة 

يقول:افعى، الثممعت، الحكم: عبد بن اه عبد بن محمد قال 
باوقيةاللثل مح، يحتقن كان إنه حتى امرأْ، عين بتجريح ابى )استمتع 

شتزجظواباع(رْ؛.
قالذللئ،، عن رجمر نم المتعة، نكاح جوار يرى جرج ابن كان قلت: 

.WitTمغاير ساق الأعيان وفات وش ، ٣٣٦-  TTohالملأء أعلام سر )١( 
رحالمن سالم، بن نفر بن عنرو بن محمد وهو تصحيف،. )ربيح(، الإسلام! تاريخ في )٢( 

التهذسا.

.٢١١الإسلام ،تاريح ٣٣١/٦الخلاء أعلام مير )٣( 
.٣٣٧٦الملأء أعلام سير )٤( 
الشنمم.3ث والنيج؛ • ١٧١- الحفاظ تذكرة إ ٦٣٣٣االشلأء أعلام سر )٠( 



الهجرىلثاني ا القرن في الفتهاء الّحادذون إب ٥١٤

عنهازجع أنه جريج ابنِ عن وصحيحه(( في غزانة أبو نمل )وقد الحافظ: 
حديثآ(رعشر ئمانيه إباحتها في بالصرة روى أن بعد 

عانمه:

لهسث ولا عنهم، ياحذ م للكن الصحابة، صغار جزيج ابى أدرك 
فلارمذللث،، في وبكر التابعين عند العلم وءلالب، منهم، واحد عن حرث 
سنه،عشرة نماني من أزيد ربلح أبي بى عتناء الحرم فميه الحافظ الإمام 

ديناربن عغرو المتقن الحايظ لارم ئم كثره، يوصف، لا ما عنه وحمل 
وبحورالحديح، أئمة من كثير عن وأخذ ءندْ، ما واستترف، ستين، سخ 

وابن'كنان، بن وصالح أسلم، بن وزيد الشحتتاتي، كأيوب، الرواية، 
هابقوابن ءنمر، بن اش ويند الجزري، الكريم ومد ملتكة، أبي 

ومنسعيا، بن ويحص عروة، بن ام وهشالثم، الربير وأبي الزهري، 
بلمنه، أصغر هو عمن فيروي وينزل أقرانه، عن وروى الحلبة، هذْ في 
شاخ.حتى العلم يطلجؤ ويقي الحرم، عجائز من س عن روى إنه 

كثيرأ،وفقها غزيرا، علما فحهثل ونصسجؤ، وثم، واحتهد، وحد 
فكانالأئمة, وكبار الأمة علماء أكابر من واحدا عدا حتى وفيرأ، وحدبثا 

فيللإفتاء تصدر مفتيا، فقيها مكثرأ، حافظا مفشرأ، مقرئا جليلا، إماما 
الباعوله أئمة. به وتخؤج وحديث،، وروى عتناء، شيخه بعد المكي الحرم 

فيدونها حسثإ والأنار، الشن من اممثير حفظ في ازكبير والفصل الطويل 
حتىمجودة، متقنة ه تصانيفوكانت، بمكة، صنف، من أود فكان كتبه، 

الأمانة.، بكتمموها 

ذلكني نخالف ولم وتحريمها، منها النهي هو المتعة نكاح في الأمرين وآجر ■ ٩١٧٣؛المنح )١( 
نهيباب - المكاح كتاب ، ١٧٤- بم/أأ"ا الساري فتح في: ذلك تفصيل انظر الرافضة. إلا 

أخيرأ.المتعة نكاح عن ؤقؤؤ اه رسول 



٥١٥إلجربج ابذ - ٩

بنوعمرو ناغ في أثبتهم ومن عطاء، في الناس أثبت الأئمة عده ومحي 
ذلك.عاليه عيب ومحي بالتيليس، واشتهر دينار. 

أنهوالصحح عروة، بن وهشام الزهري س سماعه في بعضهم وتكلم 
ذلك.بيان سيأتي كما الكثير، الشيء منهما وسمع عنهما حمل 

الطمطلبه 

الرزاقعبد أحو — همام بن الوهاي-، عبد حيننا المديني؛ بن علي فال *٠ 
بناه عبد وعنده الشأل، هدا أريد وأنا ءهلاء )أنست، قال: جريج ابن ن ع— 

فاذهبقال: لا، قلت القرآن؟ قرأت عبيد: بن اش عبد لى فقال عمير، بن عبيد 
القرآن،قرأت حتى زمانا معتزتار١٢ فل.هسثا، قال: العلم. اظو_ا ثم القرآل فائزأ 

قرأتأو: — القرآن تعثمت فقال: عبيد، بن الله عيد وعنا.ه ءهلاء إلى حشت ثم 
الفريضة،محثعلمم قال: لا، قلق: الفريضة؟ ئعكت، قال: نعم، قالث: —؟ القرآن 

الفريضة؟تعئمت فقال: جئت،، ثم الفريضة، فطاإسث قال: العالمؤ ، ١^٠٢ثم 
سنة(رآا.عشرة سع عطاء فلزمت، قال: العلم. فاظو_إ الأن قال: نعم، قلث؛ 

عبدأخا يعني — همام بن الوهاب عبد سمعتإ المديني: بن علي ومحال 
والأنساب،،الغريثةر"'أ' الأشعار أتتبع )كنت جريج: ابن قال قال: — الرزاق 

إلاسه عشرة تع أو سنه، عثرة ثماني فلزمته عهلاء، لزمح، لو لي: فقيل 
اشمنذللث،(ص.شاء ما أو أشهرأ، 

تصحيف.)فعيرت(، بغداد: وفي مكثت• أي؛ )١( 
.٤٠٢-بغداد ت\ويخ  i\oo/yوالتاريخ اJعرفة )٢( 
أشعارهناك وهل تصحيف، وهو المربية(، )الأشعار الإسلام؛ وتاريخ النبلاء أعلام سير في )٣( 

إآنذاك؟ بيئتهم في عربتة غير 
٠٢١١ص الإسلام، وتاريخ  ٦l,TTإ\النبلاء أعلام سير في الذهبي واحتصرْ ه/أُه'آ، والتعديل الجرح )٤( 



التائيالمرن ض ء الفتها المعدص ؤ٥١٦

نمانئعطاع إلى )امحلمق قال: جريج ابن عن الرزاق، عبد وروى 
أ،سنة( عشرين المسجد فى يبيت وكان سنة، عشرة 

ابن)سمعت يقول: الثنع، بن مشعدة سمعت أيوب: بن يحيى وقال 
ماله: قيل أحد، ّة عشرين عطاء بمار على نئلئنىل٢ا لم يقول؛ جريج 

ءاوه(رُتغالش قريش كانث قال: يمينه؟ من يمنعك 

يخرجججه، وعشرين إحدى عطاء على )أقمث مال: جريج ابن وعن 
بنفسه(؛؛/عطاء أن تخوفآ أنا، وأقيم الطاتف إلى أبواي 

لاومئد جربج ابن أن مزض فعلى -(، ٠٠١١٤)نة معطاء توقي ملث؛ 
مولدكان ولما را*هم(، نحورسة له ملازمته أول فيكون وفاته، حتى عطاء 

علىالعالم طليه بداية عند الغمر من له فيكون (، j،A)•نة مجرج ابن 
منفيوحد والفرائض، القرآن ذلك، قبل أحد قد وكان ستة، ( ١٦)نحو عهناء 
يطابم،)لم جرج ابن أن لآالعبر« في الدهيى وئولأ الطابم،، في بكر أنه هذا 

تأمل•بأدمح، بتصح كما صحح غير الكهولة(رْ،، في إلا العلم 
)لمقال: جريج ابن عن نيان، سحدثنا المبارك: بن الله عبد قال  ٠٠

به(رألبرمقي إلا عطا؛ من امتخرحت، الذي أمتخرج 
عبدحدثنا ال: قأبي،، حدثني حنبل: بن أحمد بن الق عبد ال ن

كلعن عطاء أسأل )كنتن قال: جريج، ابى سممت، قال: همام، بن الوهاب 

.Un/1اكلأء أعلام سر الكمال تهذيب '\اأ'د بغداد تاريخ )١( 
تحريف.ريّلمي(، والتجريح: التعديل في )٢( 
.rrnالبلاء.^-أعلام سر \،'«ا، والتجريحالتعديل )٣( 
.٣٣٧٦البلاء أعلام صر )٤( 
العبرره( 

.١٠٧، ١٥٦ا/ابا، العالم بيان جامع )٦( 



٥١٧ؤ بزنج ا'ين - ٩

فقال:- البقرة عن أو - عمران وآل القرة عن ألته مفلما يعجبني، شيء 
هدا(لآا.من أغفني هذا، من أغفني 

عطاء)كان قال: جريج ابن عن عيية، بن سفيان حدثنا وئب: ابن قال 
ابنمن أممعثه له: فأقول عباس، ابن قال فيقول: بالحديث، ا يعحدئن

ءند0(رأ؛.من أصحابنا إلينا به حرج ذيمول؛ عباس؟ 
وصععتناء، على رذذت إذا ركنث جريج: ابن عن الرزاق، عبد نال 

_(ر"'أا,صوته بها مد — نعم قال: ثم رأسه، على يده 
محهحمل يكون أن بد لا الْلوبلة المدة هده عطاء يصحب من ئلث: 

الناسّؤالأت وسمع وسأله منه سجع قتد كذللث،، كان وقد حدأ، الكثير 
)تفاصيالهاالفقه وأبواب كلها لام الإسأمور في جما علما عنه فوعى له، 

علىوالمح والوضوء، والتحاصات، المنهارة، أمور عن مآله وفروعها، 
وتفاصيلوالأستحاصة، والحيض والمثل، والتيمم، والعمامة، الخفين 
علىوالتهلؤع الفر، في والمملؤع وجمعها، ا، وممنرهالصلاة، أحكام 
والجتاتر،الجمعة، وصلاة الرانية، نن والشالمنونة، والصلوات الدابة، 

الجواروأمور الج، ال وأعموالصيام، الزكاة وأحكام القرآن، وفضائل 
والكاح،الكتاب، أهل وأحكام والجهاد، والصيد، والذبائح، والاعتكاف، 

أبىوابن الرزاق عبد مصثمئ في وط مبهو مما ذلالثإ، وغير والطلاق، 
شيءوهو السة، كنمب من وغيرها المتة، والكتب أحمد، ني ومسيية، 
كثرته.س فيه اكافنر ويتعجن، والإكبار، للإعجابذ يدعو 

.١٧٨٢رنم انمللء )١( 
•١١٠١رنم الراديء لأخلاق الجامع )٢( 
فيه.وراجعته الحاويث، عليه رددت أي )رددت(: ومعنى آ/ا"آ. والتاريخ المعرفة )٣( 



الهجريالثاني القرن هي الفقهاء الّحاوذون لمي ٥١٨

لشيخهالإم\م هذا مسائل عيون من طرفا أسوق أن اعتزمت كنت وقد 
عنفضرت الترجمة، تطول أن حشسث، لكني الترجمة، بها لأزين عطاء 
بالإثاره.مكتفيا ضمحا، ذللث، 

عيينة،بن سفيان حدثنا الغدذتي: عمر أبي بن يحيى بن محمد فال  ٠٠
منفرغنا يعدما دينار بى عمرو )جالغ يقول: جريج، ابى سممتؤ قال: 

سين(لا؛.مخ عطاء 

قال:جريج ابن حدئنا عيينة، بن سفيان حدئتا الحميدي: بكر أبو قال 
ألواحي،في علئ فاملى عليها، ث فجلحقيبته، لي فطرح نافعا )أتيث 

الئثبايعانثباخ ررإذا ه الد رسول قال يقول: عمر، بن اه عبد ّست قال: 
جياد،؛•عن محعهم بثكوف أو يتفرقا لم ما بيعه من بالخيار منهما واحد فكد 
ر"بر(نم قلٍالآ مشى يجثر أن فاراد البغ ساخ إذا عمر ابى وكان قال: 

إليطرح جريج؛ ابن قال سعيد؛ بن يحيى )قال المديني؛ بن علي قال 
))سألتقال: فما يحيى: قال صالث، ما ومنها قرأث، ما فمنها حقيبة، ناخ 

أثثتاهو يحيى: قال ئم ناخ((• ))أخرني والقراءه: سأله، مما فهو وقاJث،{( 
نافع(؛''/في ماللث، من 

وفير،عنه وحديثه وغيرها، تة الالكشب، في نافع عن حديثه قلت،: 
كثيرة.له وموالاته 

■Y•؛.- •)/Y•؛ بغداد تاريخ ، Ya/Tوالتاريخ المرنة )١( 
 )Y( ؛*والتاريخ المرنة/YV'a - U • حدتوغيره: جريح ابن طريق من لم مأخرجه والحديث

يائيوأم (، ٢١٠٧)الخارك، جريج؛ ابن طريق غير من وأخرجه ؛A/u ،Yاني والن، ١٥٣١رنم 
(.٢١٨١)ماحق وابن ، YM/Uواو-اتي (، ١٢٤٥)والترمذي ( Y-ia)؛

بغدادتاريخ )■٢( 



٥١٩إلمزنج ٩-!ئ 

علىوأذلك دفي جريج؛ ابن لي )قال محنة؛ بن سفيان قال ** 
منهمعق ف\ذ>نش\تيخ.( يحيى بن يحيى مقدم الموسم. قدموا إذا المشايخ 

بنيحيى فذكرت نتذاكر، اجتمعنا الومم انقضى فلما أعلمه، ولم 
فقال:الوسم، حضر كان قلت،: منه؟ سمعت، متى فقال: الخئاني، يحيى 

تغيي يحنى بن يحنى تحض س ينال؛ فلأن، وحدم فلاذ' حئس 
<٨۶.'")

مجدأ،جريج وابى أنا )دخلت قال: معمر، حدقنا الرزاق: عبد قال 
عنه(.وأكتن، عنى يكشنا فجعل ألواح، ومعه ألواح ومعي 

بيدي،يأحد جريج ابن ركان ال: قمعمر، أخبرنا الرزاق؛ عبد وقال 
ءنه(لآ؛.وأكشئ، عني، فيمح، منزله، إلى فتذهنا 

تلاميذهما.من عيينة وابن جريج، ابن أقران من راشد بن معمر قلت،: 
عنروى جريج رابن حنل؛ بن أحمد لي قال الدمشقي؛ نزعة أبو قال 

ا.ر علم( صاحب وكان الحرام، المسجل عجائز من عجائر مت، 
وشاح(ر؛؛.كنز حتى العلم ^JJ؛، زال رما الن.هبى: الحافظ قال  ٠٠

منغيره أو محمد، بن يوسم، ممعمتا المشوي: سفيان بن يعقوب قال 
علىمحبه هضنفإ مكة، ؤلمرفج باديتهم إلى جريج ابن )حرج قال؛ الممحين، 

فيفة وابن جريج ابن بين لكناض آحر مثالا وانظر • ١٤٨٤رقم الراومح،؛ لأحلاق، الجامع )١( 
والمعرفة ٨٥٣حديث  VUU/Yالحميدى ند مفي: الشيوخ؛ بعض من بالسسمإع الأستثشار 
.١٤٨٢رقم الراوي لأخلاق والجامع ، u*u/Yوالتاريخ 

٠١٧١٦، ١٧١٥رنم الراوي؛ لأخلاق الجامجع قي الخهلب أخرجهما )٢( 
.بغداد)ّآ(ظريخ 

٠٢١٢الإسلام تاريخ ^ rryhاليلأء أعلام مير )٤( 



الهجريالثالي اكرن في الفتها، المعدلين لمي ■٥٢

إليهحمل محدث، مكة قدم إذا فكان البياض، في حولها ثم المحشر، ورق 
الأبواب(رهذه في كان ما أفدني فيقول: كتانه، 

اثقارئ:

عنالقراءة )روى ة((: المهاي))غاية فى ترجمته فى الجزري ابن قال 
معيدبى ويحيى نليمان، بن تلام القراءة: عنه روى كثير، بن اه عبد 

والئوري(اى.الأنصارى، 

اثمقشر:

علي)اقرأ -؛ سة أربعين ابن وهو - جريج ابن قال سفيان: قال  ٠٠
لك(رم.أفثزْ حتى م\لأ 

اظيمأهءامتوأ \ؤإوأ أآ؛؛ا ؤ رثنل جريج: ابى قال محمد: بن حجاج قال 
بنقيس بن حد'افة بن اه عبد ض [ ٠٩اء: اال-ه ذؤ وأؤدأم 

عنمنلم، بن يغلى أحترنيه ترية. في . الميي بعثه الشهمئ؛ عدي 
زهماس( ابن عن بجير، بن معيد 

يزْتف)روى رينء: المق))محلبقات من ترجمته في الداودى قال  ٠٠
الإملاء(في منه تمعه الحافظ، المصصي محمد بن حجاج عنه: 

كارمن وم العضاء من والننر: . ١٩٢•رنم الراوي؛ لأخلاق الجامع آ/آ'آ، والتاريخ المعرنة )١( 
ءعثرء•؛/٤^١٥ اللسان ماء. الفي ص.غل.أ ينت الورق عريقس وهو خلؤ، صمغ وله الشجر، 

A\M\الهاة غاية )٢( 

.0ToU/والتعديل المرح )٣( 
داودوأبو - له واللفنل - ( ١٨٣٤)لم وم(، ٤٠٨٤)والبخاري )أأآا"آ(، حديث احمد: أحرجه )٤( 

.١٥٠- U/؛a\ والماثي (، ١٦٧٢)والترمذي (، ٢٦٢٤)
\/\oXالمقرين طبقات )ْ( 



w٥٢١اّ"ائجييء 

محمد،بن حجاج ذكر حنبل بن أحمد )سمعت، الأئزم: أبوبكر وقال( 
ئزكنم جريج، ابن، علك، قرأ جريج، ابن أنانا يقول؛ >ْ كان فقال؛ 

الخنم،أحمد: وهال، الأحد. صحيح وكال، جريج. ابن هال، يقول،: ، ^Ljذاك 
ابنمن إملاء شمعه فإنه ءالممير{{، كتاب، إلا جريج، ابن على قرأها كلها 

فاملأه(را؛.ير((، »التفكتاب، جريج ابن مع يكن ولم جريج، 
الثغرإلى بغداد من الأعور حجاج رحرج المنثملي: منلم أبو وقال 

أبايا فقالث: الفينة في وهو الحجارة درب في ومالئه تعيزرآ؛، نة ّفي 
انقلسث،،قد عينه فرأيث جريج؟ ابن من معثه ّءالشمر(( هدا محمد، 

وكنالقوال،، الأحاديث، وهده جريج، ابن من النمير((  ١١ممعتإ فقال،: 
ممعته(ر'أاافقد جريج((، ابن حدثنا  ١١قلت: ثيء 

الطوال؛،،اش لكتاب التفاسير روهن.ه الحليلئ: يعلى أبو الحاففل قال، 
كتميرمجثاهمل، ورواقها مرصيؤ، غير هما٢،؛ ابن، إلك، أسندوها التي 

يرالتفy، جريج ابن، وم، همام،• ن، ابعن، الفئحاك عن، جوير 
همدعن الدمناؤلئ، تهل بن بكر يرويه ما وأؤلولها عنه؛ رووا جماعه 

نظن.وفيه جريج، ابن عن محمد، بن موّى عن سعيد، بن الغني 
وذلككار، أجزاء ثلاثو نحو جريج ابن، عن، يور، بؤ، محمد وروى 

وذلكجرة، نحو جريج ابن م، محمد، بن الحجاج وروتم، صححوْ• 
ءاويه(ل؛ا.متفق صحيح 

احمدعلل وانفر:  ١١٢٧ت ْ/؛ْإ الكمال تهذيب في المزتم، ه وانبه/ما'اآ، بغداد تاريخ )١( 
الأعور.حجاج هو محم،و بن وحجاج . ٢٣٨٤رنم اه، عيد برواية 

اؤ،وُئة.)٢( 
.Ttv/Aبغداد تاريخ )٣( 
.٣٩٢ا/اا<م_ الإرشاد )٤( 



الهجرىالثاني القرن مي الفقهاء المحديؤن ٥٢٢ٌ

بنأتناط عنه رواه الثدي جمعه الذي )التفسير آخر؛ مرصع في وقال 
قاماالندى• تممسر التفامسر امثل ان طر عله، يممقوا لم وأشتاط ئصر، 

منآية كد في روى ما ذكر ؤإنما الصحة، يقصد م لفإنه جريج ابن 
والقيم(رُالصحيح 

المحدث:

عن؛ردى 

بكرأبي بن bبراهيم صالح، بن وأبان جريج، بن العرين عثد أبيه 
بنمغد بن محمد بن ئسد<اعيل المربي، أمية بن ؤإمماعيل الأحنجي، 

بنوالحارث الصادق، محمد بن وجعفر الئحتيائ، وأيوب وئاص، أبى 
بنمنلم بن والحز ثابت، أبي بن وحميكا لباب، أبي بن الرحنن تمد 

تعدبن وزياد الجزري، الرحمن تمد بن وحصيف الئويل، وحميد يناق، 
الحويرثبن عيد ومالنفنر، أبي وسالم أت—لم، بن وزيد الحراتاني، 

الأحول،مئلم أبي بن ليمان وئالمكئ، بابيه بن المان وسالمكي، 
قرعةوأبي صالح، أبي بن وشهيل الدمث—قئ، موسى بن ليمان وئ

مصعب،بن وعامر ان، كئبن وصالح الباهلي، حجئر بن سويد 
بناش وتمد يحض، بن الرحنن تمد بن اه وتمد ءلاووس، بن اه وتمد 
بنكثير بن القّ وتمد عمير، بن تميد بن اض وتمد مليكة، أبي بن اش تميد 

وتمدالتئمي، ان كنبن اش وعبد القارئ، كثير بن اه وتمد المهلاو_،، 
وتمدالجمجي، ابط سبن الرحمن وتمد ثية، بن جبير بن الحميد 
الجزري،مالكا بن الكريم وتمد ار، عمأبي بن الق بد بن الرحمن 

المكي،الئائب ين وعثمان يزيد، أبى بن الله وعبيد لبابة، أبي بن وعبدة 

الإرشاد)١( 



٥٢٣إبربهن ابذ - ٩

الحرامحاني،وعطاء رياح، أبي بن وعطاء ليمان، ئأبي بن وعثمان 
الربير،بن عروة بن اه عبد بن وعمر المحزومئ، حالي بن و'يكرمة 

تقيانأبي بن وعمرو دينار، بن وعمرو الحوار، أبي بن عطاء بن وعمر 
الحزقي،الرحمن عبد بن والعلاء الجندي، منلم بن وعمرو الجمجي، 
بنومجاهد الئطلب، بن كثير بن وكثير المكي، بزة أبي بن والقاسم 

بنعلي بن عمر بن ومحمد المحزومي، جعفر بن عباد بن ومحمد جبر، 
بنمحمد الزبير وأبي الزهري، شهاب بن لم مبن ومحمد طالبا، أبي 

الكندييوسف بن ومحمد المن\كلر، بن ومحمد المكي، ئدرس بن مسلم 
حكيمبن والئغيرة أتلم، بن ومظاهر مزاحم، أبي بن ومزاحم المدني، 

ونافععئبة، بن وموسى الخجبئ، الرحنن عبد بن ومنصور الصنعاني، 
سعيدبن وبحيى عروة، بن ام وهشحقان، بن وهشام عمر، ابن مولى 

بنويغلي حكيم، بن ويغلي محشفي، بن ض همد بن ويحيى الأنصاري، 
بناه هميد بن بكر وأبي يومما، بن ويونس ماهلثا، بن ويوشفا منلم، 

كثير.وحلق رقيقة، بنت، أميمة بنت، وحكتمة ملئكة، أبي 

عن؛دردى 

راش__دين واشمان د، راثبن ومعمر العمري، عمر بن الله عبيد 
أقرانه.من وهم الجزري، 

أيوبأبي بن ومحيي معاوية، بن وزهير علثة، بن إمماعيل وعن؛ 
منه.أصغر وهم المصري، أيوب بن ويحيى المصري، 

عنه:وحدمحق، 

علية،بن ؤإمماعيل عجلان، بن والأحصر ومحمد، العزيز عبد ابناْ 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء يؤن المر لمي ٥٢٤

بنبثر مالك وأبو عتاض، بن أنس محمرة وأبو عئاثن، بن ماعيل ؤإم
يريدبن وثور الشيتمي، منصور بن وبشر البصري، ر بثبن الخن 

وأبوغياث، بن وحفص الأعور، المصيهح، محمد بن وحجاج الخقصي، 
بنوحماد لمة، مبن وحماد زيد، بن وحماد امة، أسبن حماد أسامة 

التميمي،محمد بن وزهير عناية، بن وروح اسرث، بن وحالي منعدة، 
بنسليمان حالي وأبو عيينة، بن وسفيان الثوري، وسفيان حبان، بن وزيد 
بنالصحاك عاصم وأبو الدمشقي، إسحاق بن وسعيب الأحمر، حيان 

بناه وعبد الحزي؛تي، داود بن اه وعبد إدريس، بن اش وعبد محلي، 
منوهو الأوزاعي عنرو بن الرحمن وهمد وما، بن اه وهمد المبارك، 

زوال،أبمح، بن العزيز همد بن المجيد وعبد هئام، بن الرزاق وهمد أقرانه، 
بنوعثمان موسى، بن اش وعبيد الثقفي، المجيد عبد بن الوهاب وعبد 

تعد،بن والليث يونس، بن وعيي مشهر، بن وعلي المرين، الهيثم 
اهعبد بن ومحمد عندر، جعفر بن ومحمد انئ، الئزسبكر بن ومحمل 

المصري،ة فضالبن ومفصل مُ، الحؤانيزيد بن ومحلي الأنصاري، 
المحزومي،نليمان بن ام وهشثميل، بن والنضر إبراهيم، بن ومكي 

الجراح،بن ووكتع يحيمح،، بن وهئام الصنعاتي، فا يوسبن وهيام 
أبتم،بن زكريا بن ويحيك، المصري، أيوب، بن ويحيى ملم، بن والوليد 
سواهم.وأمم القطان، سعيد بن ويحيى الأموي، سعيد بن ويحيى زاممة، 

كلها.القئة كنسا في وحديثه 

شيبة:بست، صفية ورؤيته الصحابة، صغار إدراكه 

المححابة(رآا.من أحدأ نلق لم جريج ابن )أن المدسي: بن علي ذكر  ٠٠

.٢٨•ص التحمّل، جامع )١( 



m٥٢٥ ا-'سينبج 

•ءنهم(راا.يحفظ لم لكن الصحابة، صغاز )أدرك الذهبي: وقال 

الكنانيالفميل أبا رأى قد أنه القلي عالي ريغلن، آخر؛ مرصع لي وقال 
،.صحابي(ر عن حرفآ له رأينا ولا بذلك،، سسغ لم لكن بمكة، 

سةبمكة توئي وقد موتا، الصحابة آخز ءةهت>< الظميل أبا لأف نلق؛ 
ستة.تلاثون آند.اك وعمره بها، جريج وابن —(، ٠١١٠)

الصحيح.على صحابيه وهي شيبه، بنث صفيه جريج ابن رأى وقد  ٠٠
حرف،من الأول م الففي )رالإصابة(( في لصفئه الحافظ ترحم فقد 
سثفقد لها، رزئه لا قال: من وأبعد صحبتها، في )محتلم( فقال: الماد، 
عنصالح، بن أبان قال قال: أ تعاليقالبخاري(( صحيح  ١١في حديثها 
وأحرجه. اليي ممعن قالت،: شيبه بنت صفثة عن منالم، بن الحسن 

عبدبن الد عبيد عن الزبير، بن جعفر بن محمد ؤلريق من منيه، ابن 
إلىأنفلر لكأتي ررواه ت،: قاليبة نسيتت، صفية عن فور، أبي بن اش 

الحديثإ(ر'آا.الكعبة((، ذحل حين . اه رسول 

إلىمنه مميز الماد((؛ حرف( من الأول »القسم في لها الحافظ ؤإيراذ 
فيهو — البخاري ه علقوالل.ي — إليه ار المث—والحديث، صحابيه. أنها 

ووصلهالجزم، بصيغة علقه ا، الإذحرر بابا الجنائز، كتاب، ))الصحيح((: 
يبةثبتت صفتة عن نن((؛ ))الئفي ماجه وابن الكبير((رْا، ))التاريخ في 

ا/بم1).الحفاظ ىز5رة )١( 

").TU/nالملأء سراعلأم )٢( 
.٦٥٣الإصا,ةئ/ه'آ"ات )٣( 

دحاوارىسآ.)٤( 
.٤٥٢ِ  ٤٥١)/الكسر التاريخ )0( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء نمديؤن ا فق ٥٢٦

اشإف الناس، أيها رريا فقال: الفتح، عام حقب ه النبئ )سمعت قالم،: 
ا.الحليثار والأرصش...{(( موايت، الحلق يوم مكه جرم 

قالتا:ثنية بنت صفثة عن ماجه، وابى - له واللفغل - داود أبو وأثمج 
الزكننستلم بمر على ٍلاد، الفتح، م بمكة . اه رسولأ ائتاو )لما 

إليه(ر'آا.أنقلر وأنا قالت: يدم. في بمحجن 
عبدحدثنا ال: قأبي، حدثني ل: حنببن أحمل بن اه عبد ال ق- 

عليهامختضبه، قية بنث صفثة رورأيت، جريج: ابن قال قال: الرزاق، 
معصمرة(رى.ثياب، 

الصحابية.هدم لرويته التابعين، من جريج فابن وعليه 

حديثه:كثرة 

حديثارأعناني الثوري: فيان مقال مهدي: بن الرحمن عبد قال *٠ 
فحفظته،المعنى، ه فييجمع شيء إلى فنفلرُث، أحفظه، أن جريج ابن 

ذللئا(ر؛؛.سوى ما وتركث 

)أصحابيقول: معين، بن يحيى معتا سشتبة: بن يعقوب وقال 
٢.وءمان(ر وشعبه، والثوري جريج، وابن ماللثا، حمسه: الحديثؤ 

وتغلق(، ٥١٧٢)الحديث ثرح ^ا\lr _ r٦الفتح ونثلرأ )ه'امآ(. حديث ماجه: ابن ضن )١( 
؛.AIAالتعلق 

الفتحني الحافظ نقل كما المزي، ثه وحئ(. ٢٩٤٧)ماجه: وابن (، ١٨٧٨)داود: أبي ضن )٢( 
(.٠١٧٢)الحديثه شرح 

.٥٢٨رقم العلل: )٣( 
•ا/؛•؛.بغداد تاريخ )؛(
ب٤٧٢/٢'والتاريخ المعرفة معين: ابن عن القوي وأحرجه ، ٢٧٤/١٢بغداد تاريخ )٥( 



٥٢٧% جريع ائ - ّ

الزهري،ستة: على يدور الإستاد فإذا )ذفلرت المديني: بن علي وقال 
الهندانئ،إسحاق وأبي كثير، أبي بن ويحيى وقتادة، دينار، بن وغئرو 

،صئم، مثن الأصناف أصحابي إلى التة هؤلاء علم صار يم ٠ والأعمش 
بنومحمد عسة، بن وسفيان جريج، وابن ماللأ،، الحجاز: أهل فمن 

إّحاق(ره.

تأملومن الجهتد، د الناقالإمام هدا من عالية غالية شهادة وهده 
—اوالكت أحمد، ومني يبة، شأبى ابن ومصتمؤ الرزاق، عيد مصئمإ 

القول.هدا صدى له تبرهن الستة؛ 

مسندوفي الستة، الكتب في وافرة جريج ابن )وروايات الدهبي؛ قال 
الأجزاء(.وفي الأكبر، الهلبرانى ومعجم أحمد، 

ألفإمن نحو جريج لابن الحفامحل: بعص رقال أحر: موصع في وقال 
فثيأكثير(رى.والتفسير؛ والقاطع الآىز وأما الرفنغ، بعي حديث، 

بلنغلر، فيه حديث،(، ألف نحو المرفؤع الحديث من رله قول: قلق: 
وبرهانمرفؤع، حدينا ألمي على زاد ولربها بكثير، ذلك، من أكثر حديثه 
ذلك:

جدكحديشا جمعتا قد رإني المنصور: ر جعفلأبيا جريج ابن قول، 
(١٦٦٠)عباس ابن ني ومجمعى(، أحد جمعه وما عباس، ين اف عبد 

حديثا.

ظريح، ٨٩٠، ٨٩٤رنم الفاصل: المحلءث في: وبنحو، ، ٢٣٤، ٣٤ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
.١٩٦٧رنم الراوي: لأخلاق الجامع .ا/ا.؛، بغداد 

.٣٣٦الملأء أعلام سر )٢( 



الهجريالثاني لقرن ١ مي لفقهاء ١ لمحديؤن ١ لمي ٥٢٨

منجمهرة أحاديث من كثيرأ حديثا ذلك إلى جريج ابن صم ومحي 
منالق عبد بن وجابر نافع، عن أحده عمر بن اش عبد منهم؛ الصحابة، 

هريرة'أبي، أصحاب عن الزهري طريق من هريرة وأبو الزبير، أبي، طريق، 
•التئه دواوين ياستقراء يتضمح كما دللش وعر 

شيوحه:بعضن قى حديثه درحة 

عطاء:عن حديثه 

محال،:الزمرق؟ إلى ترتحل لم لك ما لكورئ: )قيئ الرزاق: عبد ال، ق. 
جريجابن وئانا الزهري، مغنؤ كمانا قد ولكن دراهم، عندي نكى لم 

ءءلاأ(ره.

الققان،سعيد بن يحيى معت، )سحلاد: بن محمد بكر أبو هال، و- 
يمطعشيء فيها أحاديئ، ليمان سأبي بن المالكا عبد عند كان يقول(؛ 

ءطاء(رى•حديث في جريج ابى وقدم محيقهلغه. ويوصل محتوصله 
بنيمط عن؛ وئئز، معين بن، يحيك، )سمعت الدوري؛ همامئ قال و- 

عن،جريج ابن فقال؛ عطاء؟ م، جريج ابن أو أست، عطاء عن تغد 
ءطاءأَئبت،(سم.

فيكاف )ما يقول؛ المديني، بن علي سممت، الرازتم،؛ حاتم أبو محال و- 
جريج(ر؛ا•ابنِ من، بعطاء أعلم أحد الأرصي، 

٠٦٥٧- آ/ا"ه\' والتاريخ المعرفة في وبنحوه ، ٧٦ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
.٤٠٦/١٠بغداد تاريخ ، ٤٩٤٩رقم اه: عبد برواية أحمل علل )٢( 
,UOU/oوالتعديل الجرح ، ٣٧٢/٢الدوري تاريخ )٣( 
,TqV/oوالتعديل الجرح )٤( 



٥٢٩ؤ برنج ابذ - ١

فيالناس رأئتت يقول: أبي، مت سأحمد: بن اش عبد وقال —
أبيبن حمب خالمه ولقد ال؛ قجريج• وابن دينار، بى عئرو عطاء 
قالما القول فكان عمناء، حديث أو عهناء، قول من شيء في ثابت 

جر.جآص■ابن 
سعطاء في أنبث أحث )ليس قال؛ أحمل، أامعتا داود: أبو وقال 

■٢٢١"؛^^(ابن نم دينار، ن بض 
سعطاء في أثبث أحدأ رأينا رما قال: أحمد عن المتئوني، رواية وفي 

وابنعمرو 

له:وقيل — حنبل بن أحمد — اه عبد أبا رممعت زياد: بن المصل وقال 
يقدمفمن له؛ قتل جريج• وابن عمرو، قال؛ عطاء؟ في الناس أنبث من 

دينار(ل؛ا•بن عمرو قال؛ منهما؟ 

ناغ:عن حديثه 
رلميقول: القئان، معيد بن يحيى معت سالمديني: بن علي ال ق- 
فيمالك من أنبث وهو كب، فتما جريج ابن من نافع في أثبت أحد يكن 

/(<،)٠•ذافع(ر في ماللثإ بدون عندي جريج ابن يكن رلم مرة؛ وقال نافع(• 

^١٢٣، ٤٩٠٠، ٣٢٧٢رقم العلل: )١( 
٠٢١٤رقم لأحمد: داود أبي محوالامحت، )٢( 
.١٦٧رنم البرني: موالان )٣( 
تقدم...رض توله: دون  ٢٠٢ص اكّثقي، زرعة أبي شخ في ومو آ/اآ، والتاريخ المعرنة رأ( 

وموانتهى. الصحابة(. صغار عن )روى نقال: بالحاشية جريح بابن المحقق مزق وقد إلخ(. 
محلآ.

التاريخمنه: الأولى الجملة البخاري وأحرج ، ٤٠٥م١٠بغا.اد تاريخ ، ٣٥٧/٥والتعاJيل الميثرح )٥( 
.vMyالأوّعد التاريخ  unloالكسر 



الهجرياوثاتي الخون مي الفقهاء اسوتؤن م  ٥٣ ٠

قال:ناغ؟ أصحاب أثبت من سعيد: بن يحيى )سألث المدض: ابن وقال 
نافع(را؛.في مالك من أب جريج وابن أنس، بن ومالك اف، وعبيد أيوب،، 

ناذعر٢ا.أصحاب، من الثانيهء »الهلقة في والنسائ _ JuJlبن علئ غده و- 

دبنار؛بن عمرد عن حدبثه 

بنعمرو في محنة بن سقياف القطان؛ لحى رقلغ المديني؛ بن علي ال م- 
)فداكرتعلي؛ قال أست،(• جريج ابن لا، فقال: جريج؟ ابنِ من أب، دينار 

علىعلتتنا لقد فيقول: بي يمؤ كان فقال: عمرو، في جريج ابن أمر نياذ م
٠.ءبلي(ُ ينخ كان قد فظ، شي؛ عن ماله أره ولم قال؛ عمرو. ومائة 
عطاء،تة: م عباس ابن أصحاب ركان المديني: بن علي ال ن- 

فكانوعكرمة. زيد، بن وجابر جبير، بن وسعيد ومجاهد، وطاووس، 
بعمروالناس وأعلم كلهم، ولقنه—م دينار، بى عمرو بهؤلاء الناس أعلم 

جر؛جاأ؛ا•وابن عيينة، بن مقتاف وهؤلاء؛ 
دينار:غمروبن فى الناس رأسن، يقول: أحمد، محّمعنخ أبوداود: ال ق- 

جريجآرْ؛•ابن نم عيينة، ابن 
وابنجريج، ابن دينار؛ بن عمرو عن الرواة )أرمغ الدارقطى؛ ال ق- 

ا.زيد(ر بن وحماد وشعبه، عنينة، 

الكمالتهذيب  ٠ii٠٦\إبغداد تاريخ )١( 
.٥٧ص اتئ للنالطبقات ، ٦٦٧آ/ءاا•، الض.ذى طل شرح )٢( 
يداي-اريخ ، ١٠٠- ص\ والتاريخ اوعر0 )٣( 
.٧١٤.  ٧١٣/١والتاريخ ، ٤٧ص الدبمي، ابن علل )٤( 
.٢٢٠رنم لأحمد؛ داود أبي موالان )٥( 
AAoIrالترمذي علل شرح )٦( 



٥٢١إبرتم ابذ - ٩

مليكة؛أبي ابن عن حديثه 
أحاديثيقول؛ المقال سعيد بى يحيى معت )ٌعلى: بن غمرو قال 

ويقول؛بها يحدش وجعل صحاح• كلها ملئكة أض ابن عن جريج ابن 
عنمنها: واحد محي فقال مليكة، أبي ابن حدسي قال: جريج، ابن حدثنا 

صحاح(راا.كلها قال: حدثني، قل: فقيتأ.' مليكة، أبي ابن 
أثياحه:بعض من سماعه فى القول 

الزهري؛من سماعه 
إبراهيم،بن تعد ومعه الزهري، عند )كنت عيينة: بن سفيان قال  ٠٠
فيكلمني عدأ مإن فقال: كتابا، عليه يعرض أن يريد جريج ابى فجاءه 

ا.ذعم(ر قال: ءناائ،؟ أقاحيُث، قال: ابنه. 

أس،ين قريش عن أصحابنا، بعص أ-تحرذي الرازي؛ رزعة أبو قال 
الزهريأعهلاني إنما يئا، نالزهري من سمعت، رما قال: جريج ابن عن 

لي(ل'آا.وأجازه فكتبته، جزءا، 
ابى)كان يقول؛ القطان، معيد بن يحيى سمعت، على: بن عمرو وقال 

حديثإ:في به قجهد>ت، قال: نيئا، الزهري من شمع أنه يصحح لا جريج 
أنهيضحح فلم لهم((، قاشهم س، اش رسول مع عزوا اليهود من ناما ر)أل 

٢■اازهري(ر من سمع 

.٢٤١ص والتعديل، الجرح تقدمة )١( 
الدمشقي،زرعة أبي تاريخ ، ٦٨١/١والتاريخ المعرفة ، ٤٦٦٨رقم اش؛ عيد برواية أحمد علل )٢( 

متقاربة.وألفاظهم ••ه، رقم الفاصل: المجدث ا/ا-آا، القضاة أحبار ، ٥٣٤ِ  ٥٣٣ص
.٣٥٨ِ واسله/بهم الجرح )٣( 
.٢٤٥ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 



٥٣٢  m الهجريالثاني القرن في الفقهاء المحدثؤن
-ب'

شيئا،شهاب ابن من يمع لم جريج )ابن المديني؛ بن علي وقال 
قدبالى حبيب: بن محميان لي قال يحيى: وقال قال: عاليه. له عرض إنما 

قرأده(رأو سمعته أدرى ما فقال: عنه. فسألته فأتيته، وكن.ا. كن.ا منه سمع 

جريج؟ابى ممن؛ بن ليحتى )قلق الذارمي؛ معيد بن عثمان وقال 
ا'الرهري(ر في بشي؛ ليس قال؛ 

محتجفهو ومحسسمعت، حن.ثنى قال: إذا حريج روابن الدخلي؛ تال  ٠٠
الزهرى(ر'أااأصحاب من الأولى الهلبقة في داخل بحديثه، 

منوغيرهما الصحيحين في الزهري عن جريج ابن حديث قلث؛ 
التصريحفيها الزهري، عن له الأحايين، عشرات، وفيها الئنة، محنم، 

علىإلا تقدم، ما يناقض وهدا وحدثتا(، )أحبرنا، فيقول: بالتحديث،، 
الأحاديث،.تلث، كل فيه له وأحازة إياه الزهري ناوله الذي الجزء بأن القول 
إمحللاقفي المتقدمين من حماعة من،م، على جار رحدثنا(، فيها؛ وقوله 

بالإحازة.المقرونة المناولة على )حدثنا( 

)محممعتإ،فيقول: بال__ماع، التصريح الأحاديث، تللئج بعض في بل 
ذللثؤ:ومن وسألته(، 

شهابابن تبعا رأنهما جريج؛ وابن مغمر عن الرزاق، همد وى ر- 
أفهريرة؛ أبي عن الميب بن سعيد وعن عاتشة، عن عروة عن يحدث 
اش(ر؛ا.توئاه حتى رمضان من الأواخر العشر يعتكف، كان ه اش رمول 

والتاريخالمعرفة )١( 
.Tow/oوالتعديل الجرح ، ١٣ت الدارمي؛ تاريخ )٢( 
اكهدسإأ/>آم.تهذدبإ)٣( 
.٧٦٨٢حدين، الرزاق: صد مصنف، )٤( 



٥٣٣ؤ ا'ينبزيم ١- 

ينمىكم إلى ونئل: الزهري )سمعت قال: معمر عن الرزاق، عبد روى -
خيبر(.إلى المدينة ومن البصرة، إلى المدينة من ■عمر نمى قال؛ الزاني؟ 

يحدثشهاب ابن رممعت قال: جريج ابن عن الرزاق، عبد وروى 
الحديث(رأ،.بهيا 

وسألته:شهاب ابن رأحترني قال؛ جريج ابن عن الرزاق، عبد وى ر- 
قال:ترنه؟ وهل مجان؟ إو تعتد كيف وجع، في ئلأثا امرأته طش رجل عن 

بحدورثها ؤإنه وترية، تعتد، أنها الرحمن د عبامرأة في عثمال قضى 
وجعه(رم.ءلاوله الرحمن عبد ؤإن عدتها، انقضاء 

أخبرني،حدثنا، رحدئني، فيها: جريج ابن يقول القي والأحاديث 
ا.جدأر كثيرة شهاب( ابن أحبرنا 

عروة:بن هشام من ّماعه 

ابنرحاء قال: القفان معيد بن يحيى عن الديني، بن علي روى 
فقال:عنك؟ أرويه حديثلث،، هدا فقال: بكتاب، عروة بن هشام إلى جريج 

أمرأ؟إ(ر؛؛.أعجن، أيهما أدري لا نفي: في فقلت يحيى: قال نعم، 

.١٣٣٢٢، ١٣٣٢١حديث الرزاق: محي مف )١( 

.١٢١٩٣حديث الرزاق: ب مف )٢( 

،٧٦٦، ٧٤٨، ٦٦٨، ٤١٨، ٤١٢الرزاق،: ب ني.صممه التاليت الأحاديث .ثلأ. . انظر )٣( 
٤٦١٥، ٤٤٧٢، ٤٤٦٩، ٤٢٦٧، ٤١٦٧، ٤٠٧٩، ٣٩٥٨، ٣٤٦٤، ٣٤٠٠، ٢٠١٨، ٢٤٩٦، ٢.٤٥، ١٥٨٩،

١٢٤٤٦، ١٢٠٦١، ١٢٠٢٢، ١١٠٧١، ١٠٠٤٠، ٧٨٨٤، ٧٧٤٧، ٧٣٩٧، ٦٣٠٦، ٥٤١٤، ٥٠٩٠، ٤٨٦٤، ٤٧٢٣،

وضرعا.، ١٣٣٣٦، ١٣٣١٠

آحرءرّيذ، من وبنحوْ أآ'ْ، - ا/ا•؛؛ الترمذي علل ثرح ، ٧٥٣/٠بالئنن اJل٠م، الترمذي ملل )٤( 
الواندي'زيمح، من معد وابن ، ٤٨٤رنم الفاصل: المحدث والتاريخ الخرئز في: 

.Wfo



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء ال4حدامن م  ٥٣٤

ابنهشام أحاز وقد )الإعلام(، نمى: التحمل قرق من الملريقه وهذه 
حائزة.الصحيفة هذه من فالرواية بالرواية، جريج 

الروايةجواز إلى والأصوليين والفقهاء المحييين من كثين ذهب، وقد 
الروايهيح الشمنع ؤإو به الرواية أجازوا بل إجازة، غير من بالإعلأم 

أو:عني(( ئزوها لا ولكن روايتي وهذه للراوي: الشيح قال فلو بذلك، 
ءنهر١ا.روايتها ذللت، مع له حاز لاك(ء، أجيزها لا ١١

عنه،الكتاب ذلك يروى أن جريج ابن أجاز ند هش—اما فإل وهنا 
ريب.بلا حائزة فروايته 

عنالصحيفة تلك روى قد جريج ابن أن ئفيد ة الحادثُن.ْ قلته: 
صجعولا ذلك، بعد إليه يجالس لم أنه تعني ولا ررالإعلامءء، بطريقة هشام 

بالتحديث،هشام عن جريج لابن كثيرة أحاديث، جاءيتط فقد البتة، منه 
الصحيحين.في عنه وحديثه والماع، 

عنعروة، بن ام هشحدثني قال،؛ جريج ابن عن انرزامحا، عبئ روى 
الواحد،الإناء من يغتسلان كانا ؤإياها ه اه رمول، ررأل عائشة عن عروة، 

جنه_،({أآا.وهما منه، يعرف، كلاهما 

مجاهد:من سماعي 

ابنعن المارك، ابن عن آدم، بن يحيى حدثنا المديني؛ بن علي ثال، 
ايومف:ه شاأك< يقرأ: )شمعه مجاهد: عن جريج، 

الحديثأصول ، ١٢١ص الس،، الباعث، ، ١٧٦-  ١٧٠ص الملاح، لابن الحديث يلوم )١( 
.٢٤٢-  ٢٤١ص الخف،، عجاج محمد للدكتور 

ه"ايآ،، ٤١٤٩، ١٢٠١؛بم-ا، ، ٩٩٩، ٩٥٧، ٦٠٢الأحاديثح: وانظر حديث، ارزاق،؛ مد ُممح )٢( 
١٢٢٦٨•٤٣، ١١٧٦•، ١١٧٣٤، ٩٩٣٢، ٩٦٤٧، ٧٨٤؛،، ٦٩٥• وغيرها.، ١٢،

سوالتاريخ )٣( 



٥٣٥إبربم ا'ين - ١

يقرأ:مجاهدأ مصك )مقال: جريج، ابن حيننا ة: عتتنابن وقال 
١[.الطلاق: ]ه 

مجاهدأ((وسمعت قال: شيء في جريج ابن سم*رت ما عيينة؛ ابن وقال 
إلأفىضا(ص.

٠.القراءاتر في حرفين منه سمع مجاهد، من جريج ابن سمعه ما هذا 

طاووسي:من سماعه 

يسمع)لم يقول؛ القطان سعيد بن يحيى سممعت، علي؛ بن عمرو قال 
فيهاقال: يزان، أصاب، مخرم في حديثا إلا طاووسرم، من جريج ابن 

طعام(ر؛*.من قبضامحت، 
بنطاووس روعن عنهم؛ جريج ابن روى من ذكر في المزي وقال 

مسألة(.كيسان 

رممعتاقال: جريج، ابن أحبرنا قال: الرزاق، عبد أحرجه الأثر قلت،: 
فقال:ذرارتا؟ فقتلث مخرم وأنا احتككث إني فقال: رجل، وماله طاووسا 
ا.بقثفارت،(ر ئضدق 

القرطبيعند الأية وفير ، ١٤رنم  ١٤٧١حديث مطم، صحيح وانظر: والتاريخ المعرنة )١( 
وغثريا•كشر وابن 

الجرحتقدمن ، ٦٣٧، ٦٣٦، ٤٠٥م رقالجيد: ابن ّوالانح ب/أيم، الدوري تأريخ انفلر: )٢( 
'\/"iبغداد تاريخ ا/آمه، للدارهطني والمخلف، ١^^، ، ٢٤٥والتعديل 

ومن)م: الحاسة: ني المحقق وقال طاووس(، رابن : ٢٤٥ص والتعديل، الجرح تقدمة في )٣( 
.الكثير الثيء طاووس بن اف عبد من سع لأته الصواب هو وهدا نالت،: انتهى. طاووس(• 

المصرية.الكتب، دار في المحفوظة والتعلويل الجرح نخة >ي و)م( 
آ/آيأ.ال-ورى تاريخ وانظر: ، ٢٤٦-  ٢٤٥ص والتعديل، الجرح تقدمة )٤( 
•الصغير الأحمر النمل هي والدرامحتط . ٨٤٣٠حدث الصنم،: )٥( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء او4صذون م  ٥٣٦

طاووس:بن اش عبد س سماعه 
عنهوحديثه ، الطيب١١٢الكثير طاووس بن اش عبد من جريج ابن سمع 

والساويأداود وأبي لم معند 

ا:جريج١٢ابن أصحاب 
أصحابرأيت )قد الرازي: المعلى لي قال معين؛ بن يحيى ال ق- 

قالمحمد(. بن حجاج من أثسث فيهم رأيت ما بالبصرة، جريج ابن 
أيتتهمكان قال، كما هو إذا ذلك، تيئنت فلما منه، أتعجن، )وكنت، يحيى: 

جريج(ص•امح، مح،
ابنمحن، عرض عليه )ابن معين: بن يحيى قال الدوري: تماس ال م- 
فقلت،:له. فأؤئلحها رواد، أبي بن العزيز تمد بن المجيد تمد على جريج 

قال:هكن.ا، رواد أبي بن العزيز عبد ين المجيد عبد أن أظن كنت ما ليحيى؛ 
للحديث(ر؛؛'نفسه يبدل يكن لم ولكنه جريج، ابن بحديث الناس أعلم كان 

الرزاقعبد كان حنبل: بن لأحمد )قلت، الآمثس_ةي: رزعة أبو ال ق- 
عيدجريج: ابن في أثبت، فمن له: قيل نعم- قال؛ معمر؟ حدبنا يحفظ 
ارزاق(رًا..مد قال: الثزاي؟ بم بن سد أر ارزاق 

،١٥٩٢، ١٥٢•، ١٢٤٤، ٩٨٩، ٩٨٠، ٣٢٨الرزاق،: صد سحق فى التالتت الأحاديث، - .فلا - اطر )١( 
٢٨٨،١، ٧٩٩•، ٦٩٤٩، ٦٩١٣، ٦٩٠٦، ٦٨٩٥، ٦٨٦٢، ٦١٩١، ٠٥٠٧، ٤٢٥٥، ٤١٩٢، ٣٤٤٦، ٢٦٤٢•

١١٨٣٨، ١١٧٦٦، ١١٦٠•، ١١٤٠١، ١١٣٣٧، ١١٢١٦، ١١١٧٧، ١٠٩٦١، ١٠٨٢٨، ١٠٧٥٧، ١٠٥٦٣، ١٠٣١٥،

وغيرمحا، ١٣٠٩٧، ١٣٠٠٥، ١٢٨٥٤، ١٢٧٦٤، ١١٩٤٩، ١١٩١٣

.٦٨٤- ٦٨٢٨اكرذي ض شرح اطر: )٢( 
AMhالترمذي يلل شرح ْ/ْْ؛، الكال تهذب )٣( 
.TV-/yالدوري تاريخ )٤( 
.٤٥٧ص الدمنقي، زرعت أبي تاريخ رْ( 



w٥٢٧غربج ابذ - ٩

بن)هشام يقول: معين، بن يحيى ممت، مالدووي؛ عاص قال -
ابنوا5ئب أقرأ وكان جريج، ابن حديث في الرزاق عبد من أثبت يوئف 
•الرزاق(را؛ همد من جريج 

ؤإتقانه:حفظه 

شهاب،ابى الحجاز: رمحدئو قال: عيينة ابن عن الرزاق، عبد وى ر- 
وجهه(رى•على بالحديث، يجيئون جريج، وابن سعيد، بن ويحيى 

يحدثالم الحديث،، صحيح قبمتا جريج رابن حنبل: بن أحمد ال ق— 
إلأأتقنه(سم.بشيء 
أصح،كتاب من يحدث، الذي جريج ابن ركان حنبل: بن أحمد قال و— 
شىء(ر؛؛.حففلآ حديث، إذا حفظه بعفى في وكان 

لمه:ند 

يدلسوكان العلماء، من واحد غير بالتيليس جريج ابى وؤتش، 
ولوالسماع على كلها عطاء عن وروايائه وأ-تحرمتج(، وعن، رقال، بلففل: 
قليلوتدليثه نفه. جريج ابن بدللث، صزح كما ورقال(؛ )عن(، بلفظ: 

منالثانية ة ))المرتبفي العلأئ ه صنفذا ولروى، ما م_إ جنفي 
٠المدلمن(( 

حدثناعزعرة، بن إبراهيم حدثنا حشة: أبي بن بكر أبو قال ** 

.٢٧١ت <</\V والتعديل الجرح )١( 
.٤٣ص والتعديل، الجرح تقدمة )٢( 
ه/لإهم.والتعديل الجرح )٣( 
تصحيف.وهو )شيء(، بدل رشتي( وفيه؛ *ا/ه*ة، بغداد تاريخ )٤( 



٥٢٨  M الهعوىالثاني المرن فى الفتها، المسذون

فأناعطاء(( ررقال قلق: )إذا قال: جريج ابنِ عن القطان، عيد حمبن يحيى 
ا.سمعته(ر اقن: لم ؤإن منه، سمعته 

فإنما»قلتا((، لكم؛ قلق رإذا قال؛ جريج ابن عن الرزاق، عبد وروى 
أءنىءطاأ(ص.

))قالجريج: ابن يقول شيء ركد قال؛ حنبل بن أحمد عن وزوي 
ءطاء(ر"آ؛.من يشقنه لم فانه عهلاء((، ))عن أو عطاء{(، 

ابنقول تقديم والصواب نقلر، أحمد الإمام عن النقل هذا قي قلق؛ 
قالكما عهناء في اس النوهوأثسث، ريس،، بلا فيه مصدق فهو جربج، 

لايحصى،ما منه وشمع منة، عشرة ثماني ءهلاء لارم وقد وغيره، أحمل 
قوله.صحة علم حديثه تبر ومن 

يعني— جعفر أبو رميم قال: الرزاق، عبد حدثنا عتلان: بن محمود قال 
عاليهفعزمحوا قال: جريج، ابن حديث عالئ اعرصوا فقال: مكة، - الخليفة 
يعني:فيها؛ الذي الحشو هذا لولا ئها أحتما فقال: جريج، ابن حديثا 
وخدئث(ّ.ننمي، 

ابنركان القطان: عيد مبن يحيى لنا قال الواحد: د عببن جعفر قال 
))أحبرني((أو ))أحبرنا(( قال: ؤإذا ^؛، فهو ))حدثني(( قال: إذا صدوقا، جريج 

ا.يةرأْة(ر ولم ينقعه لم يعني: الريح؛ يبه فهو راقال® قال: ؤإذا قراءة، فهو 
.٦/"٦٣التهدب تهذيب ••)، A/Xوالتجريح التعديل )١( 
آ/ا"آ.والتاريخ المعرفة )٢( 
.٦٤١ت  ٢٧٨الدم بحر V/••)•، الترمدي علل شرح )٣( 
بغدادتاريخ )٤( 
ا/آاه.الترمذي عالل شرح ها/اهم، الكمال تهذب ، ٤٩٢رنم الفاصل: الحدث )٥( 



٥٢٩% جرتم ٩-ابق 

جريج:ابن قال )إذا يقول: حنبل، بن أحمد محمعت داود: أبو قال  ٠٠
صحح(له•فهو شي،؛؛ كد في، »أحبرني،« 
)رقالجريج: ابن قال رإذا اش: د عبأبو لي قال الأئزم: بكر أبو وقال 
راأ->؛ثرني((ال: قفإذا ر، يمناكيجاء و»أ-حمررئ،((؛ فلأن(( وقال فلأن، 

به(اأآا.هحنئلث، ور)ممعت،(( 

جريج:ابن قال )إذا حنبل: بن أحمد عن النتمونئ، المحن أبو وقال 
فىليس بشيء جاء الق((؛ لامأو ررسمعق(( قال: ؤإذا فاحدز0، ررقال((؛ 

النفستشيأ(ره.

المصري،صالح بن أحمد معق مالدارمئ: معيد بن عثمان ال ق- 
•به(ل؛* ينبأ فلا يغر لم ؤإذا جيد، فهو الممر أحبر إذا جريج، )ابد يقول؛ 
جريج؟ابن، ندليس عن الدازممي )نيل الحاكم: الله عيد أبو ال ق- 
منمأمعه فيما إلا يدلس لا التدليس، وجس فإنه تدليه، يتجثب فقال: 

وغيرهما(ُْ/عبيدة، بن وموسى يحيى، أبى بن إبراهيم مثل مجروح، 
ودلسالصعفاء عن حذث )ربما آحر؛ موصع في الدارممتي ال وق

يحيك،،أبي، بن، bبراهيم برة، مأ'بي، بن، بكر ي، أبمثل ماءهم، أم
وغيرهما(رأا.

.٢٢■رم لأحمد: داود أض مزالان )١( 
بغداد)٢( 

.٣٢٩. ٦^٦٢ النلأء اعلأم سر , XihlShالكمال تهذيب )٣( 
•ا/ْ«إ.بنداي تاريخ )٤( 
.٢٦٠رنم للدارنطنيء الحاكم موالان )٠( 
اوؤتلضواوختلفا/أمْؤ)٦( 



الهجريالثاني المرن مي النتهاء 0  ٥٤٠

نحمىولا أحاديث، في يدلس جريج )وابن الحليلي؛ بملي أبو ال ئ- 
ذلكعنىالمحفاظ(ص.

رييلصأيضا: وقال يدلس(. لكنه ثبمأ، جريج ابن ركان الدهبي: قال  ٠٠
ذلس(رآا.ربما ركان آخر: موضع في وقال و»قال(((. »عن« بلفظة: 

والحاظ.العجمي، ابن وسط العلأتي، ))المدلسينء: في له وترحم 

أكثزرمن وهم: الميلين®، من الثالئة والمرتبة في الحافظ ذكر0 وقد 
فيهصرحوا ا بمإلا م أحاديثهمن الأئمة يحتج م فلالتدليس، من 

بالئماع(رم.
رمنوأصحابها: ة®، الثاني))المرتبة في فيكرم الحاففل وأما 

بالسماع؛يهترح لم ؤإن الصحيح، في له وحرجوا تدليسه، الأئمة احتمل 
إلايدلس لا لأنه أو روى، ما جئب، في تدليسه لقلة أو لإمامته، إما وذللث،: 

ثقة(ر؛'.عن 

جريجلأبن حثج فقد العلائئ، عمن - أعلم والق - الأرجح ملت: 
فيتدليسه وقلة لإمامته، وذللث، بالسماع، يصؤح لم ؤإل الصحج صاحتا 
بالضنةروى ا فمذللث،. له تبرهن حديثه تقرأ اس ومن روى، ما جنب 

فيقول:بالتحديحج، الصريح فيه جاء بما مياسا قليت و)لأحبرمت،®؛ ووئالء 
ذللثج.ونحو أسمع® وأنا ئثل سألت، أحيرنا، أحبرني، حدثنا، حدنني، ١١

الإرشاد)١( 
.٢١٢ص الإسلام، ، TT-U/Tالملأء أعلام مر \أ'ص الحناظ تذكرة )٢( 
.١٢"ص الضويس، أهل تعريف ، ١٣٠ص التحصيل، جاعع )٣( 
.١٣'ص التحصيل، جاعع )٤( 



٥٤١إ جرنج ابذ - ٩

لمعمن يكون غالبه عن«، وءحدئت عن(( ))أخبرت قيه: يقول، ما وأكثر 
التابعينوبعض وأنس، ممعود وابن عمر مثل الصحابة كبعض يلمه؛ 
الفن.أهل على عنهم إرساله يخفى لا وهولاع المئسم،. كابن 

إرساله:

بنالئقلب من جريج ابن مع ي)لم المديني: بن على ال ق- 
عنه(راا.يحيى أبي ابن من أحاديثه يأخذ كان حظب، بن اه عبد 

يلترولم قال؛ م ثعاس، ابن أصء>؛اب - أيضا - المديني ابن وذكر 
محرارآربن سمد ولا عكرمة، ولا زيد، بن جابر منهم - جريج ابن عني ي- 

كانالتي الأحاديث هذْ )وبعص أبي: قال أحمد: بن اه •مئ، ال ق— 
أينمن يالي لا جريج ابن كان موضوعه. أحاديث، جريج ابى يرسلها 

فلأن(ل"آا.عن وحل.ست، أخرت، قوله: يعنى ياخده؛ 

الرئادأبي من جريج ابى مع ن )لم أبيه؛ عن حاتم، أبي، ابن ال ق- 
بتحتى(ها•أبي بن إبراهيم من أَحدْ جريج ابن يكون أن يشه سيئا، 

سفيانأبي من تجع جريج: ابن عن يان أبي رممعتا أيضا: وقال 
فيان:مأبي، دبين بينه موضع في رأيت أراه، ا مقال: نافر؟ بن ظلحة 

له(رْ؛.شحا خالد، أبا 

.٢٨•ص التحصل، جامع )١( 
.٢٨•ص التحصل، جامع )٢( 
الطلءرنم.اا-"اّ)"آ(
٠٢٨•ص التحصل، جامع ، ١٣٣، ١٣١ص اJر١مل، )٤( 
٠٢٨•ص التحصل، جامع ، ١٣٤- ص المراسل، )ه( 



٠  ٥٤٢ _J_الهجريالثاني اكرن مي الفقهاء ؛

.شيئأ( شعيب بن غمرو من جريج ابن يسمع )لم البخاري؛ ال ق— 
عنحدسى يقول: أنس، أبي بن عئران من مع يرلم أيضا: وقال 

عمران(را؛.

الحدبثا:علوم في وأهواله ٢أرائه من 
ومعمر،جريج، وابن لئر، ومايسفيال، ركان الرزاؤا؛ همد ال ق— 

بأمأ(رآا.العالم على بالقراءة يزوق لا ومنموو: وأيوب،، والزهري، 
أقرأرباح: أبي بن نملاء رقلت قال: جريج ابن عن الرزاق، عبد وروى 

ءءلاآ«(رى.)رحيقا محل: قال: أقولت؟ محكيف _،، 

أنولععن يتحدط، وهو الثرمدي((، علل رح ث ١١في رجب ابن قال 
به،■حديث، إذا الحديث، عزنحى مى يقول فيما الثانية: ألة رالمالتحمل: 

)١حدثنا((،العالم: على عرض من يقول أن في الؤحهته وهو الأول: القول 
وابنوماللتج، والثوري، ومنصور، والزهري، الحسن، عن مروي وهو 

حنتفة(ر؛ا•وأبي جريج، 
المحديثه؟على الحديث، قراءة عن جريج ابى رمالق الوامحدي: ال ق— 
يأحدهاالصحيفة في الناش احثلف، إنما هدا؟! عن نال ومئلالئ، فقال: 

سواء(أْا.فهو قرأها إذا قاما تقرأها، ولم فيها، بما أحدمثؤ ويقول: 

.٢٨•ص التحصيل، حاعع )١( 
.٤٥٦.وام ٤٦١رم الفاصل: المحديث، )٢( 
.٤٦٥رنم الفاصل: الحديث، ه/اهي، بالتنن ايلحق الترمذي يلل )٣( 
ا/هاه.الترمدي يلل شرح )٤( 
,٤٩٦اه معد ابن 9ؤق\ت )٥( 



■ائ0إخدنء ابذ - '

قال؛الثحزوح، الحارث بن اه عيد حيننا المناور: بن إبراهيم ال ق— 
أحاديثه،من بأحاديث إليه فكتب تثزة، أبي ابن إلى جريج ابى )كثب 
عاليها(ص.وخم 

قولوفيه الواقدي، طريق من معد ابى منه بأطول الخبر هدا وأحرج 
قرأهاما إليه، ودفعتها حديث، ألفث له )فكتبت تتزة: أبى بن بكر أبى 

بها.يحدث جريج ابن وكان عليه('،؟*، قرأتها ولا علئ 
زموْمبرة أبي وابن رالمكاثبة(، قى: نالتحمل من التلريقه هد0 قلت: 
الستة.الكتب من واحد في واحد حديث عنه جريج لابن وليس بالوصع، 

الققيه:جريج ابى 

أهلفقهاء في ائي النذكرْ المشاهير، الكبار الفقهاء أحد جريج ابن 
الفقهاء((.)رطبقالتج في الشيرازي له وترجم مكة، 
عطاءبعد مكة مفتي جريج ابن ركان المكي: محمد بن يوسف، ال ق— 
نجيح(أم•أبي وابن 

ألرواعلم واللغارتv((: الأسماء ))تهد.ي_، من ترجمته في الئووي قال و— 
أولفي تبق كما الفقه، لة لّفي وأئمتنا يوحنا ثأح،و جريج ابى 

ابنعن الزئجي، حالي بن لم مئعن الفقه أحذ الشافعي فان الكتاب، 
■ماس(ر؛ا•ابن عن عطاء، عن جريج، 

.ayo/yوالتاريخ المعرفة )١( 
سترةأبي ابن ترجمة في المزي وذكره ، ٤٥٩صل للمدمين، المتمم المم — معد ابن طيمات )٢( 

ّآمآ/أ'مالكمال مزتهديب 
'ا/هآآ.والتاريخ المعرفة )٣( 
٠٢٩٨-  Y،\U/Yواللغات الأسماء تهذيب )٤( 



الهجريالثاني الترن مي الفقهاء المحدرمن م  ٥٤٤

ومجاهد،عطاء، الصحابة: بعد الحرم شيخ كان )وقد الذهبي؛ قال و— 
فدونجريج، ابل بالإمامة ممرد ثم جريج، وابن معد، بن ننس وحلفهما: 

ومممهالزئجي، ي حالبن الم مئتفقه وعاليه الناس، عنه وحمل العالم، 
ابنبعلم بميرأ افعي الثوكان افعي. الثالنه عبد أبو الإمام بالرنجي 

/(١)ا.عيينة(أ بن منيان وبعاإمِ بدقاتقه، عالما جريج، 

اسم:نشره 

العالم،ودون وعاه، ما لنشر وتصدى وتال، العلم في جريج ابن نح 
الأئمةأكابر ه إلييرحل اس، النأنظار مخثل وصار ال^كتب، وصن—ف، 

وحملواليمن، والبصرة بمكة وحدث، وكتبه، ه نفلهم فندل( والهللأي،، 
فلقدوالفقه، والأنار، والحديث،، ير، النفعته وأحيوا كثيرون، حلاتق عنه 
الدلاء.يكدنه لا بحرأ ظه كان 

لعطاء:)قلت، قال: المكي، عمرو بن ءلاإحة حدننا بهرام: بن حمزة قال  ٠٠
جريج(اأأا•ابن يعني: عاش؛ إل الفتى هذا قال: محمد؟ أبا يا بعدك لت نسأ من 

سمججللث، صاحب، ثرى من لعطاء: )قيل قال: طالحة عن رواية وفي 
جريج(رم•ابن إلى وأمار هذا، قال،؛ بعدك؟ 

جريج:ابن قال، السيل: محلي بن الفئحاك عاصم أبو قال 
با^ددا؛؛ممزدى النماء ومن منوي غيز يئدث، الديار حلت 

مةتوفي، التهذيب، رجال، من الفقيه المكي م—عد بن وتيس النبلاء أعلام ير حم)١( 
(٠١١٩.)-

.TiWlSAالكمال تهذيمؤ •ا/أآ'أ، بغداد تاريخ )٢( 
والمعدل0/آهوالجرح )٣( 
بغدادتاريخ )٤( 



٥٤٥و ٩-١تطغختم 

)رأيتيقول؛ الئبيل، عاصم أبا سمعت النميبي: سيار بن إسحاق قال 
الرحل،أحدهم تدعو جريج؛ وابن ومالكا عون وابن وثمة سقيال 
أصحابه(را؛.وييغ أكثر، أو أوأقل حديث بأربعمئة فيحييه 

معه)رأيت قال: القطان عيد حمبن يحيى عن حنبل، بن أحمد روى 
جريج(ص•ابن عن حزجا - الثوري شال عتي ي- 

أتىرلما قال: حالي، أبي بن محمد حدثنا القنافي: محمد بن علي قال 
قال:^،؟ LjLjأين له: فقال كلامه، مشمع فامتنهلمه حريح، ابى المبارك ابى 

ئبه(ر'آا.من وأمكنه قال: مثلكؤ. ئحرج ال حراممحلننث ما قال: بحراساف، 
يحيىأرى ركنت يقول؛ أحمل، مسممت، الئجش_تاتي: داود أبو قال 

مرارأ.منه قرأ قد نسخة. من نسخته فقال: أكتبه، من جريج ابن من تبع 
ين(ر؛ا.حميوم كل علينا فيقرأ رقيع، ش كتاب من ئنحه كنا وقال؛ 

الئلمي،!كالثوم بن نكر حدثنا العتشي: محمد بن الله عبيد قال  ٠٠
عنفحدث عليه، اش النفاحتثغ البصرة، جريج ابن علينا رقيم قال؛ 
عليينكرون ما ال: فقعليه، الناس فانكزة بحديث، البصري ز الح

لمالدى بالشيء الرجز عنه حدثني ربما سنة، عثرين عتناء لزمت، إ فيه؟ 
اليوم،ذلك، في حريج ابن عندرأ سقى إنما عائثةرْا: ابن قال منه. أسمعه 

.٦٧٣رنم الراوي: لأخلاق الجامع ، ٧٨٦رنم الفاصل: المحدث )١( 
الدابةظهر عر يوصع عينين، ذو حلد، أو غر ثمن وعاء والحرج: •ا/؛•؛. بغاJاد تاريخ )٢( 

ب.الأعتعة لوصع 
.٢٦٤ص والتعدل، الجرح تقدمن )٣( 
القطان.سعيد أبن هو ويحيى . ٥٤٠رقم لأحمد: داود ابي صرالأت )٤( 
بنتعائشة ولد من لأته ة، عاثثوبابن بالعيشي يعرف العيشي، محمد بن اش عبيد هو )٥( 

اثعبيد بن 



اسريالخام اممرن ض اصاء الععوس م  ٥٤٦

ينمونالحجاز وأهد عندو. يا ازكق فقال: عليه، الثني، يكثر كان 
عندرأ(اا؛.السب 

جريجابى فدم )لم—ا يقول: أبي، )سمعت أحمد: بن اش عبد قال 
قالث:إملاء. إلا نكتن، لا وقال: يشنثح، معاذ بن معاذ قام المهرة، 

بالبصرةمعاد شمع إنما أبي؛ قال إملاء• كسوا نعم، قال: إملاء؟ فكشس، 
ضناءآقاولأ(رى.

موته،قبل العراق إلى جريج بن الماللئح عبد قدم )قد الذهبي؛ قال 
ءنه(ر''أ؛.وأكثروا بالبصرة، وحديث، 

داثرأ،بلدأ )قدمث قال: جريج ابن عن الواقدي، عن سعد، ابن وروى 
اليمنار؛ا•بمي،؛ طم؛ عيبه لهم فنثرت، 

ادكتما:وتصنيفه اثعلم تدوينه 

فيموضوعية بصورة الكتب تصنيف في الرواد من جربج ابذ بمد 
القرنهذا محي بعده وجاء عاصره ومن ؤلريمته كانت، حيث الثاني، المرن 
منجماله يضمون نم واحد، بايث في المتناسة الأحادبثح يصغون )أنهم 

ويخالطونواحد، ف، ممثفي ويجعلونها بعض، إلى بعضها الأبواب 
المصنفات،حمالته وند التابعين(. وفتاوى الصحابة بأنوال الأحايين، 

تهاوس_،جعفر: بن محمد غندر ترجمة ني المزى وذكره ، ١٢٠٠رقم الراوي؛ لأخلاق، الجامع )١( 
الوع، ٣٤•-  ٣٣٩ص الحدثء >1ءلوم في الملاح ابن واختمره ، ٠١٢٠ت، هآ/خ الكمال، 

٢٥٤٤رنم الملل: )٢( 
النلأءسراعلأم )٣( 
الطع.فيه يكول ونحوه أذم من وياء والختتة: سعد ابن طقات، )٤( 



٥٤٧ؤ م ا-انذ 

وجمتوررتنن((، وررمحنف{( و)رحاهع{( )رمؤءلأ(< مثل؛ عناوين هده الأولى 
الصنيفرُمرحلة مل دونت التي والهتمحف الأجراء من مادتها 

نمى)كنا يقول: اكنان، يحيى سمعت حلاد؛ بن محمد بكر أبو قال 
المصيصيمحمد بن حء>ثاج كان وقد الأماتة(لا؛. كتب جريج ابن كب 

سحهاوكدا الناس، عنه ا ورواهكتبه، جريج ابن من مع ّالأعور 
كتبهوحفظت، المنصور، زمن ببغداد حوها ونالقطان، سعيد بن يحيى 

والأثار.والحديث، ير الخففي وهي وملت، 
ابىسمحت، قال؛ عنئنة، بن سفيان حدثنا عمر؛ أبى بن محمد قال  ٠٠
أحد(ل''أا.تدويني الحلم يزف رما يقول؛ جريج، 

ابنركان قال؛ الرزاق، عبد ا أحبرنالقهرائير٤؛؛ حماد بن محمد قال 
الكتاب(رْآ.ْثل بشيء العلم محي فما اكسإ، قال؛ شيء، عن نتل إذا جريج 

صنفمن رأول، ول؛ يقالرزاق، عبد معت، سأيضا؛ القهزانى وقال 
جريج(ص•ابن الكب 

لمحملوالمحدثون الحديث ، ١٦٦— جارهآ'ا الأول، المجلد لزكين: العربي التراث تاريخ )١( 
وانظر. ٣٠٢—  ٣٠١صن العمري أكرم للدكتور المشرقة الئنة تاريخ في بحوث ، ٢٤٤زمو أبو 
.٥٢-  ٥١صن الكتاب، هدا مقدمة فى كتبته ما 

ءا/؛.؛.بغل.اد تاريخ ، ٥٠٥١رقم اض: عبد برواية أحمد علل )٢( 
بغدادتاريخ أ/هأ، والتاريخ المعرفة )٣( 
حمدان(،بن رمحمد العالم،: ءتقييد في ورقع ثقة، حافظ محدث وهر التهدب، رجال من )٤( 

:٣٣٣صن الخلاصة في الخزرحي وصيهلها الهملة، بالطاء ورالهلهراني( ورحمدان( 
.O^U/Tالاعتدال ميزان في تصحفت وكذا سهو، وهو بالظاء، رالفلهراني( 

.٣٥١^رنم الفاصل الحدث في آخر طريق من وبنحره ، ١١٣—  ١١٢محن العالم، تقييد )٥( 
.١٨٤مجن تقدمته،  iToU/oوالتعديل الجرح )٦( 



الهعرىالثاني القرن مى الفقهاء الععويؤن لمي ٥٤٨

قال:الكتب؟ صنف من أزل ذس لأبى: )قلق أحمد: بن اش عبد قال 
عروبة(^؛•أبي وابن جريج، ابى 

محمدبن حجاج عند نثيدأ )رأيت أبي؛ قال أحمل؛ بن الله عبد قال  ٠٠
حريج(لآأا.لابن يعني ءالجامعء، كتاب منه مغ ن وهو 

محمدبن حجاج الإملاء في منه شمعه وقد القرآن((ر''آا، تفسر ١١له و— 
يكره٠مرة كما الأعور، 

يشرولم الداوودي عنه وتمله — النديم ابن قال ))الشنن((ر؛ا. كتاب له و— 
محبعاليه تحتوي ما مثل على ويحتوي نن، الشكتاب )له _: ذلك إلى 

ذلك(.وغير والزكاة، والصلاة والصيام الهلهارة مثل الشنن، 

الحج((رْا.ومناسك له و— 

_:الأئمة وثناء 

وطميداْرباح، أبي بن عطاء الجليل يخه شجريج ابن على أنني 
ووثقهالصنعاني، الرزاق، وعبد القهلان عيد مبن يحيى الكبيران، الإمان 
تدليه.إلا عليه أخذ وما الصحاح، أصحاب، به واحتج النقاد، الأئمة 

عنوغيره، الصئاح به المثنى عن عثاش، بين إسماعيل روى  ٠٠
وسيدجريج، ابن الحجاز أهل سباب )سيد قال؛ رباح أبي بن عطاء 

ظرخيخواد'\/ا•،.، ٢٣٨٣رم الملل: )١( 
.٣٦١•رقم الُللء )٢( 
.٤٣٧ص التلون، كثف،  iYoMSالمرين طقات )٣( 
.٣٤ص الطرئ، الرسالة ه>'ا، ص الفلون، كثف \ا\0ى اوفمِين طثات ، ٣١٦ص الفهرّت،، )٤( 
١١٨٣١ص الثلتون، كثف، )ه( 



٥٤٩ؤ ؟-ابذغدنء 

العراقأهل باب ث تد ومسموسى، بن اليمان تالشام أهل ثباب 
أزءلاْ(راا.بن حجاج 

ابى)كان الققان: معيد بن يحيى لنا قال الواحد: عبد بن جعفر ال ق— 
صدوقا(رأآا.جريج 

أنهغلمث جريج ابى رأيث إذا )كنث الصنعانى: الرزاق عبد ال ق— 
اه(رى.يخشى 

يقول:أنس، بن مالك ّؤمعتا المحراقي: داود بن ماعيل إمقال  ٠٠
لتل(أ؛؛•حاطب جريج ابى )كان 

)كانمالك: قال أحرى؛ مصادر وفي المصادر، بعض في جاء هكذا 
لل(رْا•صاجب جريح ابن 

شاسع.بون الكلمتين وبين 
جريجابن ركان يقول؛ وريع بن يزيد كان المنهال؛ بن محمد ال ق— 

عثاء(ص.صاحت 

نربعبن يزيد دمراد فمراده مالك، عن الأولى الكلمة صحت، إن ئلتج؛ 
فييحدث عمن يبالي لا وأنه المقاطع، رواية من أكثر ئد جريح ابن أن 

أعلم.واه وررحدنث{(، أحبرت(؛ قوله: 

بغداد، ٥٠٢٦رقم اش: عبد برواية أحمر علل )١( 
ءتدلسهء.فمرة أول مطولا مز وتد  ٠٤٩٢رنم الفاصل: المحدث )٢( 
وشمائلهء.اأمحسروه فقرة أول منه بأطول مر وقد بغداد تاريخ )٣( 
,٣٦٧٦البلاء أعلام مسر  iTlUAالكمال تهذيب .أ/أ.ة، بغداد ظريخ )٤( 
A/؟n.المشفلم ، tn/Yالصفوة صفة )٥( 
بغدادتاريخ )٦( 



الهجريالثاني القرن مي الفتها، اسوثون بي ■٥٥

•حدأ(را؛ الحدث كثين تقه، )وكان معد: ابن قال  ٠٠

جريجابن عن )ونئل معين؛ بن يحيى عن منصور، بن إسحاق وى ر- 
أستهو قال؛ مليمان؟ أبي بن المللك وعبد شئد بن قيهس من يقع اين 

ْنءما(رى.

جريجابى معين؛ بن ليحيى رقلت الدارمي؛ عيد مبن عثمان وقال 
كان(له.كلاهما فقال: نليمان؟ أبي بن اسلك عبد أو إليك أخت 

يقول؛معين، بن يحيى مس مريم؛ أبي بن تعد بن أحمد وقال 
الكثاب(أ؛لمن روى ما كد في ثقه جريج )ابد 

صحيحفبت جريج رابن حبل؛ بن أحمد قال طالب: أبو ال ق— 
الحديث(لْا.

جريجوابل لق ماليقول: أبي، معت، رسأحمد: بن اش عبد وقال 
منتثبتان(١٦؛.هما فقال: ثانيه وذكرهما حافظان. 

منجريج ابن ركان اه: عسي أبو قال المثموني: ن الحمأبو وقال 
الرالم(رماابأوعية 

أبيبن اّكا عبد ركان أبي: قال حنبل: بن أحمل، بن صالح وقال 

ه/لأأ.سعل ابن طبقات )١( 
.٣٥٧/٥واكديلالجرح )٢( 
ه/يهمآ.والتعديل الجرح )٣( 
بغدادتاريخ )٤( 
.Tovioوالتعديل الجرح )٥( 
٠٥١٤٠رقم افه: عبد برواية العلل )٦( 
بغدادتاريخ ، ١٤١رقم ١لميمونى• برواية العلل رماآ 



٥٥١ؤ جرنج ابى - ٩

جريجوابى أشياء، في جريج ابن يخالف أنه إلا الحماظ، من ليمان ن
مه(لا؛.ءتلنا أنبت 

وقة(ُآ؛.مكي جريج )ابن التجلي؛ الق همد بن أحمد ال، ق- 
الأئمة(.من نح، فقال: جريج، ابن عن أبوروعة رنئل حاتم؛ أبي ابن ال، ه- 
٠.الحديث(؛ صالح هو ممال: جريج، ابن عن أبي )مألمث، أيضا: فال و— 
مكتا(ُ؛ا.صدوقا كان جريج رابن جزاش؛ بن يوسف بن الرحمن همد ال ق- 

علماءمشاهير  ١١وفي ات((، ررالثقفي ان حبابن له ترجم  ٠٠
وصنفجمع ممن وقرانهم، مكة أهل فقهاء رمن فيه؛ فقال الأمصار({ 

وذاكر(رْا.وحفغل 

حافذل(رأ"؛.)ثقة بقوله: الد>ازمطني عليه أثنى و— 
عليهالثناء في والخلف الثالم، من العلم أهل )وأقوال الئووي؛ قال و— 
تخصر(رص.أن من أكثؤ مناقبه وذكر 

الحافئل،العلامة، )الإمام بقوله: ررالئنر(( في ترجمته ١^٥؛^ افتتح و_ 
بمكة(.الحلم دون من وأزل التصانيمج، صاحب الخرم، شيخ 

آ/؟آ"ه.التر٠اJي علل ثرح •ا/ا"*ة، بغداد تاريخ )١( 
•ا/ي*ة.بغداد تاريخ ، ٣١٠ص الثقايت،، تاريخ )٢( 
والخديله/هْم.الجرح )٣( 
.بغداد تاريخ )٤( 
.٢٣٠ص الأعمار، علماء مشامر )ه( 
\اص.J؛__، الوتكق )٦( 

.٢٧٨واللغات الأسماء تهذيب )٧( 



الهجريااثاذي القرن ض الممهاء اسوثؤن م  ٥٥٢

صاحبالحرم، فقيه الحاففل، الإمام جريج )ابى ءالتدكرة؛(؛ في وقال 
الأعلام(.أحد التصانيف، 

الثقات،الأعلام )أحد وقال: رصح(، بعلامة )رالميزان(( في له وزمر 
ا.ر ثقته( على مجثغ نمه في وهو يدلس، 

والثبم،،بالعلم رمشهور ين((: ))الميلفي ترحمته في الحاففل ال ق— 
الحديث،(.كثير 

ويرسل(رآا•يدلس وكان فاصد، فقيه، )ثقة، »التقريبا«: في وقال 

اتشخص،ة:أحباره من 

أصله

بنأمية ين اش عبد مولى وقيل: ي، حالبن أمية مولى جريج ابن 
كانوقتل؛ الأموي• ة أميبن العيص أبي بن أسيد بن خالد بن الق عد 

بنخالد بن القّ عد بن العزيز عد زوجة ■بمير بنت، حيب لأم عدأ جريج 
رومي•وأصله إليه• ولأوْ شب العيص، أبي بن أسيد 

جربجر٤ا؛بن الزير مد أبوْ 
جبير،بن عيد ومالمزمنين، أم ة وعائشعاس، ابن عن؛ روتما 

وغيرهم.ملتكة، أبي بن اه عبيد بن اه وهمد 

الاعتدالمزان ، ١٦٩)/الحفاظ تذكرة ، ٣٢٦آ/هآم.الملأ، أعلام سر )١( 
)/•أْ.اكهذسا تقريب ، ٨٣ت  ٤١ص الممدص، أمل تعويق )٢( 
الكمالتهذيب الأعيان ونياته •)/••أ، بغداد -اريح . ٤٩٢- ْ/اآ؛ سعد ابن طقات )٣( 

الأوسيالتاريخ اووري تاريخ ، ٢٨٣حلينة طقات وانثلرً ، ٣٣٩/١٨
.٣٤٣٨ت،  ١٢•- \) A(/Uالكمال تهذيب، )٤( 



٥٥٢إيدنج ابذ - ٩

الجزري.الرحمن عبد بن وحصيف الملك، عيد ابنه عنه: وروى 

الأربعة.القنن أصحاب حال.وئه أحرج 

حريجر١؛:بن العرير عبد بن محمد أحوه 
داودعنه روى قولهما، ام هشبن ؤإبراهيم اش، عبد بن سالم سمع 

انملمار.

أولاده:

والوليد.ومحمد، العزيز، عيلء هم: أولاد، ثلاثة جريج لابن ذكروا 

الملكا:عبد بن العنبر عبد 

لأرعن روى أنه المزي ذكر 
ا:الملكرل عيد بن محمد 

عنادة•بن روح عنه وروى أبيه، عن روى 
رلاكمير«.كتاب فى ماجه ابن له روى 

المالك:عبد ين الوليد 

ر)الثةاا<ت،((ر؛؛.من أبيه ترحمة فى حبان ابن ذكره 

ْ،٣٣/١لادارهطني والمختلف ، u/Aوالتعديل الجرح الكسر التاريخ )١( 
\•.U/Yالأكال 

جريج•ابن ترجمة الكمال تهديب )٢( 
.٠٤٢٠ت -٢٢ الكمالتهذب )٣( 
الئقاتلأ/؛\'.رأ( 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء ال«ملذون لمي ٥٥٤

وعهره:ووفاتم هولده 

مولده:

سةالحجاف، عام العزيز عيد بن الملك عبد )ولد ّعد؛ ابن قال 
ئماذين(راا•

)راوير((لآا.فى الذهبي محه ونمله ))المعارف((، فى محتيبة ابن قال، وكدا 

وفاته:

بنوموم، إبراهيم، بن ومهما الققايا، عيد سين، يحتك، ال ق- 
حمينسة جريج ابن ماتا وغيرهم: والواقدي، ئعيم، وأبو إسماعيل، 

ذيعشر أول، فى الواقدي: وقال، الحام. يجيء أن( قبل موئل؛ راد ومثة. 
الحجةر٣؛.

ينحممحنة جريج ابن بيتمي، رحرجت، الأيلؤ،: نزار بن خالد قال، 
ماتا(ر؛ا.قد محوجدثه لأوافثه، ومئة 

بن،والهيثم والترمذتما، حنبل، بن وأحمد خياط، بن خليفة قال وكذا 
وغيرهملْا.عدى، 

■(.٥٨)'سة بمكة وم سل والجحاف: ه/آبم؛. معد ابن طبقات )١( 
ص، ٤٨٨ص المارق، )٢( 
iitrloالكبير التاريخ ، ٥٢٢٧، ٤٣١١رقم اض: يبد برواة أحمد علل a/^؛، سعد ابن ْلبقات )٣( 

.١٣٦\ر0؟\.< والتاريخ المرنة ، ٨٧، ٧٧، ٧٦/٢الأومحهل التاريخ 
.٢١٢الإسلام تاريخ ، ١١٧/•الحفاظ تذكرة )٤( 
داودأبي محوالأت ،، تصحيفومئة( )حص وفه  ٢٨٣ص طبقاته، ، ٤٢٥ص حليقة، تاريخ )ْ( 

مولدتاريخ ، ٩٣/٧حبان ابن تقات ، ٢٦٠ص الدمثتي، زرية أبي تاريخ ، ٢٣رقم لأحمد؛ 
٠١٤٧ووفياتهم العلماء 



0ه0ؤ يدبج ابذ - ١

ومثقاموأربعين تع سة مات المديني؛ بن ض قال و- 
بنعمرو قال وكدا 

وهم(زآا.)وهدا الذهبي: قال 

إحدىمة توفي بكير: وابن المديني بن علي عن ة روايفي و- 
ومثةل؛ا.وحمسن 

تلاميذه،من حماعة قول لأنه )*ءاه(، سنة توفي أنه الصحيح قلت: 
والواقدي.إبراهيم، بن ومكي القءلان، يحيى منهم 

عمره:

واحد،حنيفة أبى ومس ميئه سه، سعين رعاص الذهبي: ال ق- 
؛.واحد(ر وموتهما ومولدهما 

ووفاته.مولد0 ٌسثي إلى بالنظر واصح وهذا قلتا: 

الثمانين(ر٦؛.حاوز ما بل المنة، جاوز أنه زعم من روقد الذمي؛ ال ق- 
ستة(ري؛.وسبعين سئ ابن وهو رمات الواقدي: وقال 

نيووئع الملأء\-اأص سر!علام والتجريح التعديل ، Un/Yالأوسط التاريخ )١( 
مصحفة.)سبع( فلعل وأربعين(، مبع سنة رمات 0إ الكبير التاريخ 

بض١دتاريخ ، ١٤٦ووفياتهم العلماء مولد تاريخ )٢( 
الحفافلتذكرة ، TTihالبلاء أعلام سير )٣( 
•ا/م\*ة.د J١Jغاتاريخ  i,Y\/yالأوسط التاريخ )٤( 
.TTlhالبلاء أعلام مير ره( 
.٢١٦ص الإسلام، تاريخ  iTxrhالبلاء أعلام سر )٦( 
طقاتابنسعده/آبم؛.)٧( 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء المعويؤن لمي ٥٥٦

وقولثمانين، ستة ولد أنه عد سابن قول مع يمح لا وهدا للتا: 
سبعينعن مات أنه فالصحيح ومثة، حمسين مسنة توقي الواقدي؛ شيخه 
أعلمتعالى واه سنة، 

صم ص 



٥٥٧ؤ جريج ائ - ١

ترجم،مم:عص1در 

والأرقامالأملأم(( رس )انهانظر الرزاق؛ مد عصف ، ٨٠٣، ٢٤■حدين، الحميدي: ند ع
تاريخ، ٤٩٢— معد ابن ،، فالممنفي جريج لابن مما بكثير أتل المثبتة 

رنمالجند: ابن موالأتء ، ٣٧٣-  ٣٧١/٢الدوري ■LU0 ، ١٣•١، ت، ممن: ابن ص الدارعي 
لابنوالأحواُت، الإخوة ُن الرواة ١، - ت، : طهمان ابن ّؤالأذ، ، ٦٣٧، ٦٣٦، 0٤٣٧'د ، ١٨٣

،٣٣٧، ٣٣٦ا/آا، احمد مد ، ٢٨٣حالغة طقات، ، ٤٢٠خالبة تاريخ ، ٧٦٦رنم لبني: ال
العللالأءلأم1، ءنهرس انفلر الد: تمد ك برواية لأحمد العلل ومرعا، >!/يد ، ٣٦٧، ٣٦٦

لأحمد:داود أبي ؤالأت< ص، ١٦٧، ١٤١رنم الميموني: برواية العلل ٠، رنم المروذي؛ برواية 
التاريخ، ١٣٧٣ت  ٤٢٣.  irtloالكسر التاريخ ، ٥٧٠، ٥٤.، ٤٤٥، ٢٤١، ٢٢.، ٢١٤، ٤٨، ٢٣رنم 

تاريخ، ١٨٣٤، ٤٠رقم ، ١٠٣١، ١٣٣•، ٤٨٥حديث الم: عصحيح ، ٨٧، ٧٧أ/ا'ي، الأومعل 
له:والأخوات الإخوة عن الرواة ، ٢٦٢٤حديث، داود: أبي ئنن مم*ا، ت •١٣ للعجلي الثمات 

تننالأعلأمء، ءفهرس انغلر والتاريخ؛ المعرفة ، ٤٨٩—  ٤٨٨فتينة لابن المعارف، ، ٠١٧رنم 
تاريخ، ٧٥٣، ٧٥١، ٧٣٨/٥بالئنن اسق العلل -^ TOعقب ، ١٦٧٢آ-اا، حديث، الترمذي: 

تميمته، ١٦٨٧ت  ٣٥٨-  Toy/oوالتعديل الجرح الأعلام((، ءفهرس انغلر الدمشقي: زرعة أبي 
علهاءمشاعير ، ٢٣٣ت  ١٣٤-  ١٣٣المراسل ، ٣٢٣، ٢٦٤، ٢٤٥، ٢٤١، ٢٣٨، ١٨٤، ١٧٦، ٤٣، ٣٤

،٤٦١، ٤٥٦، ٣٥٨، ٣٥٧رنم الفاصل: المحدث ، ٩٤- الثمات ، ١١٤٦ت  ٢٣•الأعمار 
للحاكموالكض اعي الأس، ٨٩٥، ٨٩٢، ٧٨٦، ٦٨٦، ٦٥٢، ٥٨٦، ٥٢٤•■ه، ، ٤٩٢، ٤٨٤، ٤٦٥

والختلم،، ١^^،، ١٤٧، ١٤٦م ووفياتهالعلماء مولد تاريخ ، ١٩٣٢ت  ٢٥٦؛/الكبير 
البخاريصحيح رحال، ، ٢٦٠ت  ١٧٦-  ١٧٤للدارمحلني الحاكم زالان م i.0Tr\/للدارقيي 
،٩٨٢ت  ٤٣٨-  ٤٣٧/١منجويه لابن لم مصحتح رحال ، ٧٣■ت  ٤٨•-  ٤٧٩/٢للكلاباذي 
بغدادتاريخ الأعلام[(، ءفهرس انغلر الحدين،؛ علماء معرفة في الإرشاد ، ٣١٦المهرٌت 

لأخلاقالجامع ، ١١٢العالم تقييد ، ١٢٤ت  ٢٧•- ٢٦٩واللاحق المابق ، ٥٥٧٣ت U•؛ - '\ا"أ 
بيانجامع ، ١٩٢•، ١٧١٦، ١٧١٥، ١٤٨٤، ١٤٨٣، ١٤٨٢، ١٢٥•، ١١٥١، ٦٧٣، ٦٢١، ٦٠٤رقم الراوي: 

- ٦٦/٢الإكمال ، ٩٦٤••١-\"\ت ٧/٢للباحي والتجريح التعديل ، ١٥٧، ١٥٦العلم 
ت T\i/yالميراني لابن الصحيحين رحال بين الجمع ■٦، يرازي للثالنقهاء ٠لبق١ت ، ٦٧

الكامل،(((، ١٥•ووفيات ••٨ ت  ١٢٥-  ١٢٤/٨المنتثلم ، ٢١١ت  ٢١٧-  ٢١٦/٢الصفوة صفة ، ١١٩٢
،٣٧٢، ٣٣٩، ٣٣٢، ١٧٥، ١٤•، ١٣٦، ١١٧الملاح لابن ن، الخديعلوم ه/؛وه، الماريخ في 

تهذيب، ٣٧٥ت  ١٦٤-  ١٦٣/٣الأتمان وفيات ، ٥٥٩ت  ٢٩٨-  ٢٩٧/٢واللغات الأسماء تهذيب 
ت ٢٦٤. \اأ\•^ الهادي عبد لابن عالماءالخدين كان ، ٣٥٣٩ت  ٣٥٤.  TVAlWالكمال 

دول، ١٦٤\/r\\- العبر ، ٢١٢-  ٢١■ص [( ٥١٦■-  ١٤١١ووفيات)حوائط، - الإسلام تاريخ ، ١٥٤



الهجريالثاني القرن فى النتهاء ال«مر|؛ين ء  ٥٥٨

وهونه تكالم من ، ١٦٤ت،  ١٧١- \/m الحفاظ تذكرة .< to-aت الكاشف ، ٩٢الإسلام 
جامع، ٣٣٦- rtohالملأء أعلام سر ، ٠٢٢٧ت الاعتدال ميزان ، ٢٢٢ت  ١٢٠موثق 

والهايةالبداية ، ٤٧٢ّت،  ٢٨•، ١٣•، ٣٣ت،  ١٢٣لفُلاثي اوراس_ل، أحكام في التحمل 
،٦١٠••٦، آ/بمآه، ، ٥١٦، ٠١٠، ٤٥١٣•،، آ-ه، ، ٤٩٩ iriT.Ti-hالترمذي علل شرح •١، ٧/١•

١^١^٠غاية ، a»A/aالثمين العقد الأعلأمء، ءفهرس وانفلر ، ٨٢٧، ٨٢٠، ٦٨٠-  ٦٨٢، ٦٧٦، ٦٦٧
المشتبهتوصيح ، ٤٩رت<  ١٣٩ين الميللأمماء التبيين ، ١٩٥٩يت،  ٤٦٩/١القراء طقات في 

الأحايين،فبل الباري: فتح التهديب، تقريب . •٦٣- ٣ْ ٧/٦التهييج، تهذيب، 
تذم أو بمدح أحمد الإمام فيه تكلم فيمن الدم بحر ، ٦٨٢١، ٠٠١•، ٥٤٩٣، ٥٢٨٨، ٢٥٦•، ٤٦٨
ألمفرينط؛قاوت، ، ٢٤٤التهليتا حلاصة ، ١٥٧محت،  ٨١للسيومحلي الحفاظ ، ٦٤١

\/ص-الذهب، نذراي، ، ١٨٣١، ١٠٠٨، ٤٣٧امون كثف، ، ٣٠٦ت،  ٣٥٩-roAhللداوودي 
—؟إ\0\ العربيهء ءالترجمة لبروكلمان العربي الأدمحتؤ تاريخ ، ٩٣٤، المتهلرفة الرسالة ، ٢٢٧
١٦٦والحدين،ء الأول،والقرأن الجزء الأول، المجلد — صزكين لفواد العربي الترايث، تاريخ ، ١٥٢

.١٨٤-  ١٨٣/٦}لفين Jlمعجم ، ١٦٧ -

هء ء 





الهجريالثاني القرن فى الفقهاء المحديؤن لمي ■٥٦

٤٦الئضاة ما أ- 

٤٦والنير المخازي أئمة ومن -

وأياموالفتوح والتواريخ الأحبار رواة ومن -
٤٧والقصاص الوغافل من و- 

٤٨وعلومها واللغة النحو رووس نمن -

٤٩الشعراء مشاهير ومن -

٥١الءل-وين 

٥١مصنفات فى وجمعه الحديث بتدوين اشتهر وممن 

٥٢العقلية العلوم وأما 
٥٣الأنمادية والحالة اJالي الطام - خامسا 

٥٣.n.... هيبالأموال المال بيت تمد التي والموارت• 
٥٦والمدن العمارة — مادسا 

٥٧الاجتماعية الحالة - ابها ه

السغيشعامر - ١
.....................................................................................١٦ونسيته ونبه اسمه 

٦١كيته 

٦٢وحلتثه صفته 

٦١٠وشماتله سيرته من طرف 

٦٤الملك عبد مع 

٦٥وأتانه وحلمه وحشيته، تواصعه 

٦٨الكريمة أحلاقه ومن 



m٥٦١ المهرس 

٦٩دعابة نيه وكانت 

٦٩الأمراء مع 
٣^١وحكمه أنواله من 

٧٠علمه 

٧٥حاغقته ونوه العلم طيه 

٨١القارئ 

٨٢او،ءدث 

٨٤فيه وأنبتهم تلاميذه، طبقات 
٨٥الصحابة بعص عن إرساله 

٨٦عمر وابن علي من سماعه صحة 

٨٨.ى.منمحماعه وأما 

٨٨مرسله صحة 

٨٩نهوثقة رجل عن حدث إذا 

٨٩عالمه وسعة التحدث، فى تورعه 

•٩الفقيه 

٩٥بالفرائفى علمه 

٩٧القاصي 

٩٩بالمعاني علمه 

٩٩الثعر... روايته 

لهوموالاتهم العالم، لنشر تمدره 

١٠٨علمه ني أنوالهم 
١٠٩عليه الأئمة وتناء منزلته، 



الهجريالثاني القرن في الفقهاء انمديؤن م  ٥٦٢

١١١تنبيه 

١١١الشخصة أحباره من 

١١٢عمره ومبلغ ووفاته، مولده، 

١١٥ترجمته مصادر 

I_T __اثتضرئ

١١٧وسسته به وناسمه 

١١٧كنته 

١١٧وجلتته صفته 

١٢٠وشماثله سيرته 

.*١١جهادْ 

١١٠٢والأمراء الحكام مع 
١٣٠الفتن ني ُوش 

١٣٧بالقدر القول من إليه ب ما 

١٤٣.....^......^ه...........................أنوابُ محن وينر حكمه، مشكاة من نذور 

١٤٧طه 

١٤٧العلم طلبه 

١٥٠القارئ 

١٥٠المفتر 

١٥١نفيره من قطوف 

١٥٣اJحدث 

١٥٥الصحابة عن إرساله 



٥٦١٢الفهرس

١٥٨^٠٠ ٠٢٠أبي من صمامه في القول 
١٦٠جندب بن شمرة من سماعه ثبوت 

١٦٢بمرملاته الاحتجاج في العلماء أنوال 
١٦٣تدليه 

١٦٤بالمعنى الحديث روايته 

١٦٤المحدث على المصن في قوله 

١٦٤اصحابه 

١٦٥الفقيه 

١٦٧الفقهية أرائه من نماذج 

١٧٠القاصي 

١٧٣العالم نشرم 

٧^١١عله في أهوالهم من 
١٧٨عليه الأئمة وساء مزلته 

١٨١الشخصية أخارْ من 

١٨٣ءمرْ ومبلغ ووفاته، مولدْ، 

١٨٧ترحمته مصادر 

,ينه رنونسبه مه اس

كنيته..........................

وحليته............صفته 

وسمّاتله.....ا.ا.سيرته 

١٨٩.

١٨٩.,

١٨٩..

١٩■ ..



٥٦٤  M الهجريالتام الترن غي الفتها، اسومن

١درجادْ وحشيته، عادته 

٤ودعاوْ تعالى، اف وذقرْ القرآن، تلاوته 

٤لسانه وصعله ؤإحلاصه، وحلمه، تواضعه، 

والفتن................الأهواء من وموممه بالئنة، وتمتكه دينه، ني صلابته 
٠بالمدر القول، من موقفه 

١ومزاحه وضحكه وكرمه، حوله 

٣بأبويه بره 

٤درعه 

.....................................................................■■■■•■■■.....■■•••،•،•••••••••••••■•٦ركيه، الذي الدين 

٨والأمراء الحكام مع 
٩الهلهارة أمر قى وسوسة ءنلْ وكان 

٩احارء ومن 

٠الرؤيا تميره 

٥وجكمه أنواله من 

٦

٦العلم طلبه 

٠المحدث 

١الصحابة بعضن من سماعه محي القول 

٣هريرة أبي عن حديثه 
الرجال،.................................................................٥عن وتفنينه والإسناد، الحدين، في تثاJد٥ 

٧فيه وأنبتهم أصحابه 
٩الفقه 



m٥٦٠ الفهرس 

٢٣•>فسكهه 

٢٣٢القاصي 

٢٣٣العالم تشرم 

٢٣٤عله الأتمة وثناء مزك، 

٢٣٨الثخمية أخاره من 

٢٤١ءمزْ ومبلغ ووفاته، مولده، 

٢٤٤تر وبشا روى 

٢٤٦.............ترجمتهمصادر 

السائ؛قخول - ٤

٢٤٨ونسيته ونسيه اسمه 

٢٤٨كبه 

٢٤٩وسماتله سيرته من طرف 

٢٥٢وحكمه أنواله من 

٢٥٤لسانه عجمة 

٢٥٤دالأفراء الخلفاء مع 
٢٥٠عه ورجوعه بالقدر فوله 

٢٥٨علمه 

٢٥٨العالم طلبه 

٢٦١اوحدُث، 

٢٦٣عن ؤإرساله الصحابة بعض من سماعه 

٢٦٥التابمن بعض عن إرساله 
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٢٦٧تدليه 

٢٦٧والشعبي العتب ابن عن تحديثه كثرة 

٢٦٨بحديئهء وأءالم٠م وآنتلهم، ءأريغهم، أصحابه 
٢٦٩الفقيه 

٢٧١العلم نثره 

٢٧٤عيه الأئمة وثناء مزلته، 

٢٧٦الشخصية أخياره من 

٢٨•ترجمته مصادر 

نتاحبذآبي غثتاء - ٥
٢٨٢يته ونونسبه اسمه 

٢٨٢كمميه 

٢٨٢وحلتئه صمته 

٢٨٤وشمائله محيرته من حلرف 

٢٩١الخلفاء مع 

٢٩٢"علمه 

٢٩٤العالم 

٢٩٧القارئ 

٢٩٧المحدث 

٢٩٩مراسيله 

"؟ا■مراسيله في العلماء فول 

٣٠٢عباس ابن أصحاب كبار من عمناء 



٥٦٧الهرس

٣'٣فيه وأبهم عطاء أصحاب 
T'iاختلاطه في فيل ما 

T'Oالض الفقيه 

٣٠٦فقهه من شدرات 

•١٣العالم تشرم 

٣١٥له موالاتهم من طرف 

٣١٧عليه الأنمة وياء مزلته 

•٢٣الشخصية أخياره من 

٣٢٣عمره ومبلغ ووفاته، مولده، 

٣٢٦ترحمته مصادر 

%-فث1ذةنذدغا4ة
٣٢٨ونسيته ونسبه اسمه 

٣٢٨نمته 

٣٢٩وسماتله سيرته من طرف 

٣٣٢وحكمه أنواله من 

٣٣٣بالقدر قوله 

٣٣٥علمه 

٣٣٦حافظته نوة 

٣٣٧العلم طلبه 

٣٤٢القارئ 

٣٤٢اسر 





٥٦٩إ الن-،-رس 

٣٨٦وسخاوْ حوله 

*٩٣الخلفاء مع 

٤٠١وحكمه أقواله من 

٤٠٢علمه 

٤٠٣العالم طله 

٤١٣حافقلته وقوه ذكائه حدة 

٤١٥القارئ 

٤١٦المحدث 

٤١٨وتلامدته أساتيذه من جماعة ذكر 

٤٢'شيوخه بعض في الزهري درجة 

٤٢١."■•■"■■""."•عنه..روايه وأكثرهم فيه، وأنبتهم الزهري' أصحاب طفات 
٤٢٤^ه■■■■■■•■..■•■•■■■■•■••■■•■•■■■■•■■■•■■■•■.■■.■.■.....■■■■■■•■•■•■■•■■■■•■•■•■■■•■•■■■■■■•■■•■•••••■•■•تمرد ما وعدد أحاه.يثه، ءل>د 

٤٢٥إرساله 

٤٢٦عمر ابن من سماعه 

٤٢٧اساءفيمم أقوال 

٤٢٨تدليسه 

٤٢٩بالإمناد محايته 

٤٣٠.ص. شوقهوحني ئصه، وصتقة الحديث، روايه إتقائه 

٤٣١الحديث وعلوم اأرمى 
٤٣٤له وتدوينه الحديث كتايته 

٤٣٨الفقيه 

٤٤٠وآراته الفقهية أقواله هن شدور 



الثانيالقرن مي الفقهاء العييون إب ٥٧٠

٤٤٣القاضي 

٤٤٤بالأنساب علمه 

٤٤٤والنتر بالمعاني عالمه 

٤٤٧اسم نثره 

٤٥١له موالاتهم 

٤٥٢له وحمتهم الرهري، بعلم العلماء اهتمام 

٤٥٤علمه ني وأنوالهم عليه، الأئمة ساء 
٤٥٩الشخصية احياره من 

٤٦٠ث وم-لغ ووذاتا<، مولده، 

٤٦٣وقبره وفاته مكان 

٤٦٥ترجمته مصادر 

خ_زبينة>ش
٤٦٨يته ونونسيه اسمه 

٤٦٨كنته 

٤٦٩وشمائله سيرته 

٤٦٩عنه متفرقة وأحثار وزهده، عبادته 

٤٧٢و5رءه حوله 

٤٧٢الخلفاء مع 

٤٧٤عقيدته 

٤٧٥ربيعة سيره في يروى باحللة حكاية يقر 
٤٧٨علمه 



٥٧١إالمهرس 

٤٧٨العلم طله 

٤٧٩الحين 

٤٨'التابعين من رمحعة 

٤٨١إرساله 

٤٨١أصحابه 

٤٨٢بأحزة تغيره عن قيل وما إتقاثه، 
٤٨٤الفميه 

٤٨٨الفقهية أقواله من 

٤٩•العلم نشرم 

٤٩٥علم....................................بغير الفول من وحوئه والمنيا، التحديث في وتحنيه ورعه 
٤٩٧علمه في وأقوالهم عليه، الأئمة ساء 
ّا'هالشخصية أحباره من 

٥٠٧ترجمته مصادر 

ا،.ابقجزنج
٥٠٩يته ونبه وناسمه 

٥٠٩كيته 

٥٠٩وسمائاله سيرته 

٥١٤علمه 

٥١٥اللم طلبه 

٥٢٠القارئ 

٥٢٠الفشر 



الهجرىالثاني القرن في الفقهاء ص المص ه  ٥٧٢

OYYالحدث 

..........................بتت صفية ورؤيته الصحابة، صغار إدراكه 

٥٢٦حديثه كثرة 

٥٢٨شيوحه وم1ض فى حديثه درحة 

٥٣١أشياحه بعض من سماعه ني الأنول 

٥٣٦جريج ابن أصحاب 
٥٣٧ؤإتقانه حفظه 

٥٣٧تدليسه 

٥٤١إرساله 

٥٤٢الحديث علوم ئي وأيواله آراوا< من 
٥٤٣الفقه جريج ابن 

٥٤٤العلم نشره 

٥٤٦الكتب وتصنيفه العلم تدوينه 

٥٤٨عليه الأئمة وثناء منزلته 

٥٥٢الشخصية أحبارْ من 

٥٥٤وعمره ووفاته مولده 

٥٥٧.....مصادر 

٥٥٩الفهرس 




