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 مؼدمة التحؼقق

 

 أ

 
 
 

 

 لتحقيقا   ةم%دمـقَ
 

وصحبه م ظذ حمؿد وظذ آله وأفضل الصالة وأتم التسؾق ،احلؿد اهلل رب العادغ

 وبعد، ،أمجعغ

فؼد شؾف دحؼؼي هذا الؽتاب أن بسطوا احلديث ظن حقاة مملػه ورضبه يف 

وها زتااحأكحاء ادعؿورة يف مجع مادته ومروياته، وأفاضوا يف احلديث ظن كسخه التي 

التحؼقق الذي وضع أشسه الدكتور صالح مـفجفم يف  ؿوا ظنووضعوها، ثم تؽؾ  

 يف الدين ادـجد رمحه اهلل يف ادجؾدة األوػ، واألشتاذ الدكتور صؽري فقصل رمحه اهلل

جلـة ادخطوضات وإحقاء الساث برئاشة  هأقّرتأخرًا ما و ،ثغادجؾدة احلادية والثال

 .األشتاذ الدكتور مازن ادبارك حػظه اهلل

وبذلت وشعي،  ،ظؿع أن قػوت أثرهم مموكة البحث والتـؼر، وجل  فؽػوين 

 .ومل أدخر جفدًا أو وقتًا كي يؽون هذا اجلزء مـسجاًم مع شابؼقه

 وأشلل اهلل أن أكون وفؼت يف ذلك، واحلؿد هلل أوالً وآخرًا.

 



 ادجؾدة الثامـة ظؼة  -تاريخ مديـة دمشق البن ظساكر 

 

 ب

 

 ةدلمعتـمَا  لنسخا
 

ون من اظتؿدت يف حتؼقق هذا اجلزء ظذ أربع كسخ شبق أن اشتخدمفا ادحؼؼ

 وهي:، قبل، فوصػوها يف ظدد من األجزاء

 التي رمز هلا بحرف )ب(. ،كسخة الززايل يوشف بن يداس -1

 كسخة أمحد الثالث، ورمز هلا بحرف )د(. -2

 ورمز هلا بحرف)س(. ،كسخة شؾقامن باصا، احتػظت هبا ادؽتبة الظاهرية -3

 ذكرت يف احلوايش كام هي.ف ،كسخة داماد إبراهقم ادغربقة -4

 ـبغي جلالل وجفك ولعظقم شؾطاكك ام يالؾفم لك احلؿد ك

 أكعؿت ظع فؾن أكون طفرًا لؾؿجرمغ ريب بام

د أ  اردلج يب ا دمحم



 ور املخطوطاتص

 

 ت

 

 
 

 )ب(الصفحة األوىل من نسخة 



 امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 

 ث

 

 
 

 )ب( األخرية من نسخة  قبلالصفحة
 



 ور املخطوطاتص

 

 ج

 

 
 

 )ب(األخرية من نسخة  الصفحة
 
 

 



 امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 

 ح

 
 )د(ة األوىل من نسخة حفصلا

 



 ور املخطوطاتص

 

 خ

 
 )د(الصفحة األخرية من نسخة 



 امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 

 د

 

 
 

 )س(الصفحة األوىل من نسخة 
 



 ور املخطوطاتص

 

 ذ

 

 
 

 )س( األخرية من نسخة  قبلالصفحة
 



 امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 

 ر

 

 
 

 )س(الصفحة األخرية من نسخة 
 



 ور املخطوطاتص

 

 ز
 

 
 )داماد(الصفحة األوىل من نسخة 



 امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 

 س
 

 
 )داماد(خرية من نسخة الصفحة األ



٥ عبد اهللا البرصي األطرابليس املعدلبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

DCBA 
 وبه نستعني

ْاحلسني َ ْعبد اهللابن  ُ َّحممدبن  َ َ  ِإسحاقبن  ُ
 َزهري املعروف بابن أيب كاملبن  ِابن إبراهيم

ْ عبد اهللا الَأبو ْاألطبن  )٢(رصيب ال)١(يسعبَ   (*)لَّدَعُيس املُلُابَرَ
ِث هبا عن أبيه وخالَّ وحد, ثم قدمها بعد ذلك, وسمع هباً دمشق قديامَقدم َ 
َأبيه خ َيثمةَ َ وأيب عيل أمحد,سليامنبن  ْ ْ َ َّحممدبن  َ َ ْعبد اهللابن  ُ َّعبد السبن  َ ْ  ,ريويتَالم البَ

َوأيب احلسن أمحد ْ َ ََ َأيب العبن  القاسم )٣(َ وأيب,َملْذَحبن  سليامنبن  َ َ وأيب يعقوب ,بَقَ
َّحممدبن  ِ وجعفر,َاألذرعي َ َ وأمحد,راشدبن  َ وأيب امليمون,جعفربن  ُ ْ ْعببن  َ بن  د اهللاَ

َّ وأيب عبد اهللا حممد,مشقينيِّرج الدَالف َ ُ َْ َّإسحاق الرسبن  ِإبراهيمبن  َ َّ  بيت ِ نزيلِاجِ
َّحممدبن  َعامن أشعثَ وأيب النُّ,املقدس َ َ وأمحد,َأشعث الفاريسبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ

َ وأيب عيل احل,الفضلبن  تيبة ساملُ ق)٤(َأيب و,يصْمِالة احلَضَف ّوأيب الطيب ,ائريَصَ بن  َ
ّأمحد التميميبن  ليامنُ وس,)٥(ينواريد احلُمح َ ْ َأمحدبن   ويعقوب,َ ْ َّ وأيب حممد ,ثوابةبن  َ َ ُ َ

ْعبد اهللا  .الورد القال بمرصبن  حممدبن  جعفربن  َ
                                                 

 .ومن مصادر ترمجته) دا( من القييس, واملثبت): د, ف, س( )١(
 .النرصي): د(النرض بن, و): س( )٢(

, تاريخ اإلسالم ١٧/٣٣٩, سري أعالم النبالء ٣/١٠٥٧, تذكرة احلفاظ ١/٣٠٣األنساب  (*)
 .٣/٢٠٠, شذرات الذهب ٩/٢٣٣

 .أبو): س( )٣(
 .ابن): س( )٤(
 .١٥/٤٣٢, والسري ٤/٢٦٨وانظر ترمجته يف األنساب . اجلواري): س(يف  )٥(

قدومه دمشق [
ّوعمن حدث ّ[ 



٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد الواسطيبن  وانتقى عليه خلف َ ُ. 
ْ نرص عبد الوهابَأبو روى عنه ْعبد اهللابن  َ َّ احلسني حممدبوَأو, )١(انَّباجلبن  َ ْ َ َُ بن  ُ

ْاحلسني َ ْ احلسنيَأبو و,)٢(ةَبْيَبُكبن  ِإبراهيمبن   وعبيد,انُمجْالرتُّبن  ُ َ  َأبو و,َأيب نرصبن  ُ
ْاحلسنيبن  فراس طراد َ َ احلسني إبراهيم ابنا أيب َأبو و, الربكات عقيلَأبو و,محدانبن  ُ ِ ْ َ ُ

ْ عبدَأبو و,اجلن َّ اهللا حممد)٣(َ َ َّ وعبد العزيز الكت,وريُّلص اِّعيلبن  ُ ْ  املكرم َأبو و,اينَ
ْاحلسنيبن  رةَدْيَح َ َ احلسنَأبو و,مفلحبن  ُ َّ حممد َأبو و,اخلرضبن  ُّوعيل, ىَْرصَصبن  َ َ ُ

َاحلسن َاحلسنبن  يّمكبن  َ ُالقاسم الشيزري املقرئبن  َ َّ وحممد,ّ َ َّحممد بن  عيلبن  ُ َ ُ
َ وأمحد,احلداد ْ ُّإبراهيم السبن  َ َ احلسنَأبو و, زكريا البخاريَأبو و,ُّميَْريَمِ َأيب بن  َ
َّ العيش حممدَأبو و,احلديد َ ْ القاسم عبدَأبو و,ُ ِّالرمحن ابنا عيل َ  .)٤(َأيب العيشبن  َّ

َأخربنا  َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ َ َّ حممدُ َ ْعبدبن  ُ ُ واألمري ع,عثامنبن  َّ الرمحنَ س ْرَ
ْاحلسنيبن   فراس طرادَأبوولة ّالد َ ْعبد َأبو أنا : قاال,محدانبن  ُ ْاحلسني اهللا َ َ ْعبدبن  ُ َّحممدبن   اهللاَ َ بن  ُ

ْأيب كامل األطبن  ِإسحاق َ َاحلسن َأبوَخال أيب  َ, أنا قدم علينا,يسُلُابَرَ َ خيثمةَ ْ رة َدْيَحبن  سليامنبن  َ
َّ جعفر حممدَأبو نا ,ريشُالق َ ُأنسي موال نا ,ّموسى الطويل نا , الواسطيَلمةْسَمبن  ُ  : قال,مالك ُبن َ

َّمن أذ« :قال رسول اهللا  ً عليها أجرُطلبَ ال ي,ٍ صادقةٍةَّ عىل نيًةنََ سَنَ  َِرشُا حَ
 .)٥(»َتئ ملن شْاشفع: له فقيل , عىل باب اجلنَّةَوقفُ فأ, القيامةَيوم

َأخربنا  َ ْ َّ حممدَأبوَ َ ْ نا عب,َاألكفاينبن  ُ َحدثني ,)٦( العزيزدَ َّ َاحلسنعيل  )٧(َأبو َ  : قال,ُعيل املقرئبن  َ

ْ عبد اهللا احلسنيَأبونا ُ شيخّويفُت َ ُ ْ ْعبد اهللابن  َ ْأيب كامل األطبن  َ َ ْيس بأطُلُابَرَ  سُلُابَرَ
                                                 

 .٢/١٥٦يف األصول احلبان, واملثبت من توضيح املشتبه  )١(
ْوانظر تايل كتاب تاريخ مولد العلامء ثبت عبد العزيز الكتاين صفحة . كبينة): س( )٢( َ٣٦٨. 
 .أبو عبيد): س( )٣(
 ).س(والعبارة ليس يف . آخر احلادي والثالثني بعد املئة: جاء يف بعض األصول )٤(
 ).٢٠٩٣٦ (٧/٦٨٩ز العامل ذكره صاحب كن )٥(
 .٣٢٦تايل كتاب تاريخ مولد العلامء صفحة  )٦(
 .ابن): س( )٧(

من : حديث[
 ...]أذن

]وفاته[

 ]من روى عنه[



٧ عبد اهللا بن يزيد بن األزرقبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َسنة أربع عرشة وأربع  .مئة َ
ْقال عبد العزيز َ)١(: 

ّ التي خرِهِ بعض فوائد منهُسمعتو , هباَثَّ وحد, علينا دمشقَوكان قدم جها َّ
َ وخيثمة,َث عن أبيهَّ حد, وغري ذلك,ف الواسطي احلافظَلَله خ َ ْ  .سليامن وغريمها ِبن َ

 .َ أنه مات يف صفر:َوذكر األهوازي
َّ أن:ادَّوذكر احلد ٌ ابن أيب كامل ثقةَ  .َ مأمونَ

ْاحلسني َ ْعبد اهللابن  ُ  َاألزرقبن  يزيدبن  َ
ِّالرقي الق  عيلَأبو  (*)اصَّان املالكي املعروف باجلصَّطَّ

َ وإبراهيم,َّعامربن   هشام:سمع بدمشق  ,بةْتُعبن   والوليد,حييىبن  هشامبن  ِ
َّ وحممد,الوليد اخلاللبن   والعباس,خالدبن  وهشام َ  ]ب/١[َعيسى أبا جعفر النّقاش بن  ُ
َّأيب عيسى السبن  هاللبن  عيسى: بغريهاو بن  بَّيَسُ وامل,يصْمِيحي احلِلَ
َحممد الفزاريبن   وسفيان,واضح َ َُ َّ حممد)٢(ريَ وأبا اليس,َّ َ َّالطفيل احلراينبن  ُ َ ّ, 
ْ وخم,ّيزيد السياريبن  وعمر ِّالرقي يلمجبن   وعيل,)٣(ينيِسْمَلَّالسبن  مالكبن  دَلَ َّ, 

ّحممد الوربن  َ وأيوب,َموسى األنصاريبن  ِوإسحاق َّ َ  ,سيفبن   وحكيم,اقُ
َّالرقي مروانبن  وموسى ِّ ْ وعبد اهللا,ِإسامعيل فريقبن   والعباس,ِْنيَّ سعد بن  َ
َّ وحممد,ّالزهري َ َّ وحممد,زريقبن  ُ َ َّ وأبا بكر عبد الرمحن,شابوربن  ُ ْ َ محاد بن  َ
ّوأبا التقي هشامَّالسكوين, عمرو بن   وسعيد,الواسطي َعبد امللك اليبن  َ ْ  ,ينَزَ

                                                 
 .٣٢٦تايل كتاب تاريخ مولد العلامء صفحة  )١(

ذكر من مل أعرف تاريخ موته من أهل هذه الطبقة, كتبته عىل : باب: (٧/١٨٠تاريخ اإلسالم  (*)
 .١٤/٢٨٦, سري أعالم النبالء )التقريب

 .بو اليرسأ): س( )٢(
 .٧/١١٠السلميني, وانظر األنساب ): د(و) س( )٣(

أسامء من سمع [
 ]منهم



٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .هسلويبن  وفتح
َ احلسن عيلَأبو و,املقرئبن  كر بَأبو روى عنه َاحلسنبن  َ َّن احلراينَّالَعبن  َ َ, 

َّحممدبن  وجعفر َ ْ عيل احلسنيَأبو و,ديُْلصري اخلُنبن  ُ َ   عمروَأبو و,عيل احلافظبن  ُ
َّحممد َ َأمحدبن  )١(ُ ْ َّ وحممد,ِإسحاق النّيسابوريانبن  َ َ َاحلسنبن  ُ  َأبو و,عيل اليقطينيبن  َ

َ جعفر أمحدَأبو و,بزازّبكر الشافعي ال ْ  بكر َأبو و,يزيد قايض حلببن  ِإسحاقبن  َ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ ُّإسحاق السبن  ُ َّ الفتح حممدَأبو و,نيِ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحد األزدي بن  ُ َ ْ َ
َب أمحدّيَّ الطَأبو و,صيل احلافظْوَامل ْ َّحممدبن  َ َ ُأيب زبن  ُ َ أمحدَأبو و,ّرعة الدمشقيَ ْ بن  َ
َّ بكر حممدَأبو و,ّيِدَع َ َاحلسن النّقاشبن  عيلبن  ُ َّ وحممد,َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ صالح بن  ُ

 .ّالسبيعي احللبي
َأخربنا  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ْعبدبن  حسني نا ,ّ بكر الشافعيَأبو نا ,غيالنبن   طالبَأبو َ, أناُ َ 

َّ عن أيب الت, عن شعبة,يونسبن  عيسى نا ,َّعامربن  هشام نا ,َاألزرقبن  اهللا  :مالك قالبن  َ عن أنس,احَّيَ
ٍ ألخَى يقولّالطنا حتُ خي اهللا ُكان رسول  ما فعل ,َيا أبا عمري« : يل صغريَ

 .)٢(»غريالنُّ
َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ َ طاهر أمحدَأبو َ, أنا اهللا اخلاللَ ْ َّ بكر حممدَأبو َ, أناحممودبن  َ َ , نا ِإبراهيمبن  ُ

ْاحلسني َ ْعببن  ُ ِّالرقي هبا  اهللا القطاندَ ِّالرقي مروانبن  موسى نا ,َّ َالفزاريمعاوية بن  مروان نا ,َّ  عن ,َ
ُ أخربين ع: قال,ريفَطبن  سعد ْاحلسني ُسمعت:  قال,َاملأمونبن  مريَ َ  : يقول,َأيب طالببن  عيلبن  ُ

 : يقول رسول اهللا ُسمعت
َمن أدمن« ً إىل املسجد أصاب أخَ االختالفَ َ َ ً أو علام,ا يف اهللاًتفادسُا مِ  )٣(اًرفطستُ مَ
ًأو كلمة ُ أو أ,دىُه عىل اهلُّ تدلَ ُفهخرى ترصَ ً أو رمحة,َّالردى  عنُ ُ أو يرتك,نتظرةُ مَ َ 

                                                 
 .وأبو عمرو وحممد): س( )١(
...  باب الكنية للصبي٥/٢٢٩١ يف األدب, باب االنبساط إىل الناس, و٥/٢٢٧٠رواه البخاري  )٢(

يف ) ٤٩٦٩(يف األدب, باب استحباب حتنيك املولود عند والدته, وأبو داود ) ٢١٥٠(ومسلم 
يف الصالة, باب يف الصالة ) ٣٣٢(اب ما جاء يف الرجل يتكنى وليس له ولد, والرتمذي األدب, ب
 .عىل البسط

 .ًمستطرقا): د(و) س( )٣(

 ]أبا عمري:حديث[

من : حديث[
 ]..أدمن

 ]روى عنه[



٩ عبد اهللا بن حصينة املعريبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ً أو خشيةًالذنوب حياء َ«)١(. 
َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ َمسعدةبن  ِإسامعيل َ, أناَّ ْ  :)٢(يوسف قالبن  محزة َ, أناَ
ْعن احلسني −ّيعني الدارقطني  −ته َوسأل َ ْعبد اهللابن  ُ بن  َاألزرقبن  يزيدبن  َ

 . ثقة:ة فقالّقَّان بالرَّالقطعيل 

ْاحلسني َ ْعبد اهللابن  ُ   (*)ة املعريَنْيَصُحبن  َ
 .شاعر مشهور
َ وحرض وفاة القايض أيب ي,قدم دمشق َاحلسنبن   محزةَىلْعَ ْالعباس احلسينيبن  َ َ ُ)٣( 

 :)٤(دة منهاورثاه بقصي
ْ أنَوْرَوال غــ َ أيبِ بمــوت)٥( العــايلُفَّهــوى الــرش ــَ جَ ــْتَّل  َّ مــن جــالُةَّ رزي

ــارَسيــصىل ــَ مــن كــانِزنُ احلــِ بن َّأنـــبـــه ا آمنً ـــْرشَه يف احلـــَ  ىلْصَ ال يـــِار بالنَّ
                                                 

َ, كالمها عن احلسن٣/١١٨٧, وابن عدي يف الكامل ٣/٨٨رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )١(  .بن عيل َ
 .ف اإلسكاف وقد أمجعوا عىل ضعفهبن طري وفيه سعد: ٢/٢٣قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .٢٧٦يف كتابه سؤالت السهمي  )٢(
َتقدمت ترمجته يف املجلد السابع عرش مبسوطة باسم احلسن (*) ْبن عبد اهللا َ بن أيب حصينة, واملؤلف  َ

 هلذا أوجز ترمجته − كام ذكر يف آخر هذه الرتمجة −رمحه اهللا يعلم أن هاتني الرتمجتني لشخص واحد 
ًدا عىل ما ذكره آنفاهنا معتم , وفوات )حسن (٥/٢٤١٧بغية الطلب يف تاريخ حلب : وانظر. ً
وله ديوان شعر مطبوع صدر ). حسني (٣/١١١٨, ومعجم األدباء )حسن (١/٣٣٢الوفيات 

ّ قام عىل حتقيقه حممد أسعد طلس الذي رجح يف مقدمته ١٩٥٦عن جممع اللغة العربية بدمشق 
َاحلسن(َ اسم ٦صفحة  ْاحلسني(عىل ) َ َ  .لكثرة املصادر التي ترمجته أو أشارت إليه باسمه األول) ُ

َبن احلسن هو محزة )٣( َبن احلسن بن العباس َ ْبن أيب اجلن القايض فخر الدولة العلوي احلسيني ولد  َ َ ُ
َ, ويل قضاء دمشق من قبل الظاهر العبيدي, وويل نقابة األرشاف بمرص, جدد بدمشق )٣٣٧(سنة  َُّ

 .٥/٣٥, والنجوم الزاهرة ٤٠انظر والة دمشق . ٤٣٤تويف سنة . رية, ومنائر, وقنواتمساجد كث
 .٣/١١٤٢, ومعجم األدباء ١/٣٧١ُاألبيات يف املستدرك من شعر ابن أيب حصينة  )٤(
 .الرشف العايل من مواضع دمشق: قال حمقق الديوان )٥(



١٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــَحت ــدْتّل ــه ال ــلُّ ب ــهَّنيا فح ــرد ب  َّىلَ مــن حــْيلَا مــن ذلــك احلــَلهــَّفعط ىَّال
ـــدنف ـــدُاهَق ـــَ الغَ فق ـــْي ـــع وبل ُث أقل ِعن األرض ُهَ َّ ملا أمَ  )١(الْبَ ذلك الـوْلتَ

ـــ ـــدَّلَلقـــد ف ـــه ال ـــُ مَّ حـــدُهرَّ من ـــه يف كـــلُت ٍدهنَّ ـــا ب ـــٍّ حـــدِّركن ـــه ف  )٢(َّالَ ل
ــــايل بعــــده أيُ أُفلــــست َّب ــ )٣(ٍرئ عــــاَ  ّ أم الِهَتـــَّدُ م اهللاَُ أمـــىلِاسمـــن النـَّ

ــ ٌ كثـريةُومُمـُ دمـوعي واهلُّلِقَت] ب٢[ ــانُ دَاكَذَك ــُخ ْ إنِار النَّ ــرتِ ــالْ كث  َّ ق
ْ أنُفَوآنــــ ِ أبكــــي عليــــهَ َإذا مل يكن غ ٍةْربَ بعــــ)٤(َ َ أو سـِمعَّا من الدًربِ  الْجَ

َ وهو احلسن,ُه ونسبتهَيتِمْسَ تُكذا وجدت ْعبد اهللابن  َ ُأيب حبن  َ َّصينة الذي َ
 .ُاسمه َِّريُ غ,)٥( ذكرهَمَّتقد

َاحلس ْعبدانبن  دَْمحَأبن  بيد اهللاُعبن  ْنيُ َأمحدبن  َ ْ َ 
َأمحدبن  ةَّبَشبن  )٦(ْدنُغبن  ذزااوردبن  بن زيادا ْ ْعبد اهللابن  َ َ 

َّ عبد اهللا الصفَأبو ّ ْ  َ أخو عقيل,ارَ
َّ وأبا بكر حممد,راشدبن  َسمع أبا امليمون َ ُ َأمحدبن  َ ْ بن  يعقوببن  يوسفبن  َ

َّحممدَ وأبا بكر ,يزيد الكويف َ َ واحلسن,)٧(اينَّمُّالر عيلبن  ُ غالب بن  اجَّاحلجبن  َ
 .ّاين الزياتَربَّالط

ْ حممد عبد اهللاَأبو ابنه روى عنه َ َ ْاحلسنيبن  َُّ َ ْ نرص عبد الوهابَأبو و,ُ ْعبد بن  َ َ
                                                 

 .ملا أنفدت ذلك الوبال: ١١٢٥يف معجم األدباء  )١(
ٍّمن كل حد له نصال: ١١٢٥معجم األدباء يف  )٢( ِّ. 
. والعائر السائر. ٍغابر: ً مصححا١/٣٧٢ٍأي عابر, وأثبت حمقق الديوان : ١١٢٥يف معجم األدباء  )٣(

 ).عري(انظر اللسان 
 .أبكي عليك: ١١٢٥يف معجم األدباء  )٤(
 .١٤/٢٣٠تقدمت ترمجته يف املجلدة  )٥(
ْعبد): س(و) د(يف  )٦( َ. 
َّاملعروف بابن الرماين: ٣/٨٤تاريخ بغداد يف  )٧( ُّ. 

ذكر من سمعهم [
 ]ومن روى عنه



١١ عبيد اهللا بن كندي بن الشياحبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .انََّباجلبن  بن عمر اهللا
َأخربنا  َ ْ ْاحلسنيبن   القاسم اخلرضَأبوَ َ ْعبدانبن  ُ َأمحدبن   القاسم نرصَأبو َ, أناَ ْ  ,)١(ايندالفتح اهلمبن  َ

َّ حممد َأبوّالشيخ  َأنا َ ْعبدُ ْاحلسنيبن   اهللاَ َ ْعبدبن  بيد اهللاُعبن  ُ ْعبد َأبوَأيب  َ, أناانَ ْاحلسني اهللا َ َ  َ, أنابيد اهللاُعبن  ُ
َّ بكر حممدَأبو َ َأمحدبن  ُ ْ ْعبد َأبو نا ,ائي الكويفَّيزيد الطبن  يعقوببن  يوسفبن  َ َّ اهللا حممد َ َ َبن أمحد اُ ْ َ

ْعبدبقية وبن  بْهَو نا ,الواسطي البزاز بالكوفة  .خالد أنا : قاال,بيانبن   احلميدَ
ًوأخربناه عاليح  َ ْ َعود أمحدُّ السَأبوا َ ْ َّحممدبن  عيلبن  َ َ ْاملجيل ببغدادبن  ُ ْاحلسني َأبو نا ,ُ َ , املهتديبن  ُ

َّ بكر حممدَأبو َأنا َ َّحممدن ب عيلبن  ُ َ ِّالنرض الدبن  ُ َاحلسن َأبو نا ,يباجيّ ْعبدبن   عيلَ  , الواسطيِّرشَبُمبن   اهللاَ
ْنا عبد ُ عن أيب ز,سعيدبن   عن عمرو,بيدُعبن  ن يونسع ,خالد, نا )٢(العطاربيان بن   احلميدَ بن  رعةَ
 :قال,  عن جرير,جريربن  عمرو

ْوأن ,اعةَّ والطِمعَّ عىل الس اهللا َ رسولُبايعت َ أنصحَ  َ فكان: قال.ٍسلمُ مِّ لكلَ
َإذا باع َّأما إن: َا أو اشرتاه قالً شيئِ ِ َ الذي أخذنا منكَ ُّ أحبَ َّ إلينا ممَ ويف  −َا أعطيناك ِ

ُّحديث أيب الس َ من الذي أعطيناك:عودَ ْ حلديث ابن عبدانُفظَّ والل.فاخرت – َّ َ)٣(. 
ْ عبد اهللا احلسنيَأبوولد  َ ُ ْ ني ثالثَادى اآلخرة سنة أربع وُيف مجعبيد اهللا بن  َ
 .مئة وثالث

 

ْاحلسني َ  ّالشياحبن  كنديبن  بيد اهللاُعبن  ُ
 .ً ومجاعة,َأيوببن   سليم:سمع بدمشق

 َتاين أو غريهْسِهِّ عمر الدّإما , الغرباءُ بعض:سمع منه

                                                 
َاهلمذاين«: ١٠/٧٣١كذا يف األصول, بإمهال الدال, ويف ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )١( َ«. 
 .١٦/٤١٣قناز, وانظر هتذيب الكامل ): س(و) د( )٢(
 .النصيحةيف يف األدب, باب ) ٤٩٤٥(رواه أبو داود  )٣(

بايعت رسول اهللا [
 عىل السمع 

 ]والطاعة

ذكر من سمع منهم [
 ]ومن سمع منه



١٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ ْعبدبن  ُ  جعفربن  عثامنبن  الوليدبن  َّالرحيم َ
ِ عبد اهللا الكَأبو ْ َّ الشاعر املعروف بابن أيب الز,اليبَ َ   (*)الزلّ

 .كالببن  َأحد بني جعفر
َ أيب احلسنَّحدث عن َ َ وأيب بكر اخل,اَصْوَجبن  َ َّ وأبوي الط,رائطيَ َّ حممد;بّيَ َ بن  ُ

َ وأمحد,اليبِكاحلوراين البن  يدَُمح ْ ْعبد الوهاببن  َ َّ وأيب جعفر حممد,عبادلبن  َ َ ُ بن  َ
َ وأيب احلسن أمحد, العلوينياحلس ْ َ ََ َّحممدبن  َ َ  ,يلََجراشد الببن  َ وأيب امليمون,امرةُعبن  ُ

ّوأيب القاسم الزجاجي َ واحلسن,َ ْاحلسنيبن   وعيل,ائريََصحبيب احلبن  َ َ ْعبد بن  ُ َ
ْ وأيب حممد عبد اهللا,القاهر َ َ َُّ َأمحدبن  َ ْ َّ وأيب األزهر حممد,رْبَزبن  َ َ ُ َ َّحممدبن  َ َ  الكوثربن  ُ

َ وأمحد,املحاريب ْ َّحممدبن  َ َ َّ وأيب العباس حممد,الفتحبن  ُ َ ُ  ,رييَممالس النُّبن  جعفربن  َ
َأمحدبن  َوأيب معد عدنان ْ َأمحد الببن  َ والقايض أيب حييى زكريا,طولونبن  َ َ ْ  .خيْلَ

َأنواع األسجاع« :ا سامهًف كتابوصنَّ َ ابتدأ يف مجعه بدمشق يف سنة ثالث )١(»َ
مع ُه سَوما أظنُّ] ب٢[ , ذكر فيه عن شيوخه هؤالء وغريهم,مئة  وثالثَوأربعني

 :)٢( منها,َ هبا بعض األمراءَ مدحً قرأت منه قطعة. وله شعر,منه
ِ بأمــــــانٌدَّكــــــَؤ مٍنْمــــــُ ي ُعيــــــد ـــصاريف َ ـــن ت  ِثانَدَ احلـــِ طـــارقِم
ـــهٍ عيـــدَخـــري  هــــذا)٣(َكِ عامــــَ عيــــد اهللاَُجعــــل  ِ زمـــانُريَخـــ )٤( حيوي

ـــم  ـــتث ـــَال زل ـــَكِ يف زمان ـــر ـسُ يف ي ـــشِومـــن طيـــبٍـ ِ يف أمـــانِهِ عي َ 
                                                 

املعروف :  وفيه١٢/٤١٨, الوايف بالوفيات )١٠١( قسم مرص , املغرب٣/١١٢٩معجم األدباء  (*)
 .٣/٣٠النجوم الزاهرة . بأيب الزالزل

ُوهو كتاب ممتع, ... ًوهو ما جاء من أخبار العرب مسجوعا,: ١١٢٩قال ياقوت يف معجم األدباء  )١(
 .أجاد وضعه وتأليفه

 .١٢/٤١٩بالوفيات ُ, والثالث األول يف الوايف ١١٢٩األبيات يف معجم األدباء  )٢(
 .عامله): س( )٣(
 .ُْجيريه: يف الوايف بالوفيات )٤(

ذكر من روى [
 ]عنهم



١٣ ي امللقب باجلملعبد السالم املرصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ مـــن الـــدهر ال ختـــًةَّا ذمـــًآخـــذ ُ ـــــفر ـّ ُـ ـــــودةَ ـــــأوىف ضـــــًمعق َ ب  ِامنَ
ـــذ ـــرَناف ِ األم ـــَ ـــدايل الَ ع  ِلطانُّ الــــس)١(دَّساعي مؤيــــَ املــــَد  حممـــورق

 .َوهي أطول من هذا

ْاحلسني َ ّعبد السالمبن  ُ ْ َ 
ْ عبد اهللا املَأبو ّرصي الشاعر امللقَ   (*)لَمَب باجلّ

َا عىل أيب احلسنً دمشق وافدَ قدم, مشهورٌشاعر َ  .رَّدبُاملبن  َ
 .بكربن   برشروى عن
َّحممدبن   عونروى عنه َ ُ. 

َأنبأنا   ونقلته من ,نظيفبن  أَشَ عن ر,مَّلَُساملبن  يعَبُش سْحَ الوَأبو و,)٢(ِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ
ْاحلسنيبن  ِإبراهيمبن  عيلبن  ِ الفتح إبراهيمَأبو َ, أناهِّخط َ َّحممدبن  ُ َ ْسيبخت بن  ُ ُ  بكر َأبو نا ,البغداديِ
َّحممد َ َحدثني, ّ الصويل)٣(العباسبن  حييىبن  ُ َّ َّيعني ابن حممد  − عون َ َ َحدثني −ُ َّ ْاحلسني َ َ ْعبدبن  ُ  −ّ السالم َ

َحدثنيو:  قال,اعيَ عن األوز,بكربن  عن برش −ّوهو اجلمل الشاعر  َّ ْعبدبن  َلمةْسَ مَ  ,اينَرصْيَ املجيد القَ
 : قال,بَوذَ عن ابن ش,ةَرْمَعن ض

ِ إن سقط يف : ويقولون,ىثرَّمُ فينامون حتت الك,َمون الكسلَّ يتعلٌكان قوم
َّ وإال,َ أكلناهٌءَأفواهنا يش ُ إىل جانب أحدهم كَ فسقط: قال, فالِ َ َّ فقال له الذي ,ٌراةْثَّمِ

ُ أن أضعها يف فيك وضعتُ فقال لو استطعت. يف فمي ضعها:ليهَي َ  .ها يف فميَ
َّ الطاهر حممدَأبوالقايض  نا , املرصينيِ بعضِّ بخطُقرأت َ ُ ًأمحد إمالءبن  ّ ِ َ ْ ُ حدثني يموت,َ َ َّ بن  َ

ُ حدثني حسني,)٤(عَّرَزُامل َ َّ  : قال,ّل الشاعرََم املعروف باجلَ

                                                 
 .َّمؤبد): س( )١(

 .١٢/٤١٩, الوايف بالوفيات ٦/٧٣, تاريخ اإلسالم ٣/١١٣٠معجم األدباء  (*)
ْبن احلسني بن إبراهيم ):د(يف  )٢( َ ُ. 
ْبن احلسني بن حييى ):س( )٣( َ  .بن العباس ُ
 .إبراهيم صالح:  حتقيق٨٨ّن مزرع, وهو يف القسم املجموع صفحة مل أجده يف األمايل الب )٤(

 ]قوم كساىل[



١٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َكان أمحد ْ  ,َأثابه )١(ٍ جيدٍ بشعرُهَ فمن مدح,ّه الشعراءُدمشق يقصدر بّدبُاملبن  َ
 َ مئةّصيلُفارقه حتى يُ فلم ي,ِ له إىل اجلامعٍه به مع خادمَّ وجيء ردٍومن مدحه بشعر

 : عليه فقلتُ فدخلت: قال. ثم ينرصف,ٍركعة
ــــــ ــــــا يف أيب ح َأردن َ ــــــٍنَسَ ــــ  اًدحيَ م ــــدح)٢(اكف ــــَتنُْ تِ بامل ــــوالةُعَج  ُ ال

ـــــر ـــــالوا أك ـــــنيَّ الثُمَفق ِقل ـــــْ ـــ  ارُ ط ـــن ج ـــةُدواهَوم ـــُ دجل  ُتراُ والف
ــــْقَوقــــالوا ي ــــــصَّلــــــيهنَ عُهُجــــــوائز  ْ لكــــنِ املــــدحاتُلَب  )٣(ُالةَّ ال
ـــــَصـــــ  غنـــي عيـــايلُ هلـــم ومـــا يُفقلـــت َّاليت إن ـــــشأنِ ُام ال  ُكـــــاةَّ الزّ
ــــأمر ــــصِ يل بكــــرسُفي ــــاِادَّ ال  ُالتِّ هـي الـصُالةَّضحى يل الصَفت   منه
َ أخذت:قال يل ف:قال  :َ أيب متامِ هذا من قولَ
َ فـــإن كـــُمَامَ احلـــَّنُهـــ ــــائ  ًيافـــةِ عَتَرسِ ــــن ح ــــإهنَّنِهِم َّ ف َ محــــَّنِ  ?)٤(ُامِ
َ فأعطاين وأجزل. نعم:ُ قلت:قال َ. 

َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَ فيام أرىَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْعبد َأبو نا ,َّ ْاحلسني )٥( اهللاَ َ بن  ُ
َ حدثني , يف كتاب والديُ وجدت: قال,يّبَّهارون الض َّ َ حدثني ,عّرَزُاملبن  يموتبن   نضلة املهلهلَأبوَ َّ َ
ُأيب يموت َ حدثني ,َ َّ  :املدبربن   القاسمَأبوَ
َّأن َ أبا احلسنَ َ َر كان إذا مدحّبَدُاملبن  َ َ أمر, شعرهَ فلم يرض]٣[ٌ شاعرُهِ َا أن ً غالمَ
َيأخذ ُ إىل مسجد اجلامع وال يُهَ ُ أو ي,فارقهِ  فتحامته : قال,طلقهُ ويٍ ركعةَ مئةّصيلَ
 : فقال له,َ واستأذنه يف النّشيد,اًيدُ وكان جم, املرصيُاعرَّ الشُلََم ثم وافاه اجل,عراءُّالش

                                                 
 .بشعر خري): س(يف  )١(
 .كام: ٣/١١٣٠يف معجم األدباء  )٢(
 :يف معجم األدباء )٣(

ــــشعراء لكــــن ــــل ال ــــالوا يقب ـــصالة  وق ـــه ال ـــل صـــالت مادح ُأج َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُّ 
 

 وزارة الثقافة والفنون, مجهورية  دراسة وحتقيق الدكتور خلف رشيد نعامن٢/٣٧٤ديوان أيب متام  )٤(
 .العراق

 .عبيد اهللا): س( )٥(

مدحه ألمحد بن [
 ]مدبر

اخلرب من طريق [
 ]آخر



١٥ ي امللقب باجلملعبد السالم املرصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأعرفت َ فأنشد, نعم: قال?ّ الرشطَ  :ُهَ
ــــــسن ــــــا يف أيب ح ٍأردن َ ــــــَ ــــ  اًدحيَ م ــــ)١(امك ــــعنُ تِدحَ بامل ــــوالةُتج  ُ ال

ُفقلنــــــا أكــــــرم ِقلــــــنيَّ الثَ ــــ  ارُ طــــــْ ــــْنَوم ــــةَّ كف ــــُاه دجل  ُتراُ والف
ــــالوا ي ــــْقَفق ــــُلَب ـــــــيهنَ عُهُجـــــــوائز  ْ لكــــنِدحاتِ امل ـــــــصَّل  ُالةَّ ال
ـــــَصـــــ  يـــايلِغنـــي عُ هلـــم ومـــا يُفقلـــت َّاليت إن ـــــشأنِ ُام ال  ُكـــــاةَّ الزّ
ـــأمر ـــصِ بكـــرس)٢( يلَفي ـــاِادَّ ال  ُتَالِّ هـي الـصُالةَّضحى يل الصَفت   منه
َ احلسنَأبو فاستحسنها :قال َمن أين أخذت هذا, )٣(ارَّ يا عي: وقال,َ  من : قال?َ
َّقول أيب مت  : يقولُ حيثٍبيبَام حَ
ْ فـــإنُاممَ احلـــَّهـــن َّ فــــــإهنَّهنِمــــــن حــــــائ  ًةيافـــِ عَ كـــرستِ َ محــــــَّنِ  ُامِ
َ أجدت:قال  . بجائزة نفيسة من وقته)٤( يلَ وأمر.َ

َّكتب إيل َّ حممد محزةَأبو ِ َ َ الفضل أمحدَأبو و,عيل العلويبن  العباسبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  ُ بن  َ
َ ثم حدثني ,ليمُس َّ ْعبد َأبو َ, أناقاينْرِاطَ بكر البَأبو أنا : قاال,ليمُسبن   الفضلَأبو َ, أناواينُتْفَّ بكر اللَأبوَ َ 
 :يونسبن   سعيدَأبو قال لنا : قال,ةَْدنَمبن  اهللا

ْاحلسني َ َّعبد السبن  ُ ْ ْكنى أبا عبد اهللاُ ي,لََم املعروف باجلُاعرَّالم الشَ َ  يف ّ تويف,َ
ْ عبد َ وقد مدح,اًفلقُا مً وكان شاعر, ومخسني ومئتنيٍشهر ربيع اآلخر سنة ثامن َ

ً املأمون أيضَ ومدح,ِا قدم إىل مرصَّطاهر ملبن  اهللا َ  ,)٥( جلوب البيامرستانَا حني قدم مرصَ
ِ وكان رش, ولد قبل سنة سبعني ومئةُه, وعلت سنُّ,ًاءَّوكان هج  وكان ,عامَّا عىل الطًهَ

َ وكان من أهل األدب,وبَّ الثَ وسخ, امللبسَءدين َ. 

                                                 
 .كفا): س( )١(
 .فيأمر يب): س( )٢(
 .يا عامر): د(و) س(ويف ). عري(انظر اللسان . الذكي النشيط الرسيع: َّالعيار )٣(
 .وأمره): س( )٤(
 .البيام, واملثبت من معجم األدباء: يف األصل )٥(

 ]ترمجته[



١٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ ْعبد الغفاربن  ُ َّحممدبن  َ َ  −  ابن عمرو:ويقال −ُ
 (*)َ عيل األزديَأبو

َّ وأيب يوسف حممد,َّعامربن   هشام:سمع من َ ُ َّأمحد الصبن  َ َ ْ ِّالرقي )١(اينندْيَ َّ, 
َّبن حممداوموسى  َ ْالرم ُ َ وأمحد,عفيُسليامن اجلبن   وحييى,يلَّ ْ  ,َأيب احلواريبن  َ

ُ وأيب م,يمَحُود َأرصبن  ِشيشُ وخ,ّب الزهريَعْصَ ْ  ادّعببن   وزهري,)٢(سائينَّم الَ
حييى بن  يب حييى زكرياَ وأ,َسعيد األييلبن   وهارون,ّالضيفبن  ِ وإسحاق,َّالروايس

 .الوقار املرصي
َ عيل احلسنَأبو روى عنه َّ حممد َأبو و,خلفبن  سليامنبن  داودبن  عيلبن  َ َ ُ

َاحلسن َ أمحدَأبو و, املرصيقبن رشي َ ْ َ أمحد العباسَأبو و,ّيِدَعبن  َ ْ بن  الفضلبن  َ
 .جعفر املكي

َأنبأنا  َ نرص أمحدَأبو و,برشبن  هل الفرج سَأبو َ, أناعيل ُبن  الفرج غيثَأبوَ ْ َّحممدبن  َ َ سعيد بن  ُ
َأمحدبن  منريبن  عيل أنا : قاال,يْيثيثَرُّالط ْ َ احلسنَ, أنامنري اخلاللبن  َ ْ نا احلسني,رشيقبن  َ َ ْعبدبن  ُ َ 

َحممد األزديبن  الغفار َّ َ َّحممد نا ,حييىبن  سعيد نا ,َّعامربن  هشام نا ,ُ َ َأيب حبن  ُ  عن ,هريُّ عن الز,صةْفَ
َسلمةَسعيد وأيب  َ, 

 ُّ قص:رسلنيُنن املُ من سٌمخس« : قال رسول اهللا :َعن أيب هريرة قال
 .)٣(» واخلتان, وحلق العانة,ِ ونتف اإلبط,َ وتقليم األظافري,اربَّالش

ًأخربناه عالي َ َ ْ َّ حممد هبة اهللاَأبوا َ َ  سعد َأبوا  أن:قاال, ]ب٣[َأيب سعيد بن   القاسم متيمَأبو و,سهلبن  ُ
                                                 

, الضعفاء واملرتوكني )٢٧١ (١/٢٠٥, سؤالت محزة ٢/٧٧٧بن عدي الكامل يف الضعفاء ال (*)
, ميزان االعتدال )١٥٤١ (١/١٧٣املغني يف الضعفاء للذهبي ) ٨٩١ (١/٢١٤البن اجلوزي 

 .٢/٢٩٥, لسان امليزان ١/٥٤٠
 .الصيدالين, ومها بمعنى): س(و) د( )١(
, وسري أعالم ٨/٢٥١من هتذيب الكامل , واملثبت »الفتياين«): د, س(, ويف »القتباين«): ب(يف  )٢(

 .١٢/٢٥٠النبالء 
 .مل أجده بلفظه يف املصادر التي بني يدي )٣(

سنن : حديث[
 ]األنبياء



١٧ عبد الغفار بن حممد األزديبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاجلنزرو ْ َ أمحدَأبواحلاكم  َ, أنايذَ ْ َّحممد نا ,َ َ َّحممد نا ,سعيد نا ,هشام نا ,مروانبن  ُ َ  عن ,َأيب حفصةبن  ُ
َسلمةَ وأيب ,بِّيَُساملبن   عن سعيد,ّالزهري َ, 

 ,اربَّ الشّ قص: من الفطرةٌمخس« : قال رسول اهللا : قال,َعن أيب هريرة
 .)١(» واخلتان, وحلق العانة,ِف اإلبط ونت,َوتقليم األظفار

َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبوَ َ ْعبدُ َ سعد أمحدَأبو َ, أنا بكر اخلطيبَأبو نا ,محزةبن   الكريمَ ْ َّحممد املالينيبن  َ َ ُ. 
َوأخربنا ح  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ َمسعدةبن   القاسمَأبو )٢( نا,َّ ْ  أنا : قاال,يوسفبن  محزة َ, أناَ

َ أمحدوَأب ْ ْاحلسني, نا )٣(عدي احلافظبن  َ َ ْعبدبن  ُ َّحممدبن  موسى نا ,َار األزدي بمرصّ الغفَ َ  َأبو نا ,َّالرميل ُ
ِّالرقي يحِلَامل  ,انَرْهِمبن   عن ميمون,َّ

َّإن« : قال رسول اهللا : قال,اسّعن ابن عب  يا رسول : قيل,» للمساكني دولةِ
ُ انظروا من أطعمكم يف اهللا ل:ن يوم القيامة قيل هلمِإذا كا« : قال?همُ وما دولت,اهللا  ,ًقمةَ

ًأو كساكم ثوب ً أو سقاكم رشبة,اَ ِفأدخ ,َ  .»وه اجلنَّةُلَ
َ يرويه عن أيب امل,ِنكر هبذا اإلسنادُ مٌ وهذا حديث:ديَ عُ قال ابن:زاد محزة يح ِلَ

َّحممدبن  موسى َ  .)٣(َيح ال بأس بهِلَ املَأبو و,ُ
َأمحد َأبوَ وأنا :قال ْ ْاحلسني : قال,)٤(عديبن  َ َ ْعبدبن  ُ  :َو عيل األزديَ الغفار أبَ

َ حدثنا عن سعيد,ِا إىل مرصًحلتني مجيعِّالر  عنه بمرص يفُكتبت َّ , )٥(ُعفريبن  َ
ْوعبد العزيز  ,همَ لقاءُه سنُُّ ومل يكن حيتمل, من كبار شيوخ مرص,مهاِمقالص وغريبن  َ

                                                 
 يف اللباس, باب قص الشارب, وباب تقليم األظافر, ومسلم ١٠/٢٨٢أخرجه بنحوه البخاري  )١(

ّ يف صفة النبي ٢/٩٢١يف الطهارة, باب خصال الفطرة, ومالك يف املؤطأ ) ٢٥٧( َّ ما جاء , باب
يف تقليم األظفار, وأبو داود يف األدب, باب ما جاء ) ٢٧٥٧(يف الفطرة, والرتمذي يف السنة 

 يف الطهارة, باب تقليم األظفار, ١/١٤يف الرتجل, باب يف أخذ الشارب, والنسائي ) ٤١٩٨(
 .وباب نتف اإلبط

 .أنا): د(يف  )٢(
 .ن عطاءب بن حممد  ترمجة موسى٦/٢٣٤٦الكامل يف الضعفاء  )٣(
 .٢/٧٧٧الكامل  )٤(
 .بن عبيد سعيد): س(و) د(يف  )٥(

دولة : حديث[
 ]املساكني

رواية أخرى [
 ]لحديثل

 ]جتريح ابن عدي[



١٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .َ بأحاديث مناكريَثَّوقد حد
ْ ونا احلسني:)١(قال َ ٍعبد الغفار األزدي بمرص سنة تسعبن  ُ َ ْ  , وتسعني ومئتنيَ

 .اً فذكر عنه حديث,مئة  وثالثٍويف سنة مخس
َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنْديبن   القاسمَأبوَ َ َمسعدةبن  ِ إسامعيلَ, أناَّ ْ بن   محزةَ, أناَ

ُ سألت: قال,)٢(يوسف َّ أبا احلسن الدَ َ َ ْعن احلسنيارقطني َ َ ْعبد الغفاربن  ُ  ,عمروبن  َ
ٍّأيب عيل َّ إن! هذا: فقال,َ األزدي بمرصَ  .ًكان بلية, ه مرتوكِ

 بيد الكاليبُعبن  حسني
ْعبد امللكبن  يزيدبن  كان يف صحابة الوليد َ. 

َاحلسنَ أيب ِّ بخطقرأت َ وأنبأنيه ,أَشَ رَ  مَّلَُساملبن  يعَبُ الوحش سَأبو و,ِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ
َاحلسن َأبوَ أخربين ,عنه ْعبد َ َأمحدبن  َّ الرمحنَ ْ َ العباس أمحدَأبو َ, أناعاذُمبن  َ ْ َّحممد الكاتببن  َ َ  َأبو َ, أناُ

َّالطيب حممد َ ُ َالرشبن  حييىبن  ِإسحاقبن  ّ َاحلسن َأبو قال : قالأ,َّ  : املدائنيَ
َّعبد امللك يتصيبن  يزيدبن  خرج الوليد ْ ْ ومعه احلسني,ُدَ َ  ,بيد الكاليبُعبن  ُ
 فامال نحو , الوليدَ وجاع, وتعاىل النّهار, عنهامُاسانقطع النَّو ,اسفانفردا عن النَّ

 ,َ فأكالث,اَّرُ وك,ٍ وزيت,)٣(َىيثِّبِ ور,ٍ شعريِ فجاء بخبز, فاستطعامه,ً فوجدا رجال,ٍقرية
ْفقال احلسني َ  :يدَبُعبن  ُ

                                                 
بن عفري, ثنا  بن كثري ثنا سعيد: بن خمتار  يف ترمجة الفضل٢٠٤٠واحلديث يف الكامل يف الضعفاء  )١(

:  منه!ما أطيب مالك«:  أليب بكرقال رسول اهللا : بن خمتار, عن أبان, عن أنس قال الفضل
نظر أجتني ابنتك, وواسيتني بنفسك ومالك, كأين ّ عليها, وزوُي هاجرتين, وناقتي التّ مؤذلبال

 .»إليك عىل باب اجلنة تشفع ألمتي
 .»هذا آية«: , ولفظه)٢٧١( رقم ٢٠٥يف كتابه سؤاالت محزة بن يوسف للدارقطني ص )٢(
َالربيثى وزن هجريى, أو بحربى كام سيأيت يف الشعر )٣( ِِّ َ ِّ َِّ َ َّحليات, ويسمى رضب من السمك يشبه ا: َ ُ َّ

ِّأيضا اجلريث ِ ِّومنه حديث عيل, أنه كان ينهى عن أكل اجلربى واجلريث. ً ِِّ انظر النهاية يف غريب . ِ
 ).ربث(, واملغرب )ربث, جرث(احلديث 



١٩ عثامن بن أمحد بن عيسى البريوذيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّإن  ِثاَّرُ والكــــِعريَّ الــــشِ بخبــــزِتـــــ  ـْيــَّ مــع الزىَيثــِبَّالر ُطعــمُ يْنَ مــِ
ِ أو بٍ بلطمـــــــةٌحلقيـــــــق ـــ  ـْيــــــــَتـنْـِثـَ ـــِنـ ـــصِحْبُ لق ـــثالثِيعِنَّ ال ِ أو ب َ)١( 

َّ فإن,حك اهللاَّ قبْ اسكت:فقال الوليد َ أال, بذل املجهودَ اجلودِ  :َ قلتَ
ِ أو بٍحلقيــــــــق ببــــــــدرة ِ أو بـــثالثِيعِنَّ الـــصِسنُ حلـــ)٢(ِنــــ  ـْيـــــــــَتـنِْثَ َ 
َ فأمر,اسَفأقاما حتى حلقهام النَّ  .ٍرَِد للرجل بثالث بَ

ْاحلسني َ َأمحدبن  عثامنبن  ُ ْ  عيسىبن  َ
َ عبد اهللا البَأبو ْ  (*)يذوْريَ

َأيب العبن  َ أبا القاسم:سمع ْ وأبا عبد اهللا,بَقَ َ ْ وأبا عبد اهللا ,مروانبن  َ َ َ
ْاحلسني َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َّ حممدَ وأبا عيل,َأيب ثابتبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ َآدم الفزاريبن  ُ َ, 

َوأبا حممد احلسن َ َّ َ ُ  ,يس احللبيْبَ الع)٣(كجكوبن  ]٤[عيسى بن  عمربن  عيلبن  َ
ّحممد البزبن  عثامنبن  بيد اهللاُوع َ َّ وأبا طاهر حممد,ازَُّ َ ُ ْعبد العزيزبن  َ  )٤(وننحسبن  َ

 .ِاإلسكندراين
َاحلسن عيل َأبو و,َ عيل األهوازيَأبو روى عنه ْاحلسنيبن  َ َ  َأبو و,ىَْرصَصبن  ُ

 .ائينَِّالقاسم احل
                                                 

, ٨/١٧٤, وتاريخ الطربي ٤/١٦٧, ويف مروج الذهب ٤/٥٧٥األبيات يف ربيع األبرار  )١(
 .بن بزيغ و عمرو لعمر أ٦/٨٣والكامل البن األثري 

كيس فيه ألف, أو سبعة آالف, أو عرشة آالف دينار, سميت بجلد : والبدرة. أو ببدرتني): د(يف  )٢(
 .ُإذا فطمت) البدرة(السخلة 

ْ, وفيه احلسني٣١٧ترمجته يف تايل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  (*) َ نسبة إىل (بن حممد البريوذي  ُ
قال ) يربودي (٦/٤٢٧, ومعجم البلدان )١/١٦٠ اللباب , وهي من نواحي األهواز,)بريوذ
 . واهللا أعلم,ًويربود أيضا من قرى بيت املقدس, وإليها ينسب: ياقوت

 . من هذا اجلزء١٨٧وانظر ص. كودك, واملثبت مما مىض يف ترمجته من اجلزء السابع عرش: يف األصل )٣(
 .٣/٢٦١حسون, وكذلك يف الوايف بالوفيات ): س(يف  )٤(



٢٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأنبأنا  ً عيل األهوازي قراءةَأبو َ, أناائيَّنِاحلبن  طاهرالقاسم  َأبوَ , −َ األهوازي ِّمن خطَ, أنا ونقلته − َ
ْعبد َأبوَأنا  ْاحلسني اهللا َ َ َأمحد البن  عثامنبن  ُ ْ ْعبد َأبوَ, أنا يذوُْريَبَ ْحلسنيا اهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َأيب بن  ُ

ْعبد َأبو نا ,ثابت ِّإياس السبن  حييىبن  َّ الرمحن زكرياَ بن  جرير نا ,ِإبراهيم احلنظيلبن  ِإسحاق نا ,جزيِ
ْعبد  , عن عطاء,َأيب ثابتبن   عن حبيب,َ عن األعمش,يّبَّ احلميد الضَ

ُ فإن ابن آدم خ;الوجهحوا ّبَقُال ت« : قالّ عن النَّبي ,عن ابن عمر لق عىل ِ
 .)١(»َّالرمحن صورة

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن   القاسم نرصَأبوَ ْ َ نا احلسن,كودْطَم ُبن ُجدي مقاتل َ, أناَ  َأبو نا ,ِإبراهيمبن  عيلبن  َ
ْعبد ْاحلسني اهللا َ َ َأمحد البن  عثامنبن  ُ ْ ْعبد َأبو, نا يذوُْريَبَ ْاحلسني اهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ َحمبن  َ  نا ,َأيب ثابتبن  َّمدُ
ْعبدبن  عن هرمز, )٢( عن ابن اهلاد,سعدبن  ُيثَّالل نا ,سعيدبن  تيبةُق نا ,جزيِّحييى السبن  زكريا  , اهللاَ

َإن اهللا ال ي« : يقولَثابت أنه سمع رسول اهللا بن  يمةَزُعن خ ي من يتحْسِ
 .)٣(»عجازهنَأَ ال تأتوا النّساء يف − اتَّيقوهلا ثالث مر − ِّاحلق

َالصواب ه  . بالياءّيِمَرّ
َأخربنا  َ ْ َّ حممد هبة اهللاَأبوَ َ َأمحدبن  ُ ْ  أنا : قاال, يف كتابيهام,سهلبن   املعايل الفضلَأبو و,طاوسبن  َ

 : قال,َ عيل األهوازيَأبوَ, أنا برشبن  سهل
ْ عبد اهللا احلسنيَأبومات  َ ُ ْ َّحممدبن  َ َ ادي َي يوم األحد احلذوُْريَبعثامن البن  ُ
َمن شهر ربيع األول من سنة إحدى وأربعوالعرشين  ِ  . رمحة اهللا عليه وبركاته,مئة َ

                                                 
, ورواه بنحوه ٢/٤٧٢  يف السنة, وابن أيب عاصم)١٣٥٨٠ (١٢/٣٢٩رواه الطرباين يف الكبري  )١(

 .٢/٣١٩احلاكم يف املستدرك 
 .يف األصل املعاد, واملثبت من كتب الرجال, وانظر ختريج احلديث )٢(
وسط , والطرباين يف األ٨/٢٥٦, والبخاري يف التاريخ الكبري ٥/٢١٣رواه أمحد يف املسند  )٣(

, والبيهقي يف السنن الكربى )٢٢١٣ (٢/١٩٦و) ١١٤٤ (١/٢٧٧, والدارمي )٩٧٧ (١/٢٩٥
 ).٨٩٨٥ و٨٩٨٣ (٥/٣١٦, والسنن الكربى للنسائي ٧/١٩٦

ّ تقبحوا ال: حديث[
 ]الوجوه

إن اهللا ال : حديث[
ْيستحيي َ[ 

 ]وفاته[



٢١ عثامن بن عيل املعروف باملجاهدي الرضيربن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ  عيلبن  عثامنبن  ُ
ْ عبد اهللاَأبو  البغدادي املقرئبن  َ

 (*)ّاهدي الرضيرَُجاملعروف بامل

َقرأ عىل أيب بكر  .جماهدبن  َ
َقرأ عليه ر  .أَشَ

َأنبأنا   : قال,نظيفبن  أَشَر َ, أنامَّلَُساملبن  يعَبُ الوحش سَأبوَ
ّ فإين,العالءبن  َ قراءة أيب عمرو)١(اَّمَوأ ّ من أوَ هبا القرآنُ قرأتِ ِله إىل خامتته عىل َ

ْأيب عبد اهللا احلسني َ ُ ْ َ َ وأخربين أنه ,جاهديُعيل البغدادي املعروف باملبن  عثامنبن  َ َ
َقرأ عىل أيب بكر أمحد ْ َ َ  ,ُهَّ كلَمني القرآنَّ عل: بل قال,دجماهبن  العباسبن  موسىبن  َ

َّوقرأ عىل أيب الزعراء عبد الرمحن ْ َ ّ َ ْعبدوس املقرئبن  َ َ وقرأ عىل أيب عمر حفص,َ بن  َ
َّ عمر عىل أيب حممد حييىَأبوَ وقرأ ,وريُّعمر الد َ ُ َ وقرأ اليزيدي ,بارك اليزيديُاملبن  َ

ُعىل أيب عمرو الع  .العالء املازينبن  يانْرَ
َأخرب َ ْ َاحلسن َأبونا َ ْاحلسني: )٢( بكر اخلطيبَأبو قال لنا :قاال, يحيِّجم الشَّ النَأبوسعيد وبن  َ َ بن  ُ

ْعبد َأبوعيل بن  عثامن َاحلسن عيل َأبو ذكر يل ,ُّاهديَُجير املقرئ املَّ اهللا الرضَ َإبراهيم األهوازيبن  عيلبن  َ ِ: 
َّأن  .نه القرآنَّاهد لقُ جمَن ابنَ كان يذكر أ: وقال يل, سكن دمشق,ٌّه بغداديَ

ٍومات يوم األربعاء ألربع َ ٍسنة أربعمن َادى األوىل ُ خلون من مجَ  ودفن ,مئة َ وأربعَ
َ من مات يف الدنيا من أصحاب ابن جماهدُ وهو آخر,راديسَيف باب الف  وكان قد ,ّ
 .جاوز املئة

                                                 
, معرفة القراء ٧/٢٦٨, املنتظم ٣١٦, تايل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ٨/٨٤تاريخ بغداد  (*)

كذا ورخه : , وقال الذهبي٩٩ صفحة ٤٠٤وفيات سنة (, تاريخ اإلسالم ١/٣٦٠الكبار 
 ).املرضي (١/٢٤٣, غاية النهاية )األهوازي, وورخه الكتاين سنة أربع مئة

 .وأنا): س(يف  )١(
 .٨/٨٤تاريخ بغداد  )٢(

 ]قرأ عىل[

ُسكنه ووفاته[ ُ[ 



٢٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ َّ حممدَأبوَ َ َّ حممد اَأبو َ, أناَاألكفاينبن  ُ َ َاحلسنَ سمعت أبا عيل : قال,)١(لكتاينُ عيل املقرئ بن  َ
 :يقول

ْ عبد اهللاَأبو ّويفُت ْ احلسني)٢(َ َ َّالذي كان يف دار  − يرَّاهدي الرضَُجعثامن املبن  ُ
 .مئة َيف سنة أربع −اخلتمة بدينار ] ب٤[َ وكان يأخذ ,َقرأ عىل ابن جماهد, )٣(ّالضيافة

ْاحلسني َ َّحممدبن  قيلَعبن  ُ َ ْعبد املنعمبن  ُ  يشِربن  هاشمبن  َ
ْ عبد اهللا َأبو :ويقال −  عيلَأبو  (*)ازَّزَالقريش الب −َ

َّ أبا حممد:سمع َ ُ  .َأيب نرصبن  َ
ِّأيب احلسن الدبن   وعمر, بكر اخلطيبَأبو روى عنه َ َ  .تاينْسِهَ

َوحدثنا عنه َّ َ احلسن عيلَأبو :َ  . بالكنيتني)٤(نااه ل وكنَّ,مَّلَسُاملبن  َ
َأخربنا  َ ْ َاحلسن َأبوَ ْاحلسني عيل َأبو َ, أنام الفقيهَّلَُساملبن   عيلَ َ ريش يف مسجد بن  قيلَعبن  ُ

ّالزال َيف شهر ربيع األول من سنة سبع وستني وأربع )٥(قةّ َوحدثنا . مئة َ َّ َّ حممد الكتاينَأبوَ َ  :قاال − اًلفظ − ُ
َّ حممد َأبوأنا  َ ْعبدُ َّ عيل حممدَأبو َ, أناقاسمالبن  عثامنبن  َّ الرمحنَ َ  َأبو َ, أناَشعيب األنصاريبن  هارونبن  ُ

َاحلسنعيل  ْعبد املغرية َأبو نا ,ّسعيد الصيني بحمصبن  َ ْ نا عبد,الينَْواج اخلّاحلجبن   القدوسَ َ 
َّ عن حممد,َعمرو األوزاعيبن  َّالرمحن َ  ,َ عن أبيه,َأيب سعيدبن   عن سعيد,ّالوليد الزبيديبن  ُ

َّإذا صىل« : قال عن رسول اهللا ,َ أيب هريرةعن َ أحدكم فخلعِ  نعليه فالَ
                                                 

 .٣١٦تايل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  )١(
 ).أبو عيل: (يف تايل تاريخ مولد العلامء, وغاية النهاية )٢(
 .دار ضيافة األرضاء: نهايةيف غاية ال )٣(

, معجم األدباء ٣٨٤, زيادات هبة اهللا األكفاين عىل تاريخ مولد العلامء ٦/٢٣٩اإلكامل  (*)
ْاحلسني (٥/١٠٧, النجوم الزاهرة ١٠/٣٢٧, تاريخ اإلسالم ٣/١١٣١ َ , )بن عقيل بن أمحد ُ

 .٤/٢٥٤توضيح املشتبه 
 .كناه له): س(يف  )٤(
 له إمام ووقف, ويقال إنه ,قةّ قناة الزال قبلةلطيف من مساجد دمشق عندمسجد : مسجد الزالقة )٥(

 .٢/٥٨بن األسقع, انظر تاريخ مدينة دمشق  مسجد واثلة

خلع : حديث[
 ]النعل



٢٣ عقيل بن حممد بن عبد املنعم القريش البزازبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ً هبام أحد)١(يؤذي ُ أو لي, ليجعلهام حتت رجليها,َ  .)٢(» فيهامِّصلَ
ْ أيب حممد عبد العزيزِّقرأت بخط َ َ َُّ ْأمحد الكتاين أليب عيل احلسنيبن  َ َ ُ َ َ ْ  :عقيل البزازبن  َ

َّ إالَومل يبـــــق  ناِل بـــشمُّشتُ املـــُدا البـــنيَا حـــَّوملـــ ُ أن تِ ُثـــــار األيـــــانقَ َ 
ًومل نـــستطع عنـــد الـــوداع تـــصربا ُّ ِ َ ُوقد غالنا دمـع عـن الوجـد نـاطق  ْ ِ ٌ 

ـــع ـــا لتودي ِألجـــساد  انَُ نفوســـْ فكـــادتٍوقفن ـــلَ ـــَنا قب ـــارقُ تِراقِ الف  ُف
ـــاك ـــاهٍفب ـــا يلق ـــدُ مل ـــن فق ـــِ م ِ إلف  )٣(ُ عـالقُ بـه الوجـدٌ له قلـبٍوشاك  ِهِ
َأخرب َ ْ ْعبدبن   القاسم هبة اهللاَأبونا َ  : قال, بكر اخلطيبَأبو َ, أنا اهللاَ

ْاحلسني َ َّحممدبن  قيلَعبن  ُ َ َّ عيل الدمشقي حدَأبو ,يشِربن  ُ َث عن أيب ّ
َّحممد َ  .شيوخيا يف معجم ً عنه حديثُسقتوقد  , عنهُت كتب,َأيب نرصبن  ُ

ُّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص عيل َّ َ ُ  :)٤(هبة اهللا قالبن  ُ
َأما عقيل بفتح العني أبو  َّ ْعبد اهللاَ َّحممد َ َ َّحممدبن  قيلَعبن  ُ َ ْعبد املنعمبن  ُ بن  َ

ْ عيل احلسنيَأبوَ وأخوه , دمشقي,ريش البزازُيش القِربن  هاشم َ َ حدثا عن ابن ,قيلَعبن  ُ َّ َ
 .َأيب نرص

َّ حممدَأبوقال لنا  َ  :مئة َبعني وأربعِ سنة إحدى وس)٥(َاألكفاينبن  ُ
ْ عيل احلسنيَأبوفيها تويف  َ َّحممدبن  قيلَعبن  ُ َ ُيش البزاز يف أحد شهري مجِربن  ُ  ,ادىَ

ًوكان أديب ْث عن أيب حممد عبدَّ وحد, وله شعر,اَ َ َ َُّ  .َأيب نرصبن  عثامنبن  )٦(نَّالرمح َ

                                                 
وأما من أثبت الياء فإما لغة, أو اجلزم املقدر, وهو . ِفال يؤذ: رواية أيب داود, وابن حبان والطرباين )١(

 .١/٣٩١انظر فيض القدير . خرب بمعنى النهي
 وابن حبان يف صحيحه ,يف الصالة, باب املصيل إذا خلع نعليه أين يضعهام) ٦٥٥(رواه أبو داود  )٢(

 ).١٤٦٩ (٨/١٤٩, والدارقطني يف العلل )٧٨٣(, والطرباين يف الصغري )٢١٨٢ (٥/٥٥٧
 .١١٣١األبيات يف معجم األدباء  )٣(
 .٢٣٩, ٦/٢٢٩هو ابن ماكوال يف اإلكامل  )٤(
 .٣٨٤بن األكفاين عىل تاريخ مولد العلامء  ة اهللازيادات هب )٥(
 .الرحيم): س(يف  )٦(
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٢٥ 

ْاحلسني َ  جعفر البغداديبن  عيلبن  ُ
َ أبا عيل أمحد: بدمشقسمع ْ َ َحمبن  َ بن  َوأباه عيل, )١(ّاعي الزفتيَُزعيل اخلبن  َّمدُ

 .جعفر
َّ الفضل حممدَأبو روى عنه َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد٢(َأيب عثامن بن  َأيب الفضلبن  َ َ بن  ُ

 .وي احلافظََراجلارود اجلارودي اهل
َأخربنا  َ ْ  َأبو اَ, أن املاليني)٣(بييعُّ الش)٢َأيب عثامنبن  َأيب الفضلبن   العالء صاعدَأبوَ
ْحممد عبد اهللا َ َ ّأمحد السبن  َأيب بكربن  َُّ َ ْ َّ الفضل حممدَأبو َ, أناطي املقرئقَ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ

َّحممد اجلارودي َ ْ نا احلسني, احلافظ)٤(ُ َ َ حدثني ,جعفر البغداديبن  عيلبن  ُ َّ  عيل َأبوَ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ ْ نا عبد اهللا,ّعيل الدمشقي بدمشقبن  ُ َأمحبن  َ ْ  : قال,كيسانبن  دَ

ِ أبا يزيد طيفور البُسمعت َّ رأيت عيل:طامي يقولْسَ َّأيب طالب كر َبن َ م اهللا وجهه َ
َ ما أحسن تواضع : فقال, تنفعنيًمني كلمةّ عل,َ يا أمري املؤمنني: فقلت,يف النّوم

َاألغنياء للفقراء رجاء ُ وأحسن: قال, زدين: فقلت! ثواب اهللاَ  عىل  الفقراءُ من ذلك تيهَ
ًاألغنياء ثقة ٌه فإذا مكتوبَّ ففتح كف, زدين: قلت]٥[ . بام عند اهللاَ  : فيها بامء الذهبِ

ـــت ـــَمَكن ـــرصتًيت ـــَا ف ـــل ا حي ـــن قلي ـــونٍوع ـــاْيَ مُ تك  ت
ــــاب ــــدارِنْف ــــاءِ ب ــــِ البق ــد اً بيت ــدارْمِواه ــاءِ ب ــاِ الفن  )٥( بيت

َفلم أزل أرددمها يف النّوم حتى حفظتهام َ. 

                                                 
 .عن الزفتي): س(يف  )١(
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٢ ٢(
 .الشعبي): س(و) د(يف  )٣(
 .بن اجلارودي ):س(يف  )٤(
ٍاخلرب واألبيات مع اختالف فيها, واختالف يف النائم ذكره اخلطيب يف تاريخ بغداد  )٥( ٍ٩/٤٢٥, 

, وتفسري ١/٣٠٣ويف التدوين يف أخبار قزوين ). بن شخرف الفتح (١٢/٣٩٧, ١١/٢٣٤
 ).احلارثبن برش  (١/٣٠٣القرطبي 



٢٥ عيل بن احلسني بن عيل بن حممد املغريببن  احلسني
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ ْاحلسني بن  عيل بن ُ َ َّحممد املغريببن  )١(]بن عيل[ُ َ ُ(*) 
ُرزَاملبن  امَرَْهببن  رْحَببن  ابن يوسف  انَاهَمبن  بانْ

 فريوزبن  )٥(داشنياجبن  )٤(مالسبن  ونُرَ احل)٣(]بن[ )٢(انَاسَسبن  امَاذَابن ب
 يزدجردبن  )٦(ورُجبن  امَرَْهببن  جردَدْزَابن ي

َأيب احلبن   القاسمَأبو  َسن الوزيرَ

 واستجار ,َ باحلاكم أباه هرب من مرصُبّ امللقَ قتلّ فلام,َكان مع أبيه بمرص
 ,َن جأشهّ وسك,)٨(َائي ومدحه فأجارهَّاح الطَّراجلبن  لَفْغَدبن  )٧(جّفراملبن  انّبحس
ً فأقام عنده حمرتم,واستيحاشه خوفه َوأزال  ,ِه إىل العراقَّ وتوج,اً ثم رحل عنه مكرم,اَ
ِ أمري)٩(شواْرِ ووزر لق,َمن أعامل دمشقتاز بالبلقاء واج  ووزر البن مروان , بني عقيلَ

                                                 
ما بني معقوفني مستدرك من معجم األدباء, ووفيات األعيان, واملقفى, والوايف بالوفيات,  )١(

 ., وغريهاتوروضات اجلنا
األدباء , معجم ٨/٣٢, املنتظم ٤/٢/٤٧٥ اجلزيرة , الذخرية يف حماسن أهل١/١١٥دمية القرص  (*)

 تتمة ,٢/١٧٢, وفيات األعيان ٢٥٣٢, بغية الطلب ٩/٣٦٢, الكامل يف التاريخ ٣/١٠٩٣
, لسان ١٢/٣٢, البداية والنهاية ٣/١٢٨, العرب ١٧/٣٩٤, سري أعالم النبالء ١/٤اليتيمة 
, ٤/٢٦٦, النجوم الزاهرة ١٢/٤٤٠, الوايف بالوفيات ٣/٥٣٦, املقفى الكبري ٢/٣٠١امليزان 

عباس عنه, , وانظر كتاب الدكتور إحسان ٣/١٦٦, روضات اجلنات ٣/٢١٠شذرات الذهب 
 .وفيه دراسة لسريته, وما تبقى من شعره ونثره

 .سامان: يف املقفى الكبري )٢(
 .ما بينهام من مصادر ترمجته )٣(
 .بالش: تفى, وروضات اجلنابالس, ويف وفيات األعيان, واملق: يف معجم األدباء )٤(
جاماسب, ويف وفيات : خايناشف, ويف معجم األدباء): س(خانياشد, ويف ): د(ويف ) ب(كذا يف  )٥(

 .جاماس: تاألعيان, واملقفى, وروضات اجلنا
 .هبرام جور: يف مصادر ترمجته )٦(
 .الفرج): س(يف  )٧(
 .فأجازه): س(يف  )٨(
 .١٧/٦٣٣انظر سري أعالم النبالء . ادر ترمجتهقريش, واملثبت من مص: يف األصل )٩(
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 .صاحب ديار بكر
ِّوكان أديبا مرتس ِ ذا معرفة بصناعتي الكتابة اإلنشائية ,ًا فاضالً وشاعر,ًالَ

الفرات املعروف بن  الفضلبن  َث عن الوزير أيب الفضل جعفرَّ وحد,واحلسابية
 .ابةَزنِْبابن ح

ْ حييى عبد احلميدَأبو ابنه روى عنه ْاحلسنيبن  َ َ َ احلسنَأبو و,ُ ب ّيَّالطبن  َ
 .الفارقي

َأخربنا  َ ْ َّحممد الفقيهبن   الفتح نرص اهللاَأبوَ َ َالرئيس أيب حييى   عىلُ قرأت: قال,ِإبراهيمبن   نرص)١( نا,ُ َّ
ْعبد ْاحلسنيبن   احلميدَ َ َعن أبيه الوزير أ, )٢(املغريبعيل بن  ُ ْاحلسنييب القاسم َ َ  َأبوالوزير  َ, أناعيلبن  ُ

ْاحلسنيَ عىل أيب ُ قرأت: قال,الفرات يف داره بمرصبن  الفضلبن  الفضل جعفر َ َّ حممدُ َ ْعبدبن  ُ  َّ الرمحنَ
َ العباس أمحدَأبو نا ,ذباري بالفسطاطْوُّالر ْ ّزكريا الطائي بن   زكريا حييىَأبو َ, أناَّالرازي موسىبن  َ

ْ نا عبد, موىل هلم)٣(ّالسمعاين َأخي األصمعيبن  َّ الرمحنَ  قال ,العالءبن   عمروَأبو نا ,عيسى نا ,َ
َ وحدثنا :)٣(ّالسمعاين َّ َاحلسن َأبو نا ,بيّلَهُمعاوية املبن   حاتم قبيصةَأبوَ  :)٤( املدائني قاالَ

َليم يقال له جعدةُ باملدينة من بني سٌكان رجل ْ ساء بظهر ِث إليه النَّّكان يتحدف ,َ
َ فيأخذ املرأة,املدينة َ ُإن احلصان يثب: )٥(ُويقول , فيعقلهاَ ُ فإذا أرادت.يف العقال )٦(َّ َ َ أن ِ

ِ منهم إىل ٌ فكتب رجل, يف بعض املغازياً فبلغ ذلك قوم,فتّ وتكشْتثب سقطت
 :َعمر ريض اهللا عنه هبذه األبيات

ــــغ ْأال أبل َ ــــصَ ــــا حف ٍ أب ــــوالَ ــد  ً رس ــةىًف ــن أخــي ثق ــك م ٍ ل  ِ إزاريَ
                                                 

 .حدثنا): د(يف  )١(
 .املقرئ): س(و) د(يف  )٢(
 .النبهاين): د(يف  )٣(
, والبيت األول والثاين ٣/١٠٩٦, ومعجم األدباء ٣/٢٨٦اخلرب واألبيات يف طبقات ابن سعد  )٤(

 .٢/٤٦٣ والرابع يف العقد الفريد
 ).س(سقطت اللفظة من  )٥(
َإن احلصان تثب«بالياء, ويف خمترص ابن منظور » يثب«ا يف األصول كذ )٦(  »احلطان«): س(ويف . بالتاء» َ

 .تصحيف

]قصة جعدة[



٢٧ عيل بن احلسني بن عيل بن حممد املغريببن  احلسني
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١٥ 
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٢٥ 

ــــــــص ــــــــُقالئ َّنا هــــــــداك اهللا إن ــــ اِ ــــنكِغُش ــــنُمُلنا ع  ِ احلــــصارَ زم
ـــ ٍالتَّقــــَعُ مَنْكِرُ تــــٌصُلــــُملــــن ق ـــا س ـــفٍعْلَقف ـــ الِ بمختل  )١(ِارنج

ُ جعــــدةّلهــــنّعقُي َ ْ ـــئس )٢(ٍليمُ مــــن ســــَ ـــُ مَوب ـــذُلّعق  )٣(ارؤُّظـــالِدْوَّ ال
ُ أبــــــيضّلهــــــنِّعقُي ــــُم )٤(ٌّظميْيَ شــــــَ ــــي)٥(ٌّرِع ــــقطيبتغ ــــَ س  ِارذ الع

ُ قرأ عمرّفلام ُ بجعدة من سَّ عيل: قال,َ األبياتَ َ ْ  : فكان سعيد يقول,َ فأتوه به.ليمَ
ِّإين ِوا جعدة إىل عمرُّجرَّالذين غيلمة ُ لفي األِ َ ْ ُ أشهد: رآه قالّ فلام,َ َّ أنَ ُ أبيضكَ َ 

ُ ونفاه إىل ع,ً فرضبه مئة. كام وصفٌّشيظمي  .امنِ
 .)٦( نفيس: وقالوا,لساين : قالوا,ِ إزاري:قال

َأنبأنا  َ السعادات أمحدَأبوَ ْ َ ّأمحد املتوك ُبن ّ َ ْ َاحلسن َأبو و,يلَ َّ حممدَ َ بن  جاعُ غالب شَأبو و,مرزوقبن  ُ
ْاحلسنيبن  فارس َ للوزير أيب  سمعت من ينشد : قال, بكر اخلطيبَأبوَ أنشدنا : قالواه,ِّ من خطُهُ ونقلت,ُ

 :)٧(املغريبلقاسم ا
ُلدهرا  ُ وعـذبٌّرُ مـُوالعيش  ُ وصعبٌلْهَ سّ

 ُبْسَ كِدَْمفليس كاحل  اً باملـك محـدْواكسب
ــــــ وطيْفــــــاختم  ٌورُومـــــا يـــــدوم رس ك نُ

َأمحدبن  مر املباركَعُ املَأبوَأنشدين  ْ ْعبدبن  َ ْاحلسني َأبوَ أنشدنا , العزيزَ َ ْعبدبن   املباركُ بن   اجلبارَ
َأمحد ْ َّ أنشد الش,َ َّ حممدِّ العزَأبوَّرئيس ال يخَ َ َه للوزير أيب القاسم ِّ وكتب يل بخط,محدانبن  جامعبن  نرصبن  ُ

                                                 
 .التجار: )ط اخلانجي(البحار, ويف ): ط عباس (يف طبقات ابن سعد )١(
ٌّجعد شيظمي: يف العقد )٢( ٌ. 
.  عىل غري ولدها, املرضعة لهالناقة العاطفة: ُّوالظؤار. اإلبل ما بني الثالث إىل العرش: الذود )٣(

 ).ظئر(والبيت من شواهد اللسان 
 ).شظم(اللسان . َالطويل اجلسيم الفتي من الناس واخليل واإلبل: الشيظمي )٤(
 .ًمعيدا: ١٠٩٧يف معجم األدباء  )٥(
ْقال عبد القادر بدران يف هتذيب تاريخ دمشق  )٦( قوله إزاري معناه نفيس, شبه اجلسم : ٤/٣١٠َ

 .أراد باإلزار اللسان, وهو بعيد:  باإلزار للمرأة, وقيلللروح
 .١٠٩٨األبيات يف معجم األدباء  )٧(
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٢٠ 
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ُّ أنشدنيه األجل: قال,املغريب َ  :)١(املغريببن  َيعني أبا القاسم −َ أنشدنيه الوزير : قاله,بابوي ُبن ُ القاسمَ
ــتدفع اهللاَِخــف ــْ واس ــُ س ــــسألمهــــه ْلِوســــائ  ُهَطْخُطاه وس  )٢(ُهَعطــــُت اهللا ِام ت

ُ األيـــامُفــام تقـــبض َى أبـــــدى إىل اهللا بـــــسطً فتـــــَبنـــــان  ٍ مــن نيـــل حاجـــةَ ِ  ُهَ
ــــال م  اً راضـيِوحَّ يف اللـّطُذي قد خـَّ بالْوكن ــــربَف ــــٌه ــــضاه وخَّ مم ــــَا ق  ُهَّط
َّوإن ــــد يتعــــد  ّ التامســــهَ اشــــرتاطِزقِّالــــر  مــــعِ ْى إنَّوق  ُهَ رشطــــَيتَّ تعــــدِ

ِ ألقــى يف فــمَولــو شــاء ــــ  ُهَ قوتــِريَّ الطــَ ــــىضُهولكنَّ َّ إىل الطــــ)٣(َ أف ــــْقَ لِريِ  ُهَط
َإذا ما احتملت ْ أنَ قبيـلْ فـانظرَ العـبءِ ــــــوء  َ ــــــه أن َتن ــــــرومال َ ب ــــــَت  ُهَّ حمط

ُوأفضل ِ أخالقَ ُإذا ما رصوف  )٤(ىَواحلجـ ُ الفتى احللمَ  ُهَ مرطـ)٥(َ أهنجـنِهرَّ الدِ
ــــري  هِّ عـــن حملـــًأ امـــرُهرَّ الـــدَفـــام رفـــع ــــمُّ التبغ ــــى والعل َّ إالِق  ُهَّ وحطــــِ

َ اجلوائز احلسنَأبوَ أنشدين ,شِكادبن  ِّ العزَأبوَأنشدين   ,بازي الواسطي ُبن َ
 :)٦(لنفسهاملغريب بن   القاسمَأبوَأنشدين الوزير الكامل 

َّتأمــ ُ أهــواهْنَ مــَلَ ــال   خــامتيَفرةُ صــَ ــيَ حَفق ــ جتنَّْ مل)٧(بيب َ أمحــرَتْب  ?ْهَ
ــُفقلــت ــه م ٍن أمحــر ل ــ)٨(َ ــان لون َ فيـــه فغـــريّ ســـقامي حـــلْولكـــن  ُهُ ك  ْهَّ

 :)٩( القاسم لنفسهَأبوَقال وأنشدين الوزير 
َ أن تُمُتْمــُلكــي رُ بعــد مْنِمــ ــَ ُ ختـــريِْنيَعـــِّ بيِقـــةْرُمـــا بعـــد ف  واُرِدْغ ُّ)١٠( 

                                                 
 .٣/١٠٩٧األبيات يف معجم األدباء  )١(
 .فيام تسأل: ١٠٩٧يف معجم األدباء  )٢(
 .لكنه أوحى: يف معجم األدباء )٣(
 . واحلجىالعلم: يف معجم األدباء )٤(
 .أخلقن: يف معجم األدباء )٥(
 .٢٥٤٣وبغية الطلب . ١٠٩٩األبيات يف معجم األدباء  )٦(
 .ٍفقال بلطف: يف معجم األدباء )٧(
 . كان أمحر لونهفقلت لعمري: يف معجم األدباء )٨(
 .٢٥٤٤, وبغية الطلب ١٠٩٩البيتان يف معجم األدباء  )٩(
 .ُما بعد فرقة ما ملكت ختري: األدباءيف معجم  )١٠(



٢٩ عيل احلسني السجزي املعروف باخلازنبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ــُوامل  ام للحـش كـام عهـدت)١(َوا الفؤادُّرد  ِ إىل الكــرى ثــم اهجــرواِْنيَقلت
 : واحد سواهٌله بيتا  القاسم ومَأبوَل وأنشدين الوزير قا

ــ ــو ًعجب ــي وه ــا لقلب ــفٌارن ِ اإلقامـــةِولُ طـــْعَ مـــَؤذيـــكُي   الَ كي   فيـــهِ
َأنبأنا ] ٦[ ُ أنشدين أيب فارس,فارس الذهيل ُبن  غالب شجاعَأبوَ َ ْاحلسنيبن  َ َ ُ, 

ْ حييى عبد احلميدَأبوَأنشدين  َ أنشدين أيب لنفسه: قال,َالوزير أيب القاسم املغريببن  َ َ)٢(: 
ّإين ُّ أبثــــــِ ــ  ـ عــــــن حديــــــَكَ ــه شــُثي واحلــديثـ  ْونُجُ ل

ـــيال  رقــــديَ مَوضــــعَ مُتَّغــــري ـــافًل ـــسكون)٣(رينَ فن ْ ال ّ 
ـــــــل ـــــــأوْق ّ يل ف ـــــــةُلَ ْرى أكـونُ كيـف تـِيف القرب  ٍ ليل َ? 
 :ونُْريَخبن  َ أيب الفضلِّوجدت بخط

َيوم األحد احلادي عرش من شهر رمضان  ارقنيَفاّيَ القاسم املغريب بمَأبوالوزير 
 –يعني مات  −مئة  َ عرشة وأربعسنة ثامين

َّه أنُوذكر غري  . ريض اهللا عنهٍّفن بمشهد عيلُ ود,ِعل إىل الكوفةُ تابوته جَ

ْاحلسني َ ْاحلسنيبن  عيلبن  ُ َ ُ 
ّ عبد اهللا السجزي املقرئ املعروف باخلازنَأبو ْ َ 
ْ أبا عبد ا:سمع بدمشق َ َّهللا حممدَ َ َ أبا احلسن :وبمرص, وانْلِسبن  عيل حييىبن  ُ َ َ

َّحممد َ ْاحلسنيبن  ُ َ ّالطفبن  ُ  .الّ
َحدثنا عنه َّ  .أيب صالح, وأبو القاسم الشحاميبن   أبو سعد إسامعيل:َ
ْعبد بن   نرص هبة اهللاَأبو روى عنه ِعاذ السجُمبن  اخرفبن  اجلبارَ  .تاينْسّ

                                                 
 . اهلدواّردوا: يف بغية الطلب )١(
, وبغية ٢/٤٤٤, والوايف بالوفيات ١٠٩٩, ومعجم األدباء ٢/١٧٤األبيات يف وفيات األعيان  )٢(

 .٢٥٤٣الطلب 
 . ففارقني:يف املصادر التي ذكرت األبيات )٣(

 ]وفاته[



٣٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ ْ عبد اهللا احلسنيَأبوّ الشيخ َ, أناطاهربن  ر القاسم زاهَأبوَ َ ُ ْ ِّاحلسني اخلازن السبن  عيلبن  َ ْ َ  ,زيْجُ
َّ عبد اهللا حممدَأبو َ, أناقدم علينا َ ُ  .ح بدمشقَّامَ املازين املعروف بابن الق)١(سلوانبن  حييىبن  عيلبن  َْ
ًوأخربناه عاليح  َ َ ْ بن   القاسم الفضلَأبو َ, أناسلوانبن   اهللاْبدَع َأبوَ, أنا ِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوا َ

ْعبد بكر َأبو َ, أناّجعفر التميمي ْعبدر ِهْسُ مَأبو نا ,القاسم اهلاشميبن  َّ الرمحنَ  نا ,رِهْسُمبن  َ األعىلَ
 : قال,َ عن أبيه,سعدبن   عن بالل,احيلََرشبن  وعمر نا ,خالدبن  قةَدَص

ُّ أي, يا رسول اهللا:قلنا َّ أمَ ثم  «: قال?ثم ماذا: , قال»وأقراينَأنا  «: قال? خريَِكتَ
 ,َثم يأتون «:قال?  ثم ماذا: قال,»ّثم القرن الثالث«:)٢(قال ? ثم ماذا: قال,»ّالقرن الثاين

 ,»ونّ ويؤمتنون وال يؤد,ستحلفونُ وحيلفون وال ي,ستشهدونُشهدون وال يَ يٌقوم
 .)٣(واللفظ حلديث زاهر

ْاحلسني َ ْسنيُاحلبن  عيلبن  ُ َأمحدبن  َ ْ  الفضلبن  جعفربن  َ
 (*)َ املعروف بابن أشليها,)٤(يرضُ عيل املَأبو

بن  َ وأبا الفضل,ِإبراهيم املقديسبن   ونرص,َأيب العالءبن  َ أبا القاسم:سمع
 .الفرات
 .اًا يسريً عنه شيئُ كتبت,ه يف آخر عمرهُ برصَّفُوك

َأخربنا  َ ْ ْ عيل احلسنيَأبوَ َ ْسنيُاحلبن  عيلبن  ُ َاحلسن َأبو َ, أناَأيب العالءبن   القاسمَأبو َ, أناَأشليهابن  َ َ 
ْعبد َّحممدبن  َّ الرمحنَ َ ْعبدبن  َ عىل أيب بكر حييىُ قرأت: قال,يارسبن  ُ ْعبداحلارث البن   اهللاَ  َ, أناريَ

                                                 
ِضبط يف تكملة اإلكامل  )١( , ١٠/٢٣٧ بفتح السني ضبط قلم, وضبط يف سري أعالم النبالء ٢/٨٠ُ

 .ًبضم السني, ضبط قلم أيضا) ط دار الغرب (١١/١٤٢وتاريخ اإلسالم 
 ).د(وال ) ب(كلمة قال ليست يف  )٢(
: , وقال١٠/١٩ اهليثمي يف جممع الزوائد هوذكر). ٥٤٦٠ (٦/٤٤رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٣(

 .ورجاله ثقات
 .املرصي): س(و) د(يف  )٤(

 .١١/٥٦٩, تاريخ اإلسالم ١/٢٨٧معجم شيوخ ابن عساكر  (*)



٣١ عيل اخلرض بن عبدانبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبدبن  يزيد نا ,َملْذَحبن  َأيوببن  سليامن َرزيقبن   اهللاَ َ وحدثني ,ابن عمر نا ,مسلمبن  الوليد نا ,)١(ُ َّ َ
َ حدثني ,كثريَأبو َّ  : قال رسول اهللا : قال, هريرةَأبوَ

َّإن«  .)٢(»ِنبةِ والعِلةخ النَّ:جرتنيَّ من هاتني الشُمرَام اخلِ
َأشليها يف شهر ربيع األول من سنة مخسني وأربعبن   عيلَأبوولد   ّويفُ وت,مئة ََ

 ,مئة َألوىل سنة اثنتني وثالثني ومخسمن مجادى ا ّيوم الثالثاء اخلامس وعرشين
 .ّفن بباب الصغريُود

ْاحلسني َ ْعبدانبن  ِرضَاخلبن  عيلبن  ُ َ 
ْ عبد اهللاَأبو َ 

َّ وما أراه حد,ّ من الشيوخ]ب٦[ ٍ من مجاعةَسمع احلديث  .ثَ
َ حممد احلسنَأبوَذكر أخوه  َ َّ َ َّاخلرض أنه مات يوم السبن  عيل ُبن ُ الث عرش َّبت الثَ

فن عىل والده خارج باب ُ ود,مئة َالقعدة من سنة مخس وتسعني وأربعمن ذي 
 .ّالصغري

                                                 
اء يكام يف ترمجته يف حرف ال» رزيق«بتقديم الزاي, والصواب بتقديم املهملة » زريق«: يف األصول )١(

, والذهبي يف ٤/٥٢, وكذ ضبطه ابن ماكوال يف اإلكامل ٢٧/٦٩وخمترص ابن منظور ) وملا يطبع(
قريب , وابن حجر يف الت٤٣٢واخلزرجي يف اخلالصة , ٢/٦٠٠وتبصري املنتبه , ١/٣١٤املشتبه 

, ٥/١٢٨٩, وتاريخ اإلسالم ٣٢/١٧٤, وكذا جاءت يف ترمجته يف هتذيب الكامل )٧٧٣٩(رقم 
 ).رزق(والتاج والقاموس 

ُيف األرشبة, باب بيان أن مجيع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب, ) ١٩٨٥(رواه مسلم  )٢(
اخلمر, وأبو داود يف األرشبة, باب ما جاء يف احلبوب التي يتخذ منها ) ١٨٧٦(والرتمذي 

 يف األرشبة, باب تأويل قول اهللا ٨/٢٩٤يف األرشبة, باب اخلمر مما هو, والنسائي ) ٣٦٧٨(
, واملصنف ٢/١١٢١, وابن ماجه ٢/١٦٣ وابن حبان ,]٦٧: النحل[ f g hz}: تعاىل

ْلعبد الرزاق  َ٩/٢٣٤. 



٣٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ  َأيب طالببن  عيلبن  ُ
ْابن عبد املطلب َعبد مبن  هاشمبن  َ ْ  افَنَ

ْ عبد اهللا سبط رسول اهللا َأبو َورحيانته من الدنيا ّ(*) 

 .َ وعن أبيه, ِّ النَّبيَّحدث عن
ْحلسنيابن  ُّ عيلُه ابنُروى عنه َ ُ وابن أخيه زيد, وابنته فاطمة,ُ َاحلسنبن  َ َ, 

َّوسف الصبُ وي,ييلَقُبيد اهللا العُعبن  ُ وطلحة,خالدبن  )١(سعيدو بن  بيدُ وع,اغّ
 . هشامَأبو و,غالب الفرزدقبن  امّ ومه,نينَُح

ُا إىل القسطنطينية يف اجليش الذي كان أمريًه غازيَّ وتوجَووفد عىل معاوية َ َّ  ُهِ
 .معاويةبن  َيزيد

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ ُظفر الق املَأبو و,اويَرُ اهللا الفَ َّ سعد حممدَأبو أنا : قاال,رييَشّ َ ْعبدبن  ُ  َأبو َ, أناَّ الرمحنَ
 .محدانبن  عمرو

                                                 
, ٣٩٦, ٢٩٣, ٦٦ّاملحرب , ١٨٩, طبقات خليفة ٥٧نسب قريش , ٦/٣٩٩طبقات ابن سعد  (*)

, ٥/٣٤٧, تاريخ الطربي ٣/٥٥, اجلرح والتعديل ٢/٣٨١, التاريخ الكبري ٤٩٠, ٤٨٠, ٤٤٨
, املستدرك ١٤/١٦٣, األغاين ٣/٢٤٨, مروج الذهب ١٢/١٤٢, مسند أيب يعىل ٤٠٠, ٣٨١
, ٥٢, مجهرة أنساب العرب ٢/٣٩, حلية األولياء ٣/٩٤, املعجم الكبري للطرباين ٣/١٧٦

, املختار من مناقب األخيار ١/٧٦٢, صفة الصفوة ١/١٤١, تاريخ بغداد ٣٩٢االستيعاب 
, ٦/٢٥٦٢, بغية الطلب يف تاريخ حلب ٤/٤٦, الكامل يف التاريخ ٢/١٨, أسد الغابة ٢/١١٧

, تاريخ ٣/٢٨٠, سري أعالم النبالء ٦/٣٩٦, هتذيب الكامل ١/١٦٢هتذيب األسامء واللغات 
, ٨/١٤٩, البداية والنهاية ١/١٣١, مرآة اجلنان ١٢/٤٢٣, الوايف بالوفيات ٢/٦٢٧اإلسالم 

, ١/٣٣٢, اإلصابة ١١١٤, غاية النهاية ترمجة ٩/١٨٥, جممع الزوائد ٤/٢٠٢العقد الثمني 
 .١/٦٦, شذرات الذهب ١/١٤٢, الطبقات الكربى للمناوي ١/٢٦طبقات الشعراين 

 .ره ممن تناول عرصههذه بعض مصادر ترمجته, وال خيلو كتاب تاريخ من سريته وأخبا
 جاء يف حوايش: , وجاء يف اهلامش٦/٣٩٦واملثبت من هتذيب الكامل . شعيب): س(, )د(, )ب(يف  )١(

 .بن خالد, وهو وهم كان فيه شعيب: النسخ تعليق للمؤلف



٣٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,املقرئبن   بكرَأبو َ, أنامنصوربن  ِرئ عىل إبراهيمُ ق: قالت, بنت نارصُجتبى فاطمةُاملّ أم َوأخربتناح 
ْ عبدَ, أنا)١( يعىلَأبونا  أ:قاال ْ عن فاطمة بنت احلسني ,هِّم عن أ,زيادبن  هشام نا ,حيَُمسالم اجلبن  َّ الرمحنَ َ ُ
َّأهن ْ أباها احلسني ْا سمعتَ َ ُ  : يقول اهللا َ رسولُ سمعت:يقول − عيلبن  ا:زاد ابن محدان −َ

ٍسلمةُ وال مٍسلمُما من م« َ  ُهُصيبُ ت:انويف حديث ابن محد − ٍ بمصيبةُصابُ يَ
ْوإن − ٌصيبةُم َّ إالاًاسرتجاع − له :ويف حديث ابن املقرئ − هلا ُثِدْحُها فيُ عهدَمُدَ قِ ِ 

َأحدث َ وأعطاه ثواب, له عند ذلك اهللاَُ  ُهَدَ وع:ويف حديث ابن املقرئ − َدَ ما وعَ
 .»صيب هباُ أَيوم −عليها 
 .)٢بو املقدام بإسناده نحوههشام أ, نا ونا حوثرة:  قال)٣(وأنا أبو يعىل: قاال٢(

ْ عن احلسني,ادّنَ هشام القَأبو, نا − طلحة َبنا :زاد ابن محدان −كامل  نا ,)٤( يعىلَأبوَ وأنا :قاال َ بن  ُ
ِّ إىل النبيُهُعَفْرَعيل ي َّ ِ قال : 

 .»أجورَ وال مٌمودَ ال حمُونُبْغَامل«
 .يب طالبَأبن  َّ عيل:ِ فزاد يف إسناده, عن كاملُّرواه البغوي

َأخربناه  ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْ احلسنيَأبو أنا : قاال,ّالطربيبن   املحاسنَأبو و,َّ َ ُّالنقوربن  ُ  َ, أناَّ
ْ عبدَ, أناعيلبن  عيسى َّحممدبن   اهللاَ َ  : قال,اد البرصيّنَ هشام القَأبو نا ,طلحةبن  كامل نا ,ُ

ُ أمحلُكنت ُ من البرصة إىل احلَ املتاعَ ْسنيِ  )٥(امكسنيُ يَ فكان,َأيب طالببن  عيلبن  َ
ُ ال أقومّ فلعيل,فيه ُ أجيئ, رسول اهللاَ يابن: قلت,ُهَتَّ عامَبَى هيّ من عنده حتَ  باملتاع َكَ

ُ ال أقومّ فلعيل,اكسني فيهُ متِالبرصةمن  َ إن أيب حدثني ي: فقال.تهَّ عامَبَى هتّ حتَ ََ َّ َ  ُرفعِ
ِّ إىل النَّبيَاحلديث ِ جورأَ وال مٌمودَ ال حمُونُبْغَامل« :ه قالَّنَ أ«. 

َ احلديث عن أيب هشام الق)٦(ثنا هبذاِّدُ هكذا ح: القاسم البغويَأبوقال   : قال,ادنََّ
                                                 

 .٣/٢٥٦وأمحد ). ٦٧٧٧ (١٢/١٤٨أخرجه أبو يعىل يف مسنده  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٢ ٢(
 ).٦٧٧٨ (١٢/١٥٠يعىل يف مسنده أخرجه أبو  )٣(
 ).٦٧٨٣ (١٢/١٥٣املسند  )٤(
 .ّفكان ربام يامكسني: ٤/١٨٠يف تاريخ بغداد  )٥(
 .هكذا حدثنا كامل هبذا احلديث: ٤/١٨٠يف تاريخ بغداد  )٦(

ما من : حديث[
 ]مسلم

 ]املغبون: حديث[

 ]احلديث بسند آخر[



٣٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ أمحلُكنت ْ إىل احلسنيَ املتاعَ َ ُ  .امكسني فيهُ في,َأيب طالببن  ِّعيلبن  ِ
َّ إن:ويقال ُ أمحلُ كنت: فقال,ّ عن هذا الشيخُهُ روى غري, من كاملٌه وهمِ  َ املتاعَ

ْاحلسنيبن  ِإىل عيل َ  .)١(َواهللا أعلم. ُ
َ سعيد احلسنَأبوورواه  َأيب بن   عيل: وزاد فيه, عن كامل,عيل العدويبن  َ

َّ إال,طالب َّ أنِ ْ من رواية احلسن ال احلسنيُهَه جعلَ َ ُ َ َم يف ترمجة احلسنَّ وقد تقد.َ َ)٢(. 
َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َ احلسنَ, أنا الباقيَ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن   عمرَأبو َ, أناعيلبن  َ ْ بن  َ

ْاحلسني نا ,معروف َ َّحممد نا ,فهمبن  ُ َ ِ أخربين إرسائيل,ارّوَسبن  بابةَش َ, أناسعدبن  ُ  عن ,يونسبن  َ
 : قال,َ عن أبيهة,َأيب فاختبن  يرَوُث

ِوفدت مع احلسن واحلسني إىل معاوية ْ َ ُ َ  . فقبال,َفأجازمها ]٧[ َ
َأخربنا  َ ْ َ عيل احلسنَأبو َ, أناِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ َإبراهيم األهوازيبن  عيلبن  َ ْ عبدَ, أناِ َ 

َ حدثني ,جعفر امليداينبن  الوهاب َّ ْعبد َأبوَ َّ اهللا حممدَ َ ُإبراهيم القبن  ُ َّحممد نا ,يمَحُدبن  عمرو نا ,ريشِ َ بن  ُ
َاحلسن نا ,اديِإبراهيم البغد ْ عن احلسني,خي احلافظْلَعيسى الببن  ِإسحاق نا ,َّالربيعبن  َ َ  عن ,واقدبن  ُ

ْعبد َبريدةبن   اهللاَ  : قال,ُ
ْدخل احلسن واحلسني عىل معاوية َ ُ َ َ فأمر هلام يف وقته بمئتي ألف درهم,َ  :قالو ,َ

ٌ ما أعطاها أحد,َ وأنا ابن هند,خذاها َ ٌعطيها أحدُ وال ي, قبيلَ َ فأما :قال.  بعديَ
ًاحلسن فكان رجال َ ْ وأما احلسني فقال,اًيتّ سكَ َ ُ ٌ ما أعطى أحد, واهللاِ:َ َ ٌ قبلك وال أحدَ َ 

ِبعدك لرجلني َ أرشفْ  .اَ وال أفضل منَّ
َأخربنا  َ ْ َّ حممد طاهرَأبوَ َ َ احلسن عيلَأبو َ, أنابرشبن  سهلبن  ُ ْاحلسنيبن  َ َ ًى إجازةَْرصَصبن  )٣(ُ  نا ,ِ

َّحممدبن   القاسم عبيد اهللاَأبو نا ,ةّ بمك,)٤(ريَّامَعزي الَوْرَمنصور املبن  العباسبن  صور طاهر منَأبو َ بن  ُ
َأمحد ْ َّحممدبن  ِإسحاق نا ,ةّبمك طيَقَّجعفر السبن  َ َ ُّإسحاق السبن  ُ بن  عيل نا ,ّ عمر الزاهدَأبو نا ,ويسِ

                                                 
 .٤/١٨٠تاريخ بغداد  )١(
 .٣٦١, ١٤/٣٦٠يف املجلدة  )٢(
 .٤٩/٧٧ته يف املجلدة , وهو تصحيف, واملثبت من ترمجاحلسن): س(و) د(يف  )٣(
نسبة إىل جده عامر, ) د, س(َّ ولكن الغالب أهنا شدة عىل امليم كام يف »امريغال«): ب(يف قد تقرأ  )٤(

أخربنا : حيث ذكر نسبه فقال) ٣٩٣٢( رقم ٣/٤١٣انظر شعب اإليامن . وهو من شيوخ البيهقي
 .بمكةأبو منصور طاهر بن العباس بن منصور بن عامر املروزي املقيم 

قبول جائزة [
 ]معاوية

عطاء معاوية [
 ]وجواب احلسني



٣٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ َ حدثني أيب,ّالصايغبن  ُ َ َّ  : قال,َ
ْاحلسنيَرأيت  َ َّأيب طالب بعينيبن  عيلبن  )١(ُ َّوإال َ َّوسمعته بأذين, ميتاُ فعِ َّ وإالَ ِ 

ًأيب سفيان زائربن   عىل معاويةَ وفد,تاّفصم ِ فأتاه يف يوم,اَ  عىل املنرب ٌ وهو قائمٍ مجعةَ
 ,َ املنربُصعدَعيل يبن   ائذن للحسني,َ يا أمري املؤمنني: من القومٌ فقال له رجل,اًخطيب

َ سألتك باهللا يا أبا : ثم قال,َفحمد اهللا وأثنى عليه. َ دعني أفتخر, ويلك:قال معاويةف َ
ْعبد اهللا َ أليس أنا ابن,َ َ ْفقال احلسني?  بطحاء مكةَ َ َي والذي بعثِإ: ُ  ِّي باحلقّ جدَّ
ْ سألتك باهللا يا أبا عبد اهللا: ثم قال,اًبشري َ َ َ أليس أنا خال,َ َ ذي َّي والِإ : فقال? املؤمننيَ

ْ سألتك باهللا يا أبا عبد اهللا: ثم قال,اًي نبيّبعث جد َ َ َ أليس أنا كاتب,َ َ ِ إي : فقال? الوحيَ
ّوالذي بعث جد ْ وصعد احلسني, ثم نزل معاوية,اًي نذيرَّ َ َّ اهللا عز َعيل فحمدبن  )٢(ُ

ْوجل بمحامد مل حيمد ّ حدثني أيب عن جد: ثم قال,َه األولون واآلخرونّ ََّ َ  عن ,يَ
َّه عز وجل أنِّ عن رب,المَّيل عليه السجرب َ ّ  ٍ آس)٣(ِرقةو العرش يف ِّ كريسِ حتت قائمةَّ

َّ ال إله إال:خرضاء مكتوب عليها ِ َّ اهللا حممد رسول اهللاِ َ َ يا شيعة آل حممد ال يأيت ,ُ َّ َ ُ− 
َّ القيامة يقول ال إله إالَيوم −َيعني أحد منكم  ِ َ اهللا إال أدخله اهللا اجلنَّةِ  فقال :ل قا,ِ

َ سألتك باهللا يا أبا:َأيب سفيانبن  معاوية ْ عبد اهللا)٤(َ َّ حممدِ آلُ شيعةْنَ م,َ َ َّ الذين : فقال?ُ
 وال ,َ وال يشتمون أيب, وال يشتمون عثامن,َ أبا بكر وعمر;ّال يشتمون الشيخني

 . يا معاوية)٥(يشتمونك
َ وال أرى إسناد,هذا حديث منكر ِ ْ إىل احلسنيًصالَّ متُهَ َ ُ  .َ واهللا أعلم,ِ

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ َ طاهر أمحدَأبو َ, أنالََّال اهللا اخلَ ْ َّحممد نا ,املقرئبن   بكرَأبو َ, أناحممودبن  َ َ ْعبدبن  ُ  اهللا َ
َّحممد نا ,روحبن  ربيع نا ,بكاربن  عمران نا ,ّالطائي َ ْعبدبن  ّ عن عدي,برييُّالز نا ,حرببن  ُ ْ الرمحَ ن َّ

                                                 
 .احلسن): س(يف  )١(
 .احلسن): س(يف  )٢(
 .رقة): س(يف  )٣(
ْيا عبد اهللا): س(يف  )٤( َ. 
 .يشتمك): س(يف  )٥(

 خطبة معاوية[
 ]ّورد احلسني



٣٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :الفضل بنت احلارثّ أم  عن,كَامِ عن س,هند )١(َأيببن  اود عن د,ّالطائي
َّأهن َّائم أنَا رأت فيام يرى النََّ ِّا من أعضاء النَّبيً عضوَ َ ها عىل ُتْصَ فقص, يف بيتي
ِرأيت اًخري« : فقال, ِّالنَّبي  ْ فولدت: قالت»مَثُ فرتضعيه بلبن ق,اً غالمُ تلد فاطمة,َ
ّ ودفعه إىل أم الفضل,ا حسينً ُّبيه النَّّا فسامً غالمُفاطمة  .)٢(مَثُ وكانت ترضعه بلبن ق,ِ

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  سليامن َ, أناذةْيِربن   بكرَأبوَ, أنا  قالوا, يف كتبهم]ب٧ [ٌ عيل احلداد ومجاعةَأبوَ ْ َ)٣(, 
َّحممدنا  َ ْعبدبن  ُ ْ نا عبد,دَُرصبن  ارَِرض نا ,ميََْرض اهللا احلَ َ عن أيب , عن جابر,فيْعُر اجليعفوبن   الكريمَ

 : قال,غالببن   عن برش,ّالشعثاء
ْكنت مع أيب هريرة فرأى احلسني َ ُ َ ْ يا أبا عبد اهللا: فقال,عيلبن  َ َ  عىل َكُيتَ لقد رأ,َ

 يف َكّ ولف,ركّ فرس, بك حني ولدتيتُ حني أاً دمامهَ قد خضبتيدي رسول اهللا 
 ولقد كانت فاطمة سبقته ,َ ما أدري ما هوٍ بكالمَمَّ وتكل. ولقد تفل يف فيكٍخرقة

َة احلسنّبقطع رس  .»ال تسبقيني هبا« : فقال,َ
َأخربنا  َ ْ َّ غالب حممدَأبوَ َ َاحلسنبن  ُ َّحممد َ, أناَ َ َأمحد َ, أناّعيل السريايفبن  ُ ْ ّإسحاق النهاونديبن  َ  نا ,ِ

َأمحد ْ  : قال,)٤(ريُفْصُخليفة الع  نا,يَرتْسُّزكريا التبن  موسى نا ,شناينُعمران األبن  َ
ْولد احلسني −َيعني سنة أربع  −وفيها  َ  .َأيب طالببن  عيلبن  ُ
َأخربنا  َ ْ ْ احلسنيَأبوَ َ ْعبد َأبو و, غالبَأبواء وّالفربن  ُ  َ, أناةَمِلُْساملبن   جعفرَأبو أنا : قالوا,ّا اهللا ابنا البنَ

َأمحد َ, أناصّلَخُ طاهر املَأبو ْ  : قال,ارّبكبن  بريُّالز نا ,سليامنبن  َ
ْواحلسني َ ْكنى أبا عبد اهللاُعيل يبن  ُ َ  . ولد,َ

َوأخربنا ح  َ ْ  القاسم َأبو َ, أناابةَبَحبن  )٥(القاسم َأبو َ, أناَاملأمونبن   الغنائمَأبو َ, أناّاالبنبن   غالبَأبوَ
 :ارّبكبن  بريُّ قال الز: قال,البغوي

                                                 
 .بن هند داود): س(يف  )١(
 يف تعبري الرؤيا, باب تعبري ٢/١٢٩٣) ٣٩٢٣(, وابن ماجه ٦/٣٣٩أخرجه أمحد يف املسند  )٢(

 .الرؤيا
 ).٢٧٦٧ (٣/٩٥املعجم الكبري للطرباين  )٣(
 .٦/٣٩٨مل أجده يف املطبوع من تاريخ خليفة وال طبقاته, واخلرب يف هتذيب الكامل  )٤(
 .أبو هاشم): س(يف و .٢/٣٧٢انظر اإلكامل . بن حممد هو عبيد اهللا )٥(

رؤيا أم الفضل [
 ]وإرضاعها احلسني

]والدة احلسني[

]سنة والدته[



٣٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْولد احلسني َ  خلون من ٍ ليالِخلمس −َ ابن أيب طالب :زاد البغوي −عيل بن  ُ
ٍشعبان سنة أربع  .)١( من اهلجرةَ

َّكتب إيل َّ حممدَأبو ِ َ َوحدثنا  −اآلبنويس بن  ُ َّ َّ حممد اجلوهريَأبوَ, أنا −نارص عنه بن   الفضلَأبوَ َ ُ. 
َوأخربنا ح  َ ْ َ احلسنَأبوَ  القاسم َأبو َ, أنا)٢( بكر اخلطيبَأبو َ, أناريقُزبن   منصورَأبوو نا ,يسَبُقبن  َ
َّحممد أنا : قاال,َاألزهري َ ّاملظفربن  ُ َ َأمحد نا ,)٣(ُ ْ ْالرببن   بكرَأبو نا ,شعيب املدائنيبن  عيلبن  َ  : قال,قيَ

ْولد احلسني َ ٍأيب طالب يف ليالبن  عيلبن  ُ  .َ خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرةَ
َأنبأنا  َ ثم حدثنا , الغنائم الكويفَأبوَ َّ ْ احلسنيَأبو و,ريونَخبن   الفضلَأبو َ, أنا الفضل احلافظَأبوَ َ بن  ُ

ْ أنا عبد:قالوا − واللفظ له − الغنائم َأبو و,يوريُّالط َّحممد بن   الوهابَ َ َّ وحممد:زاد ابن خريون −ُ َ بن  ُ
َاحلسن َأمحد أنا :قاال − َ ْ ْعبدبن  َ َّحممد َ, أناانَ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ بن   قال لنا سعيد: قال,)٤(لِإسامعيبن  ُ
َّبن حممد  عن جعفر,بن غياث  عن حفص,سليامن َ  : قال,ُ

ْكان بني احلسن واحلسني طهر واحد َ ُ َ َ. 
َأخربنا  َ ْ ْ احلسنيَأبوَ َ ْعبد َأبو و, غالبَأبو و,اءّالفربن  ُ  َ, أنا طاهرَأبو َ, أنا جعفرَأبو أنا : قالوا, اهللاَ

َأمحد ْ ِدثني إبراهيمَ وح: قال,بريُّالز نا ,َ َ ْعبد عن ,املنذربن  َّ ْعبدبن  ِيمون موىل احلارثَمبن   اهللاَ َأيب بن   اهللاَ
َّحممدبن   عن جعفر,ربيعة َ  : قال,َ عن أبيه,ُ

ٌ احلسن واحلسني طهر)٥(كان بني ْ َ ُ َ  . واحدَ
َأنبأنا  َّ سعد حممدَأبوَ َ َّحممدبن  ُ َ َ عيل احلسنَأبو و,ُ َأمحدبن  َ ْ َ حامد أمحدَأبو نا ,نعيم َأبو أنا : قاال,َ ْ بن  َ

َّحممد الن َّ َ َّحممد نا ,ابوريَسْيُ َ َأيب عبن  سعيد نا ,العالءبن  زهري نا ,َ األشعثَأبو نا ,ِإسحاقبن  ُ  عن ,وبةُرَ
 : قال,ادةَتَق

 فمولده لست سنني ,َ وعرشة أشهرٍ بسنةٍا بعد حسن حسينًُ فاطمةْولدت
ّومخسة أشهر ونصف من التاريخ  مضني من ٍ يوم اجلمعة يوم عاشوراء لعرشتلُ وق,َ

ٍ وهو ابن أربع,ِم سنة إحدى وستنيّاملحر  .)٦(شهر ونصفأ ومخسني سنة وستة َ
                                                 

 .٦/٣٩٨هتذيب الكامل  )١(
 .١/١٤١تاريخ بغداد  )٢(
 .املظعون): س(يف  )٣(
 .٢/٢٨٦التاريخ الكبري  )٤(
 ).س(ني ليست يف كلمة ب )٥(
 .٣/١٧٧أخرجه احلاكم يف املستدرك  )٦(

والدته برواية [
 ]الزبري بن بكار

والدته برواية [
 ]الربقي

ما بني احلسن [
 ]واحلسني

 ]رواية أخرى[

تاريخ والدته [
 ]ووفاته



٣٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ َ عيل احلسنَأبوَ ّاملظفربن  َ َ َ حممد احلسنَأبو َ, أناُ َ َّ َ  .عيلبن  ُ
َوأخربنا ح  َ ْ َّحممد] ٨[بن   القاسم هبة اهللاَأبوَ َ َ عيل احلسَأبو َ, أناُ َأمحد أنا : قاال,ّعيل التميميبن  نَ ْ بن  َ
ْ نا عبد,جعفر َأمحدبن   اهللاَ ْ َحدثني أيب, َ َ َّ ْعبد عن ,عمروبن  بيد اهللاُع َ, أناّيِدَعبن  زكريا نا ,)١(َ بن   اهللاَ
َّحممد َ َّ عن حممد,عقيلبن  ُ َ  : قال, عن عيل,عيلبن  ُ

ُ احلسنَِدلُا وَّمل َ ُسنيُلد احلُ وَّ فلام,َه محزةَّ سامَ ْ  فدعاين : قال,ه جعفرِّه بعمَّ سامَ
ُإين أ« : فقالرسول اهللا  ُ أن أُمرتِ َغريَ  .» هذينَ اسمّ

َوأخربنا ح  َ ْ َّ الفضل حممدَأبوَ َ ُإسامعيل الفبن  ُ َ القاسم أمحدَأبو َ, أناييلَضِ ْ َّحممدبن  َ َ  بن  حممدبن ُ
َأمحدبن   القاسم عيلَأبو َ, أنا)٢(اخللييل ْ َاحلسن ابن  َ  نا ,ّيب الشايشَلُكبن   سعيد اهليثمَأبو َ, أنااعيَُزخلَ
َّحممد َ ْعبد عن ,عمروبن  بيد اهللاُع نا ,ديَعبن  زكريا نا ,زيَوْرَمي املَلُّيوسف السبن  عاذُمبن  ُ بن   اهللاَ
َّحممد َ َّ عن حممد,عقيلبن  ُ َ  :َأيب طالببن  ِّ عن عيل,عيلبن  ُ

َّأن َه األكربى ابنَّه سمَ  فدعاين رسول اهللا : قال,ه جعفرِّا بعمسينًُى حّوسم ,َ محزةَ
ِّإين« : فقال ُ أن أُمرتُ أِ َغريَ مها ّ فسام,َ اهللا ورسوله أعلم:ُ فقلت.» هذينَّ ابنيَ اسمِّ

 .)٣(اا وحسينًحسنً
ًأخربناه عالي َ َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوا َ ْ َ ْ احلسنيَأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْ عبدَ, أناعيلبن  عيسى َ, أناَّ َ 

َّحممدبن  اهللا َ ِّالرقي عمروبن  عبيد اهللا نا ,ّسامل الشايشبن   سعيد عيسىَأبو نا ,ُ  عن ابن عقيل عن ,َّ
َّحممد َ  :َأيب طالببن   عن عيل,عيلبن  ُ

َّأن   اهللا ُ فدعا رسول: قال,ه جعفرِّا بعمسينًُى حّ وسم,َ محزةَ الكبريُهى ابنَّه سمَ
ِّإين« : فقالَأيب طالببن  َّعيل  ورسوله  اهللاُ:ُ قلت: قال» هذينَّ ابنيَت اسمّ قد غريِ
 .)٤(اا وحسينًى حسنًّ فسم: قال,َأعلم

َأخربنا  َ ْ َّ حممد اجلوهريَأبو َ, أناكادشبن  ِّ العزَأبوَ َ َّحممدبن  ُّعيل َ, أناُ َ َأمحدبن  ُ ْ  َ, أناريَصُنبن  َ
َّحممدبن  جعفر َ َّحممد نا ,تيبُعبن  ُ َ ِأيب إسحاقبن  يونس َ, أناتيبةُقبن  )٥(لمَس نا ,داشِخبن  لدخابن  ُ َ, 

                                                 
 .١/١٥٩مسند اإلمام أمحد  )١(
 .)س( سقط من »بن حممد«: قوله )٢(
 .٦/٣٩٩رواه املزي يف هتذيب الكامل  )٣(
 ).٤٩٨ (١/٣٨٤رواه أبو يعىل يف املسند  )٤(
 .ملاس): س(يف  )٥(

 ]تغيري اسم احلسني[

رواية أخرى [
 ]للخرب



٣٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قالٍّ عن عيل,هانئبن   عن هانئ,َعن أبيه
ُ احلسنَلدُا وَّمل َ ً سميته حربَ ُ ُ  .اً حرب:ُ قلت»? ابنيَيتَّما سم« : ُّ فقال النَّبي,اَّ
َهو احلسن«١( :قال ً احلسني سميته حربَلدُ وَّ فلام»َ ُ ُ َّ ْ َ  »? ابنيَيتَّما سم« : ُّالنَّبي فقال ,اُ
ْهو احلسني« :)١ قال.اً حرب:قلت َ ًن سميته حربّسُ حمَلدُ وَّ فلام,»ُ ُ ُ ما « : ُّ فقال النَّبي,اَّ
َفهو حم« : قال,اً حرب: قلت»?ابني َيتَّسم ِّإين« : ُّ ثم قال النَّبي,»نِّسُ  َّ بنيُيتَّسم ِ

 .)٢(»ِّربَشُ ومِْريبَ وشَّربَهارون بنيه ش َسميةَهؤالء ت
َأخربنا  َ ْ ْ احلسنيَأبو َ, أناّاالبنبن   غالبَأبوَ َ َّ احلسن الدَأبو َ, أنااآلبنويسبن  ُ َ َّحممد نا ,ارقطنيَ َ بن  ُ

ِ عن أيب إسحاق,َ عن أبيه,يوسفبن  ِإبراهيم نا ,يبَرُ كَأبو , نازكريابن  القاسم َّهانئ أنبن   عن هانئ,َ ه َ
 : قالٍّ عن عيلهثَّحد

ُ احلسنَِدلُا وَّمل َ ً سميته حربَ ُ ُ َما سميت« : فقال يل رسول اهللا ,اَّ ُ سميته : قلت»?ُهَّ ُ َّ
ْ يل احلسنيَِدلُ ثم و,» ولكن اسمه حسن,ال« : قال,اًحرب َ ً فسميته حرب,ُ ُ ُ  فقال : قال,اَّ

َما سميت« :يل رسول اهللا  ً سميته حرب: قلت»?ُهَّ ُ ُ  ثم ,» اسمه حسني,ال« : فقال,اَّ
َما سميت« : فقال, يلَِدلُو ً سميته حرب: قلت»ُه?َّ ُ ُ َ حم)٣(اسمهال, « : فقال: قال,اَّ  .)٤(»نِّسُ

ُ به إبراهيمَدَّ تفر:ّقال الدارقطني  .َيوسف عن أبيهبن  ِ
َأخربنا  َ ْ َّ حممد اجلوهريَأبو َ, أناّالسبطبن   عيلَأبوَ َ ُ. 

َوأخربنا  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ َأمحد أنا : قاال,بِهْذُامل بن  عيلَأبو َ, أناُ ْ ْ نا عبد,جعفربن  َ  , اهللاَ
َحدثني أيب َ َّ ِ عن أيب إسحاق,ِإرسائيل نا ,آدمبن  حييى نا ,)٥(َ  : قال,ٍّ عن عيل,هانئبن   عن هانئ,َ

                                                 
 )., دب(سقط من ما بينهام  )١−١(
ِّكبقم وكقمري وكمحدث; وابن : فقال) ش ب ر(امء الفريوزابادي يف القاموس ضبط هذه األس )٢( َ َُ ِ َ َّ

, واملؤتلف ٤/١٢٨٩, و٧٧٥ و٢/٧٦٩, وابن حجر يف التبصري ٤/٣٧٨ماكوال يف اإلكامل 
, والبيهقي يف ١٦٨, ٣/١٦٥رواه احلاكم يف املستدرك واحلديث . ٢٠١٠, ٤/٢٠٠٩واملختلف 

 .٧/٦٣السنن 
 .غري موجودة» ال«ظ لف): س(يف  )٣(
 .٣/٩٧رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٤(
 .١/١١٨رواه اإلمام أمحد يف املسند  )٥(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٤٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ احلسنَِدلُا وَّمل َ ً سميته حربَ ُ ُ  ما ,َأروين ابني« : فقال]ب٨[,  فجاء رسول اهللا ,اَّ
 ,اًه حربَّسني سامُ حَِدلُ وَّ فلام,»ٌنَسَبل هو ح« : فقال,اً حرب:ُلت ق: قال»?ُموهُيتَّسم
َّأروين ابني ما سم« : فقال رسول اهللا فجاء بل « : فقال,اً حرب:ُ قلت: قال,»?يتموهَ
ً سميته حربُالثَّ الثَِدلُ وَّ فلام,»ٌسنيُهو ح ُ ُ َأروين ابني ما « : فقال, اهللا ُ فجاء رسول,اَّ
َبل هو حم« : قال,اً حرب:ُلت ق,»?يتموهَّسم ِسميتهم بأسامء« : ثم قال,»ٌنِّسُ َ ُ ُ  ِ ولدَّ

 .»ِّربَشُ ومِْريبَ وشَّربَهارون ش
َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْ احلسنيَأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْ عبدَ, أناعيلبن  عيسى َ, أناَّ بن   اهللاَ

َّحممد َ ْعبدبن  ُعةذرَب نا ,حريثبن  روعم, نا )١(ينّامِحييى احل نا ,ُ  ,َ عن أيب اخلليل,َّ الرمحنَ
ُسميتهام « :َ أنه قال ِّ عن النَّبي,لامنَعن س ُ ْيعني احلسن واحلسني  −َّ َ ُ َ َبأسامء  −َ

 .)٢(»اًِريبَا وشًَّربَابني هارون ش
َأخربنا َ ْ َّ بكر حممدَأبو ]ملحق[َ َ ْعبدبن  ُ ْ احلسنيَأبو َ, أنا الباقيَ َ َّحممدبن  عبيد اهللا نا ,هتدياملبن  ُ َ بن  ُ

ًحبابة إمالءبن  ِإسحاق ْ نا عبد,ِ َّحممد البغويبن   اهللاَ َ ْعبدبن  حييى نا ,ُ بن  عمرو, نا )١(ينّام احلميد احلَ
ْعبدبن  عةذ عن بر,حريث  ,َ عن أيب اخلليل,َّ الرمحنَ

ِّ وإين,اًِريبَا وشًَّربَسمى هارون ابنيه ش« : قال رسول اهللا : قال,عن سلامن ِ 
ّيت ابني احلسن واحلسني بام سمّسم ْ َ ُ َ  .»اًِريبَا وشًَّربَى به هارون ابنيه شَ

َأخربنا َ ْ َأيوب اهلبن   يعقوب يوسفَأبو ]ملحق[َ َّ احلسني حممدَأبو نا ,اينذْمَ ْ َ َُ  .املهتدي باهللابن  عيلبن  ُ
َوأخربنا ح  َ ْ َ غالب أمحدَأبوَ ْ َاحلسنبن  َ ْ عبدَ, أناَ َّحممدبن  عيلبن  ّ الصمدَ َ بن  عبيد اهللا أنا : قاال,ُ

َّحممد َ ْ عبدَ, أناِإسحاقبن  ُ َّحممدبن   اهللاَ َ َّ حدثني حممد,ُ َ ُ َ َّ ْعبدبن  َ ْ نا عبد,نجويهَزبن   امللكَ ابن  َ, أنا)٣(َّالرزاق َ
َّحممدبن  َ أخربين جعفر,جريج َ  :َ عن أبيه,ُ

َّأن ِ احلسنِ اشتق من اسم َّ النَّبيَ َ َسنيُاحل َ ْ َ. 
َأخربنا َ ْ ُّ احلسن السَأبو ]ملحق[َ َ َ احلسن أمحدَأبو َ, أنامي الفقيهَلَ ْ َ َ ْعبدبن  َ َّحممدبن   الواحدَ َ َأيب بن  ُ

                                                 
ْبن عبد احلميد احلنائي حتريف, وهو حييى): س(و) ب(يف  )١( ْبن عبد اهللا احلامين َ انظر ترمجته يف . َ

 .٣١/٤١٩هتذيب الكامل 
 .٦/٢٦٣ و٣/٩٧رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٢(
 .٤/٣٣٥املصنف  )٣(

]خرىرواية أ[

تسمية احلسن [
 ]واحلسني

]رواية أخرى[

اشتقاق اسم [
 ]احلسني



٤١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ بكر حممدَأبوي ّجد َ, أنااحلديد َ َأمحدبن  ُ ْ َ الدحداح أمحدَأبو َ, أناعثامنبن  َ ْ َ َّحممدبن  ّ َ ّإسامعيل التميميبن  ُ ِ ,
ْعبدَأنا  ْعبد بن  الوهابَ َالرحيم األشجعي اجل َ ِعكرمة عن , عن عمرو,عيينةبن  سفيان نا ,ريَبْوََّ ْ  : قال,ِ

َّ احلسن أتت به النَّبيُ فاطمةْا ولدتَّمل َ ََ ,َا أتت به سينًُ حْ ولدتَّ فلام,اه حسنًَّ فسام
َهذا أحس:  فقالت َّالنَّبي  .)١(»سنيُهذا ح«:  وقال, له من اسمهّ فشق, من هذاُنَ
َأمحد بن  ظفربن   حفص عمرَأبو ]ملحق[خربينَأ ْ َاملغازيل املقرئَ َّحممدبن  ادَرِ الفوارس طَأبوَ, أنا َ َ بن  ُ
 .ينبيَّعيل الز

َوأخربنا ح  َ ْ ّ حممد السكري ببغدادَأبو أنا : قاال, بكر البيهقيَأبو َ, أناطاهربن  ُ القاسم زاهرَأبوَ َّ َ  َ, أناُ
َّإسامعيل الص َأمح نا ,ارَّفِ ْ ْ نا عبد,منصوربن  دَ َّحممدبن  جعفر نا ,يجَرُابن ج َ, أنا)٢(َّالرزاقَ َ  َ عن أبيه,ُ

َّأن : ِّعن النَّبي َى احلسنَّه سمَ َ َّ وأن,ِهِ يوم سابعَ  وذكر ,اسينًُ حٍ من حسنَّه اشتقَ
َّأن َّه مل يكن بينهام إالَ  . احلملِ

َأخربنا  َ ْ َّحممدبن  بيد اهللاُع َ, أناَاملأمونبن  عيلبن  مدَّ الصْبدَع الغنائم َأبو َ, أناّاالبنبن   غالبَأبوَ َ  نا ,ُ
ْعبد َّحممدبن   اهللاَ َ ّ حدثني عم,ُ َ َّ َّحممد نا ,يَ َ ْعبدبن  ُ َّحممد نا ,يعَرُزبن  ُيزيد نا ,َّالرقايش  اهللاَ َ  ,ِإسحاقبن  ُ

َحدثني أبان َ َّ ِعكرمة عن ,صالحبن  َ ْ  :)٣( قال,ِ
ْبا عبد اهللاَ يا أ:عيلبن   للحسنيُقلت َ. 
َّ وحدثني حممد:قال َ ُ َ َّ ْعبدبن  َ  ,اشَرِخبن   عن شهاب,سفيان, نا )٤(يديَُماحل , ناهزنجويبن   امللكَ
 : قال, من قومهٍعن رجل

ْ يا أبا عبد اهللا:عيلبن   للحسنيُقلت َ َ. 
َأخربنا  َ ْ َ صالح أمحدَأبو] ٩[ َ, أناطاهربن   بكر وجيهَأبوَ ْ ْعبدبن  َ َ احلسن عيلَأبو َ, أنا امللكَ بن  َ

َّحممد َ َّ حممد َأبو و,ُ َ ْعبدُ َّحممدبن  َّ الرمحنَ َ َّ العباس حممدَأبو أنا : قاال,ُ َ بن   العباسُ سمعت: قال,يعقوببن  ُ
َّحممد َ  : سمعت حييى يقول: يقول,ُ

ْاحلسني َ ْ عبد اهللاَأبوعيل بن  ُ َ)٥(. 
                                                 

 .٦/٢٢٤هتذيب الكامل  )١(
 .٤/٣٣٥املصنف  )٢(
 ).س( يف تكلمة قال ليس )٣(
 ).س( يف ليس »نا احلميدي«: قوله )٤(
 .٦/٢٥٦٧ذكره ابن العديم يف بغية الطلب  )٥(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]كنية احلسني[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٤٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثنا  َّ َّحممدبن  َسن نعمة اهللاَ احلَأبو َ, أناِإبراهيمبن   بكر حييىَأبوَ َ َ مسعود أمحدَأبو نا ,ُ ْ َّحممدبن  َ َ  نا ,ُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  سفيان َ, أناسليامنبن  َ َ َ حدثني احلسن,سفيانبن  ُ َ َ َّ َّحممد نا ,سفيانبن  َ َ  عن ,عيلبن  ُ
َّحممد َ ّ سمعت أبا عمر الرضير يقول: قال,ِإسحاقبن  ُ َ: 

ْاحلسني َ ْ عبد اهللاَأبوعيل بن  ُ َ)١(. 
َأخربنا  َ ْ َ الفضل أمحدَأبو َ, أناَ الربكات األنامطيَأبوَ ْ َاحلسنبن  َ  عيل َأبو َ, أنابرشانبن   القاسمَأبو َ, أناَ

َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنبن  َ َّحممد نا ,َ َ َأيب شبن  عثامنبن  ُ  : بكرَأبوي ّ قال عم: قال,يبةَ
ْاحلسني َ ْ عبد اهللاَأبوعيل بن  ُ َ)٢(. 

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َّ حممد اجلوهريَأبو َ, أنا الباقيَ َ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن   عمرَأبو َ, أناُ ْ بن  َ
ْاحلسني نا ,معروف َ َّحممد نا ,الفهمبن  ُ َ  :يف الطبقة اخلامسة:  قال,)٣(سعدبن  ُ

ْاحلسني َ ْعبد املطلببن  َأيب طالببن  عيلبن  ُ َبد مَعبن  هاشمبن  َ بن  افنَْ
ْ ويكنى أبا عبد اهللا,َّيصُق َ ّ وأم,َ َ وأمها خدجية بنت ه فاطمة بنت رسول اهللا َ
ُعبد العبن  َأسدبن  يلدَوُخ ْ ٍ علقت فاطمة باحلسني خلمس ليال,َّيصُقبن  ىَّزَ ْ َ  خلون ُ

َ احلسن مخسون )٤( فكان بني ذلك وبني والد,من ذي القعدة سنة ثالث من اهلجرة َ
ٍد احلسني يف ليال وول,ليلة ْ َ  .َ خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرةُ

َأخربنا  َ ْ َّ الغنائم حممدَأبوَ َ َ ثم حدثنا ,عيلبن  ُ َّ َّ الفضل حممدَأبوَ َ  ,ونُْريَخبن   الفضلَأبو َ, أنانارصبن  ُ
ْعبدبن  واملبارك َّ وحممد, اجلبارَ َ َ أمحد َأبو أنا :قالوا − له ُفظَّوالل −عيل بن  ُ ْ َّ وحممد:ونُْريَد ابن خزا −َ َ بن  ُ
َاحلسن َأمحدَ أنا − قاال ,َ ْ ْعبدبن  َ َّحممد َ, أناانَ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)٥(ِإسامعيلبن  ُ

ْ عبد اهللا اهلاشميَأبوَأيب طالب بن  عيلبن  حسني َ قال أمحد,َ ْ  عن ,سليامنبن  َ
ْ قتل احلسني وهو ابن تسع :َ عن األعمش,مسلمبن  عطاء َ  : نعيمَأبو وقال ,ومخسنيُ

ْقتل احلسني يوم عاشوراء َ َأيب املبن   وقال فروة,ُ  عن ,مالكبن  عن القاسم, )٦(اءَرْغَ
                                                 

 .٢٥٦٨, ٦/٢٥٦٧ذكره ابن العديم يف بغية الطلب  )١(
 .٦/٢٥٦٧ذكره ابن العديم يف بغية الطلب  )٢(
 .٦/٢٥٦٨, وبغية الطلب ٦/٣٩٩, وانظر هتذيب الكامل ٦/٣٩٩طبقات ابن سعد  )٣(
 .والدة): س(يف  )٤(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٢/٣٨١التاريخ الكبري للبخاري  )٥(
, وتقريب التهذيب ١/٣٩٧لفراء, واملثبت من تاريخ البخاري, ومشارق األنوار ا: يف األصول )٦(

 ).٥٣٩٠(رقم 

نسب احلسني [
 ]وتاريخ والدته

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

رواية البخاري يف [
 ]تارخيه



٤٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ رأيت: قال,َ عن أبيه,يبَلُكبن  عاصم  البن عباس ُهُفذكرت )١(]يف املنام[  َّ النَّبيَ
ُحني رأيت )٢(ُهَيِّفَكـَت ذكرته  نعم واهللاِ: قلت?َعيل حني رأيتهبن  َ أذكرت حسني:فقال  ُهَ

 . ِّ بالنَّبيُهُهِّشبُا نا كنَّّنإ : قال,ميشَي
ْعبدوقال  َّحممد وحممدبن   اهللاَ ََّ ُ َ َّحممدبن   عن جعفر,عيينةبن  ُسفيان نا ,لتَّالصبن  ُ َ  :, قالَ عن أبيه,ُ
 . ومخسنيٍ ثامنُعيل وهو ابنبن  ُسنيُتل حُق

َأخربنا  َ ْ ْالسمرقنبن   القاسمَأبوَ َ ْ احلسنيَأبوَأنا ,)٣(ّالطربيبن   بكرَأبو نا ,ِديَّ َ ْ عبدَ, أناالفضلبن  ُ َ 
 :)٤( قال,سفيانبن  يعقوب نا ,جعفربن  اهللا

ْاحلسني َ ْعيل يكنى أبا عبد اهللابن  ُ َ َ. 
َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ َ بكر أمحدَأبو َ, أناالعباسبن  ُ ْ  َ, أنامحدونبن   سعيدَأبو َ, أنامنصوربن  َ

ْعبدبن  مكي  : يقول)٥(اجَّاحلجبن   سمعت مسلم: قال,انَ
ْ عبد اهللا احلسنيَأبو َ ُ ْ  . له رؤية من رسول ,َأيب طالببن  عيلبن  َ

 َ, أناسعيدبن  عبيد اهللا َ, أناحييىبن  َ عن أيب الفضل جعفر,نارصبن  َقرأت عىل أيب الفضل
ْعبدبن  صيبَاخل ْعبدَ أخربين , اهللاَ ْعبدَأيب بن   الكريمَ َ أخربين أيب,َّ الرمحنَ  : قال,َ

ْ عبد اهللا حسنيَأبو  .عيل ]ب٩[بن  َ
َأخربنا  َ ْ َّحممد الفقيهبن   اهللاُ الفتح نرصَأبوَ َ بن  طاهر َ, أناَأيوببن  ليمُس َ, أناِإبراهيمبن  نرص َ, أناُ

َّحممد َ َّحممبن   زكريا يزيدَأبو نا ,ِإبراهيم اجلوزيبن  ُّعيل نا ,سليامنبن  ُ َ َّ سمعت حممد:ِإياس قالبن  دُ َ بن  ُ
ُأمحد امل َ ْ  :مي يقولّدَقَ

ْاحلسني َ ْ عبد اهللاَأبوعيل بن  ُ َ. 
َأخربنا  َ ْ ْعبدبن   الفتح يوسفَأبوَ َّحممدبن   الواحدَ َ ْعبد َأبو َ, أناعيلبن  شجاع َ, أناُ  : قالهَْدنَمبن   اهللاَ

ْاحلسني َ ْ عبد اهللا اهلَأبوَأيب طالب بن  ِّعيلبن  ُ ه ُ ورحيانت رسول اهللا ُاشمي ابنَ
                                                 

 .ما بني معقوفني مستدرك من تاريخ البخاري )١(
ُذكرت تكفيه«: , ويف تاريخ البخاري)د(, وسقطت اللفظة من )ب, س(كذا يف  )٢( َ متايله : تكفيهو. »ّ

 ).كفأ(النهاية . إىل األمام
 .الطرباين): س(يف  )٣(
 .٣/١٦٦املعرفة والتاريخ  )٤(
 .الفكرمصورة دار . ١٣٥ واألسامء ملسلم اللوحة ىالكن )٥(

 ]ُّسنه يوم قتله[

 ]كنيته[

 رسول له رؤية من[
 ]اهللا 

 ]كنيته[

 ]كنيته[

شبه احلسني بالنبي [
[ 



٤٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ٍ خلون من شعبان سنة أربعٍ ليالِ خلمسَِدلُ و,ُهُوشبه  ٍتل وهو ابن ثامنُ وق, من اهلجرةَ
ينة َكُ وس, وفاطمة,ٌّه عيل وابنُ, هريرةَأبو روى عنه ,ومخسني − )١(عبوقيل ابن س −

ْعبد اهللابن  لبَّطُ وامل,َأيب يزيدبن  بيد اهللاُ وع,)٢(ابنتاه َأيب بن   وسنان,بَطنَْحبن  َ
 . وغريهم,َ حازم األشجعيَأبو و,سنان

َأخربنا  َ ْ َ احلسنَأبوَ ْعبد منصور َأبو و,يسَبُقبن  َ َّحممدبن  َّ الرمحنَ َ  :)٣( بكر اخلطيبَأبو قال لنا : قاال,ُ
ْ احلسنيُوكنية َ ْ عبد اهللاَأبو ٍّعيلبن  ُ َ وكان أصغر,َ َ من احلسن بسنة)٤(َ َ. 
َأخربن َ ْ َّ احلسني حممدَأبو نا ,َأيوببن   يعقوب يوسفَأبو ]ملحق[اَ ْ َ َُ َّحممد اخلطيببن  عيلبن  ُ َ ُ. 

َوأخربنا ح  َ ْ  َأبو َ, أناابةَبَحبن   القاسمَأبو أنا : قاال,َاملأمونبن   الغنائمَأبو َ, أناّاالبنبن   غالبَأبوَ
ْعبدالقاسم  َّحممدبن   اهللاَ َ َ أمحد الَأبونا  ,يّجد نا ,ُ ْ  .برييُّزَ

َوحدثني يعقوب: قالح  َّ  .الوليدبن  خلف نا ,ِإبراهيمبن  َ
َ وحدثني يوسف:قالح  َّ َّحممدبن   وزهري,موسىبن  َ َ  أنا : قالوا,موسىبن  عبيد اهللا نا : قاال,ُ
ِ عن أيب إسحاق,ِإرسائيل  : قال,ٍّ عن عيل,هانئبن   عن هانئ,َ

ُاحلسن َ ُ أشبهَ َ واحلسني أشبه ,)٥(أسَّالرإىل  ّ ما بني الصدر اهللا ِ برسولَ ْ َ رسول بُ
 .َ ما كان أسفل من ذلك )٦(اهللا

َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبو و,ّاالبنبن   غالبَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ ْعبدُ َّحممدبن   اهللاَ َ َّ حممد َأبو أنا : قالوا,ُ َ ُ
ْ نا عبد,طيعيَ بكر القَأبو َ, أنااجلوهري َأمحدبن   اهللاَ ْ َ حدثني ,َ َّ  .ِإرسائيل نا ,اجّحج نا ,َأيبَ
َوأخربنا ح  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْنا عبد اهللاَأ ,َّ َاحلسنبن  َ َّحممدبن  َ َ َاحلسن َأبو َ, أنااخلاللبن  ُ َ)٧( 

                                                 
 .ابن تسع): س(يف  )١(
 .ابنتا): س(يف  )٢(
 .١/١٤١تاريخ بغداد  )٣(
 .وهو أصغر): ب(يف  )٤(
 .والرأس): س(يف  )٥(
 .رسول اهللا): س(يف  )٦(
, ٥٠/٣٥٩ وهو تصحيف, واملسند من أسانيد مماثلة يف التاريخ منها »أبو احلسني«: يف األصول )٧(

, وتبصري ١٢/١٢٤, واألنساب ٩/١٠٧ املشتبه , وتوضيح٥ ح١/٥٨١, واإلكامل ٥٢/١٢٥
 ).نفر(, والتاج ٤/١٤٤٢املنتبه 

 ]رواية اخلطيب[

شبه احلسني بالنبي [
[ 



٤٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ َّحممدبن  عثامنبن  ُ َ َّحممد نا ,)١(ريَّفِّشهاب النبن  عثامنبن  ُ َ  بن هارون نا ,ابوريَسْيَْدُننوح اجلبن  ُ
ِ عن أيب إسحاق,ِإرسائيل نا , غسانَأبو نا ,ِإسحاق  :قال عن عيل ,هانئبن   عن هانئ,َ
َ احلسنَِّنإ َ ُ أشبهَ ْ واحلسني من ,َّالرأس ِدر إىلَّما بني الص برسول اهللا ِ النَّاس َ َ ُ

 .َأسفل ذلك
 :اجَّويف حديث حج
ُواحلسني أشبه َ ْ َ  .َ ما كان أسفل من ذلك ِّ بالنَّبيِاس النَُّ

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ ْ عبدَ, أناوذباريُّالر  عيلَأبو َ, أنا بكر البيهقيَأبو َ, أنااويَرُ اهللا الفَ بن  عمربن   اهللاَ
َّ حممد الواسطيَأبوذب ْوَش َ ِ عن أيب إسحاق,ِ عن إرسائيل,موسىبن  عبيد اهللا نا ,َأيوببن  شعيب نا ,ُ َ, 

 : قال,ٍّ عن عيل,هانئبن  عن هانئ
ُاحلسن َ ُ أشبهَ َ واحلسني أشبه برسول اهللا ,َّالرأس ِ إىلِدرَّ ما بني الص اهللا ِ برسولَ ْ َ ُ

ما كان أسفل من ذلك َ. 
َأخربنا  َ ْ ْعبد الفتوح َأبو و, بكر وجيهَأبوَ وأخوه ,طاهربن   القاسم زاهرَأبوَ بن  اهَّالشبن   الوهابَ

َأمحد ْ َ حمَأبو َ, أناَ حامد األزهريَأبو أنا : قالوا,َ ُمد املُ َاحلسن َ, أناديّلَخَّ َّحممدبن  َ َ بن  عيل نا ,جابربن  ُ
ُّاحلسن الذ َ ِ عن أيب إسحاق,ِإرسائيل نا ,َأيوببن  خلف نا ,يلْهَ بن  ِّ عن عيل,هانئبن  ]١٠[ عن هانئ ,َ

 :َأيب طالب قال
ُاحلسن َ ُ أشبهَ ِ ما بني الصدر إىل اهللا ِ برسولَ ُ واحلسني أشبه,َّالرأس ّ َ ْ َ اس  النَُّ
 .)٣( من ذلك)٢(سفلَأ برسول اهللا 
َأخربنا  َ ْ َّ حممد اجلوهريَأبو َ, أناطبّالسبن   عيلَأبوَ َ ُ. 

َوأخربنا ح  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ َأمحد أنا : قاال,بِهْذُاملبن   عيلَأبو َ, أناُ ْ ْ نا عبد,جعفربن  َ  , اهللاَ
َحدثني أيب َ َّ ِ عن أيب إسحاق,ِإرسائيل َ, أناعامربن  َأسود نا ,)٤(َ  :ٌّ قال عيل: قال,هانئبن   عن هانئ,َ

ُاحلسن َ َ أشبهَ ِ ما بني الصدر إىل اهللا َ رسولَ َ واحلسني أشبه,َّالرأس ّ َ ْ َ َ ما أسفل ُهُ
 .من ذلك

                                                 
 ., واملثبت من مصادر احلاشية السابقةالبغوي): س(يف  )١(
 .أسهل من ذلك): س(يف  )٢(
 ).٣٧٨١(رواه الرتمذي يف املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني  )٣(
 .١/١٠٨مسند اإلمام أمحد  )٤(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٤٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .عيل عن ,ةَرْمَض بن عاصم حديث من فجعله ,ِإرسائيل عن ,شعبة بن َأشعث رواه
َأخربناه  َ ْ ِالسمرقندبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْ احلسنيَأبو َ, أنايَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْعبد منصور َأبو و,َّ بن   الباقيَ

 . طاهر املخلصَأبوَ, أنا  قالوا,)١(يْرسُالببن   القاسمَأبو و,العطار
َوأخربناه ح  َ ْ ً القاسم أيضَأبوَ ْ عبدَ, أنااَ َّحممدبن   الباقيَ َ َ احلسن أمحدَأبو َ, أناغالببن  ُ ْ َ َ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
َأمحد نا : قاال,ديُْناجلبن  موسىبن  عمران ْ َّحممدبن  سفيان نا ,ّالبهلول التنوخيبن  ِإسحاقبن  َ َ بن  ُ
ِ عن أيب إسحاق,ِإرسائيل نا ,شعبةبن  َأشعث نا −ييص ّصَسفري املبن  :صّلَخُويف حديث امل −سفيان  َ, 

 :َأيب طالب قالبن  ِّ عن عيل,رةْمَضبن  عن عاصم
ُكان احلسن َ َأشبه ٍّعيلبن  َ َّ رأسه إىل رسِ من شعرم برسول اهللا ُهَ ُ  وكان ,ِِهتِ

ْاحلسني َ َعيل أشبهبن  ُ ّدميه إىل رسَ من لدن ق اهللا ِهم برسولَ ُ  .هَهَبَ اقتسام ش,تهِ
ِفيان الثوري عن أيب إسحاق كذلكُ فقد رواه س,هانئبن  واملحفوظ حديث هانئ َ ّ. 

َأخربناه  َ ْ ْعبد القاسم َأبوَ َحمبن  مدَّ الصَ َّحممدبن  ُّعيل َ, أنا)٢(هويَْدنَمبن  َّمدُ َ َأمحد احلسنبن  ُ َ َ َ ْ  َ, أنااباذيَ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ ْ نا عبد,دةْقُابن ع نا ,لتَّالصبن  ُ  نا ,ديلُببن  مغيث َ, أنا)٣(احلارثبن  ادّمحبن   الواحدَ

ِ عن أيب إسحاق, عن سفيان,بَعْصُمبن  خارجة  : قال,ٍّ عن عيل,هانئبن   عن هانئ,َ
ُاحلسن َ ُ أشبهَ َ واحلسني أسفل من ذلك, من لدن رأسه برسول اهللا ِاس النََّ ْ َ ُ. 
ِ عن أيب إسحاق,ِإسحاقبن   يوسف]ملحق[ورواه  .يمِرَيبن  ريةَبُ عن ه,َ
َأخربناه  َ ْ َ احلسن عيلَأبوَ ْ نا عبد,مَّلَُساملبن  َ ًأمحد إمالءبن   العزيزَ ِ َ ْ َّحممد َ, أناَ َ َّحممدبن  ُ َ جعفر  َ, أناارّ البزُ

َّبن حممدا٤( َ َّحممد نا ,نصريبن  ُ َ ْعبدبن  ُ ْ نا عبد,ميََْرضسليامن احلبن   اهللاَ بن  ِإبراهيم نا ,سامل القزازبن   اهللاَ
ِ عن أيب إسحاق,َ عن أبيه)٤يوسف  : قالٍّ عن عيل,ريةَبُ عن ه,َ

َه أن ينظرَّمن رس ِ إىل أشبهَ َ ِ فلينظر إىل )٥(عنقه وثغره ما بني برسول اهللا  ِاس النَِّ
َاحلسن َه أن ينظرَّ ومن رس,َ ِ إىل أشبهَ َ  )٦(هتفِ ما بني عنقه إىل كاس برسول اهللا  النَِّ

                                                 
 .الرسي): س(يف  )١(
 ).س( سقط من »بن حممد« :قوله )٢(
ْعبد احلارث): س(يف  )٣( َ. 
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٤−٤(
 .أي إىل هنا ينتهي امللحق) إىل( وفوق كلمة كعبه كتب .ِّإىل كفه): د(يف  )٥(
 .ما بني عنقه إىل وجهه: ٣/٢٧٦٨يف املعجم الكبري للطرباين  )٦(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٤٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْا فلينظر إىل احلسنيًا ولونًلقَخ َ ُ ِ وإنام هو إىل , كذا قال,عيلبن  ِ  .)٢(»كعبه«ِ
َأخربنا  َ ْ َّ حممَأبو و,اّالبنبن   غالبَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ ْعبدد ُ َّحممدبن   اهللاَ َ  أنا : قالوا,ُ

َاحلسن ْعبدبن  ِإبراهيم نا ,مالكبن   بكرَأبو َ, أناٍّعيلبن  َ  عن ,زيدبن  ادَّمح نا ,حرببن  سليامن نا , اهللاَ
َّ عن حممد,هشام َ  : قال,َ عن أنس,ُ

ْ احلسنيِيت برأسُ زياد حيث أَ ابنُشهدت َ  , يف يدهٍ بقضيبُتُنكَ فجعل ي,ُ
َأم :ُفقلت َه كان أشبهَِّنإا َ  .)١( ِّام بالنَّبيُهَ

َأخربنا  َ ْ ْ املظفر عبد املنعمَأبوَ َ ّ َ ْعبد الكريمبن  ُ َّ حممدَ, أناَ َ َّعبد الرمحنبن  ُ ْ  َأبو َ, أنا عمرو الفقيهَأبو َ, أناَ
َّحممدبن  ]ب١٠[ نا حسني ,سعيدبن  ِ إبراهيمَ, أنا)٢(يعىل َ َّ عن حممد,حازمبن   عن جرير,ُ َ  : قال,سريينن ب ُ

ُأيت ع َزياد برأس احلسني يف طبن  بيد اهللاَ ْ َ  :َ فقال أنس,اً شيئِِهنْسُ فقال يف ح,ٍتْسُ
َكان أشب  . اهللا ِم برسولُهَهَ

َأخربنا  َ ْ َ نرص أمحدَأبوَ ْ ْعبدبن  َ َ غالب أمحدَأبو و, اهللاَ ْ َاحلسنبن  َ َّ حممد َأبو و,َ َ ْعبدُ  أنا :قالوا, )٣( اهللاَ
َاحلسن َّحممد القراطييسبن  عباس نا , مالكَأبو َ, أناعيل بن َ َ  نا ,يلَمُشبن  ْرضَّالن نا ,َأسلمبن  دّخال نا ,ُ
َحدثني :قالت − هي بنت سريين − عن حفصة ,حسانبن  هشام َّ  : قال,مالكبن  َ أنسَ

ْ برأس احلسنييء فج, عند ابن زيادُكنت َ  ,َ بقضيبه يف أنفهُ يقولَ فجعل: قال,ُ
ُرأيت ما :ويقول َه كان أشبَِّنإَ أما :ُ قلت,انًْسُ هذا حَ مثلَ  كذا .)٤(م برسول اهللا ُهَهَ
َّأنه  وصوابه ,قال  .ِإبراهيم القراطييسبن  ُعباسَ

َّ وأم البهاء فاطمة بنت حممد,املجتبى فاطمة بنت نارصّ أم َوأخربتنا َ ُ  القاسم َأبو أنا : قالتا,َ
 نا ,يلَمُشبن  ْرضَّالن نا ,َأسلمبن  دّالَخ َ, أناصيلْوَ املَىلْعَ يَأبو َ, أنا بكربوَأ َ, أناميَلُّمنصور السبن  ِإبراهيم
َحدثني : قالت,عن حفصة بنت سريين ,دويسْرُهشام الق َّ  : قال,مالكبن  َ أنسَ

ْ برأس احلسنييءِ إذ جٍ زيادِ عند ابنُكنت َ  ,َ يف أنفهٍ فجعل يقول بقضيب,ُ
ُ ما رأيت:ويقول َّ أما إن:ُ قلت:ال ق! هذاَ مثلَ ِ ِه كان من أشبهَ  . اهللا ِم برسولِهَ

                                                 
 ).٢٨٧٩, ٢٧٦٨(لطرباين يف الكبري  يف الفضائل, وا٧/٧٥انظر البخاري  )١(
 ).٢٨٤١ (٥/٢٢٨رواه أبو يعىل يف مسنده  )٢(
 .بن حممد عبيد اهللا): س(يف  )٣(
, والرتمذي يف املناقب, باب مناقب احلسن )١٣٩٤ (٢/٧٨٣رواه أمحد يف فضائل الصحابة  )٤(

 ).٣٧٨٠(واحلسني 

زياد ينكت رأس [
 ]احلسني

 ]قول أنس[

رأس احلسني وقول [
 ]أنس

 ]ة أخرىرواي[



٤٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ ْ احلسنيَأبوَ َ ّ عبد اهللا ابنا البنَأبو و, غالبَأبو و,الفراءبن  ُ ْ  َأبو َ, أنامةِلُْساملبن   جعفرَأبو أنا : قالوا,اَ
َ أمحدَ, أناصّلَُخطاهر امل ْ َ وحدثن: قال,ارّبكبن  بريُّ نا الز,سليامنبن  َ َّ َّي حممدَ َ َّالضحبن  ُ  : قال,زاميِاك احلّ

َ احلسنُكان وجه ُ احلسني يُ وكان جسد, اهللا ِ رسولَشبه وجهُ يٍّعيلبن  َ ْ َ شبه ُ
 . رسول اهللا َجسد

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ ّاملظفر َأبو و,اويَرُ اهللا الفَ َ َاجلنزرو سعد َأبو أنا : قاال,رييَشُ القُ ْ بن   عمروَأبو َ, أنايذَ
 .محدان

ُّرئ عىل أيب القاسم السُ ق: قال,املجتبى العلويةّ أم َوأخربتناح   أنا : قاال,املقرئبن   بكرَأبو َ, أناميَلَ
 :َأيب يزيدبن   قلت لعبيد اهللا: قال,سفيان نا ,اجلوهري سعيدبن  ِإبراهيم نا ,)١( يعىلَأبو

َرأيت َ أسود: قال?عيلبن  َ حسنيَ َ أسود,عم ن:قال قرئُويف حديث ابن امل − َ َ − 
ِالرأس َّحية إالّ واللَّ َ فال أدري أخ,م حليتهّقدُ ههنا يف م)٢(ٍ شعراتِ َ  وترك ذلك َبَضَ

َأو مل يكن شاب?  برسول اهللا )٣(اًاملكان شبه  .? منه غري ذلكَ
َ ورأيت ح:قالو  :− وقاال , وقد: املقرئُزاد ابن −ّ الصالة ِقيمتُ وقد أ,انًَسَ

 .الةَّ الصِ قد قامت: فقال. اجلس: فقيل له,اس بعض النَِّ بني اإلمام وبني)٤(رجشف
َأخربنا  َ ْ َّ حممدَأبوَ َ ْ نا عبد,َاألكفاينبن  ُ َّ حممدَأبو َ, أنا العزيزَ َ  نا ,راشدبن   امليمونَأبو َ, أناَأيب نرصبن  ُ

 : قال,ءعطابن  َ عمرُسمعت:  قال,يجَرُ عن ابن ج, عاصمَأبو نا ,مكرمبن  بةْقُع نا ,رعةُ زَأبو
ُرأيت َ احلسنيَ ْ َ َ أما هو فكان ابن,)٥(مةِسَ بالوُ يصبغٍّعيلبن  ُ ه ُ وكان رأس, ستنيَ

 .وادَّوحليته شديدي الس
َأنبأنا  ِّ سعد املطرزَأبوَ َ ْ نا عبد,عيمُ نَأبو أنا : قاال,ادّ احلدٍّ عيلَأبو و,ُ َّحممدبن   اهللاَ َ َأيب بن   بكرَأبو نا ,ُ

َ بنت أيب ُثتني زينبَّ حد: قال,َ عن أبيه,َّالرافعي عيلبن  حسنبن  ِإبراهيم نا ,ديَُمحبن  يعقوب نا ,عاصم
 : بنت رسول اهللا َ عن فاطمة,رافع

                                                 
 ).٦٧٧٣ (١٢/١٤٤رواه أبو يعىل يف مسنده  )١(
 .شعريات: أيب يعىليف مسند  )٢(
ًتشبها: يف مسند أيب يعىل )٣( ُّ َ. 
ْرأى عبد اهللا): ٤١٠٠ (١/٣٥٦وجاء يف املصنف أليب شيبة . سجد: يف مسند أيب يعىل )٤( بن أيب يزيد  َ

 .َّبن عيل يف حوض زمزم, وقد أقيمت الصالة يشجر بني اإلمام وبني بعض الناس َحسني
َّالوسمة بكرس السني, وقد تسكن )٥( ِ  ).وسم(النهاية . شجر باليمن خيضب بورقه الشعر:  نبت, وقيلَ

شبه احلسني [
 ]برسول اهللا 

 ]لون شعر احلسني[

]صبغ الشعر[



٤٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّأهن ْا أتتَ َ أباها رسولَ َّ باحلسن واحلسني يف شكواه الذي مات فيها اهللا َ ْ َ ُ َ َ, 
َأما احلس«:  فقال]١١[? اً اهللا شيئَام يا رسولُهُثِّورُ ت:فقالت َ  ,ؤدديُيئتي وسَ فله هُنَ
َّوأم ُا احلسنيَ ْ َ  .)١(»رأيت وجوديُ فله جُ

َأخربناه  َ ْ َ غالب أمحدَأبوَ ْ ْعبد َأبو و,َ َ اهللا حييى ابنا احلسنَ َّ احلسني حممدَأبو و,َ ْ َ َُ َّحممدبن  ُ َ  ,الفراءبن  ُ
َاملسلمةبن   جعفرَأبو أنا :قالوا ِْ َأمحد َ, أناصّلَخُ طاهر املَأبو َ, أناُ ْ ِ حدثني إبراهيم,بريُّالز نا ,سليامنبن  َ َ َّ بن  َ
 : قالت,َته زينب بنت أيب رافعَّ عن جد,َ عن أبيه,َّالرافعي عيلبن  ]بن حسن[ِ عن إبراهيم ,محزة

ُأتت فاطمة ِّ يف شكواه الذي تويفِ بابنيها إىل رسول اهللا  ِّ النَّبيُ بنتَ  , فيهَّ
َأما ح« : قال?اًهام شيئُثِّروُ هذان ابناك ت, اهللاَ يا رسول:فقالت َّ فإنٌسنَ  )٢(يئتيَ له هِ
َّ وأم,ديدؤُوس َّ فإنٌسنيُا حَ  .)٣(»رأيت وجوديُ له جِ

 : من وجه آخر)٤(قد رويو
َأخربناه  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْ احلسنيَأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ َأمحدبن  ِ سعد إسامعيلَأبو َ, أناَّ ْ بن  َ

ِإبراهيم اإل َّ جعفر حممدَأبو نا ,سامعييلِ َ َأمحد نا ,يمَحُدبن  عيلبن  ُ ْ ْعبد, نا خمول نا ,حازمبن  َ بن  َّ الرمحنَ
َّ عن حممد,َاألسود َ ِّ عن أبيه وعم,َأيب رافعبن  بيد اهللاُعبن  ُ  :َ عن أيب رافع,هِّ عن جد,هَ

َّأن ْ أتت رسول اهللا َ بنتَ فاطمةَ ْ باحلسن واحلسني اهللا َ رسولَ َ ُ َ  : فقالت,َ
ِ أما احلسن فقد نحلته ح,نعم« :قال?; )٥(هامْابناك وابناي انحل َ َ َ وأما ,)٦(لمي وهيبتيَ

ْاحلسني فقد نحلته نجديت وجودي َ  . رضيت يا رسول اهللا: قالت,»ُ
َأخربنا  َ ْ َّحممدبن  ِإبراهيم َ, أناالبغداديبن   سعدَأبوَ َ ْعبدبن  ِإبراهيم َ, أناِإبراهيمبن  ُ َّحممد بن  اهللاَ َ ُ ,

ْ عبدَأنا َّحممدبن   اهللاَ َ َّحممد نا ,زيادبن  ُ َ َخربُ أ:َ قال أيب: قال,جريربن  وهب نا ,حييىبن  ُ ِ  ُ سمعت:قال, )٧(ناْ
                                                 

 ).١٠٤١ (٢٢/٤٢٣املعجم الكبري للطرباين  )١(
 .هيبتي: ٧/٦٧٤, واإلصابة )س(يف  )٢(
أخرجه ابن منده, وما :  يف ترمجة زينب بنت أيب رافع, وقال٧/٦٧٤ذكره ابن حجر يف اإلصابة  )٣(

 .بني معقوفني مستدرك منه
 .١٣٨ينتهي يف ص) ب(املوضع خرم كبري يف يف هذا  )٤(
 .أنحلتهام): د(يف  )٥(
 .هيئتي: وتقرأ )٦(
 .»عيل«ورضب عىل كلمة » أخربنا عيل قال«): س(يف  )٧(

مرياث احلسن [
واحلسني من رسول 

 ]اهللا 

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٥٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ ُأيب يعقوب حيبن  ُ ُ عن ابن أيب نُثِّدَ  : قال,)١(مْعَ
  يفُ يكونِ ما تقول يف دم البعوض:ٌ فقال له رجل,ِا إىل ابن عمرً جالسُكنت

ُ أي,ّالثوب ِ من أهل: قال?َن أنتَّ مم: قال? فيهّصىلَ ِ انظروا إىل هذا : قال. العراقَ
ِسألني عن دمَي  : رسول اهللا يقولُ وقد سمعت, رسول اهللا َ وقد قتلوا ابن,البعوض َ
ْاحلسن واحلسني « َ ُ َ  .)٣(»ّ من الدنيا)٢(مها رحيانتيَ

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ َّ اهللا حممدَ َ ّاملظفر َأبو و,الفضلبن  ُ َ ْعبد ُ ْعبدبن   املنعمَ  سعد َأبو أنا : قاال, الكريمَ
َاجلنزرو ْ  .محدانبن   عمروَأبو َ, أنايذَ

َوأخربنا ح  َ ْ ْعبد َأبوَ ْ اهللا احلسنيَ َ ْعبدبن  ُ  : قاال,املقرئبن   بكرَأبو َ, أنامنصوربن  ِإبراهيم َ, أنا امللكَ
ْ نا عبد,زهري نا ,)٤(َىلْعَ يَأبوأنا  َّ عن حممد,ميمونبن  مهدي نا ,َّالرمحن َ َ ْعبدبن  ُ  عن ,َأيب يعقوببن   اهللاَ

ُابن أيب ن  :مْعَ
َّأن َ سأل ابنً رجالَ  , من العراق: قال?َن أنتّ مم: فقال, البعوضِ عن دمَ عمرَ

ِسألني عن دمَ ي,ِ انظروا إىل هذا:قال  وقد , اهللا ِ رسولَ البعوض وقد قتلوا ابنَ
 .»ّمها رحيانتي من الدنيا« : يقول  رسول اهللاُسمعت

َأخربناه عاليا  َ ْ َّ حممد َأبو و,ّاالبنبن   غالبَأبو و,بطِّالسبن   عيلَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ ْعبدُ َ 
َّحممدبن  اهللا َ َّ حممد اجلوهريَأبو أنا : قالوا,نجابن  ُ َ َ بكر أمحدَأبو َ, أناُ ْ ْعبدبن  ِإبراهيم نا ,جعفربن  َ  بوَأ اهللا َ

                                                 
. تصحيف, وهو عبد الرمحن بن أيب نعم البجيل أبو احلكم الكويف العابد» عن أيب نعم«): س(يف  )١(

 .٥/٦٢ترمجته يف سري أعالم النبالء 
 كذا األثر, وأليب ذر عن املستميل واحلموي» رحيانتاي«: ١٠/٤٢٧قال ابن حجر يف فتح الباري  )٢(

بكرس النون والتخفيف عىل اإلفراد, وكذا عند النسفي, وأليب ذر عن الكشميهني » رحياين«
والرحيان جيوز أن يكون هو املشموم, وقد شبها بذلك ألن الولد  .بزيادة تاء التأنيث» رحيانتي«
ّشم ويقبل كالرحيان, وجيوز أن يكون الرحيانُي الرزق, فيكون املعنى إهنام من رزق اهللا الذي : ّ

 .رزقنيه, واهللا أعلم
يف الفضائل, باب مناقب ) ٥٩٩٤ (٧/٧٧, والبخاري يف صحيحه ٢/٩٣رواه أمحد يف مسنده  )٣(

وأبو يعىل ) ٨٥(ملفرد  يف األدب, باب رمحة الولد وتقبيله, ويف األدب ا١٠/٣٥٧احلسن واحلسني, و
 .٥/٧٠, وأبو نعيم يف احللية )٢٨٨٤(والطرباين يف الكبري ) ٥٧٣٩(يف مسنده 

 ).٥٧٣٩ (١٠/١٠٦ يعىل أيبمسند  )٤(

سؤال ابن عمر عن [
 ]دم البعوض

رواية أخرى أليب [
 ]يعىل



٥١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاملنهالبن  اجّيعني حج − عمر َأبو و,اجّحج نا ,مسلم البرصي بن  مهدي نا :قاال − يضْوَ عمر احلَأبو و,ِ
َّ أخربين حممد,امليمون َ ُ ْعبدبن  َ ُ عن ابن أيب ن,َأيب يعقوببن   اهللاَ  : قال,مْعَ

 من : قال?َن أنتَّ مم: فقال, عن دم البعوضٌ رجلُهَ فسأل,كنت عند ابن عمر
ِأهل َ انظروا إىل هذا ي: قال, العراقَ  رسول اهللا َ وقد قتلوا ابن,َسألني عن دم البعوضِ
, ]اهللا َ رسولُوقد سمعت ]ب١١ من الدنيا)١(مها رحيانتاي« : يقول ّ«. 

َأنبأنا  ِّ سعد املطرزَأبوَ َ َأمحد نا ,)٢(اينَربَّسليامن الط نا ,عيمُ نَأبو َ, أناُ ْ ْما هبرام اإليبن  َ   نا,جيَذِ
ْخمبن  اجلراح َاحلسن نا ,دَلَ َّ عن حممد,هاشمبن  عيل نا ,سةَْبنَعبن  َ َ ْعبد عن ,ِّعيلبن  بيد اهللاُعبن  ُ بن   اهللاَ
ْعبد َ الرمحن احلَ َعن أيب أيوب األنصاري, −حزم بن  رَمْعَيعني م −ه ّ عن جد,َ عن أبيه,يِمْزَّ َ  : قال,َ

ْ واحلسن واحلسني  اهللا ِ عىل رسولُدخلت َ ُ َ  : فقلت,يلعبان بني يديه يف حجرهَ
ُّ أحتب,يا رسول اهللا َ أش,ّ من الدنيا)١(هام ومها رحيانتايُّحبُوكيف ال أ« : قال?هامَ  .»هامُّمَ

َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبو و,ِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ َأمحدبن  َ ْ  َ, أناونُْريَخبن   منصورَأبوو نا : قاال,َ
َّحممد اَ, أن)٣( بكر اخلطيبَأبو َ ْاحلسني القطانبن  ُ َ ْ نا عبد,ُ َّحممد نا ,قانعبن   الباقيَ َ َاحلسنبن  ُ بن  )٤(َ

ْ نا عبد,يعقوب احلاجب َّحممد نا ,حسانبن  مدَّ الصَ َ بن   عن زيد,ّ عن الشعبي,َ عن أيب جناب,َأبانبن  ُ
 : قال,ٍّ عن عيل,ِعْيَثُي

ّاحلسن واحلسني سي« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ  .»َ أهل اجلنَّةدا شبابَ
 . من زيدً عن احلارث بدال: فقال,َرواه غريه عن أيب جناب

َأخربناه  َ ْ َّ بكر حممدَأبو َ, أناَأيب العباسبن  َأيب سعيدبن   القاسم متيمَأبوَ َ ْعبدبن  ُ عمر بن   اهللاَ
َّ حممدَأبو َ, أناالعمري َ ُأيب رشبن  ُ َّحممدبن  حييى نا ,يحَ َ َّحممد نا ,صاعدبن  ُ َ  ,انّكثري بحربن  حييىن ب ُ

ْعبدبن  َاألصبغبن  يدُومح ِأيب إياسبن  آدمنا :  قاال, العزيز بعسقالنَ ْخنيسبن  بكر نا ,َ َ َ عن أيب ,)٥(ُ
                                                 

 .رحيانتي): س(يف  )١(
وفيه : ٩/١٨١قال اهليثمي يف جممع الزوائد ). ٣٩٩٠ (٤/١٥٥رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٢(

 .يف وهو ضع.بن عنبسة احلسن
 .٢/١٨٥تاريخ بغداد  )٣(
 .واملثبت من تاريخ بغداد. احلسني): س(يف  )٤(
; وهو )دا(وكلها تصحيف, واملثبت من » أبو بكر بن خنيس«): د(, ويف بن حسني بكر): س(يف  )٥(

انظر ترمجته يف . بكر بن خنيس الكويف, روى عن أيب جناب الكلبي, ويروي عنه آدام بن أيب إياس
 .٤/٢٠٨, وهتذيب الكامل ٧/٥٧٢تاريخ بغداد 

 ]رواية أخرى[

رحيانتا رسول اهللا [
[ 

سيدا شباب أهل [
 ]اجلنة



٥٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,َأيب طالببن   عن عيل,داينَْم عن احلارث اهل,ّ عن عامر الشعبي,جناب الكلبي
َاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل ا« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ  .)١(»جلنَّةَ

َأخربنا  َ ْ َّ منصور حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َأمحد َ, أنا امللكَ ْ  .ثابتبن  عيلبن  َ
َوأخربنا ح  َ ْ َّ حممد هبة اهللاَأبوَ َ َاحلسنبن  عاصم َ, أناَأيب الربكاتبن  ُ َّحممدبن  َ َ بن   عمرَأبو أنا : قاال,ُ
ْخمبن  حممد َ, أنامهدي ْعبدبن  عيل نا ,)٢(دَلَ  ,يحُرشبن  َ عن أبيه معاوية,َأيب نا ,يحُرشبن  اويةمعبن   اهللاَ

َميرسةعن   : قال, عن عيل,يحُ عن رش,َْ
ّاحلسن واحلسني سي« : يقول رسول اهللا ُسمعت ْ َ ُ َ  .»َدا شباب أهل اجلنَّةَ

َأخربنا  َ ْ َ الفتح أمحدَأبوَ ْ َّحممدبن  عقيلبن  َ َ ْ نا عبد,رافع الفاريسبن  عيلبن  ُ  َأبونا  , العزيز الكتاينَ
َّحممدبن  نرصبن  مة نوحْصِع َ  من لفظه ,غاينْرَاحلارث الفبن  العباسبن  الفضلبن  عمروبن  أمحدبن  ُ

َ احلسن عيلَأبو َ, أناببغداد ّأيب بكر الوربن  َ ْعبد َأبو نا ,اقَ َّ اهللا حممدَ َ َّالرازي الرض موسىبن  ُ ً إمالء,يرَّ  نا ,ِ
َّ العباس حممدَأبو َ َّحممد نا ,ريشُيونس القبن  ُ َ  عن ,ائيّنِمسلم احلبن  هارون نا ,ميَلُّعاصم السبن  ُ

ْعبدبن  القاسم َّ عن حممد,َّ الرمحنَ َ َ عن أيب حممد األنصاري,عيلبن  ُ َّ َ ُ ْ عن احلسني,َ َ  : قال,عيلبن  ُ
َّ فإهن,َوا أبا بكر وعمرّال تسب« : يقول اهللا َي رسولّ جدُسمعت دا كهول ّام سيِ
َّن األوَأهل اجلنَّة م َّلني واآلخرين إالَ ْوا احلسن واحلسنيّ وال تسب,ّ النَّبيني واملرسلنيِ َ ُ َ َ, 

َّفإهن َّدا شباب أهل اجلنَّة من األوّام سيِ َ َّا فإنًوا عليُّ وال تسب,لني واآلخرينَ  َّ من سبِ
 .»به اهللاَّ عذ اهللاََّ ومن سب, اهللاَّني فقد سبَّ ومن سب,نيّا فقد سبًعلي

َأخربنا  َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناَأيب عثامن املالينيبن  َأيب الفضلبن   العالء صاعدَأبوَ َ ْعبد )٣(ُ َأيب بن   اهللاَ
ّأمحد السقطي املقرئبن  بكر َ ْ َّ الفضل حممدَأبو نا ,َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ , ِاجلارود اجلارودي احلافظ إمالءبن  ُ
ْاحلسنيبن  العباس] ١٢[ الفضل َأبو َأنا َ َأمحبن  ُ ْ َإسامعيل اخلبن  طاهر َ, أناار بالريَّفَّد الصَ  نا ,ميَعْثِ

َّحممد َ َّيعني ابن حممد  − )٤(فسي, نا −ّوهو النحاس  −بيد ُعبن  ُ َ ِّعن الثوري, −ُ  ,َأيب ثابتبن   عن حبيب,ّ
  عن ابن عباس,بريُجبن  عن سعيد

                                                 
) ٢٥٩٨(بن اخلطاب  ًورواه أيضا عن عمر) ٢٦٠١(و) ٢٥٩٩ (٣/٣٥رواه الطرباين يف الكبري  )١(

, ٢٦١٢, ٢٦١١(وعن أيب سعيد اخلدري ) ٢٦٠٥(وعن أيب هريرة ) ٢٦٠٠(وعن احلارث 
 ).٢٦١٦(وعن جابر ) ٢٦١٥, ٢٦١٤, ٢٦١٣

 .بن خملد عمر): س(يف  )٢(
 .ابن حممد): د(يف  )٣(
 .بن حممد يروى عن خاله الثوري وهو سيف. سيد): س(يف  )٤(

]ىرواية أخر[

]رواية أخرى[

 ]ال تسبوا:حديث[



٥٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّأن ّاحلسن واحلسني سي« : قال َّ النَّبيَ ْ َ ُ َ ِ أهلِ شبابادَ َّ من أحب,جلنَّة اَ هام فقد َ
َّأحب َ ومن أبغض,نيَ  .»َام فقد أبغضنيُهَ

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  ِ القاسم إسامعيلَأبوَ ْ َمسعدةبن  ِ القاسم إسامعيلَأبو نا ,َ ْ  َ, أنايوسفبن  محزة َ, أناَ
َ أمحدَأبو ْ َأمحدبن  صالح نا ,)١(ّيِدَعبن  َ ْ َأمحد َ, أناَأيب مقاتلبن  َ ْ َخذبن  حكيم َ, أناماَدِْقاملبن  َ  نا ,)٢(امِ

ّ عن إبراهيم الت,َاألعمش  اخلطاببن  َ عن عمر,يحُ عن رش,)٣(مييِ
ِّاحلسن واحلسني سي« : قال ِّعن النَّبي ْ َ ُ َ ِ أهلِدا شبابَ  .»ِ اجلنَّةَ

َأخربنا َ ْ ِاحلسن اخلبن  عيل َ, أناَأيب عقيلبن   طالبَأبو ]ملحق[َ َ ْ عبدَ, أناعيَلَ بن  مرعبن  َّ الرمحنَ
َأمحد َ, أناّالنحاس ْ َّحممدبن  َ َ محزة بن  يعقوببن  يوسفبن   العباس الفضلَأبو نا ,َاألعرايببن  زيادبن  ُ

َاحلسن نا ,عفيُاجل ْعبدبن  ّىلَعُامل نا ,واينْلُل احلَّعيل اخلالبن  َ  .َّ الرمحنَ
َ أمحدَأبو َ, أنا القاسمَأبو َ, أنا القاسمَأبوَوأنا ح  ْ ْ عبدَ أنا,)٤(عديبن  َ َإبراهيم القبن   اهللاَ  ,يْرصِ
َّوحممد َ َاحلسن نا : قاال,يدُمحبن  هارونبن  ُ ْعبدبن  ّىلَعُم نا ,واينْلُعيل احلبن  َ  ,َ عن ابن أيب ذئب,َّ الرمحنَ

 : قال, عن ابن عمر,عن نافع
ِّاحلسن واحلسني سي« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ  .»هام منٌمها خريَأبو و,َدا شباب أهل اجلنَّةَ

َأخربناه عاليا  َ ْ َ عيل احلسنَأبوَ ّاملظفربن  َ َ َ غالب أمحدَأبو و,ُ ْ َاحلسنبن  َ َ حممد احلسنَأبو أنا : قاال,َ َ َّ َ بن  ُ
َّحممدبن   عيلَ, أناعيل َ َأمحدبن  ُ ْ ْعبد سعيد َأبو نا ,لؤلؤبن  َ َّ نا حممد,عمر اخلطايب بالبرصةبن   الكبريَ َ بن  ُ
ْعبد ْعبدبن  ّىلَعُ امللك, نا مَ َ الرمحن الواسطي, نا ابن أيب ذئبَ  : قال, عن ابن عمر, عن نافع,َّ

ِّاحلسن واحلسني سي« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ  .»مها خري منهامَأبو و,َدا شباب أهل اجلنَّةَ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبو ]ملحق[َ ْ َ َمسعدةبن  ِ القاسم إسامعيلَأبو َ, أناَّ ْ اسم  القَأبو َ, أناَ

َ أمحد َأبو َ, أنايوسفبن  محزة ْ ْعبدَ َّ, نا حممد)٥(عديبن   اهللاَ َ  ,وليدبن  عاصم, نا عبادبن  يوسفبن  ُ
َحدثني  َّ ْعبدَ َأيب األسودبن  بحر, نا منصوربن  احلميد َ ْعبد عن , عن علقمة,ِ عن إبراهيم,َ عن األعمش,َ َ 

 : قال,اهللا
ِّاحلسن واحلسني سي« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ ِ أهلِدا شبابَ  .» اجلنَّةَ

                                                 
 ).بن خذام يف ترمجة حكيم (٢/٦٣٧الكامل يف الضعفاء  )١(
 .٢/٤١٩انظر اإلكامل البن ماكوال . خزام): س(يف  )٢(
 .التميمي): س(يف  )٣(
ْبن عبد الرمحن, وابن ماجه   يف ترمجة املعىل٦/٢٣٧١الكامل  )٤(  .يف املقدمة, فضل عيل) ١١٨ (١/٤٤َ
ْ يف ترمجة عبد احلميد٥/١٩٥٩الكامل يف الضعفاء  )٥(  .بن بحر َ

حب احلسن [
 ]واحلسني

سيدا شباب أهل [
 ]اجلنة

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٥٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ وال أعلم يرويه هبذا اإلسناد غري عبد احلميد عن منصور:قال ابن عدي َ ِ َ. 
َأخربنا  َ ْ َّ حممد السَأبوَ َّ َ ْعبد َ, أنامحدانبن   عمروَأبو َ, أنا)١( عثامن البحرييَأبو َ, أناديِّيُ بن   اهللاَ

َّحممد َ ْعبدن ب اسّ الفقيه, نا عب)٢(اينَنَمِّيونس السبن  ُ َ حدثني مالك,َأبانبن  مرانِ العظيم, نا عَ َّ بن  َ
َاحلسن َّ أن النبي,هِّ عن جد,َ عن أبيه,احلويرثبن  مالكبن  َ َّ َ قال . 

َوأخربنا ح  َ ْ َأمحدبن  ِ القاسم إسامعيلَأبوَ ْ َ أمحدَ, أناَ ْ َّحممدبن  َ َ َالنقور, أنابن  ُ ُّ بن   القاسم عيسىَأبو َّ
ْعبد القاسم َأبو َأنا, عيسى الوزيربن  عيل َّحممد, نا حممدبن   اهللاَ ََّ ُ َ بان, نا َأبن  مرانِاب, نا عَكْشِمبن  ُ

َاحلسنبن  مالك َ حدثني أيب,ويرثُاحلبن  مالكبن  َ َ َّ  : قال,يِّعن جد, َ
ِّاحلسن واحلسني سي«: قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ مها خري َأبو و,َدا شباب أهل اجلنَّةَ

 .)٣(»منهام
َّاحلويرث إالبن   عن مالكُ هذا احلديثَروُومل ي :قال البغوي  ,ّ من هذا الطريقِ

َاحلسن بمشهوربن  مالك ]ب١٢[وليس  َ. 
َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ َّ بكر حممدَأبو َ, أناَّ َ َأمحدبن   عيل)٤(ْنيَُس احلَأبو و,هبة اهللابن  ُ ْ بن  َ

َّحممد َ ْ احلسني عيلَأبو أنا : قاال,ُ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن   عثامنَ, أنابرشانبن  ُ ْ َّ احلسن حممدَأبو َ, أناَ َ ََ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ
 : قال,الرباء

َاحلسن « : ِّ عن النَّبي,احلويرثبن  املديني عن حديث مالكبن  ُّئل عيلُس َ
ِّواحلسني سي ْ َ ِ أهلِدا شبابُ َ رواه احلسن,ِ وإسناده جمهول,ٌّ برصي: فقال,» اجلنَّةَ بن  َ

َّبد الرمحنَع َ واحلسن,هِّ عن جد,َ عن أبيه,احلويرثبن  مالكبن  ْ َّعبد الرمحن بن  َ ْ َ
 .َ وهي ثالثة أحاديث,ّ هذا الشيخُهذا مل يرو عنه غري

َأخربنا  َ ْ َّ سهل حممدَأبوَ َ ْعبدبن   جعفرَ, أناَّالرازي  الفضلَأبو َ, أناِإبراهيمبن  ُ َّ اهللا, نا حممدَ َ بن  ُ
َميرسة عن ,يونسبن  ِاب, نا إرسائيلَُباحلبن  رزق اهللا, نا زيدبن  كر بَأبوهارون, نا  حبيب بن  َْ

ْاملنهال عن ,)٥(ِّيِدْهَّنال  : قال,يفةَذُ عن ح,يشَبُحبن  ِّرِ عن ز,عمروبن  ِ
                                                 

 .اليجربي): س(يف  )١(
 .٧/١٤٩, األنساب ١/٣٥٥انظر ترمجته يف تاريخ بغداد . السناين): س(يف  )٢(
 ).٦٥٠ (١٩/٢٩٢املعجم الكبري للطرباين  )٣(
 .أبو احلسن): س(يف  )٤(
 .ايناهلمذ): س(يف  )٥(

]رواية أخرى[

حكم ابن املديني [
 ]عىل السند



٥٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُأتيت  ,ُهُبعتّ فاتَ ثم خرج, حتى العشاءّ فقام فصىل, معه املغربُيتّ فصل َّ النَّبيَ
ّ استأذن أن يسل,ٌكَلَ يل مَعرض« :فقال َ َّ أن:رشىُين ببّ ويبرش,َّم عيلَ  ُ سيدةَ فاطمةَ

ِنساء أهل َّ وأن, اجلنَّةَ ِّ احلسن واحلسني سيَ ْ َ ُ َ ِ أهلِدا شبابَ  .)١(» اجلنَّةَ
َأخربنا  َ ْ ْعبدبن   طالب عيلَأبوَ ِ احلسن اخلَأبو َ, أناَأيب عقيلبن  َّ الرمحنَ َ ْعبد َ, أناعيَلَ بن  َّ الرمحنَ

َ سعيد أمحدَأبو َأنا, عمر ْ َّحممدبن  َ َ َّزياد, نا حممدبن  ُ َ َ جعفر املعروف بابن أيب موسى, َأبو ,ارّعيسى العطبن  ُ
َ عن ميرسة,ِمنصور, نا إرسائيلبن  ِنا إسحاق ْ عن املنهال,حبيببن  َْ  : قال,َيفةَذُ عن ح,ٍّرِ عن ز,ِ

َأتاين م« :قال رسول اهللا  ُبرشُ ي,)٢( مل ينزل قبلها,امءَّمن الس َ نزل,َّ عيلَمَّ فسل,ٌكَلَ ين ِّ
َّأن ِّ احلسن واحلسني سيَ ْ َ ُ َ ِ أهلِدا شبابَ َّ وأن, اجلنَّةَ ِ أهلِ نساءُ سيدةَ فاطمةَ  .» اجلنَّةَ

َحدثنا  َّ ْعبد َأبوَ ًاحلسن لفظبن   اهللا حييىَ َ َأمحدبن  ِ القاسم إسامعيلَأبو و,اَ ْ َأمحدبن  باركُ وامل,َ ْ ار َّالقصبن  َ
ْ احلسنيَأبو أنا : قالوا,ًكيل قراءةالو َ ُّالنقوربن  ُ َّ حممدَ, أناَّ َ ْعبدبن  ُ ْاحلسنيبن   اهللاَ َ ْعبدبن  ُ  َأبوهارون, نا بن   اهللاَ

ْعبدالقاسم  َّحممد, نا داودبن   اهللاَ َ َالفزارييعني  −رشيد, نا مروان بن  ُ ْعبدبن  , نا احلكم− َ َأيب بن  َّ الرمحنَ
ُ عن أيب سعيد اخل,َ عن أبيه,)٣(مْعُن  : قال,دريَ

ِّاحلسن واحلسني سي« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ ِ أهلِدا شبابَ َّ إال, اجلنَّةَ  : ابني اخلالةِ
 .)٤(»ّعيسى وحييى عليهام السالم

َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبو و,رضوانبن   نرصَأبو و,بطِّبن السا عيل َأبو و,اَّالبنبن   غالبَأبوَ َ ْعبدُ بن   اهللاَ
َّحمم َ َّ حممد اجلوهريَأبو أنا : قالوا,دُ َ َ بكر أمحدَأبو َ, أناُ ْ ْعبدطيعي, نا َمحدان القبن  جعفربن  َ َأمحدبن   اهللاَ ْ بن  َ

َ حدثني أيب, نا ,)٥(حنبل َ َّ  .)٦(َهو ابن أيب زياد − عن يزيد ,عيم, نا سفيانُ نَأبوَ
َوأخربنا ح  َ ْ ْاجلن سعد َأبو َ, أناطاهربن  زاهرالقاسم  َأبوَ  َأبو َ, أنامحدانبن   عمروَأبو َي, أناذَزروَ

                                                 
: دون قوله) ٦٩٦٠ (١٥/٤١٣ بنحوه, وابن حبان يف صحيحه ٥/٣٩١أخرجه أمحد يف املسند  )١(

 .»َّإن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة«
 .قبلنا): س(يف  )٢(
ْبن عبد الرمحن احلاكم): د(يف  )٣(  .بن أيب نعيم َ
, )٨١٦٩ (٥/٥٠ربى , والنسائي يف السنن الك)٢٦١٠ (٣/٣٨رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٤(

 ).٦٩٥٩ (١٥/٤١٢وابن حبان 
 .٣/٦٢املسند  )٥(
 .ابن أيب زناد): د(يف  )٦(

َبرشى ملك[ َ[ 

 ]رواية أخرى[

 ]إال ابني اخلالة[



٥٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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َاحلسن عيل َيل بالكوفة, نا أمحدَجَالوليد الببن  العباسبن  َ ْ بن   عن يزيد,سفيانا  ن,عيمُ نَأبوعثامن, نا بن  َ
ُ عن ابن أيب ن,َأيب زياد ُ عن أيب سعيد اخل,مْعَ  : قال,دريَ

ِّاحلسن واحلسني سي« :قال رسول اهللا  ْ َ ُ َ ِ أهلِبدا شباَ  .)١(» اجلنَّةَ
َأخربنا  َ ْ َ سعد اجلنزروَأبو َ, أناَأيب العباسبن  َأيب سعيدبن   القاسم متيمَأبوَ ْ ] ١٣[ سعيد َأبو َ, أنايذَ

َّحممد َ ّحممد التميمي الكرابييسبن  العباسبن  برشبن  ُ َّ َ َّ لبيد حممدَأبو َ, أناُ َ امي, نا سويد, نا َّسِإدريس البن  ُ
َّحممد َ  َ عن أيب سعيد, عن عطية,َم, نا األعمشازخبن  ُ

ِّاحلسن واحلسني سي« : قال ِّعن النَّبي ْ َ ُ َ ِ أهلِدا شبابَ  .» اجلنَّةَ
َأخربنا  َ ْ َّ حممدَأبوَ َ ْعبد َأبو َ, أناطاوسبن  ُ ّأمحد الثقفي, نا بن  الفضلبن   اهللا القاسمَ َ ْ  طاهر َأبوَ

َّحممد َ َّحممدبن  ُ َ ْحمبن  ُ ًش إمالءِمَ ُّأمحد الطبن  ُ حاجبَ, أناابور بنيسِ َ ْ ْعبد َ, أناويسَ  َ, أنانيبُمبن  َّالرحيم َ
ْعبد عن , عن جابر, محزةَأبو َ, أنارستمبن  ِإبراهيم ْعبدبن   عن جابر,سابطبن  َّ الرمحنَ  : قال, اهللاَ

َمن أراد« :قال رسول اهللا  َ أن ينظرَ ِّ إىل سيَ ِ أهلِ شبابِدِ ِ إىل ْ فلينظر, اجلنَّةَ
ْحلسنيا َ  .»عيلبن  ُ

َأخربنا  َ ْ ْعبد َ, أناطاهربن   القاسم زاهرَأبوَ َّحممدبن  عيلبن  َّ الرمحنَ َ حييى بن  ِإسامعيلبن   حييىَ, أناُ
ْعبد َ, أنا)٢(احلريب َّحممدبن   اهللاَ َ ْعبدّالرشقي, نا بن  ُ سعد بن  حيان, نا وكيع, نا ربيعبن  هاشمبن   اهللاَ
ْعبد عن ,فيْعُاجل  .سابطبن  نَّ الرمحَ

َوأخربنا ح  َ ْ ْ حممد عبد اهللاَأبو و,ّاالبنبن   غالبَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ َ َّحممد قالوابن  َُّ َ َ أنا احلسن:ُ بن  َ
َعيل, أنا أمحد ْ َ ْجعفر, نا عبد اهللابن  َ َ حدثني أيب, نا وكيع,َ َ َّ  : قال, عن ابن سابط,سعدبن   عن ربيع,َ
ْعبد اهللابن  ُفقال جابر ,َعيل املسجدبن  ُ حسنيَدخل َّمن أحب« :َ َ أن ينظرَ ِ إىل َ

 . اهللا ِ من رسولُهُ سمعت,»ِ إىل هذاْ فلينظرِ اجلنَّةِ شبابِدِّسي
 : قال,ويف حديث ابن هاشم

َأقبل ُ احلسنيَ ْ َ ِ أهلِ شبابُدِّسي« : وقال, املسجدِ فدخل من باب,ٍّعيلبن  ُ َ 
 . والباقي مثله»...اجلنَّة

َاحلسن« : وقال,سعدبن  َّالربيع  عن,اجلراحبن   وكيعه عنُرواه غري  وذكره »َ
                                                 

 .٥/٧١, وأبو نعيم يف احللية )٨٥٢٦(يف الكربى , والنسائي ٣/٦٢رواه أمحد يف املسند  )١(
 ).س(ليس يف . ابن حييى احلريب: قوله )٢(

سيدا شباب أهل [
 ]اجلنة

]رواية أخرى[

ب أهل سيد شبا[
 ]اجلنة

سيد شباب أهل [
 ]اجلنة



٥٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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٢٥ 

ُ وقد أخرجت, آخرٍبلفظ َ يف ترمجة احلسنُهَ َ)١(. 
َأخربنا  َ ْ ُ املظفر القَأبوَ ّ َ , نا )٢( املوصيلَىلْعَ يَأبو َ, أنارييِمرو احلَ عَأبو َ, أناَ سعد األديبَأبو َ, أنارييَشُ

ْعبد عن ,فيْعُسعد اجلبن  عَّالربي  نا,َ, نا أيب)٣(ابن نمري  : قال, عن جابر,سابطبن  َّ الرمحنَ
َ أن يُهَّمن رس« ٍ إىل رجلَنظرَ ِ من أهلِ ِ إىل احلسنيْ فلينظر, اجلنَّةَ ْ َ ُ ِّ فإين,»ٍّعيلبن  ِ ِ 
 . يقوله اهللا َ رسولُسمعت

َأخربنا  َ ْ ْأيب احلسني احلسينيبن  ُّ القاسم عيلَأبوَ َ ُ ْ َ ُ َ احلسنَ, أنالّدَعُيف املنظ ُبن ُأَشَ رَ, أناَ بن  )٤(َ
َ أمحدَ, أناِإسامعيل ْ َّمروان, نا حممدبن  َ َ ِالربيع  عن,مريُعدي, نا ابن نبن  غالب, نا زكريابن  ُ سعد بن  َّ

 : قال,ٍ عن جابر, عن ابن سابط,فيْعُاجل
َ أن ينظرُهَّمن رس« : فقال جابر, من باب بني فالنَ املسجدٍّعيلبن  ُ حسنيَدخل َ 

ِ من أهلٍىل رجلِإ  .)٥( يقوله َّ النَّبيُ سمعت,»ِ اجلنَّة فلينظر إىل هذاَ
َأخربنا  َ ْ َّ حممد طاهرَأبوَ َ ْ احلسنيَأبو َ, أنا)٦(سهلبن  ُ َ َ احلسن أمحدَأبو َ, أنامكيبن  ُ ْ َ َ ْعبدبن  َ بن  )٧( اهللاَ

َ البغدادي, نا أمحد)٩(يقُرزبن  )٨(ُمحيد ْ َعمرو, نا أمحدبن  َ ْ بن  َّوثيق, نا عامربن  دي, نا فيضَثْرَ املِْرشببن  َ
 : قال,مالكبن  َ عن أنس,ناينُمطر, نا ثابت الب

ْاحلسن واحلسني« :ّقال النَّبي  َ ُ َ ِ أهلِدا شبابِّ سي)١٠(َ  .» اجلنَّةَ
                                                 

 .١٦/٣٢٥انظر املجلدة  )١(
 ).٦٩٦٦ (١٥/٤٢١واحلديث يف صحيح ابن حبان ). ١٨٧٤( ٣/٣٦٧مسند أيب يعىل  )٢(
 .نقري): س(يف  )٣(
 .احلسني): س(يف  )٤(
: ما نصه) د, س, دا( وجاء يف النسخ .ِّيقوله احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة يقوله): د(يف  )٥(

 ..آخر اجلزء احلادي والسبعني بعد املئة
 .بن إسامعيل ):د(يف  )٦(
, وسري ٤/٢٣٦ وتاريخ بغداد ,٦/٢٣١ ,٤/٥٤عبيد اهللا, واملثبت من اإلكامل ): س(و) د(يف  )٧(

 .١٦/٥٥٢أعالم النبالء 
 .جعفر): س(يف  )٨(
 ).٣١(صفحة ) ١(, وهو تصحيف, واملثبت من املصادر املذكورة يف احلاشية »زريق«: يف األصول )٩(
 ).د(احلسن واحلسني ليست يف : كلمة )١٠(

 ]..ّمن رسه أن ينظر[

 ]رواية أخرى[

سيدا أهل شباب [
 ]أهل اجلنة



٥٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ ّأمحد الصويفبن   عثامن سعيدَأبو َ, أنا اهللا اخلاللَ َ ْ َّ بكر حممدَأبو َ, أناَ َ ْعبدبن  ُ بن   اهللاَ
َّحممدبن   القاسم املنذرَأبو َ, أنايباينَّزكريا الش َ ِّ حدثني عم,َ, نا أيب)١(ويسباملنذر القابن  ُ َ َّ  عن ,َ عن أبيه,يَ

َحوشببن  َشهر عن ,ِإياسبن   عن جعفر,تغلب] ب١٣[بن  َأبان ْ َ أم سلمة عن,َ َ  : قالت,ّ
 ]٣٣: األحزاب[ w  x y z { | } ~z} :نزلت هذه اآلية يف بيتي

 . وحسنيٌ وحسنُ وفاطمةٌّ عيلِويف البيت
َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  ِ سعد إسامعيلَأبوَ ْ ْعبدبن  َ َ نرص أمحدَأبو و, امللكَ ْ َّحممدبن  عيلبن  َ َ ِإسامعيل بن  ُ

ْعبد َأبو َ, أناخلفبن   بكرَأبو أنا : قاال,ويسُّالط  . اهللا احلافظَ
َوأخربنا ح  َ ْ َّالراوندي بالربن  منصوربن   ابنا عيل)٢( املحاسن مسعودَأبو و, العالء زيدَأبوَ  أنا : قاال,ِّيَّ

َ نرص أمحدَأبوقايض القضاة  ْ َّحممدبن  َ َ َصاعد النيسابوري, أنا بن  ُ َّ سعيد حممدَأبوّ َ بن  الفضلبن  موسىبن  ُ
َ العباس أمحدَأبو نا : قاال,ّشاذان الصرييف ْ ٍّ أيب عيلِب بانتخا: احلافظَزاد −يعقوب بن  َ , نا −  احلافظ عليهَ

َاحلسن َ وقال أخربنا,حسانبن  :زاد احلافظ −م َرْكُمبن  َ َ ْ ْعمر, نا عبد بن   نا عثامن:ّ وقال الصرييف− )٣(ُهَ َ
ْعبد اهللابن  َّالرمحن َ عن أم سلمة قالت,يساربن   عن عطاء,َأيب نمربن   عن رشيك,زبريبن  َ َ ّ: 

 :قالت, ]٣٣: األحزاب[ w x y z { | } ~z}: يف بيتي نزلت
َفأرسل َ إىل فاطمة اهللا ُ رسولَ ْ واحلسن واحلسنيٍّ وعيلِ َ ُ َ  ويف −» َهؤالء أهيل« : فقال,َ

َ أما أ, يا رسول اهللا: فقلت:قالت − »َأهل بيتي« :ّحديث الصرييف  ?َنا من أهل البيتَ
 .)٤(»ِ إن شاء اهللا,بىل« :قال

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعببن  ُ ً حممد اجلوهري إمالءَأبو الباقي, نا دَ َِّ َ ْ احلسني عبيد اهللاَأبو َ, أناُ َ بن  ُ
َأمحد ْ ْعبديعقوب املقرئ, نا بن  َ ّإبراهيم, نا عببن  ِإسحاقبن   اهللاَ َّ, نا حممد )٥(دابعبن  بشريبن  ادِ َ وهو  −ُ

ُأيب الببن  ابن عثامن ِحدثني إسامعيل  −هلول َ َ َّ َحدثني ليث: −ّ الشعريي )٦(ْنيَُسوهو ابن احل −َ َّ َأيب بن  َ
َحوشببن  َشهر عن ,ليمُس ْ َ أم سلمة عن,َ َ  : قالت,ّ

                                                 
 .٧/١٣٧ و٦/٩٠, ولسان امليزان ٦/٥١٥وميزان االعتدال ) د(واملثبت من . القامويس): س(يف  )١(
 ).سعود(يف  )٢(
 .أخربنا: وقال): س(يف  )٣(
 .١٤٧, ٣/١٤٦انظر املستدرك  )٤(
 .بن عامر بن بشري عباد): س(يف  )٥(
 .ابن احلسن): س(يف  )٦(

إنام : نزول آية[
 ]...يريد

أم سلمة وأهل [
 ]البيت



٥٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُأمرين رسول َ أن أصنَ اهللا َ ا وفاطمة  ثم دعا علي, فصنعتها,)١(اًع له خزيرَ
ْواحلسن واحلسني َ ُ َ َيا أم سلمة« : ثم قال,َ َ  ,َ فأكلوا,هاُبتَّ فقر: قالت.»ِكَيرتِزَي خِّ هلم,ّ

ٍّ إىل جانب عيلَ فاطمةَقامَثم أ ِ واحلسن واحلسني إىل جانب,ِ ِ ْ َ ُ َ  وكانت : قالت, فاطمةَ
َ فأدخل,ًةَّرَ قًليلة ِه إىل حجرَ رجل اهللا ُ رسولَ ً ثم ألبسهم كساء, وفاطمةٍّ عيلِ  )٢(ا فدكيَ

َّهؤالء أهل بيتي وحام« :ثم قال ْ فأذهب)٣(تيَ ّالرجس وطه  عنهمَ  قالت »اًرهم تطهريِّ
َ سلمةّأم ِ من أهلُلستَأ : قلت:َ َّإن« : قال? يا رسول اهللاَكَ  .)٤(»ِك إىل خريِ

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  ِ القاسم إسامعيلَأبوَ ْ ْ احلسنيَأبو َ, أناَ َ ُّالنقور, نا عيسىبن  ُ ًعيل إمالءبن  َّ رئ ُ ق: قال,ِ
ْعبدَعىل أيب بكر  َّحممدبن   اهللاَ َ َ وأنا أسمع,ّزياد النيسابوريبن  ُ َّحممدبن  ُثكم العباسَّ حد: قيل له,َ َ بن  ُ

َحوشببن  َشهر ُ سمعت: قال,شيط العامريُنبن  ِعيم, نا إسامعيلُ نَأبوحاتم, نا  ْ  : قال,َ
ِّ سلمة أعزَّ أمُجئت َ َ َّ سلمة أنُّثتنا أمَّ فحد,ٍّعيلبن  سنيُهيا بحَ َ َ  كان  اهللا َ رسولَ

ك وابنيك ِّ عمَابنيل َ أدعي : فقال,ه هبا وجاءت,)٥( سخينةُ له فاطمةْ فصنعت,يف بيتها
َّ فأكلوا معه من ذلك الط, هبمْفجاءت − وابنيك ِكَزوجَأو  −  اهللا ُ ورسول: قالت,ِعامَ
 يده َ ثم رفع,م بهُهَلَّ فجل, كان حتتهٍّ لنا خيربيٍ كساءَةَ فأخذ فضل, لنا)٦(ٍمنامة عىل 

ّالرجس وطه  عنهمْبَهم أذهَّ الل,َ عرتيت وأهل بيتي,همَّالل« :فقال  ,»اًرهم تطهريِّ
                                                 

ُّحلم يقطع صغارا, ويصب عليه ماء كثري, فإذا نضج: اخلزيرة )١( ُ َّ ذر عليه الدقيق, فإن مل يكن فيها حلم ً ُ
إذا كان من دقيق فهي حريرة, وإذا كان من : ًفهي عصيدة, وقيل هي حسا من دقيق ودسم, وقيل

 ).خزر(النهاية . نخالة فهو خزيرة
.  خيربي وحتته كساء:٢٣/٣٣٤ واملعجم الكبري ٥٨٧ًفدكيا نسبة إىل فدك, ويف فضائل الصحابة  )٢(

 .اًفديك): س(ويف 
َّحامة اإلنسان خاصته, ومن يقرب منه: ّحامتي )٣(  ).محم(النهاية . َّ
, وابن مجيع ٢٣/٣٣٤, ٣/٥٣, والطرباين يف الكبري ٢/٥٨٧رواه أمحد يف فضائل الصحابة  )٤(

 .١٣٣الصيداوي يف معجم الشيوخ 
 وأرق من الطعام احلار يتخذ من دقيق وسمن, وقيل دقيق ومتر, أغلظ من احلساء,: السخينة )٥(

 ).سخن(النهاية . العصيدة
 .مبانة, واملثبت من املعجم الكبري: يف األصل )٦(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٦٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ وأنا من أهلك, يا رسول اهللا: فقلت:قالت ِوأنت« : قال?َ  .)١(»ِ إىل خريَ
َأخربنا  َ ْ َّ احلسني حممد َأبو َ, أناِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ ْ َ َُ ْعبدبن  ]١٤[ُ  َ, أناَأيب نرصبن  َّ الرمحنَ

َاحلسنبن  القاسم, نا عيلبن  يوسف َنا أمحدسامل, بن  َ ْ ار, َّفَّيعقوب الصبن  ّحييى الصويف, نا يوسفبن  َ
َ أم سلمة عن, عن شهر,بيدُ عن ز,قيسبن   عن عمرو,ريشُسعيد القبن  بيدُنا ع َ ّ: 

َّ يف قول اهللا عز وجل ِّعن النَّبي َّ: { w  x y z { | } ~ 

_ ̀z ]ْاحلسن واحلسني وفاطمة وعيل« :قال, ]٣٣: األحزاب َ ُ َ  ,ّلسالم عليهم ا»َ
َفقالت أم سلمة َ ِأنت« : قال?َ وأنا, اهللاَ يا رسول:ّ  .»ِ إىل خريَ

ّ وأنا عيل:قال َ حدثني حييى,َ َّ ِاحلسني اإلسفرايبن  َ ْ َ بن  بيدُار, نا عَّفَّيعقوب الصبن  ني, نا يوسفيُ
َحوشببن  َشهر عن ,بيدُ عن ز,فيانُسعيد, نا س ْ  .نحوه٢( َ
ُ نا إبراهيم, ساملُ ونا ابن:قال ُّ أمحد الزَأبو نا ,طالوتبن  ِ َ ْ بن  َشهربيد عن ُ عن ز,فيانُس  نا,برييَ
َحوشب ْ َسلمة ِّمُ عن أ)٢َ َ: 

َّأن النَّبي َ وحسن وحسني وفاطمة عليهم السالم كساءٍّل عىل عيلّ جل ً  ثم ,ّ
ُ هؤالء أهل,همَّالل« :قال ْهم أذهبَّ الل,تيَّ بيتي وحامَ َالرجس  عنهمَ هم ْرِّهَ وطِّ
َ سلمة فقلتُّ فقالت أم»اًهريطَت َّإن« : قال?َ اهللا, أنا منهمَ يا رسول:َ  .)٣(»ِ إىل خريِكِ

َأخربنا  َ ْ َّحممدبن   طاهر)٤( بكر وجيه ابناَأبو القاسم زاهر وَأبوَ َ َ أنا أمحد: قاال,ُ ْ بن  )٥(نيَاحلسبن  َ
َحممد األزهري َّ َ َ احلسنَ, أناُ ُأمحد املبن  َ َ ْ بن  َسليامن, نا أسدبن  َّالربيع  نا,نييِر اإلسفراي بكَأبو َ, أناديّلَخَ

َحوشببن  َشهر عن ,ِبيد اإلياميُ عن ز,)٦(لبيعَّثزيد البن  موسى, نا عمران ْ َسلمة ِّ عن أم,َ َ: 
                                                 

 ).٩٤٧ (٢٣/٣٩٦أخرجه الطرباين يف الكبري  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
يف املناقب, باب ما جاء يف فضل فاطمة, وأبو ) ٣٨٧٠(, والرتمذي ٦/٣٠٤رواه أمحد يف املسند  )٣(

 .٦/٢٢٩زي يف هتذيب الكامل , وامل١٢/٤٥١يعىل 
 .بن طاهر زاهر): س(يف  )٤(
 .احلسن): س(يف  )٥(
, ٣٤/٤٠١, وهتذيب الكامل ١/٣٥٨, وعلل ابن أيب حاتم ٦/٢٧٢كذا يف األصلني, والثقات  )٦(

, وهتذيب التهذيب ٢/٩٣, والكاشف ٢٢/٣٣١ ويف هتذيب الكامل .٤/٣٥١ولسان امليزان 
 .التغلبي: ١٢/٣٠٣

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٦١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّأهن ْتل احلسنيُ ق: فقالت,ُ فرجعت اجلارية: قال.ينيّخرجي فخربا :ٍا قالت جلاريةَ َ ُ. 
 , قتلهم اهللا, قتلوه: ثم قالت,قت فاسرتجعتَ ثم أفا,يش عليهاُ غً شهقةْفشهقت
َّ أذهل,قتلوه ُ ثم أنشأت حت,َ أخزاهم اهللا, قتلوه,م اهللاَ َ ُ رأيت: قالت,ُثِّدَ   رسول اهللا َ

ُّأو عىل هذا الد −ير َّعىل الرس َّ إيلاادعو« :فقال − كانَ َ أهيل وأهلِ َ َّ ادعوا إيل, بيتيَ ِ 
ْاحلسن واحلسني وعلي َ ُ َ َ سلمةُّ فقالت أم»اَ ُ أو لست, يا رسول اهللا:َ  ?َ من أهل بيتكَ

ُ هؤالء أهيل وأهل,همَّالل« :فقال. »ِ وإىل خري,َوأنت يف خري« :قال َ ْ بيتي أذهبَ   عنهمَ
َالرجس ِّ أهل البيت وطهِّ  .»اًرهم تطهريَ

َأخربنا  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َ أمحدَ, أناُ ْ ْعبد, نا جعفربن  َ َأمحدبن   اهللاَ ْ َ)١(, 
َحدثني أيب, نا  َ َّ ّ أمحد الزبريي, نا سفيانَأبوَ َ ْ َحوشببن  َشهر عن ,بيدُ عن ز,َ ْ َسلمة ِّ عن أم,َ َ: 

َّأن النَّبي َ همَّالل« : ثم قال,ً كساءَ وحسني وفاطمةٍ وحسنٍّ عىل عيلَلَّ جل, 
َّهؤالء أهل بيتي وحام  ُّ قالت أم.»اًرهم تطهريِّجس وطهِّالر َهم أذهب عنهمَّ الل,تيَ

َسلمة َّإن« : قال?َ يا رسول اهللا, أنا منهم:ُ فقلت:َ  .»ِ إىل خريِكِ
َأنبأنا  َأمحدبن  عيم, نا سليامنُ نَأبو َ, أناَ مسعود األصبهاين عنهَأبوثني َّدَ وح,ادَّ احلدِّ عيلَأبوَ ْ  عن ,)٢(َ

َأمحد ْ ْعبدَجماهد األصبهاين, نا بن  )٣(َ عمرو بن  ةَمْعُ عن ط,سليامنبن  َأبان, نا زافربن  عمربن   اهللاَ
ّ عن أيب اجلح,عفريَاجل َحوشببن  َشهر عن ,َأيب عوفبن  اف داودَ ْ  : قال,َ

ُأتيت ّ سلمة أعزَّ أمَ َ َ ْهيا عىل احلسنيَ َ  فجلس عىل  اهللا ُ رسولَ دخل: فقالت,ُ
 كِّا وابن عما وحسينً حسنًادعي يل« : فقال, فوضعتهٍء, بيشُ فجاءته فاطمة, لناٍمنامة
ُتي وأهلَّهم هؤالء خاصَّالل« : قال, اجتمعوا عندهَّفلام, »اًعلي ْ فأذهب, بيتيَ   عنهمَ

َالرجس  .»اًرهم تطهريِّ وطهِّ
َأخربنا  َ ْ ِ احلسن اخلَأبو َ, أناَأيب عقيلبن   طالبَأبوَ َ َّ حممدَأبو َ, أناعيَلَ َ بن   سعيدَأبو َ, أناّالنحاسبن  ُ

ْعبد سعيد َأبوايب, نا َاألعر َّحممدبن  َّ الرمحنَ َ َأيب األسودبن  َمنصور, نا حسني األشقر, نا منصوربن  ُ َ ,
َحوشببن  َشهر عن ,َأيب ثابتبن   عن حبيب,َ عن األعمش]ب١٤[ ْ َسلمة ِّ عن أم,َ َ: 

                                                 
 .٦/٣٠٤ املسند )١(
 ).٢٢٨١ (٣/٣٩رواه الطرباين يف األوسط  )٢(
 ).س(نا أمحد, ليست يف : قوله )٣(

دعاء أم سلمة عىل [
 ]قتلة احلسني

 ]أهل البيت[

 ]تأهل البي[



٦٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّأن َ أخذ اهللا َ رسولَ ْ واحلسن واحلسنيَ وفاطمةٍّ عىل عيلُهَلَّ فجل,اً ثوبَ َ ُ َ ثم قرأ  ,َ
 ]٣٣: األحزاب[ w     x y z   { |    } ~ _  ` z } :هذه اآلية

َ ألدخلُ فجئت:قالت ِ أنت,كَمكان« : فقال, معهمَ  .)١(» عىل خريَ
َأخربنا  َ ْ َّحممدبن   اهللاُ القاسم هبةَأبوَ َ َ عيل احلسنَأبو َ, أناُ ْعبدمالك, نا بن   بكرَأبو َ, أناعيلبن  َ  , اهللاَ
َحدثني أيب َ َّ َسلمة, أنابن  , نا عفان, نا محاد)٢(َ َ َحوشببن  َشهر عن ,)٣(زيدبن   عيلَ ْ َسلمة ِّ عن أم,َ َ: 
َّأن َ فألقى , هبمْ فجاءت» وابنيكِكِائتني بزوج« :َ قال لفاطمة اهللا َ رسولَ

َّ إن,مهَّالل« : ثم قال, ثم وضع يده عليهم,اكيَدَ فًعليهم كساء ٍ حممدُ هؤالء آلِ َّ َ ُ, 
ٍ عىل حممدَِك وبركاتَِكلوات صْفاجعل َّ َ ٍ وعىل آل حممدُ َّ َ َّ إن,ُ  ُّ قالت أم.» جميدٌك محيدِ
َسلمة َّإن« : وقال, من يديُهَبَذَ فج,َ ألدخل معهمَساءِ الكُ فرفعت:َ  .» عىل خريِكِ

َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبو و,ّاالبنبن   غالبَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ ْعبدُ َّحممدبن   اهللاَ َ َّ حممد َأبو أنا :ا قالو,ُ َ ُ
ْعبدبن  ِمالك, نا إبراهيمبن   بكرَأبواجلوهري, نا  ْعبداج, نا ّ اهللا, نا حجَ َرام الفزاري, نا َْهببن   احلميدَ َ

َحوشببن  َشهر ْ  : قال,َ
ْ سلمة تقول حني جاء نعي احلسنيَّ أمُسمعت َ ُ َ أهلْتنََعَ ل,عيلبن  ََ  , العراقَ

 , ومعها ابناهاُ فاطمةُهْتَ جاء,هم اهللا لعنَ,وهُّ وذل)٤(وهُّ غر,م اهللاُُهَتلَ ق, قتلوه:وقالت
ُأين ابن« : فقال هلا, هبام حتملهام حتى وضعتهام بني يديهْجاءت  هو يف : قالت»?كِّ عمَ
ِوأتني  ,اذهبي فادعيه« : قال,البيت ْ  منهام يف ٍ واحدَّ كل, ابنيهاُ فجاءت تقود: قال,»َّبابنيَ
ِ أثرميش يفَ يٌّ وعيل,ٍيد َ فأجلس, اهللا ِهم حتى دخلوا عىل رسولَ  ,)٥(ِهِرْجِام يف حُهَ

َ سلمةُّ قالت أم, عىل يسارهُ فاطمةْ وجلست, عىل يمينهٌّوجلس عيل  من )٦(ُتَ فأخذ:َ
 ِِهشاملبَ فأخذ , اهللا ُ رسول)٧(ُهَّ فلف يف املدينة,ا لنا يف املنامةًساطِ كان بًحتتي كساء

                                                 
 ).٧٨٣ (٢٣/٣٣٧رواه الطرباين يف الكبري  )١(
 .٦/٣٢٣مسند اإلمام أمحد  )٢(
 .مزيد): د(يف  )٣(
 .٦/٢٩٨واملثبت من مسند اإلمام أمحد . عزوه): س(و) د(يف  )٤(
 .فاجلستهام يف حجر): س(يف  )٥(
 .فأخذ: يف املسند )٦(
 .عىل املنامة: ويف املسند.  يف املنامة فلفيه رسول اهللا): س(يف  )٧(

]أهل البيت[

]آل حممد[

دعاء أم سلمة ومن [
 ]هم آل البيت



٦٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِّمنى إىل ربُده اليَ ألوى بي,طريف الكساء ّه عز وجلِ ُ أهل,همَّالل« : قال,َّ ْ أذهب, بيتيَ َ 
َالرجسعنهم  ْهم أذهبَّالل« : ذلك يقولُّ كل,اتّ ثالث مر»اًم تطهريُهْرِّ وطهِّ  عنهم َ
َالرجس  : قال?َ من أهلكُلستَأ , اهللاَ يا رسول:ُ فقلت: قالت,»اًم تطهريُهْرِّوطه ,ِّ

ه ِّ عمِ البن)١(هؤساء بعدما مىض دعاِ يف الكُ فدخلت: قالت,»ِساءِيل يف الكُخْ فاد,ىلَب«
 . رضوان اهللا عليهم)٢(وابنيه وابنته فاطمة

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن   القاسم هبة اهللاَأبوَ ْ َّ طالب حممدَأبو َ, أناعمربن  َ َ ْ احلسني َأبواري, نا َشُ الع)٣(عيلبن  ُ َ ُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ ًإمالءمعون َسبن  ِإسامعيلبن  َ َّ بكر حممدَأبو, نا ِ َ َ أسامة الكلبي, نا َأبوّجعفر الصرييف, نا بن  ُ
ّ عن السد,نرصبن  َثابت, نا أسباطبن  ُّعيل َحوشببن  َ عن شهر,داسْرِمبن   عن بالل,يّ ْ  ِّ عن أم,َ

َسلمة  : قالت,َ
دعي ا« : فقال,زيرة فوضعتها بني يديهَ بخِ إىل رسول اهللا ُجاءت فاطمة

 ,ساء عليهمِ فجمع الك,ٌّ خيربيٌ وعليهم كساء,مواِ وطع,فدعتهم» بنيكزوجك وا
ُهؤالء أهل« :ثم قال ْ فأذهب,تيَّ بيتي وحامَ َ عنهم الرجسَ » اًم تطهريُهْرِّ وطهِّ

َيا رسول اهللا, ألست من أهلك? قال: ُفقلت: قالت٤( َفأدخلني يف الكساء, » بىل«: ُ
َ سلمةُّ قالت أم,)٤ِّ البن عمه وابنيههفدخلت يف الكساء بعدما مىض دعاؤ: قالت َ: 
َّإن« : قال?َ من أهل البيتُلستَأ , اهللاَ يا رسول:ُفقلت  .»ِ وإىل خري,ٍ عىل خريِكِ

َّ ونا حممد, نا :قال َ ِ عن أيب إرسائيل,)٥(ثابتبن   نا عيل,َ أسامةَأبوُ  ِّ عن أم,هرَ عن ش,بيدُ عن ز,َ
َسلمة مثل ذلك َ. 

َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن  م القاسَأبوَ ْ َ َاحلسنبن   عاصمَ, أناَّ  َأبو َ, أنامهديبن  )٦( عمرَأبو اَ أن,َ
                                                 

 .َقىض دعاءه: يف املسند )١(
 .٢٣/٣٣٨و) ٢٦٦٦(, والطرباين يف الكبري ٦/٢٩٨رواه أمحد يف املسند  )٢(
 .بن الفتح يلبن ع حممد. ١٨/٤٨انظر ترمجته يف السري . بن أمحد العشاري بن عيل ):د(يف  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٤−٤(
 .بن ثابت نا أبو أسامة عيل): س(يف  )٥(
, وترمجته يف تاريخ اإلسالم للذهبي )س, دا(وهو تصحيف, واملثبت من » وأبو عمر«): د(يف  )٦(

, وهو أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن )٦٤( رقم ١/٦٦, ومعجم الشيوخ للمؤلف ٩/١٥٣
 .د بن مهديعبد اهللا بن حمم

 ]آل البيت[



٦٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ أمحدَ, أناعقدةبن  العباس ْ ْعبدّحييى الصويف, نا بن  َ ِ عن أيب إسحاق,َرشيك, نا أيببن  َّ الرمحنَ ْعبد عن ,َ َ 
َ سلمةِّمعني موىل أمبن  اهللا ِّ سلمة زوج النبيِّ عن أم,َ ََّ َ أهن َّ  :قالتا َ

 w     x y z   { |    } ~ _  `z} :نزلت هذه اآلية يف بيتها
ُ أمرين رسول]٣٣: األحزاب[ ُ أن أ اهللا َ ٍّ إىل عيلَرسلَ ِ واحلسنَ وفاطمةِ َ ِ واحلسنيَ ْ َ  َّ فلام,ُ

َ واحلسن,ا بيمينه عليَ اعتنق,َأتوه َ ْ واحلسني عىل بطنه, بشاملهَ َ  ثم , وفاطمة عند رجليه,ُ
ْ فأذهب,َ هؤالء أهيل وعرتيت,همَّالل« :قال َ عنهم الرجسَ  قاهلا »اًهم تطهريْرِّ وطهِّ

َّإن« : فقال.َ فأنا يا رسول اهللا:ُ قلت,ثالث مرات  .»ِ إن شاء اهللاٍ عىل خريِكِ
َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْ احلسنيَأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ َّ حممدَ, أناَّ َ ْعبدبن  ُ ْاحلسني ن ب  اهللاَ َ ُ

ْعبدّالدقاق, نا  َّحممدبن   اهللاَ َ ْعبدبن  ُ َأيب شبن   العزيز, نا عثامنَ ْعبدبن  يبة, نا جريرَ  ,َ عن األعمش, احلميدَ
ْعبدبن  عن جعفر َ الرمحن البَ َ سلمة تقولِّ عن أم,سعدبن   عن حكيم,يلَجَّ َ: 

َ واحلسن وَ وفاطمةٍّ وعيل ِّ هذه اآلية يف النَّبي)١(نزلت ْاحلسنيَ َ ُ: { w     x y 

z   { |    } ~ _   ̀z)٣٣: األحزاب[ )٢[. 
َأخربنا  َ ْ ُّ احلسن عيلَأبوَ َ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبو و,مَّسلُاملبن  َ ْ َ  َ, أنابَّالَطبن   نرصَأبو أنا : قاال,َّ

ْ احلسنيَأبو َ َّ جعفر حممدَأبو, نا )٣(يعَُمجبن  ُ َ َّحممدبن  َّعامربن  ُ َ يل بالكوفة, نا ْجِطيع العُمبن  عاصمبن  ُ
َّحممد َ َّ عن حممد,َأيب خالدبن  ِ عن إسامعيل,َ حفص األعشىَأبوَأيب هارون املقرئ, نا بن  عبيدبن  ُ َ بن  ُ
َ سلمةِّ عن أم,َن أخربهّم ع,وقةُس  :ت قال,َ

 ومعها ْ فجاءت,)٤(ًيرةخز ُ له فاطمةْ فعملت,هَا رأسًسِّنكُ عندنا م ُّكان النَّبي
ُأين زوج« : ُّ فقال هلا النَّبي, وحسنيٌنحس  , فجاءت به» اذهبي فادعيه?ِكَ

َفأخذ كساء ,َفأكلوا َ فأمسك,َ فأداره عليهمه,َ منى ُه اليَ يدَ ثم رفع,رسىُ بيده اليُهَ طرفَ
َّإىل الس ُهم هؤالء أهلَّالل« : وقال,امءِ ْهم أذهبَّ الل,تيَّ بيتي وحامَ َ عنهم الرجسَ ِّ 
 .» ملن عاداكمٌّ عدو, ملن ساملتمٌ سلم,مُ ملن حاربتٌ حرب)٥(َا, أناًطهريم تُهْرِّوطه

                                                 
 .أنزلت): س(يف  )١(
 ).٧٥٠ (٢٣/٣٢٧رواه الطرباين يف الكبري  )٢(
 .١٣٣معجم الشيوخ  )٣(
 .٥٩صفحة ) ١(وانظر احلاشية . حريرة): س(يف  )٤(
 ).س( ليس يف »أنا«: قوله )٥(

]آل البيت[

إنام : نزول آية[
 ]...يريد

]أهل بيتي[



٦٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبو ]ملحق[َ ْ َ َمسعدةبن  ِ القاسم إسامعيلَأبو َ, أناَّ ْ بن   القاسم محزةَأبو َ, أناَ
َ أمحد َأبو َ, أنايوسف ْ ْعبدَ َّحممدبن  سعيد, نا حسنيبن  مِسنان, نا إبراهيبن   عمرَ, أنا)١(عديبن   اهللاَ َ  عن ,ُ
ْعبد عن ,)٢(مْرَقبن  سليامن ُّ عن عامر الد,العباسبن   اجلبارَ َ سلمةِّ عن أم, عن عقرب,)٣(نيْهَّ  : قالت,َ

: األحزاب[ w     x y z   { |    } ~ z }: نزلت هذه اآلية يف بيتي
َ واحلسن,ُ وفاطمة,ٌّيل وع, وميكائيل, وجربيل, اهللا ُ رسول:ٌ ويف البيت سبعة]٣٣ َ, 

ْواحلسني َ ُ. 
َّ إن, عقرب وهو وهم:َكذا يف األصل  .)٤(رةْمَام هي عِ

ًأخربناه عالي َ َ ْ ّ عبد اهللا اخلالَأبوواب َّا عىل الصَ ْ  َأبواملقرئ, نا بن   بكرَأبوَلمي, أنا ُّ القاسم السَأبوَل, أنا َ
َّحممد عبد الرمحن َّْ َ َ ْعبد اهللابن  ُ ِأخي اإلبن  َ  −زي َوَْريعني امل −وهري, نا حسني َسعيد اجلبن  ِمام بحلب, نا إبراهيمَ

َّ عن عبد اجلب,مْرَقبن  عن سليامن ْ ُّ عن عامر الد,عباسبن  ارَ َ سلمةِّ عن أم,رةْمَ عن ع,هنيَّ  : قالت,َ
: األحزاب[ w     x y z   { |    } ~ z } :نزلت هذه اآلية يف بيتي

 , وفاطمة,ٌّ وعيل]ب١٥[, ُ وميكائيل,ُ وجربيل, اهللا ُ رسول: ويف البيت سبعة]٣٣
َواحلسن ْ واحلسني,َ َ ُ. 
َّ عبد الرمحنَ بنتَ هذه ليستُرةْمَع ْ َّ إن,َ ْام هي عمرة بنت أفِ  .ى كوفيةَعَ

َأخربنا بحديثها  َ ْ ْعبدبن  ُّ طالب عيلَأبوَ ِ احلسن اخلَأبو َ, أناَّ الرمحنَ َ َّ حممدَأبو َ, أناعيَلَ َ  َ, أنااسّالنحبن  ُ
ْاألعرايب, نا احلسنيبن   سعيدَأبو َ ُ ْعبد َأبوَّالربيع بن  )٥(يدُمحبن  َ َ اهللا, نا خمَ ْعبد َأبوِإبراهيم بن  )٦(ُلَّوُ  اهللا, نا َ
ْعبد ُّ عن عامر الد,)٧(يماَبِّعباس الشبن  ارَّ اجلبَ ْرة بنت أفْمَ عن ع,هنيَّ  :ْ قالت,عىَ

َ سلمة تقولَّ أمُسمعت  }   w     x y z } :اآلية يف بيتي نزلت هذه :َ

|    } ~ _  ` z ]وميكائيل,ُ جربيل:ٌ ويف البيت سبعة]٣٣: األحزاب ُ, 
                                                 

 .بن قرم  يف ترمجة سليامن٣/١١٠٧الكامل يف الضعفاء  )١(
 .١٢/٥١يب الكامل وانظر ترمجته يف هتذ. قوم): س(يف  )٢(
 .٣/٢٠٤, وتقريب التهذيب ٥/٣٨٢انظر األنساب . بن معاوية الدهني الذهيل, وهو عامر): س(يف  )٣(
 ).طبعة جامعة أم القرى (١/١٤٨عربة, حتريف, انظر تكملة اإلكامل ): د(يف  )٤(
 .١/٢١٢وزي , والضعفاء واملرتوكني البن اجل٨/٣٨وترمجته يف تاريخ بغداد . بن جعيد ):س(يف  )٥(
 ).٦٥٤٣(انظر تقريب التهذيب رقم . بكرس أوله, وسكون ثانيه, وفتح ثالثه: وقيل )٦(
 .١٦/٣٨٤وانظر ترمجته يف هتذيب الكامل . الشيباين): س(يف  )٧(

نزلت اآلية ويف [
 ]البيت سبعة

 ]رواية أخرى[

 ]إنك عىل خري[



٦٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ واحلسن, وفاطمة,ٌّ وعيل, اهللا ُورسول ْ واحلسني,َ َ ِ وأنا عىل باب: قالت,ُ  , البيتَ
ِ من أهلُلستأ , يا رسول اهللا:ُفقلت َّإن« : قال? البيتَ َّ إن,ٍ عىل خريِكِ َن أزواج  مِكِ
َّ إن:َ وما قال» ِّالنَّبي ِ من أهلِكِ  . البيتَ

َأخربنا  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َ أمحدَ, أناُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  َ َ حدثني , اهللاَ َّ َ
ْعبدنا ٢(,)١(َأيب ُف عن أيب املْوَ نا ع,عطاءبن  ابَّ الوهَ َّ حد:ّة الطفاوي قالّل عطيَّذَعَ َثني أيبَ َ سلمة ِّ عن أم)٢َ َ

ِّ النبيِزوج َّ قالت : 
ِ يف بيتي إذ قالت اهللا ُبينام رسول َّ إن: اخلادمِ قومي « : قال,ةَّدُّا وفاطمة بالس عليِ
 وفاطمة ٌّ عيلَ فدخل,اً البيت قريبِ ناحيةيف ُتْيَّ فتنح,ُ فقمت: قالت.»َعن أهل بيتي
ُومعهام احلسن َ َ واحلسني صَ ْ َ َّ فأخذ الص, صغريانِناَّبيُ ام يف ُهَ ووضع,امُهَلَّبيني فقبَ

َ ثم أغدف,َا وفاطمة عليَ واعتنق,حجره َهم إليكَّالل« : وقال, لهٍ عليهم بربدة)٣(َ  ال ِ
ُار, أنا وأهلِإىل النَّ َ  .»َوأنت« : قال?َ وأنا, يا رسول اهللا:ُ فقلت: قالت,» بيتيَ

َأخربنا  َ ْ ْالسمرقنبن   القاسمَأبوَ َ ْ احلسنيَأبو َ, أناِديَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْعبد َ, أناعيلبن   عيسىَ, أناَّ بن   اهللاَ
َّحممد, نا  َ ْعبدُ َّعمر, نا حممدبن   اهللاَ َ  ,َأيب رباحبن   عن عطاء,بيدُعبن   عن حييى,َاألصبهاينبن  سليامنبن  ُ
َأيب سلمةبن  عن عمر َ  : قال,َ
َ سلمةِّ وهو يف بيت أمْلت نز ِّ عىل النَّبيُ هذه اآليةْا نزلتَّمل َ: { w     x y z   

{ |    } ~ _  ` z] ا وحسنً,ا وعلي,َ فدعا فاطمة]٣٣: األحزاب, 
َ وأجلس فاطمة:هُزاد غري −ا وحسينً َ فأجلسه ,ا ودعا علي,ا بني يديها وحسينً وحسنًَ

ُ هؤالء أهل,همَّالل« : ثم قال,ساءِهم بالكَلَّثم جل −خلف ظهره  ْ فأذهب,بيتال َ َ 
َعنهم الرجس َ سلمةُّ قالت أم,»اًم تطهريُهْرِّ وطهِّ  قال رسول اهللا . اجعلني معهم:َ

: »ِأنت ِ وأنت, بمكانكَ  .»ِ إىل خريَ
ُّأخربتنا أم َّ حممدُ بنتُ البهاء فاطمةَ َ َأمحد العبن   أنا سعيد: قالت,ُ َ ْ َّ حممد َأبو )٤(َ, أناارَّيَ َ ْعبدُ بن   اهللاَ

                                                 
 .٦/٣٠٤مسند اإلمام أمحد  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
 ).النهاية. (أرسل, أسبل: أغدف )٣(
 .وأنا): د(يف  )٤(

اللهم : حديث[
 ]إليك ال إىل النار

]أهل البيت[



٦٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّأمحد الص َ ْ َّ العباس الرسَأبو َ, أنايفريَ  :عيبُشبن  مروَيعة عن عَ هلُتيبة, نا ابنُاج, نا قَّ
َّأن َ أيب سلمةِ بنتَ عىل زينبَه دخلَ َ َّ أن:ثتهَّ فحد,َ  ِّ كان عند أم اهللا َ رسولَ
َسلمة ِفجعل احلسن من ش ,َ َ ْاحلسنيو ,ٍّقَ َ  U}« : وفاطمة يف حجره فقال,ٍّقِ من ش)١(ُ

V  W X Y [Z \   ] ^ z ]وأنا وأم,»]٧٣: هود ُّ َ َ سلمةَ َ  ُّ فبكت أم. نائيتنيَ
َسلمة ُ إليها رسولَ فنظر,َ  وتركتني )٢(امهَتْصَصَ خ: فقالت»?ِبكيكُما ي« : فقال اهللا ِ
ِأنت« : فقال.وابنتي  .)٣(»َ وابنتك من أهل البيتَ

َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبوَ َاحلسن, نا وبن  َ  َ, أنا)٤( بكر اخلطيبَأبو َ, أنا اهللاْبدَعبن  جم بدرَّ النَأبوَ
َّ, نا حممد)٥(جعفر العدلبن  خملدبن  ِإبراهيم َ َأمحدبن  ُ ْ َّ, نا حممد)٦(مييِإبراهيم احلكبن  َ َ , سعد العويفبن  ُ

َ حدثني أيب, نا ع]١٦[ َ َ َّ ْ واحلسني,ةّعطيبن  مروَ َ َاحلسنبن  ُ ُ عن أيب سعيد اخل, عن عطية,عطيةبن  َ  ,دريَ
َ سلمةِّعن أم  : قالت,َ

 w     x y z   { |    } ~ _  `z} : يف بيتيُ هذه اآليةْنزلت
ْ واحلسن واحلسنيُ وفاطمةٌّ عيلِ وكان يف البيت]٣٣: األحزاب[ َ ُ َ  عىل ُ وكنت: قالت,َ

َ أنا يا رسولَ أين: فقلت,ِ البيتِباب ِأنت« : قال? اهللاَ  .»ِ وإىل خري,ٍ يف خريَ
َأنبأنا  َ الفتح أمحَأبوَ ْ َّحممدبن  دَ َ َأمحدبن  ُ ْ  .سعيد احلدادبن  َ

َّ طاهر حممدَأبوَأخربين ح  َ َّحممدبن  ُ َ ْعبدبن  ُ َّ بكر حممدَأبو القايض َ, أناجي عنهْنِّ اهللا السَ َ بن  ُ
ْاحلسني َ َّ جعفر حممدَأبو َ, أناّجرير الدمشقيبن  ُ َ َيباين بالكوفة, نا أمحدَّحيم الشُدبن  عيلبن  ُ ْ ن ب حازمبن  َ
َأيب غ  : قال,َأيب مسلمبن  عيم, نا عمرانُ نَأبو, نا )٧(ةَزَرَ

ُسألت  w     x y z   { |    } ~ _  ̀z} : عن هذه اآليةَ عطيةَ
                                                 

 .وجعل احلسني): د(يف  )١(
 .خصصتهم: يف هتذيب الكامل )٢(
, واملزي يف هتذيب )٧١٣ (٢٤/٢٨١, والكبري )١٨٤١ (٨/١٥٦رواه الطرباين يف األوسط  )٣(

 .٣/١٨٦الكامل 
 .٩/١٢٦تاريخ بغداد  )٤(
 .املعدل: يف تاريخ بغداد )٥(
 .٤/١٨٦األنساب , و)دا(احلكمي, واملثبت من ): د(و) س(يف  )٦(
 .٢/٣٧٧عزرة, واملثبت من اللباب ): س(عرزة, ويف ): د(يف  )٧(

أم سلمة وابنتها من [
 ]تأهل البي

 ]أهل البيت[

إنام : سؤال عن آية[
 ]....يريد



٦٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ سعيد أهنَأبوَ أخربين , عنها بعلم)١(َكُخربُأ : قال]٣٣: األحزاب[  اهللا ِّ يف بيت نبيْا نزلتَ
 ,فأدار, وحسني, وحسن, وفاطمة,ٍّوعيل َ َ سلمة ُّ وكانت أم: قال,ساءِهم الك عليَ َ

َّ وأنا يا نبي: قالت, البيتِعىل باب َّفإن« : قال? اهللاَ  .»ِ وإىل خري,ٍ بخريِكِ
َأخربنا  َ ْ ْعبد صالح َأبوَ ْعبدبن  مدَّ الصَ َ الرمحن احلَ َّ حممدَأبو أنا : قاال,واينُتْفَّ بكر اللَأبو و,ويَنَّ َ ُ)٢( 

ْعبدبن   اهللاُرزق َ احلسني أمحدَأبو َ, أناميميَّالتاب َّ الوهَ ْ َ ْ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحد الواعظ, نا أمحدبن  ُ ْ َ َْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
ْ حدثني احلسني,سعيد َ ُ َ َّ ْعبدبن  َ َ الرمحن األزدي, نا أيب, نا َ َ ْعبدَّ ْعبدبن  ورُّ النَ َ حدثني هارون, اهللاَ َّ  ,سعدبن  َ

 : قال,عن عطية
ِسألت أبا سعيد عن هذه اآلية َ َ: { w     x y z   { |    } ~ z 

ِ واحلسن,َ وفاطمة,ٍّ وعيل, اهللا ِ يف رسولْ نزلت: يف يدي قالَّفعد ]٣٣: األحزاب[ َ َ, 
ْواحلسني َ  .ّ عليهم السالم.ُ

َأخربنا  َ ْ َ احلسن َأبو َ, أناِإبراهيمبن  ُّ القاسم عيلَأبوَ َ احلسن, نا)٣(املقرئَ َّحممدبن  ِإسامعيلبن  َ َ  َ, أناُ
َّحممدبن  َّداود, نا عامربن  امني, نا سل)٤(لويسُ يوسف القَأبوروان, نا َمبن  َْمحدَأ َ ُ حدثني س,ُ َ َّ  ,ّفيان الثوريَ

َعن أيب اجل  : قال,َ عن أيب سعيد,]عن عطية العويف[, )٥(افَّحَ
 يف :ٍ  يف مخسة]٣٣: األحزاب [w     x y z   { |    } ~ z } :نزلت

َ واحلسن,فاطمة ,ٍّ وعيل, اهللا ِرسول ْ واحلسني,َ َ ُ)٦(. 
َأخربنا  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َ أمحدَ, أناُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  َ َأمحدبن   اهللاَ ْ َ, 
َحدثني أيب َ َّ َّ, نا حممد)٧(َ َ َّاد أيب عامرّ عن شد,َب, نا األوزاعيَعْصُمبن  ُ  : قال,َ

َ أال: قاموا قال يلَّ فلام,ا فذكروا علي,ٌع وعنده قومَاألسقبن  َلةِاثَدخلت عىل و َ 
                                                 

 .أخربكم): د(يف  )١(
 .أنا حممد): س(يف  )٢(
 .املغريب): س(يف  )٣(
 .الفلويس): د(يف  )٤(
 .احلجاب): د(يف  )٥(
وما بني ). ٣٤٥٦ (٤/٨٨, واألوسط )٣٧٥ (١/٢٣١أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري  )٦(

 .نهاممعقوفني مستدرك م
 .٤/١٠٧املسند  )٧(

]رواية أخرى[

إنام : فيمن نزلت آية[
 ]...يريد

]حديث واثلة[



٦٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ بام رأيتَخربكُأ ُ أتيت: قال, بىل:ُ قلت? من رسول اهللا َ ُ أسأهلَ فاطمةَ َ  ,ٍّا عن عيلَ
ُ أنتظرُ فجلست,ِ إىل رسول اهللا َهَّ توج:قالت  ٌّ ومعه عيل اهللا ُ رسولَ حتى جاءُهَ

 ,ا وفاطمةَ فأدنى عليَلَخَ حتى د,ام بيده منهٍ واحدَّ كلٌ آخذ,ٌ وحسنيٌوحسن
َفأجلس َ وأجلس,ام بني يديهُهَ  َّ ثم لف,ِهِ منهام عىل فخذٍ واحدَّا كلا وحسينً حسنًَ

 {    | }   w     x y z } : ثم تال هذه اآلية− ًساءِقال كَأو  − ُهَعليهام ثوب

~ _  ̀z] ٣٣: األحزاب[. 
َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ َّ املظفَأبو و,وياَرُ اهللا الفَ َ َ سعد اجلنزروديَأبو أنا : قاال,شرييُر القُ ْ بن  مروَ عَأبو َ, أناَ

 .محدان
ُوأخربتنا أم املح  ّ  بكر َأبو َ, أنامنصوربن  ِ عىل إبراهيمَئِرُ ق: قالت, بنت نارصُجتبى فاطمةَ

َّ, نا حممد)١( يعىلَأبو أنا : قاال,املقرئبن  ]ب١٦[ َ َّ البرصي, نا حممد)٢(مينةَسَأيب بن  ِإسامعيلبن  ُ َ بن  ُ
َّ عن أيب عامر شد,َعب, نا األوزاعيْصُم َّ  : قال,َاألسقعبن  اثلةَ عن و,ادَ

َأقعد  ,ا بني يديها وحسينً وحسنً, عن يسارهَ وفاطمة,ا عن يمينه علي ُّ النَّبيَ
ُ هؤالء أهل,همَّالل« : وقال,ٍى عليهم بثوبّوغط ُ وأهل, بيتيَ ُّ بيتي أحقَ ويف  .»ِإليك َ

ُ وأهل,َهم هؤالء أهيلَّالل« :حديث ابن محدان َ بيتي أتَ  .»ارِال إىل النَّ« : وقاال»ِوا إليكَ
َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبو و,اَّالبنبن   غالبَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ ْعبدُ َّحممدبن   اهللاَ َ َّ حممد َأبو أنا : قالوا,ُ َ ُ

 .اجلوهري
َوأخربنا ح  َ ْ َّ بكر حممَأبوَ َ ْعبدبن  دُ ً الباقي, نا اجلوهري إمالءَ ِ. 
َوأخربنا ح  َ ْ َاحلصني, أنا بن   القاسمَأبوَ َ ِاملذهببن   عيلَأبوُ ْ ْمالك, نا عبد اهللابن   بكرَأبو أنا : قاال,ُ َ حدثني ,َ َّ َ

ْيب, نا عبد اهللاَهُان, نا وَّ, نا عف)٣(َأيب  : العامريَىلْعَ عن ي,َأيب راشدبن   عن سعيد,يمَثُخبن  ثامنُعبن  َ
َّأن ٍ إىل طعام اهللا ِ مع رسولَه خرجَ  −  اهللا ُ رسولَلَثْمَ فاست: قال,وا لهُعُ دِ
َأمام −  اهللا ُ رسولَ فاستقبل:يبَهُ قال و:انّقال عف لامن ِ مع غٌ وحسني,ِ القومَ
َ فأراد,ُيلعب َ أن يأخذ اهللا ُ رسولَ َ  وها هنا ًةَّر ها هنا مُّرِفَ يُّبيَّ الصَقِفَ فط: قال,ُهَ

                                                 
 .١٣/٤٧٠مسند أيب يعىل  )١(
 .شيبة): س(يف  )٢(
 ).١٣٦١(, فضائل الصحابة ٤/١٧٢مسند اإلمام أمحد  )٣(

 ]رواية أخرى[

حسن سبط من [
 ]األسباط



٧٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َضاحكه حتى أخذُ ي اهللا ُ رسولَ فجعل,ًةَّمر  ,ِ فوضع إحدى يديه حتت قفاه: قالُهَ
ُي وأنا من ح منٌّسنيُح« : وقال,ُهَلَّ فقب, فوضع فاه عىل فيه,ِهنَقَخرى حتت ذُواأل  ,سنيَ
َأح َّ من أحب اهللاََّبَ  .»َ من األسباطٌطْبِ سٌسنيُ ح,اسينًُ حَ

ًأخربناه عالي َ َ ْ َّ بكر حممدَأبوا َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َ العباس أمحدَأبو و,ُ ْ َّحممدبن  َ َ  َأبو نا : قاال,َأيب سعيدبن  ُ
ْاحلسني َ َّ بكر حممدَأبوَهتدي, أنا ُاملبن  ُ َ ّحممد العالبن  يوسفبن  ُ َّ َ ْغوي, نا عبد اهللاَ القاسم البَأبوف, نا ُ عون بن  َ
ْاش, نا عبد اّعيبن  ِاز, نا إسامعيلّاخلر  : قال,َىلْعَ عن ي,)١(راشدبن   عن سعيد,خثيمبن  عثامنبن  هللاَ

َّ من أحب,َ من األسباطٌبطِ سٌسنيُح« :قال رسول اهللا   .»اسينًُ حَّني فليحبَ
َأخربناه َ ْ َأيوب اهلبن   يعقوب يوسفَأبو ]ملحق[َ َّ احلسني حممدَأبو, نا )٢(اينذَمَ ْ َ َُ  .املهتدي باهللابن  عيلبن  ُ

َوأخربناح  َ ْ ْعبد َ, أناّاالبنبن   غالبَأبوه َ َّحممد, نا بن   أنا عبيد اهللا: قاال,عيلبن  مدَّ الصَ َ ْعبدُ بن   اهللاَ
َّحممد, نا  َ ْعبدُ ْعبدَ أخربين ,اشّعيبن  ِاز, نا إسامعيلّعون اخلربن   اهللاَ  عن ,ميثُخبن  عثامنبن   اهللاَ

ْ احلسنيَأبو زاد −, راشدبن  سعيد َ  :قال − َىلْعَ عن ي,ُ
ُ احلسنَجاء َ َ واحلسني يَ ْ َ ِسعيان إىل رسولُ َ فأخذ أحد, اهللا ِ َ ِ إىل إبطهُهَّمها فضمَ ِ, 

َوأخذ ِ إىل إبطه اآلخرُهَّ فضمَ اآلخرَ َّ من أحب,نياُّ من الد)٣(هذان رحيانتاي« : وقال,ِ ني َ
ْ جمُالولد« : ثم قال.»هامَّحبُفلي ْ جمٌةَلَخْبَ مٌةنََبَ  .)٤(»ةَلَهَ

ّية عبد الصمد وسقط من روا ْ  ,رشيدبن   وتابعه داود. منهَّ وال بد)ةّرُمبن  يعىل(َ
 .)٥( ابن راشد: وقاال,عياشبن  ِ عن إسامعيل,منصوربن  وسعيد

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  عيم, نا سليامنُ نَأبو أنا −  مسعود عنهَأبوَوأخربين  − , عيل احلداد يف كتابهَأبوَ ْ , نا )٦(َ
ْسهل, نا عبد اهللابن  بكر َ حدثني معاوية,صالحبن  َ َّ  : قال,ةّرُمبن  َىلْعَ عن ي,سعدبن   عن راشد,صالحبن  َ

                                                 
 .١٠/٤٢٦انظر هتذيب الكامل . سعيد بن راشد: هو سعيد بن أيب راشد ويقال )١(
, واإلكامل )س, د(بدال مهملة, وهو تصحيف, واملثبت من » اهلمداين«): ط دار الفكر(يف  )٢(

 ., ومواضع عدة من كتاب األنساب للسمعاين, وغريها١/٦٤٨, وتوضيح املشتبه ٥/١١٦
 .رحيانتان): س(يف  )٣(
ْرواه عبد الرزاق يف املصنف  )٤( , )٣٦٦٦ (٢/١٢٠٩, وانظر ابن ماجه )٢٠١٤٣ (١١/١٤٠َ

 ).٢٥٨٩ (٣/٣٣ومعجم الطرباين الكبري 
 .صفحةيف هذه ال) ١(انظر احلاشية  )٥(
 ).٢٥٨٦ (٣/٣٢املعجم الكبري  )٦(

الولد جمبنة : حديث[
 ]مبخلة



٧١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ٍينا إىل طعامِعُ فد, ِّخرجنا مع النَّبي ُ فإذا احلسني,ِ ْ َ ُ َ فأرسع ,ريقَّ يف الطُ يلعبِ
ُ فجعل احلسني, يديهَ ثم بسط,َأمام القوم ]١٧[  ُّالنَّبي ْ َ ا  ههنًةَّ ههنا ومرًةّ مرُّمرَ يُ

َ إحدى يديه يف ذَ فجعل,َضاحكه حتى أخذهُي  ثم ,َخرى بني رأسه وأذنيهُ واأل,نهَقِ
َّ أحب,َي وأنا منه منٌّسنيُح« : اهللا ُ فقال رسول,ُهَلَّ فقب,اعتنقه َّ من أحب اهللاَُ ُ احلسن,ُهَ َ َ 

ُواحلسني ْ َ  .»َطان من األسباطْبِ سُ
َأخربنا  َ ْ َّ سعد حممدَأبوَ َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبن  عيلبن  ِ القاسم إسامعيلَأبو و,فضلالبن  ُ َ  : قاال,ُ

َأخربتنا عائشة بنت احلسن َ َّحممدِإبراهيم, نا بن  َ َ َأمحدبن  )١(ُ ْ َ, نا احلسن)٢(ِسنْشِجبن  َ َّحممد الدبن  َ َّ َ اركي, ُ
َّنا حممد َ  .منصوربن  عيلبن  ُ

َوأخربنا ح  َ ْ َ أمحدَ, أناطاهربن   القاسم زاهرَأبوَ ْ بن  منصوربن   وسعيد,موسىبن  براهيمِإبن  َ
َّ بكر, نا حممدَأبوي ّخزيمة, نا جدبن   طاهر)٣(َأبو أنا : قاال,رييَشُر القَعْسِم َ عي ْبِربن  رَمْعَمبن  ُ

 .موسىبن   نا عبيد اهللا: قاال,)٤(القييس
َوأخربناح  َ ْ َّ الفضل حممدَأبو ]ملحق[َ َ ُإسامعيل الفبن  ُ َأمحد القاسم َأبوَييل, أنا َضِ ْ َحممد اخللييل, أنا بن  َ َّ َ  َأبوُ

ُاحلسن اخلبن  دَْمحَأبن  القاسم عيل َ اس َّ, نا عب)٥(ايشَّيح الشُرشبن  يبَلُكبن   سعيد اهليثمَأبوَاعي, أنا َزَ
َّوهو ابن حممد −وري ُّالد َ ُّبيد اهللا, أنا عيلُ نا ع− حاتمبن  ُ ْ عن عبد اهللا,ٍّزر  عن, عن عاصم,صالحبن  َ  : قال,َ

 َدَجَس −ِ فكان إذا :ويف حديث ابن منصور −ِ فإذا ,ِّصيلُ ي اهللا ُكان رسول
ُ احلسنَوثب َ ْ واحلسني عىل ظهرهَ َ َ فإذا م,ُ  :ويف حديث ابن منصور − )٦(َا أشارُنعومهِ
ُفأراد َوا أن يَ َ فإذا أرادوا أن ي:ِّوريُّ ويف حديث الد.َمنعومها فأشارَ َ َ  ِإليهم −َمنعومها أشار ِ

 ويف حديث .ّ صىلَّ فلام: منصورِ ابنِ ويف حديث− )٧(الةَّ قىض الصَّ فلام,عومهاَ دْنَأ
                                                 

 .احلسن): س(يف  )١(
ِمثال زبرج: , وفيه)جشنس(, والتاج ٣/١٥٦بن ماكوال وانظر اإلكامل ال. جشنش): س(يف  )٢( ْ ِ. 
 .ابن): س(يف  )٣(
 .الفضيل): د(يف  )٤(
عىل يف , وأبو ي٢/٢٦٣ًورواه أيضا البيهقي يف السنن الكربى ) ٦٣٨ (٢/١١٣مسند الشايش  )٥(

 .٨/٣٠٥, وأبو نعيم يف احللية ٩/٢٥٠املسند 
 .فإذا أرادوا أن يمنعومها: يف املطبوع من مسند الشايش )٦(
 .فلام أن صىل: يف املطبوع من مسند الشايش )٧(

 ]حديث الطرباين[

من أحبني فليحب [
 ]هذين



٧٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ أنَّ فلام:ِّوريُّالد ويف حديث ابن  − فقال ,ام يف حجرهُهَوضع −  اهللا ُ رسولّ صىلَ
َّمن أحب «− : ثم قالِّوريُّمنصور والد  .» هذينَّحبُني فليَ

ًأخربناه عالي َ َ ْ َاحلسنبن  نصورَ مَ, أناَّالرجاء َأيببن  ُ الفرج سعيدَأبوا َ َ وأمحد,َ ْ  َأبو أنا : قاال,حممودبن  َ
ُ حممد جعفرَأبواملقرئ, نا بن  بكر َّ َ َّحممدبن  ُ َ  َأبوموسى القطان, نا بن  وسفُسعيد البغدادي, نا يبن  ُ
 : قال, مسعودِ عن ابن,ٍّ عن زر,ٍ عن عاصم,اشّعيبن  بكر

َّرأيت النَّبي َ أخذ َ ِيد احلسن بَ َ ِ واحلسنيَ ْ َ َّن أحبَ فم,هذان ابناي« : ويقولُ هام َ
َّفقد أحب َ أبغضْنَ وم,نيَ  .)١(»َام فقد أبغضنيُهَ

َأخربنا  َ ْ ْعبد َ, أناطاهربن   القاسم زاهرَأبوَ َّحممدبن  عيلبن  َّ الرمحنَ َ بن   حييىَ, أناموسىبن  ُ
ْعبد َ, أناحييى احلريببن  ِإسامعيل َّحممبن   اهللاَ َ َاحلسنبن  دُ ْعبدّالرشقي, نا بن  َ ان, نا ّحيبن  هاشمبن   اهللاَ

َ عن أيب اجل,فيانُوكيع, نا س َ عن أيب حازم األشجعي,افَّحَ َ عن أيب هريرة,َ  : قال,َ
َّ أحبْنَم« : اهللا ُقال رسول َ احلسنَ َ َ واحلسنيَ ْ َ َّ فقد أحبُ َ أبغضْنَ وم,نيَ ام فقد ُهَ

 .)٢(»َأبغضني
َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبو و,اَّالبنبن   غالبَأبو و,رضوانبن   نرصَأبوَ َ ْعبدُ َّحممدبن   اهللاَ َ  َأبو أنا : قالوا,)٣(ُ
َّحممد اجلوهري َ ُ. 

َوأخربنا ح  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ َ أنا أمحد: قاال,ّ عيل التميميَأبو َ, أناُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  َ  , اهللاَ
َحدثني أيب َ َّ َ أمحد, نَأبو, نا )٤(َ ْ  .ا سفيانَ
َوأخربنا ح  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْعبد القاسم َأبو بناَ أ,َّ َاحلسنبن   اهللاَ  َ, أنالَّالاخلبن  َ
ْاحلسني َ َاحلسنبن  ُ ْعبدبن  تي, نا عيلْخَوبُّعيل النبن  َ َ حدثني جابر,ِّرشَبُمبن   اهللاَ َّ َ أمحد َأبوالكردي, نا بن  َ ْ َ

 . وحسن,فيانُبريي, نا سُّالز
َوأخربنا ح  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ ْ احلسنيَأبوَأبنا  ,َّ َ ُّالنقوربن  ُ َّ بكر حممدَأبو َ, أنا)٥(َّ َ بن  عيلبن  ُ

َّحممد  َ ِّالنرض الدبن  ]ب١٧[ُ ْيباجي, نا احلسنيّ َ َإسامعيل املبن  ُ َّاميل, نا حممدَحِ َ بن  عبْصُان, نا مَّحسبن  ُ
                                                 

 .٣/٢٨٤ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء  )١(
 .٣/٣٢٦رواه الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين  )٢(
ْو عبد اهللا حممدأب): د(يف  )٣(  .بن حممد َ
 .٢/٢٨٨مسند اإلمام أمحد  )٤(
 .بن النقور أبو القاسم احلسني): س(يف  )٥(

]هذان ابناي[

من أحب : حديث[
 ]...احلسن



٧٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :َعن أيب هريرة قال, َ عن أيب حازم,افَّحَيب اجلَ عن أ,فيانُدام, نا سِْقامل
َّ أحبْنَم« : اهللا ُ رسولَقال َّام فقد أحبُهَ َ أبغضْنَ وم,نيَ  يعني »َام فقد أبغضنيُهَ

ْاحلسن واحلسني َ ُ َ َ ويف حديث أمحد,َ ْ  .)١(اسينًُا وحسنًَ يعني ح:َ
َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبوَ ْعبد ثنا ,مّلَُساملبن  َ َ بكر أمحدَأبو َ, أناِالكتاين إمالء العزيز َ ْ بن  طلحةبن  َ

َّ الواعظ, نا حممد)٢(يَِّقنـُاملبن  هارون َ ْعبدبن  ُ َّافعي, نا حممدَّ اهللا الشَ َ احلارث الواسطي, نا بن  سليامنبن  ُ
َ غسان سمعا إرسائيلَأبو و,موسىبن  بيد اهللاُع ُأيب حفصة يقولبن   ساملُ سمعت: يقولِ َ أبا ُ سمعت:َ

ُ أبا هُ سمعت:حازم يقول  : يقولَريرةَ
َّ أحبْنَم« : يقول اهللا َ رسولُسمعت َ احلسنَ َ َ واحلسنيَ ْ َ َّ فقد أحبُ  ْنَ وم,نيَ

َأبغض َ احلسنَ َ َ واحلسنيَ ْ َ  .)٣(»َ فقد أبغضنيُ
َوأخربناه  َ ْ َّ حممدَأبوَ َ مر عبن  ّ السهل حممودَأبو َ, أناَأيب عثامنبن   الغنائمَأبو َ, أناطاوسبن  ُ

َّأمحد الدبن   ثنا عثامن,يَربْكُالع َ ْ َّاق, نا حممدّقَ َ  ,موسىبن  بيد اهللاُ عُ سمعت: قال,سليامن الواسطيبن  ُ
 :َوأبا غسان يقوالن

 حيث َ اخلري اهللاُُ جيعل, يا واسطي: ومل يقل يف آخره, فذكر مثله,ِسمعنا إرسائيل
 .شاء

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  ُ القاسم طلحةَأبو َ, أنا)٤(البغداديبن   سعدَأبوَ ْ َّحممدبن  َ َ مالك بن  ِإبراهيمبن  ُ
َ عيل احلسنَأبو َ, أناارَّالقص َأمحدبن  عيلبن  َ ْ َالبغدادي, نا أمحدبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ ديني, نا َنائل املَأيب بن  ُ
َاحلسن ُ حدثنا احلسن,انّعفبن  عيلبن  َ ََ َ َ َ عن احلسن,لَْدنَعطية, نا مبن  َّ َ عن أيب ,َ أيب حازم عن,ساملبن  َ
 : قال,هريرة

َّ أحبْنَم« : يقول َّ النَّبيُسمعت َ احلسنَ َ َ واحلسنيَ ْ َ َّ فقد أحبُ َ أبغضْنَ وم,نيَ ام ُهَ
 .»َفقد أبغضني

َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبوَ َأمحدبن  َ ْ ْعبد منصور َأبومنصور الفقيه, نا وبن  َ ْعبدبن  َّ الرمحنَ بن   الواحدَ
                                                 

 .٣/٤٨, والطرباين يف الكبري )١٤٣(, وابن ماجه )١٣٥٩(ًوأخرجه أيضا أمحد يف الفضائل  )١(
املنقي يعني : لوقا. ١٧/٤٧٧واملثبت من سري أعالم النبالء . املقفى): س(القفي, ويف ): د(يف  )٢(

 .املغربل
 ).٦٤٨ (٣/٤٨رواه الطرباين  )٣(
 .أبو سعد البغدادي): س(يف  )٤(

ن م: حديث[
 ]...أحبهام

من أحب : حديث[
 ]...احلسن

من أحب : حديث[
 ]...احلسن



٧٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ بكر أمحدَأبو ابنَ أ: قال,ريقُز ْ ْعبد عمر َأبو نابَ, أ)١(ثابت اخلطيببن  عيلبن  َ َّحممدبن   الواحدَ َ , مهديبن  ُ
َ العباس أمحدَأبو َأنا ْ َّحممدبن  َ َ ْشيبان, نا أربن  زكريابن   ثنا حييى,سعيد احلافظبن  ُ حبيب, نا بن  ُةاَطَ

 : قال,هريرة ريض اهللا عنهَ عن أيب ,َ عن أيب حازم,ابّخببن  ونسُ عن ي,واقدبن  َأيوب
َّ أحبْنَم« : يقول اهللا َ رسولُسمعت َ احلسنَ َ َ واحلسنيَ ْ َ َّ فقد أحبُ  ْنَ وم,نيَ

َأبغض  .»َام فقد أبغضنيُهَ
َأخربنا  َ ْ َ منصور أمحدَأبوَ ْ َّحممدبن  َ َ ّينال الرتك الصويفبن  ُ َ أخربتنا عائشة بنت احلسن: قال,ّ َ بن  َ

َّحممد الوبن  ِإبراهيم َ َّ حممد َأبو ثنا : قالت,ركانيةُ َ ْعبدُ ْعبدبن  عمربن   اهللاَ ًر إمالءّذكُاهليثم املبن   اهللاَ  َ, أناِ
َّ عيسى حممدَأبو َ ْعبدبن  ُ َالعباس, نا أمحدبن   اهللاَ ْ ْعبدي, نا ِّبَّيونس الضبن  َ َ حدثنا ,سعيد الكويفبن   اهللاَ َّ َ
َّ التميمي أنِإبراهيمبن  فوين, نا يوسُكَّخالد السبن  قبةُع ً أنسَه سمعَّ  :ُا يقولَ

ُّ أي: اهللا ُئل رسولُس ِ أهلَ ُّ بيتك أحبَ ْاحلسن واحلسني« : قال?ِ إليكَ َ ُ َ َ«. 
 .هامُّضمَهام ويُّ فيشم»ّدعي يل بابنيا« :وكان يقول لفاطمة: قال

ًأخربناه عالي َ َ ْ ُ املظفر القَأبوا َ ّ َ َّنا حممدبَريي, أَشُ َ ْعبدبن  ُ  .محدانبن   عمروَأبو ناَ, أَّ الرمحنَ
ُوأخربتنا أم املح  ّ  ,)٢(املقرئبن   بكرَأبو َ, أنامنصوربن  ِ عىل إبراهيمَرئُ ق: قالت,جتبى العلويةَ

ُ حدثني ع,َ سعيد األشجَأبو, نا )٣(َىلْعَ يَأبو أنا :قاال َ َّ َ حدثني يوسف,خالدبن  بةْقَ َّ ّإبراهيم التميميبن  َ ِ)٤(, 
َأنه سمع أنس  : يقولمالكبن  َ

ُّ أي: اهللا ُ رسولَئلُس ِ أهلَ ُّ أحبَِك بيتَ ُاحلسن« :قال ]١٨[ ?ِ إليكَ َ ُ واحلسنيَ ْ َ ُ«, 
ِّ عن األشج)٥( رواه الّرتمذي.ِهام إليهُّمُضَهام ويُّمُشَيَ ف»َّادعي ابني« :َ لفاطمةُوكان يقول َ. 

َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبوَ ْعبديض, نا َرَم الفّلَُساملبن  َ َ أنبأ ,اً لفظ)٦(ّالصويفبن   العزيزَ َ احلسن )٧(َأبوَ َ
ْاحلسنيبن  موسىبن  عيل َ َّ سليامن حممدَأبو َ, أناّالسمساربن  ُ َ ْعبدبن  ُ َ أنبأ أيب, نا احلسن,رْبَزبن   اهللاَ َ َ بن  ََ

                                                 
 .١/١٤١تاريخ بغداد  )١(
 .أبو بكر املقرئ): س(يف  )٢(
 ).٤٢٩٤ (٧/٢٧٤املسند  )٣(
 .٣٢/٤١٠التيمي, واملثبت من كتب الرجال, انظر هتذيب الكامل ): د(و) س(يف  )٤(
 . يف املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني)٣٧٧٤(سنن الرتمذي  )٥(
ْعبد العزيز الصويف): س(يف  )٦( َ. 
 ).س(ليست يف ) أبو(لفظة  )٧(

من أحب : حديث[
 ]...احلسن

أحب أهل بيت [
 ] إليهالنبي 

أحب أهل بيت [
 ] إليهالنبي 



٧٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ حدثني حممد,عمربن  سورين, نا عثامنبن  واصل, نا سهلبن  عيل َ ُ َ َّ  عن ,بيهَ عن أ,ميَزْرَد اهللا العيبُعبن  َ
ُأيب ج  : قال,َأرقمبن   عن زيد,يفةَحَ

 من ٌ وهي خارجة)٢( عليها كليمُ فاطمةْتَّ فمر,)١(اً جالس اهللا ِ عند رسولُكنت
ِبيتها إىل ح ُ ومعها ابناها احلسن, اهللا ِّجرة نبيِ َ ْ واحلسنيَ َ ِ إليهم َ فنظر,ثارهمآ يف ٌّ وعيل,ُ

َّ أحبْنَم« : فقال ُّالنَّبي َّقد أحب هؤالء فَ َ أبغضْنَ وم,نيَ  .»َم فقد أبغضنيُهَ
َأخربنا َ ْ َاحلسن رمحبن   القاسم عيلَأبو والدي احلافظ ]ملحق[َ َ أخربنا : اهللا قالهَ َ ْ ْعبد َأبوَ ل, ََّال اهللا اخلَ

َأمحدبن   عثامن سعيدَأبو )٣(نابأ ْ َّحممدبن  َ َ َّحممد الفاميبن   الفضل عبيد اهللاَأبوَأبنا  ,ُ َ  العباس وَأب َ, أناُ
َّحممد َ َّإبراهيم الرسبن  ِإسحاقبن  ُ َّ  عن ابن ,بن عمرا وّرَ ذَ, أناآدمبن   حييىَ, أناِإبراهيمبن  ِاج, نا إسحاقِ
 : قال,َ عن أيب هريرة,ريَبُجبن   عن نافع,َأيب يزيدبن  بيد اهللاُ عن ع,ريجُج

 , معه فانرصف وانرصفت,َ من أسواق املدينةٍ يف سوق مع رسول اهللا ُكنت
ْادع احلسني« :فقال َ ْ فجاء احلسني,»عيلبن  ُ َ  , بيده هكذا ُّ فقال النَّبي,عيل يميشبن  ُ

َفقال احلسني بيده هكذا فالتزم ْ َ ّ إين,همَّالل« : فقالُهُ َّ فأحبُهُّحبُ أِ َّ وأحب,هَ  .»ُهُّبُ من حيَ
ٌ فام كان بعد أحد: هريرةَأبوقال  َّ أحبَ َّ إيلَ ْ من احلسنيِ َ  ُّ بعدما قال النَّبيعيلبن  ُ

ما قال . 
َاحلسن« : وقال يف متنه,ريجُ جَ ومل يذكر ابن,ِ عن إسحاق)٤(رواه البخاري بن  َ

ِ أخطأ الرساج يف متنه وإسناده,ّ وهو الصواب»ّعيل ّ َ َ يف ترمجة احلسن من َمَّ وقد تقد,َ َ
 .)٥(حديث ورقاء

َأنبأنا  َ عيل احلسنَأبوَ َأمحدبن  َ ْ َ. 
َثم أخربح  َ ْ َأمحدبن  ِ القاسم إسامعيلَأبونا َ ْ َاحلسن قاالبن   يوسفَ, أناَ ْعبدعيم, نا ُ نَأبو أنا :َ بن   اهللاَ

َأمحدبن  جعفر ْ  .........................................,)٦( داودَأبوحبيب, نا بن   ثنا يونس,فارسبن  َ
                                                 

 ).د(ليس يف ) ًجالسا(كلمة  )١(
 .كذا يف األصل, ومل أجد معناها يف املعاجم التي بني يدي, ولعلها نوع من الثياب )٢(
 .أنا): س(يف  )٣(
 .ِّباس, باب السخاب للصبيانيف الل) ٥٥٤٥(رواه البخاري  )٤(
 .١٦/٣٠٧انظر املجلدة  )٥(
 ).٢٥٠٢ (٣٢٧مسند أيب داود الطياليس  )٦(

أحب أهل بيت [
 ] إليهالنبي 

اللهم إين : حديث[
 ]...أحبه



٧٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,َ عن أيب هريرة,َ عن أبيه,)١(ريَطُمبن  نا موسى
ْ يقول يف احلسن واحلسني اهللا َرسول ُسمعت َ ُ َ َّ أحبْنَم« :َ  .» هذينَّ فليحب,نيَ

َأخربنا  َ ْ َاحلصني, أبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبونا بُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  دَْمحَأ َ, أناُ َ حدثني أيب, اهللاَ َ َّ , نا )٢(َ
َأخربين حم − جعفر َيعني ابن −ِ إسامعيل َ, أناداودبن  سليامن ُ َيعني ابن أيب ح −َّمد َ  :عن عطاء −لة َمْرَ

َّأن َ أخربً رجالَ َّ أنُهَ َّه رأى النَّبيَ َ ِّهم إينَّالل« :ا ويقولسينًُا وحِ إليه حسنًُّضمَ ي ِ 
َّهام فأحبُّحبُأ  .»امُهَ

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َ احلسنَ, أنا الباقيَ َّ عمر حممدَأبو َ, أناعيلبن  َ َ َ أمحدَ, أناالعباسبن  ُ ْ بن  َ
ْمعروف, نا احلسني َ َّ حممدَ, أناالفهمبن  ُ َ ْخمبن   خالدَ, أنا)٣(سعدبن  ُ  عن ,ُّيِعْمَّيعقوب الزبن  د, نا موسىَلَ

ْعبد ّأيب سهل النبال بن  َأخربين مسلم]: قال[املهاجر بن  زيدبن  َأيب بكربن   اهللاَ بن  َأخربين حسن]: قال[َ
ُ أخربين أيب أ]:قال[, ارثةحبن  زيدبن  سامةُأ َ  : قال,زيدبن  ُسامةَ

َّ فخرج إيل,ِ احلاجةِ لبعضٍ ذات ليلة اهللا َ رسولُطرقت  عىل ٌشتملُ وهو مِ
َ ما هذا الذي أنت :ُقلت ]ب١٨[ من حاجتي ُ فرغتَّ فلام, ما هو)٤(دريَ ال أٍيشء َّ
ٌ فإذا حسن, فكشف? عليهٌشتملُم ابناي وابنا هذان « : فقال, وحسني عىل وركيهِ

َّهم إنَّ الل,ابنتي ِّ أينُعلمَ تَكِ َّهام فأحبُّحبُ أَ َّهم إنَّ الل,هامَ ِّ أينُعلمَ تَكِ َّهام فأحبُّحبُ أَ  ,هامَ
َّهم إنَّالل ِّ أينُعلمَك تِ َّهام فأحبُّحبُ أَ  .»هامَ

َأخربنا  َ ْ َأمحد بكر َأبوَ ْ ْعبدبن  َ َأمحد العلوي بدمشق, نا بن  )٥(َّ الرمحنَ ْ ْعبد القاسم َأبوَ بن  ّ الصمدَ
َّحممد َ ّ املظفر منصورَأبوعيل البخاري هبراة, نا بن  ُ َ ًأيب قرة إمالءبن  ُ ِ َّ الفضل حممدَأبو َ, أناَ َ ْعبدبن  ُ بن   اهللاَ

ّحممد السياري َّ َ َأمحد َ, أناُ ْ ْعبدبن  ريش, نا حييىُيان القْرُالعبن  نجدةبن  َ  عن ,)٦(ين, نا قيسّامِ احلميد احلَ
َحم  : قال,عن سلامن, )٧(زاذان عن ,رستمبن  َّمدُ

                                                 
 .مطر): س(يف  )١(
 .٥/٣٦٩مسند اإلمام أمحد  )٢(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٦/٤٠٣طبقات ابن سعد  )٣(
 .ال أرى): س(يف  )٤(
ْأبو بكر عبد الرمحن, واملثبت من ): س(يف  )٥(  ., ومل أجد ترمجته يف مشيخة ابن عساكر املطبوع)د(َ
 .قبيس): س(يف  )٦(
 .الكبري للطربايناملعجم زياد, واملثبت من ): س(و) د(يف  )٧(

من : حديث[
 ]...أحبني

اللهم إين : حديث[
 ]...أحبهام

 هذان :حديث[
 ]...ابناي



٧٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ للحسن واحلسني ُّقال النَّبي َ َّمن أحب« :ُ َهام أحبَ ْ ومن أحبب,ُهُتْبَ َّ أحبُهُتَ , ه اهللاَ
ُومن أحبه اهللاُ أدخله جنَّات النَّعيم, ومن أبغضهام أو بغى عليهام أبغضته١( َ ُ ُ َُّ ْ ََ َ َ ََ ِ َ  ومن ,)١َ

ُأبغضت َ أبغضُهَ َومن أبغض , اهللاُهَ َ اهللا أدخلُهَ  .)٢(»قيمُ وله عذاب م,َم جهنََّه نارَ
َأنبأنا  َّ سعد حممدَأبوَ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  احلسن عيل َأبو و,ُ ْ َ وحدثني −, َ َّ ْعبد مسعود َأبوَ بن  )٣(ميَّ الرحَ

َّحممدبن  عيم, نا جعفرُ نَأبو أنا : قاال−  عيلَأبو َ, أناعيل َ َّني حممد حصَأبوعمرو, نا بن  ُ َ ْاحلسني القايض, نا بن  ُ َ ُ
ْعبدبن  حييى َّ عن حممد,َّالربيعبن   احلميد, نا قيسَ َ  : قال, عن سلامن, عن زاذان,رستمبن  ُ

َّاحلسن واحلسني من أحب« : ُّقال النَّبي َ ْ َ ُ َ ُام أحببتُهَ ُومن أحببت, ُهَ َّ أحبُهَ  ومن , اهللاُهَ
َّأحب َ ومن أبغض,معي النَِّاتَ أدخله جنَّ اهللاُُهَ ْام أو بغى عليهام أبغضُهَ َ ُ ومن أبغضت,ُهُتَ  ُهَ

َأبغض َ ومن أبغض, اهللاُُهَ َ أدخله نار اهللاُُهَ  .»قيمُ مٌم وله عذاب جهنََّ
َأخربنا  َ ْ َ احلسن الفقيه, نا َأبوَ  الفرج َأبو َ, أنا)٥( بكر اخلطيبَأبو َ, أناونُْريَخبن  )٤( منصورَأبوَ

َّحممد َ ْعبدبن  ُ َأمحدبن   سليامنَ, أناَ األصبهاين)٦(شهرياربن   اهللاَ ْ َّأيوب الطبن  َ بن  ِ, نا إبراهيم)٧(اينَربَ
 .ّالشريازي ببغداد٨( هدرستوي

َ وأنا احلسن:قالح  َ  .عيل اجلوهريبن  َ
ِ وأنبأه اجلوهري إجازة:قال ابن خريونح  َ َّ حممدَ, أناَ َ َّ حممد َأبوالعباس اخلزاز, نا بن  ُ َ ْعبدُ بن   اهللاَ

ِإسحاق املدائني, نا إبراهيم َّ واللفظ للطرباين, نا حممد)٨هدرستويبن  ِ َ  الكندي )٩(ريْجُحييى احلبن  ُ
ْعبدالكويف, نا  ِ عن عكرمة,َ عن أبيه,َاألجلحبن   اهللاَ ْ  : قال, عن ابن عباس,ِ

 ,َ فأجلسه يف جملسه عىل رسيره, فرفعه, يف مرضه َّ النَّبيُ يعودُاسَّجاء العب
                                                 

 ).د(يف ما بينهام ليس  )١−١(
 ).٢٦٥٥ (٣/٥٠رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٢(
ْعبد الرمحن): س(يف  )٣( َ. 
 .ونا أبو منصور): د(يف  )٤(
 .٦/٧١اريخ بغداد ت )٥(
 .بن شهرمان ):د(يف  )٦(
 ).٢٤٦ (١/١٥٩, ويف الصغري )٢٩٦٢ (٣/٢١٧رواه الطرباين يف األوسط  )٧(
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٨−٨(
 .٣/١٣١انظر توضيح املشتبه  )٩(

من أحبهام : حديث[
 ...]أحببته

احلسن : حديث[
واحلسني من 

 ]...أحبهام

 ]قول العباس[



٧٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال.ُستأذنَ يٌّ هذا عيل: فقال العباس»ِّ يا عم اهللاَُكَرفع« :ل له رسول اهللا فقا
ْمعه احلسن واحلسنيو فدخل »يدخل« َ ُ َ  ? اهللاَ هؤالء ولدك يا رسول: فقال العباس,َ

ُّ أحتب: قال.» يا عمَكُهم ولد« :قال َّأحب« : قال?هامَ َّ كام أحب اهللاَُكَ  .)١(»امُهَ
ِ يروه عن عكرمة إال  مل:اينَربَّقال الط ِ ْ ْعبد اهللابن  جلحَاألِ  ويكنى , واسمه حييى,َ

ُأبا ح  .ة تفرد به ابنه عنهَّجيَ
َأخربنا  َ ْ َالسمرقندي, أنا بن   القاسمَأبوَ ِ ْ َ َّ حممدَأبوَّ َ َ وأمحد,َأيب عثامنبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َإبراهيم القبن  ُ  .اريَّصِ

َوأخربنا ح  َ ْ ْعبد َأبوَ َّ اهللا حممدَ َ َأمحدن ب ُ ْ ْاحلسنيبن  ِنا إسامعيلَأ :َ أيب قاالَ, أناَ َ  .عبيد اهللابن  ُ
َوأخربنا ح ٢( َ ْ َّ حممدَأبوَ َ ْأيب عثامن, أنا عبد اهللابن   الغنائمَأبوَطاوس, أنا بن  ُ َ َ  ,حييىبن  )٢عبيد اهللابن  َ
ْ عبد اهللا املحاميلَأبو نا :قاال َ, نا عبد األعىل)٣(َ ْ , ينرُعَ األنصاري يعرف بال)٤(ْنيَُساحلبن  نََسواصل, نا احلبن  َ

َ عن أيب اجل,َ عن أبيه,هاشمبن  نا عيل  : قال,َأرقمبن  ِ عن زيد,يحَبُصبن   عن مسلم,افَّحَ
 ٍ وحسنَ وفاطمةٍّبض فيه عىل عيلُق ]١٩[َّ يف مرضه الذي  اهللا ُحنا رسول

 .» ملن ساملكم)٥(ٌ وسلم, ملن حاربكمٌنا حربَأ« : فقال,وحسني
َأخربنا  َ ْ َ سعد اجلنزروَأبو َ, أنا)٦(َأيب سعيدبن   القاسم متيمَأبوَ ْ  َأبو َ, أنا سعيد الكرابييسَأبو َ, أنايذَ

َ, نا احلسن)٧(لبيد َحممد العبن  عمروبن  َ َّ َ ُإسامعيل, نا أسباطبن  ُان مالكّسَ غَأبوزي الكويف, نا َْقنُ َ بن  ِ
َ سلمةِّبيح موىل أمُ عن ص,يِّدُّ عن الس,ْرصَن  :َأرقم قالبن   عن زيد,َ

ِ واحلسنَ وفاطمةٍّ لعيلقال رسول اهللا  َ ِ واحلسنيَ ْ َ  , ملن ساملتم)٨(ٌأنا سلم« :ُ
 .)٩(» ملن حاربتمٌوحرب

                                                 
َأحبك اهللاُ كام أحببتهام«: قال. ُّأحبهام: قال: يف املطبوع من املعجم الصغري )١( َ ََ َّ«. 
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
 ).٥٣٢ (٤٤٦أمايل املحاميل  )٣(
 .بن احلسن احلسني): س(يف  )٤(
 .وسامل): د(ويف . سلم من غري واو: يف أمايل املحاميل )٥(
 .سعد): د(يف  )٦(
 .أبو الوليد): س(يف  )٧(
 .سامل): د(يف  )٨(
يف املقدمة, ) ١٤٥(, وابن ماجه يف املناقب, باب ما جاء يف مناقب فاطمة) ٣٨٦٩(رواه الرتمذي  )٩(

 ).٢٦١٩(والطرباين يف الكبري 

أنا حرب : حديث[
 ]...ملن حاربكم

]رواية أخرى[



٧٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّالتنوخيس ْبَعبن  ِ, نا إبراهيم)١(لبيد َأبوَقال وأنا  ُ َّ أيب اجلحعنسليامن, بن  ليدَ, نا ت)٢(َّ َ عن أيب ,افَ
 : قال,رةَ عن أيب هري,حازم

 .)٣( فذكر نحوه, اهللا ُقال رسول
َأخربنا  َ ْ ُّ احلسن عيلَأبوَ َ ُّعبد الواحد, نا عيلبن  َ ْ ًعمر القزويني إمالءبن  َ َّ, نا حممدِ َ ويد, نا ُسبن  عيلبن  ُ

ْعبد اهللا َأمحدبن  َ ْ بن  يعني مالك − غسان َأبوييل, نا َفُّعثامن النبن  ُّرساج بنصيبني, نا عيلبن  يعقوببن  َ
َبيح موىل أم سلمةُ عن ص,ِّيِّدُّعن الس, −يعني ابن نرص  −َ, نا أسباط − ِإسامعيل َ  : قال,َأرقمبن   عن زيد,)٤(ّ

ِ وفاطمة واحلسنٍّ لعيل اهللا ُقال رسول َ ْ واحلسنيَ َ أنا حرب ملن حاربتم « :ُ
 .» ملن ساملتم)٥(وسلم

َأخربنا  َ ْ َّحممبن  ِإبراهيمبن   الربكات عمرَأبوَ َ َّ الفرج حممدَأبو بالكوفة, نا ُّيديَّد الزُ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ
َّ احلسن حممدَأبو َ, أنان اخلازنّالَع َ ََ َّحممدبن  جعفربن  ُ َ َاحلسنبن  ُ ْعبد َأبو َ, أناّهارون النحويبن  َ  اهللا َ

َّحممد َ َّحممبن  َ أسباطَ, أنايعقوببن  از, نا عبادّحاريب البزُزكريا املبن  القاسمبن  ُ َ َ عن أيب , عن كامل,دُ
 : قال,َ عن أيب هريرة,الحَص

ُكان احلسن َ ِ واحلسني عند رسولَ ْ َ ُاذهبا إىل أ« : فقال هلام,َ وقد أمسيا اهللا ُ  »كامِّمِ
ُ فمشيا يف ضوئها حتى أتيا أ,ٌ برقةْ فربقت,َ فهابا أن يذهبا:قال  .هامَّمَ

َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ْ َ َ وأمحد,َأيب عثامنبن  َْمحدَ أَ, أناَّ ْ َّحممدبن  َ َ  .ِإبراهيمبن  ُ
َوأخربنا ح  َ ْ ْعبد َأبوَ ْاحلسن الرصبن  ِ إسامعيلَ, أناَ أيبَ, أناُّاريَّصَالقبن   اهللاَ َّ َ بن  ي, نا محزةَرصَ

ح عن َ عن أيب صال,العالء٦(بن  ّيزيد الطبيب, نا كاملبن  وري, نا خالدُّ الدُاسَّالقاسم اهلاشمي, نا عب
 :َأيب هريرة قال

ُ احلسن)٦ِ يصيل فإذا سجد ركبكان رسول اهللا  َ ْ واحلسني عىل ظهرهَ َ ِ فإذا ,ُ
ًه أخذمها بيده أخذَرفع رأس َ َ فوضع أحد,اًا رفيقَ  ,جرهِمها عىل فخذه واآلخر يف حَ

                                                 
 .أبو الوليد): س(يف  )١(
 .٤/٣٢١بن عيسى الرسجي, وانظر هتذيب الكامل  إبراهيم): د(يف  )٢(
 .٢/٤٤٢, ويف املسند ١٣٥٠رواه أمحد يف فضائل الصحابة  )٣(
 . صبيح عن أم سلمةعنعن الرسي ): س(يف  )٤(
 .وسامل): د(يف  )٥(
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٦−٦(

 ]رواية أخرى[

اذهبا إىل : حديث[
 ]...أمكام

 ]رواية أخرى[



٨٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ أذهب, يا رسول اهللا:فقلت ُ هبام إىل أَ  : فقال,ٌ برقة)١( فربقت: قال,»ال« : قال?هامِّمِ
 .)٢(هامِّمُ تلك الربقة حتى حلقا بأِ فلم يزاال يف ضوء»كامِّمُقا بأْاحل«

َأخربنا  َ ْ َّحممدبن   القاسم هبة اهللاَأبوَ َ َاحلصنيبن  ُ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َ أمحدَ, أناُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  َ َ 
َأمحدبن  اهللا ْ َ حدثني أيب,َ َ َّ َ قال أخربنا :َقال أسود − املنذر, نا كامل َأبوعامر, نا كامل وبن  َ, نا أسود)٣(َ َ ْ َ
 : قال,َ عن أيب هريرة,َعن أيب صالح −نى ْعَامل

َ فإذا سجد, العشاء اهللا ِ مع رسولّصيلُا ننَُّك ُ احلسنَ وثبِ َ ْ واحلسني عىل ظهره َ َ ُ
َفإذا رفع َ أخذ, رأسهِ ًمها بيده من خلفه أخذَ  َعادِ فإذا ,َهام عىل األرضُضعَ في,اًا رفيقَ

َ أقعدُهَى قىض صالتَّ حت,عادا  َ يا رسول: فقلت,ِ إليهُ فقمت: قال,)٤(هيا عىل فخذُمهَ
ُّ أرد,اهللا َاحل« : فقال هلام,ٌ برقةْ فربقت?اُمهَ  الَخَ ضوؤها حتى دَ فمكث: قال.»كامِّمُقا بأْ

 .]ب١٩[
َأخربنا  َ ْ ْ احلسنيَأبويف, نا َرْزَاملبن   بكرَأبوَ َ َ, نا أمحد)٦(يبعمر احلربن  عيل َ, أنا اهلاشمي)٥(ُ ْ بن  َ

َاحلسن ْعبدبن  َ ْعبد َ, أنا اجلبارَ  .صالحبن  َّ الرمحنَ
َوأخربنا ح  َ ْ ْعبد َ, أناّاالبنبن   غالبَأبوَ َّحممدبن  عيلبن  ّ الصمدَ َ َّ احلسن الدَأبو َ, أناُ َ  َأبوارقطني, نا َ

ْعبدالقاسم  َّحممدبن   اهللاَ َ ْعبدبن  ُ ً العزيز إمالءَ ْعبد من لفظه, نا ِ ْصالح األزبن  َّ الرمحنَ بن  دي, نا موسىَ
 : قال,َ عن أيب هريرة,َ عن أيب صالح,َ عن األعمش,ميََْرضعثامن احل

ِّكان احلسني عند النَّبي ْ َ ُ َذهب إىل أيبأ :ا فقالًا شديده حبُّ وكان حيب ويف  − ?ِ
ُ أذهب:فقلت –ّأمه  :حديث البغوي  ,ّ من السامءٌءت برقة فجا,»ال«:  قال? معهَ

ُ إىل أ: زاد البغوي− َفمشى يف ضوئها حتى بلغ  .هِّمِ
َّ احلسن الدَأبوقال  َ  به َدَّ تفر,َ عن أيب صالح,َ من حديث األعمشٌ غريب:ُّارقطنيَ

                                                 
 .فربقت» ال«: قال): د(يف  )١(
 .٣/١٦٧أخرجه احلاكم يف املستدرك  )٢(
 .٢/٥١٣مسند اإلمام أمحد  )٣(
 .فخذه): س(يف  )٤(
 .أبو احلسن): د(يف  )٥(
 .احلرمي): س(يف  )٦(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٨١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ عبد الرمحنُ به عنه غريَثَّ حدُ وال نعلم,عثامن عنهبن  موسى ْ  .َصالح األزديبن  َ
َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبو بكر البيهقي, نا َأبو َ, أناطاهربن  هر القاسم زاَأبوَ َّ اهللا حممدَ َ ْعبدبن  ُ  نا ,)١( اهللا احلافظَ

َّحممد َ َّ جعفر حممدَأبويعقوب, نا بن  ُ َ َأيب, نا  )٢(نا ,حازمبن  جريربن  نادي, نا وهبُاملبن  عبيد اهللابن  ُ
َّحممد َ ْعبد٣(بن  ُ َأيب يبن   اهللاَ ْعبد )٣ عن,عقوبَ  : قال,َ عن أبيه,اهلادبن  ادَّشد بن  اهللاَ

َ الظهر أو العرص:ِيف إحدى صاليت العيش[  اهللا ُ علينا رسولَخرج  وهو ]ّ
َ أحدٌحامل َ ابنيه احلسنَ َ ْو احلسنيَأ َ َ  ,منىُ ثم وضعه عند قدمه الي اهللا ُ رسولَمَّ فتقد,ُ
ِ فإذا ,اسالنَّ رأيس من بني ُ فرفعت:َ قال أيب,َ أطاهلاً سجدة اهللا ُ رسولَفسجد
ُ وإذا الغالم,ٌ ساجد اهللا ُرسول  َ انرصفَّ فلام,ُ فسجدتُ فعدت, عىل ظهرهٌ راكبِ
 َ ما كنتً يف صالتك هذه سجدةَ لقد سجدت, اهللاَ يا رسول:ُاس قال النَّ اهللا ُرسول

ٌ أفيشء,هاُسجدَت ُ أو كان ي? بهَرتِمُ أَ َّ إن, ذلك مل يكنُّكل« : قال?ِوحى إليكَ   ابنيِ
ُ أن أُ فكرهت,ارحتلني  .»قيض حاجتهَى يَّه حتَلِجْعَ

َأخربنا  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َ أمحدَ, أناُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  َ َ حدثني أيب, اهللاَ َ َّ , نا )٤(َ
َّحازم, نا حممدبن   جريرَ, أناهارونبن  يزيد َ ْعبد عن ,َأيب يعقوببن  ُ  : قال,َ عن أبيه,ادَّشدبن   اهللاَ

ِّ يف إحدى صاليت العيش اهللا ُ علينا رسولَخرج َ الظهر أو العرص:ِ  وهو ,ّ
َ ثم كرب,ُهَعَ فوض ُّ النَّبيَمَّ فتقد,اَا أو حسينً حسنًٌحامل  بني َ فسجد,َّ فصىل,الةَّ للصَّ
ّإين : قال,َ أطاهلاً صالته سجدة)٥(ظهري َّ فإذا الص, رأيسُرفعت )٦(ِ  ِ ظهر عىلُّبيِ
 ,َالةَّ الص اهللا ُ قىض رسولَّ فلام, يف سجوديُ فرجعت,ٌ وهو ساجد اهللا ِرسول
َّ إن, اهللاَ يا رسول:ُاسقال النَّ َ أطلتًالة سجدةَّ الص)٧( بني ظهريَك سجدتِ ى َّها حتَ

                                                 
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه١٦٦, ٣/١٦٥املستدرك عىل الصحيحني  )١(
 .بن حازم عن أيب بن جريج وهب): س( يف )٢(
 . وهو يف املستدرك)س(ما بينهام ليس يف  )٣−٣(
 .٣/٤٩٣مسند اإلمام أمحد  )٤(
 .بني ظهراين: يف املطبوع من املسند )٥(
 .قال أيب): س(يف  )٦(
 .ظهراين: يف املسند )٧(

إن ابني : حديث[
 ]...ارحتلني

 ]اية أخرىرو[



٨٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,ي ارحتلن)١( ابني, ذلك مل يكنُكل« : قال.ِوحى إليكُه يـََّأن وَأ ,ٌمرَأ َه قد حدثـَّنَأظننا 
ُ أن أُفكرهت  .»تهَه حتى يقيض حاجَلِجْعَ

َأخربنا  َ ْ َّ حممد َأبو و,رضوانبن  )٢( نرصَأبو و,ّاالبنبن   غالبَأبوَ َ ْعبدُ َّحممدبن   اهللاَ َ  َأبو أنا : قالوا,)٣(ُ
َّحممد اجلوهري َ ُ. 

َوأخربنا ح  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َ أنا أمح: قاال,ُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  دَ  , اهللاَ
َحدثني أيب َ َّ َ حدثني حسني,ابَُباحلبن  , نا زيد)٤(َ َّ َ حدثني ,دِواقبن  َ َّ ْعبدَ َبريدةبن   اهللاَ َ أيب ُ سمعت: قال,ُ

َبريدة  ]:٢٠ [ يقولُ
ُ احلسنَ فجاء,ناُبُ خيط اهللا ُكان رسول َ ِ واحلسني وعليهام قميصان أمحرانَ َ ْ َ ُ 

 : ثم قال,هام بني يديهَعَام فوضُهَ فحمل,ِنربِ من امل اهللا ُ رسولَنزل ف,رانُويعث ِمشيانَي
َّ إىل هذين الصُ نظرت]١٥: التغابن[ m n o pqz} :هُ ورسولاهللاُصدق «  ِْنيَّبيِ
ْ فلم أصرب,رانُعثَ ويِمشيانَي  .»امُهُ حديثي ورفعتُطعتَى قَّ حتَ

َأخربنا  َ ْ َّ سهل حممدَأبوَ َ ْعبدبن   جعفرَ, أناَّالرازي  الفضلبوَأ َ, أناِإبراهيمبن  ُ َّ اهللا, نا حممدَ َ بن  ُ
َّهارون, نا حممد َ َاحلسنبن  ِإسحاق, نا عيلبن  ُ ْقيق, نا احلسنيَشبن  َ َ ْعبدواقد, نا بن  ُ َبريدةبن   اهللاَ  عن ,ُ

 : قال,َأبيه
َ إذ أقبلُ خيطب اهللا ُبينام رسول َ ُ احلسنِ َ ِ واحلسني عليهام قميصانَ ْ َ ران َ أمحُ

َ إذ نزل,رانُعثَمشيان ويَي صدق اهللا « : ثم قال,امُهْ من املنرب فرفع اهللا ُ رسولِ
َّ إىل هذين الصُنظرت ]١٥: التغابن[ m n o pqz}ورسوله  مشيان َني يّبيِ

ْران فلم أصربُويعث  .)٥(»هامُ حديثي ورفعتُى قطعتَّ حتَ
َأنبأنا  َ احلسن عيلَأبوَ َّحممدبن  َ َ ْعبدبن  َ الفخر أسعدَأبوَوأخربين  −عيل العالف بن  ُ َأيب بن   الواحدَ

 ............................................................................َ األصبهاين)٦(كَدْرُالفتح خ
                                                 

 .ولكن ابني: يف املسند )١(
 .أبو منصور): د(يف  )٢(
ْعبد): س(يف  )٣(  .بن حممد َ
 .٥/٣٥٤مسند اإلمام أمحد  )٤(
 .١/٢٨٧يف املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني, واحلاكم ) ٣٧٧٦(رواه الرتمذي  )٥(
 .»جرده«: ٩/١١, ويف الوايف بالوفيات )١٧٠( رقم ١/١٥٤كذا يف األصول, ومعجم الشيوخ للمؤلف  )٦(

صدق اهللا : حديث[
 ]...ورسوله

]رواية أخرى[



٨٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ احلسن احلَأبوأنا  − َ من قرى أصبهان عنه)١(بقرية فهني َ ُّ احلسن عيلَأبومي, نا َّامـَ َ َّحممدبن  َ َ بري الكويف, ُزن ب ُ
َنا احلسن َ عن أيب بريدة,واقد قايض مروبن  باب, نا حسنيُاحلبن  عفان, نا زيدبن  عيلبن  َ ُ َ)٢(. 

َوأخربنا ح  َ ْ ّ القاسم الشحَأبوَ ْعبد َأبو َ, أنا)٣( بكر البيهقيَأبو َ, أنااميّ  العباس َأبو , نا اهللا احلافظَ
َّحممد َ َيعقوب, نا احلسنبن  )٤(ُ ْعبد عن ,واقدبن  اب, نا حسنيَُباحلبن   نا زيدمكرم,بن  َ َبريدةبن   اهللاَ ُ, 

 : قال,َعن أبيه
َ فأقبل,ُطبَ خيكان رسول اهللا  ُ احلسنَ َ ْ واحلسني وعليهام َ َ  :وقال ابن عفان −ُ

ِقميصان أمحران −عليهام  ُ فأخذمه,َ نزل, رآمهاَّ فلام,ران ويقومانُ يعثَ  َ ثم صعد,اَ
ُرأيت ]١٥: التغابن[ m n o pqz}صدق اهللا « :م قال ث,فوضعهام يف حجره َ 
ْهذين فلم أصرب ُ حتى أخذهتَ  .»امَ

َأخربنا  َ ْ ْاملزريف بكر َأبوَ ْ احلسنيَأبو, نا َ َ َ احلسن عيلَأبو َ, أنااملهتديبن  ُ َّحممد احلريب, نا بن  عمربن  َ َ ُ
ْعبد َأبو َ اهللا أمحدَ ْ َاحلسنبن  َ ْعب نا − ّيعني الصويف − )٥(َ يد, نا َالرببن  هاشمبن  صالح, نا عيلبن  َّ الرمحندَ

َّحممد َ ْعبدبن  ُ َ عن أيب سعيد اخل,يفْوَ العَطيةَ عن ع,َأيب ليىلبن  َّ الرمحنَ  : قال,دريَ
 فلم يزل ,َ وأخذ بيده)٦( فقام,ُهَنقُ فالتزم ع,ِّصيلُ ي ُّ والنَّبيُّجاء حسني يشتد

 .)٧(ى ركعَّ حتُهُمسكُي
َأخربنا  َ ْ , نا )٨(َىلْعَ يَأبو َ, أنااملقرئبن   بكرَأبو َ, أناهِ إبراهيم سبط بحرويَ, أناسعدويهبن   سهلبوَأَ

                                                 
ْفني(ا ّومل أجدمها يف مظان مصادرمها, ولعله. فهري): س(يف  )١( ويف . من قرى كاشان من نواحي أصبهان) ِ

ويف إسناد مماثل يف ترمجة . أخربنا بقراءيت عليه بقرطامن قرية من قرى أصبهان: ١/١٥٥معجم الشيوخ 
َبجرباذقان«املعروف بخردك األصبهاين ): ط دار الفكر (٦/٢٦٠ »إبراهيم بن أمحد بن احلسن« ْ َ ِ«. 

 .عن بريدة): د(يف  )٢(
 .٦/١٦٥ الكربى السنن )٣(
 .بن حممد أبو العباس): د(يف  )٤(
 .١٤/١٥٢بن احلسني, وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  ):د(يف  )٥(
 .فأقام): س(يف  )٦(
 .٣/٥١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  )٧(
ل يف َمل أجد احلديث يف املطبوع من مسند أيب يعىل, وال يف معجم شيوخه, وهو عنه يف الكام )٨(

 ١/٤١٧: والبزار يف مسنده. بن احلسن األشقر  يف ترمجة حسني٧٧٢الضعفاء البن عدي صفحة 
 .٩/١٨٢بإسناد ضعيف, وانظر جممع الزوائد 

 ]رواية أخرى[

جاء : حديث[
 ]...حسني يشتد



٨٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ  ,َأسلمبن  ِ عن زيد,َ عن ابن أيب رافع,هاشمبن  , نا عيل− َيعني األشقر −مرزوق, نا حسني بن  ُ
 : قال, عن عمر,َعن أبيه

ُرأيت َ احلسنَ َ ْ واحلسني عىل عاتقي النََّ َ  فقال . حتتكامُ الفرسَ نعم: فقلت, ِّبيُ
 .»ونعم الفارسان مها« : ُّالنَّبي

َأخربنا  َ ْ ِالسمرقنديبن   القاسمَأبوَ ثم أخربين , عيل احلداد يف كتابهَأبوَ ْ َ َاحلسن قاالبن   يوسفَ, أناَّ َ: 
ْعبدعيم, نا ُ نَأبونا َأ َ عن أيب ,َ عن أبيه,ثابتبن  ا عمرو, ن)١( داودَأبوحبيب, نا بن  جعفر, نا يونسبن   اهللاَ

 ]:٢٠[ ٌّ قال عيل: قالة,فاخت
ُ واحلسن, عندناَ فبات, اهللا ُزارنا رسول َ ْ واحلسني نائامنَ َ ُ فاستسقى احلسن,ُ َ َ, 

ٍ إىل قربة اهللا ُ رسولَفقام  فتناول ,سقيهَ ثم جاء ي,ها يف القدحُعرصَ يَ فجعل, لناِ
ُاحلسني ْ َ َ باحلسنَ وبدأ, فمنعه,َ ليرشبُ ُّه أحبـََّ كأن, يا رسول اهللا:ُ فقالت فاطمة,َ هام َ
َّ ولكنه استسقى أو;ال« : فقال?ِإليك ّإين« : اهللا ُ ثم قال رسول»ٍ مرةَلَ َّ وإيِ  ِاكِ

َوأحس −وهذين  ُالراقد  وهذا: قالُهُبَ  .»ٍ واحدٍ القيامة يف مكانَيوم −ا ً يعني علي,َّ
َأخربنا  َ ْ َّ حممد اجلوهريَأبو ناَ, أّالسبطبن   عيلَأبوَ َ ُ. 

َوأخربنا ح  َ ْ َاحلصنيبن   القاسمَأبوَ ِاملذهببن   عيلَأبو َ, أناُ ْ َنا أمحدَ أ: قاال,ُ ْ ْعبدجعفر, نا بن  َ  , اهللاَ
َحدثني أيب َ َّ ِ عن أيب امل,َّالربيعبن  عاذ, نا قيسُمبن  عاذُ, نا عفان, نا م)٢(َ ْعبد عن ,امَدْقَ َ الرمحن األزرقَ َّ, 
 : قال,ٍّعن عيل

ٌ وأنا نائم اهللا ُ رسولَّ عيلَدخل َ فاستسقى احلسن,ِنامةَ عىل املَ ْ أو احلسني,َ َ ُ َ, 
ٍ إىل شاة ُّ النَّبيَفقام :قال  ُّاه النَّبيَّ فنح, فجاءه اآلخر,ْتَّ فدر, فحلبها,)٣(ٍءيِكَ لنا بِ
, ُّه أحبـََّ كأن, اهللاَ يا رسول:فاطمة فقالت  »هَه استسقى قبل ولكنَّ;ال« : قال?ِهام إليكَ

ِّإين« :ثم قال َّ وإيِ ُالراقد  وهذا, وهذينِاكِ  .» القيامةَ يومٍ واحدٍ يف مكان,َّ
 .َ وقال غريه األودي,َكذا قال األزرق

َأخربناه  َ ْ َالسمرقندي, أنا عمربن   القاسمَأبوَ ِ ْ َ  .)٤(َ وابنا أيب عثامن,عمربن  عبيد اهللابن  َّ
                                                 

 ).١٩٠ (٢٦مسند أيب داود الطياليس صفحة  )١(
 .١/١٠١مسند اإلمام أمحد  )٢(
 ).بكأ(النهاية . قليلة اللبن: بكيء )٣(
 = كام يف أسانيد.  أبو حممد أمحد, وأبو الغنائم حممد ابنا عيل بن احلسن بن أيب عثامن:ابنا أيب عثامن مها )٤(

ونعم : حديث[
 ]الفارسان مها

 ]استسقاء احلسن[

]رواية أخرى[



٨٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َوأخربنا ح  َ ْ َ حمَأبوَ ْعبدَ أنا : قالوا,َأيب عثامنبن   الغنائمَأبوَطاوس, أنا بن  َّمدُ بن  بيد اهللاُعبن   اهللاَ
ُ, نا احلسن الزعفراين, نا عفان, نا م)١(حاميلَحييى, نا امل َ ِ عن أيب امل,َّالربيعبن  عاذ, نا قيسُمبن  عاذَّ  ,دامْقَ

ْعبدعن  َ الرمحن األوديَ  : قال, عن عيل,َّ
ُ فاستسقى احلسن,َ وأنا نائم يف املنامة اهللا  رسولَّ عيلَدخل َ ْ أو احلسنيَ َ ُ  : قال,َ

ٍ إىل حلوبة ُّ النَّبيَفقام  َ فجعل,ُ فوثب اآلخر,هاُلبَ فجعل حي,هاَ رضعَ فمسح, لناِ
ُّه أحبـََّ كأن, يا رسول اهللا: فقالت فاطمة,ُهُّكفَ ي ُّالنَّبي ه  ولكنَّ;ال« : قال?ِهام إليكَ

ِّإين« : ثم قال»استسقى قبله َّوإي )٢(ِ ُالراقد  وهذين وهذاِاكِ  ٍ يف مكانِ القيامةَ يومَّ
 .»ٍواحد

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ َّ الفضل حممدَأبو و,َأيب بكر اللفتواينبن  نرصبن  ُ َ ْعبدبن  ُ َّحممدبن   الواحدَ َ بن  ُ
ْعبدبن   صالحَأبو و,َاملغازيل بأصبهان ْعبدبن  )٣(ّ الصمدَ َ أنا رزق : قالوا,وي ببغدادََند احلَْمحَأبن  محنَّ الرَ

ْعبدبن  اهللا ْعبدبن   الوهابَ َ العزيز, أنا أمحدَ ْ َ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  اد الواعظ, نا عيلّمحبن  َ َ بيد ُعبن  ُ
َّاحلافظ, نا حممد َ ُاحلسني احلبن  ُ ْ َ َّحممدبن  ِني, نا إبراهيمَْينُ َ َ عن أيب اجل,عابسبن  ميمون, نا عيلبن  ُ  ,افَّحَ

ْعبدعن  ْعبد عن ,زيادبن  َّ الرمحنَ ُأو ع − اهللا َ  :بيدُقال ابن ع −يشك  نيَْيُناحلارث احلبن  −بيد اهللا َ
ْعبد :ُوابَّوالص ُعن أيب سعيد اخل −احلارث بن   اهللاَ  : قال,دريَ

ِ واحلسنَ وفاطمةٍّ عىل عيل اهللا ُ رسولَدخل َ ِ واحلسنيَ ْ َ  ,معهم فاضطجع ,ُ
ُفاستسقى احلسن َ ٍ فقام إىل لقوح,َ ُ فاستسقى احلسني,هاَ فحلب,ِ ْ َ  استسقى ,نيُيا ب« : فقال,ُ

َأخوك ُّه أحبـََّ كأن:ُ قالت فاطمة»سقيكَ نسقيه ثم ن, قبلكَ  : قال?ِهام إليك يا رسول اهللاَ
ِّما هو بأحب« ّهام إيلَ ُ إين وأنت ومها وهذا امل;ِ َ  .»لقيامة يوم اٍ واحدٍ يف مكانُضطجعِ

َأخربنا  َ ْ ْعبدبن   القاسم هبة اهللاَأبوَ َأمحد, أنا بن  ]ب٢٠[ اهللا َ ََ  طاهر َأبوَ بكر اخلطيب, أنا َأبوْ
َّحممدبن  ِإبراهيم َ َّ حممد)٤(لَّفضُ املَأبوَحييى العلوي, أنا بن  عمربن  ُ َ ْعبدبن  ُ ّحممد الشيباين, نا بن   اهللاَ َّ َ  َأبوُ

                                                 
 .مماثلة يف الكتاب =
 ).١٨٨ (٢٠٥أمايل املحاميل  )١(
 .واملثبت من أمايل املحاميل. أنا وإياك): د(و) س(يف  )٢(
ْوأبو صالح عبد الصمد, انظر األنساب ): د(يف  )٣( َ٤/٢٥٦. 
, ٢/٦٠٢, املغني يف الضعفاء ٥/٤٦٦أبو الفضل, واملثبت من تاريخ بغداد ): س(و) د(يف  )٤(

 .٧/١٠٩, ولسان امليزان ٦٧وسؤاالت السلفي 

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٨٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّزيد حممد َ َأمحدبن  ُ ْ َسالمة األسدي باملن ب َ ْعبدهشام البن  , نا يزيدِّيَّيمة بالرَزُخبن  ُّيَّاغة, نا الرسَرَ ي, نا َ
ْعبدبن  )١(سمعُم َعن ميمونة وأم سلمة , )٢(نجيد ِّمُته أَّ عن جد,َ عن أبيه,ليقَطبن   عن خالد, امللكَ َ َ
ِّ النبيِيَجْوَز َّ قالتا : 

ُاستسقى احلسن َ  ,َ ثم أتاه به, كان هلم)٣(ٍرَمُ فخرج له يف غ, اهللا ُ رسولَ فقام,َ
ْفقام احلسني َ َ فأعطاه احلسن.َ اسقنيه يا أبه: فقال,ُ َ َ  فقالت ,سني فسقاهُ للحَ ثم خرج,َ

َّ كأن:ُفاطمة َ احلسنَ َ ُّ أحبَ ّ وإين,ه استسقى قبلهـَِّإن« : قال?ِهام إليكَ َّ وإيِ   ومها وهذاِاكِ
ُالراقد  .»ِنَّة يف اجلٍ واحدٍ يف مكانَّ

َأخربنا  َ ْ ِ قرأت عىل والدي أيب احلسني إبراهيم: قال,ِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ ْ َ ُ العباس بن  َ
ْاحلسيني َ ْعبد َأبوَ أخربكم : قلت له,ُ ْ اهللا احلسنيَ َ ْعبدبن  ُ ْحممد األطبن   اهللاَ َ َّ َ َيس إجازة, أنا خيثمةُلُابَرُ ْ َ َ بن  ِ

َريش, نا أمحدُسليامن الق ْ َحمبن  َ ْعبدبن  َّمدُ َّالعباس الشافعي بمكبن  )٤( اهللاَ َّحممد الشبن  ِ, نا إبراهيمَةّ َّ َ افعي, ُ
َّأيب عيل اللبن  ُّنا عيل َّحممدبن   عن جعفر,بيَهَ َ  : قال,ٍّ عن عيل,َ عن أبيه,ُ

ُ احلسنَ فطلع,َ اجلنائز وأنا معهَ موضع اهللا ُ رسولَقعد َ ْ واحلسني فاعرتكاَ َ ُ, 
ًإهي« : ُّفقال النَّبي ُ أعىل حسني ت, يا رسول اهللا:ٌّ فقال عيل»ا خذ حسينً,ا حسنِ واليه َ
ُوهو أكرب ً إهي:هذا جربيل يقول« : فقال?مهاَ  .)٥(»سنيُا حِ

َوأخربنا  َ ْ ً القاسم أيضَأبوَ َّ احلسني حممدَأبوَا, أنا َ ْ َ َُ ْعبدبن  ُ َأيب نرص, أنا القايض بن  عثامنبن  َّ الرمحنَ َ
َعىل أمحدَ يَأبوَجي, أنا َانََيسم املالقابن  يوسف ْ َ, نا سلمة)٦(صيلْوَاملثنى املبن  عيلبن  َ بن  حيان, نا عمربن  َ

ْعبدَأيب خليفة ال َّ عن حممد,يَ َ  : قال,َ عن أيب هريرة,زيادبن  ُ
ُكان احلسن َ َ واحلسني يَ ْ َ   اهللا ُ رسولَ فكان, بني يدي رسول اهللا ِصطرعانُ

َ مل, يا رسول اهللا:ُفقالت فاطمة٧( »ُ حسنَّهي« :يقول َّإن« : فقال)٧?ُي حسنِ هُ تقولِ ِ 
                                                 

 .عن مسمع): د(يف  )١(
 .أم اجلعد): س(يف  )٢(
َغمر )٣(  ).غمر(النهاية . القدح الصغري: ُ
ْبن عبد اهللا أمحد): د(يف  )٤( َ. 
 .ًوهو عىل انقطاعه ضعيف جدا لضعف عيل اللهبي: وجاء يف حاشيته. ٣/٢٨٤ذكره الذهبي يف السري  )٥(
 ).١٩٦ (٢٣٨معجم شيوخه  )٦(
 ).هيا(اللسان .  تقال عىل اإلغراء»ِهي« وكلمة ).د(ما بينهام ليس يف  )٧−٧(

]رواية أخرى[

ًإهيا : حديث[
 ]...حسن

]رواية أخرى[



٨٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .»ُسنيُي حِ ه: يقولَجربيل
َأخربنا َ ْ َّأيوب, نا حممدبن   يعقوب يوسفَأبو ]ملحق[َ َ ُ َّحممد اهلاشمي اخلطيببن  عيلبن  َ َ ُ. 

َوأخربنا ح  َ ْ َ غالب أمحدَأبوَ ْ َاحلسن, أنا بن  َ َ ْعبد الغنائم َأبوَ َّحممدبن  َعيل, أنا عبيد اهللابن  ّ الصمدَ َ بن  ُ
َإسحاق, أنا  ْعبدِ َحممد, أنا بن   اهللاَ َّ َ ْعبد, نا )١(َأيب عونبن  عونبن   الفضل حمرزَأبوُ َّحممد بن   العزيزَ َ ُ
َّحممدبن   عن جعفر,بيَهَّعيل اللأيب بن  ِّ عن عيل,ّالدراوردي َ  :َ عن أبيه,ُ
َّأن َ احلسنَ َ َ واحلسني كانا يَ ْ َ ًوهيا « : وهو يقول ِّ عىل النَّبيٌّ عيلَلعَّ فاط,رعانصطُ
َاحلسن ْ عىل احلسني, يا رسول اهللا:فقال عيل )٢(»َ َ َّإن« : فقال?ُ ا ً وهي: جربيل يقولِ
ْاحلسني َ ُ«. 

َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  ِ القاسم إسامعيلَأبو و,عيسىبن  زيدبن   الفرج قوامَأبوَ ْ ْ احلسنيَأبوَ أنا : قاال,َ َ بن  ُ
ُّنقور, أنا عيلال َ ُّ َّحممد احلريب, نا بن  عمربن  َّ َ َّ بكر حممدَأبوُ َ َّر, نا حممدّاملجدبن  يدَُمحبن  هارونبن  ُ َ بن  ُ
ْعبد عن ,يِدَعبن  ّ عن الزبري,عن عنبسة −يعني ابن املغرية  −يد, نا هارون َُمح  عن ,َأيب لبيدبن   اهللاَ

 : قال,عازببن  الرباء
ْ للحسن أو احلسني ]٢١[ ُّقال النَّبي َ ُ  عليه ما ٌمَّرُ وهو حم,َهذا مني وأنا منه« :َ

 .»َّ عيلُمَّرُحي
َأخربنا  َ ْ َثم حدثني  −اد يف كتابه َّ عيل احلدَأبوَ َّ  َأبو, نا )٣(عيمُ نَأبوَأنا  − َسعود األصبهاين عنهَ مَأبوَ

َّد, نا حممدّالَخبن  بكر َ ْعبدموسى, نا بن  يونسبن  ُ َني, نا ابن أيب غَكُدبن  , نا الفضلداودبن   اهللاَ  عن ,ةّنيَ
َأيب اخلطاب اهل ْ عن حم,ريَجَ َ عن أم سلمة قالت,)٤(ةْرسَ عن ج,هيلُّوج الذُدَ َ ّ: 
ْ إىل رص اهللا ُ رسولَخرج َ َأال ال حي« : هذا املسجد فقالِةَحِ  ُ هذا املسجدُّلَ

َّ إالٍ وال حائضٍبنُُجل ْواحلسن واحلسني ,َ وفاطمة,ٍّ وعيل, اهللاِ لرسولِ َ ُ َ َ أال,َ  ُتنَّْ قد بيَ
َلكم األسامء أن ت َ  .»واُّضلَ

                                                 
 ).د(بن أيب عون ليس يف  )١(
 .ًاحلسن, وهيا: يقول): س(يف  )٢(
وأخرجه الطرباين يف املعجم . َبن أيب غنية األصبهاين د, يف ترمجة محي١/٢٩١ذكر أخبار أصبهان  )٣(

 ).٨٨٣ (٢٣/٣٧٣الكبري 
 .٣٥/١٤٣خرية, وانظر ترمجتها يف هتذيب الكامل : يف املطبوع من أخبار أصبهان )٤(

 ]رواية أخرى[

 ]..يهذا من: حديث[

أال ال حيل : حديث[
 ]...هذا املسجد



٨٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْهو عبد امللك١(َابن أيب غنية   .كويف )١ّأيب غنيةبن  َُمحيدبن  َ
َأخربنا  َ ْ ْعبدبن   طالب عيلَأبوَ َ الرمحن, أنا َ َ احلسن عيلَأبوَّ َاحلسنبن  َ َّ حممدَأبوَ, أنا )٢(َ َ اس, َّحَّالنبن  ُ

َّاألعرايب, نا حممدبن  يد سعَأبوَأنا  َ ُ فة, نا ْحُني باجلَهُعيسى اجلبن  ادّ العباس احلارثي, نا محَأبو يونسبن  َ
َّحممدبن  جعفر َ ْعبدبن  ِ عن جابر,َ عن أبيه,ُ  : قال, اهللاَ

َالرحيانت َ عليك أباٌسالم« :ٍّ لعيل  اهللاُ رسولَقال  من َّ برحيانتيَوصيكُ أ,ِْنيَّ
َّ عز وجل واهللاُ,)٣(َّكنيُ رَّن ينهدَنيا من قبل أُّالد  ُّ النَّبيَ ماتَّ فلام: قال» خليفتي عليكَّ
 هذا أحد:قال ُ َ الذي قالِْنينَْكُّالر َ   هذا: قال, ماتت فاطمةَّ فلام, اهللا ُ رسولَّ
َاين الذي قالَّ الثُكنُّالر  . اهللا ُ رسولَّ

َأخربنا  َ ْ َّ ابنا حممد الوفاء عتيقَأبوس وْيَبُ العالء عَأبوَ َ َّحممد بن  منصوربن   بكر نارصَأبو و,سْيَبُعبن  ُ َ ُ
َّ طاهر حممدَأبوَ أنا : قالوا,كانيونْوَّالش َ َّحممدبن  سْيَبُعبن  ُ َ َ احلسن أمحدَأبوَس الفقيه, أنا ْيَبُعبن  ُ ْ َ َ بن  َ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ ْعبدبن  َ َّكامل الرسبن  وسَ َ بكر أمحدَأبو, نا عفراينَّاج الفقيه املعروف بالزَّ ْ بن  جعفربن  َ
َّطيعي, نا حممدَمالك القبن  دانَمح َ َّموسى القريش سنة أربع وثامنني ومئتني, نا محبن  يونسبن  ُ بن  ادَ

َّحممدبن  ني, نا جعفرَهُعيسى اجل َ ْعبدبن  ِ عن جابر,َ عن أبيه,ُ  : قال,َ اهللا األنصاريَ
ُّالرحيانتني من الد َ أباَ عليكٌسالم« :َأيب طالببن  ِّ لعيل اهللا ُقال رسول  ,)٤(نياَّ

ُ هذا أحد:ٌّ قال عيل ُّبض النَّبيُ قَّ فلام» واهللا خليفتي عليك,كناكُ رُّنهدَفعن قليل ي َ 
َّكن اآلخر الذي ُّالر  هذا: قال, فاطمة)٥( ماتتَّ فلام,َّكنني الذي قال رسول اهللا ُّالر
 . اهللا ُ رسولَقال

                                                 
 ).س(ما بينهام ليس يف  )١−١(
َ اخللعي وهو أبو احلسن عيل بن احلسن بن احلسني املرصي املعروف بابن.بن احلسني ):د(يف  )٢( ِ .

, وجذوة املقتبس ١٠/٧٢٢, وتاريخ اإلسالم ٣١٨, ٣/٣١٧انظر ترمجته يف وفيات األعيان 
 .٤/٢٧٣, واألعالم للزركيل )١٨٤( رقم ١٠٠ص

ُّينهد «: ٣/٢٠١ويف حلية األولياء » يذهب ركناك«: ٢/٦٢٤بن حنبل  فضائل الصحابة ألمحديف  )٣(
 .»ركناك

 .»...أبا الرحيانتني, أوصيك برحيانتي من الدنيا«: كذا يف األصلني, ولعل الصواب )٤(
 .قلنا ماتت): س(يف  )٥(

 سالم عليك: حديث[
 ]...أبا الرحيانتني

]رواية أخرى[



٨٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ َ احلسنوَأبَ َأيب بن  َ, أنا عيل)٢( بكر اخلطيبَأبوَ, أنا )١(ريقُزبن   منصورَأبوقبيس, نا وبن  َ
َّعيل, نا حممد َ ّاملظفر احلافظ, نا بن  ُ َ َ بكر أمحدَأبوُ ْ َّحممدبن  َ َ َّإبراهيم النبن  ِإسحاقبن  ُ ابوري املقرئ, نا َسْيِ

َّحممد َ  عن ,عمروبن   نا نعيم−  معناُتلفَ وهو خي−ه نجويَزبن  )٣(نامْشُابوري, نا خَسْيَّ النهمحدويبن  ُ
ْعبد عن , عن علقمة,ِ عن إبراهيم,َأيب سليامنبن  ادّ عن مح,طهامنبن  ِإبراهيم  :قال اهللا َ

ُ شبابكم احلسنُ وخري,َأيب طالببن  ُّم عيلُِك رجالُخري« : ُّ النَّبيَقال َ َ 
ْواحلسني َ َ حمُ بنتُسائكم فاطمةِ نُ وخري,ُ  .»َّمدُ

َأخربنا  َ ْ َالسمرقندي, أنا عاصمبن   القاسمَأبوَ ِ ْ َ َاحلسنبن  َّ َحممد, أنا بن  َ َّ َ  َأبوَمهدي, أنا بن   عمرَأبوُ
َّدة, نا حممدْقُعبن  العباس َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسن, بن  َ بن   عن احلارث,نذرُاملبن  َنا أيب, نا هاشم] ب٢١[َ
 : قال,ٍّ عن عيل,ناجدبن   عن ربيعة,َ عن أيب صادق,حصرية

ِ واحلسنَصارى يب وبفاطمة النَِّاهلةَُب ملَ حني خرج اهللا ُ رسولَخرج َ ْ واحلسنيَ َ ُ. 
َأخربنا  َ ْ ْعبد الفرج َأبوَ َأمحدبن   اخلالقَ ْ ْعبدبن  َ َّ نرص حممدَأبوَيوسف, أنا بن  حممدبن   القادرَ َ بن  ُ

َّحممد َ َعيل الزينبي, أنا بن  ُ َّ بكر حممدَأبوّ َ َّ بكر حممدَأبوور, نا ُبْنُزبن  خلفبن  مرعبن  ُ َ بن  الرسيبن  ُ
 عن ,اهدُ عن جم,ريجُ عن ابن ج,سعدبن  عامن, نا ليثُنبن  شعيب, نا موسىبن  ر, نا نرصَّامـَّعثامن الت
 : قال,اسَّابن عب

َّ وإالَّذينُ بأ اهللا َ رسولُسمعت ٌأنا شجرة« :تا وهو يقولَّ فصمِ  ُ وفاطمة,َ
ُ واحلسن,هاُ لقاحٌّيل وع,هاُمحل َ ُ واحلسني ثمرهتَ ْ َ ُون أهلُّ واملحب,اُ ها من ُ ورق,ِ البيتَ

 .)٤(»اا حقاجلنَّة حق
َأخربنا  َ ْ ِالسمرقندي, أنا إسامعيلبن   القاسمَأبوَ َ ِ ْ َ َمسعدة, أنا محزةبن  َّ َ ْ َ أمحدَأبوَيوسف, أنا بن  َ ْ بن  َ

َسنان, نا احلسنبن  , نا عمر)٥(عدي ْعبد َأبوعيل بن  َ ْعبدَ الغني األزدي, نا َ بن   عن مينا,َ عن أبيه,َّالرزاقَ
ْعبدَأيب مينا موىل  ْعبد عن ,عوفبن  َّ الرمحنَ  :َ أنه قال,عوفبن  َّ الرمحنَ

َأال تسألوين قبل أن تشوب َ األحاديث)٦(ََ َأنا « : اهللا ُ قال رسول?َ األباطيلَ
                                                 

 ., وهو تصحيفيقزأبو منصور ر): , داس(يف  )١(
 .٤/٣٩١تاريخ بغداد  )٢(
 .واملثبت من التاريخ. خنشام: يف األصلني )٣(
 .»يف اجلنة«: وفيه) ١٣٥ (١/٥٢ذكره الديلمي يف الفردوس  )٤(
 .٢/٧٤٨فاء الكامل يف الضع )٥(
 .أن تشيب: يف الكامل )٦(

خري : حديث[
 ]...رجالكم

 ]املباهلة[

أنا شجرة : حديث[
 ]....وفاطمة

 ]رواية أخرى[



٩٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ أصلُ وفاطمة,ُجرةَّالش ُأو فرع −ها َ ُ واحلسن, لقاحهاٌّوعيل −ها َ َ ُ واحلسني ثمرهتَ ْ َ  ,اُ
ُ أصلُجرةَّ فالش,هاُنا ورقُوشيعت ُ واألصل, عدنِةها يف جنََّ  ُقاح والورقّ واللُ والفرعَ
 .)١(» يف اجلنَّةُمرَّوالث

َأخربنا  َ ْ َاحلسن بن  القاسمبن   الفتح نرصَأبوَ َأنا احلسن ,)٣(املقديس٢(َ َ ْعبد الواحدبن  عيلبن  َ  .يالرب بن َ
َوأخربنا ح  َ ْ َأمحدبن   القاسم نرصَأبوَ ْ َّ حممدَأبوَ, أنا )٢مقاتلبن  َ َ َ الفضل أمحدَأبو و,الربيبن  ُ ْ بن  َ

 .الفراتبن  الفضلبن  عيل
َوأخربنا ح  َ ْ ْ احلسنيَأبوَ َ َ أمحد)٤(ُ ْ َبن أمحد٥( نرص غالب َأبو و,ارـََّحييى األببن  سالمةبن  َ ْ املسلم بن  َ

َّ حممدَأبوَ أنا : قاال,الفراتبن   الفضلَأبوَ أنا :ال قا,ميَداأل َ َ احلسن عيلَأبوَ أنا ,َأيب نرصبن  ُ َأمحدبن  )٥َ ْ بن  َ
َّحممد َ َّابري, نا حممدََقاملبن  ُ َ َّحممد التبن  بيد اهللاُموسى, نا عبن  يونسبن  ُ َّ َ عمرو بن  ِ, نا إسامعيلُّمييُ
َّ حدثني حممد,يلَجَالب َ ُ َ َّ  عن جده ,َ عن أبيه,َأيب طالببن  عيلبن  حسنيبن  عيلبن  عن زيد ,حييىبن  َ

ْاحلسني َ  : قال, عن عيل,ُ
ِشكوت إىل رسول َّاس إي النََّ حسد اهللا ِ َّ إن أو,ُّيا عيل« : فقال,ايِ َ ٍ أربعةَلِ َ 

ْ أنا وأنت واحلسن واحلسني وذرارينا خلف ظهورناَيدخلون اجلنَّة َ ُ َ َ َ ُ وأزواج,َ  َنا خلفَ
 .)٦(»م من ورائكمُكُشيعت« : قال?َ فأين شيعتنا, اهللاَ يا رسول:ُ قلت: قال»اذرارين

ِ عن أجلح الك,)٧(عمربن  ِ ونا إسامعيل:قال  : قال,ٍّ عن عيل, عن عاصم,َأيب ثابتبن  بيبَ عن ح,ديْنَ
َّإن ٌينا ألقوامِّبُ حمِ َالرهبانية  تعرف,مُ بطوهنٌصُ مخ,مُهُ شفاهٌ ذبلَ  , يف وجوههمَّ

                                                 
وهذا احلديث يف فضيلة عيل ال يعرف إال : قال ابن عدي بعد روايته للحديث. ٢/٧٤٨الكامل  )١(

ْولعل البالء فيه من مينا أو عبد الرزاق; فإهنام من مجلة من يرويان الفضائل, ال من  هبذا اإلسناد, َ
ْأيب عبد الغني َ. 

 ).س(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
, والتحبري يف املعجم )١٥٥٩ (٢/١١٩٤املقدمي, واملثبت من معجم شيوخ ابن عساكر : )د(يف  )٣(

 .٢/١٨, وتكملة اإلكامل ٢/٣٤٥الكبري 
 .أبو احلسن): س(يف  )٤(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٥−٥(
 ).٢٦٢٤ (٣/٤١انظر الطرباين يف الكبري  )٦(
 .بن عمرو إسامعيل): س(يف  )٧(

يا عيل, إن : حديث[
 ]...أول أربعة

صفة حمبي اآلل [
 ]وذرارينا



٩١ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُه أولـََّ أن اهللا ُربين رسولَأخ ْ أنا وفاطمة واحلسن واحلسنيَ اجلنَّةُدخلَ من يَ َ ُ َ َ  : قال,َ
 .»رارينا من ورائناَذ« : قال? فذرارينا, اهللاَ يا رسول:قلت

َأخربنا  َ ْ ِّ األعزَأبوَ َاألسعد, أنا بن  نيِكَراتَ قَ َ حممد اجلوهري, أنا َأبوَ َّ َ بن شاهني, نا ا حفص َأبوُ
َأمح ْ َّحممدبن  دَ َ َسعيد, نا أمحدبن  ُ ْ  ,َ عن أيب موسى,ىلْعَيبن  يىَليامن, نا حيُسبن  ويف, نا احلكمُّحييى الصبن  َ

َعن أيب ح  : قال,َ عن أيب هريرة,ازمَ
ُرأيت ْ احلسنيَ لسانُّمصَ ي اهللا َ رسولَ َ ُّ الصبيُّ كام يمصٍّعيلبن  ُ  .)١(ّ التمرةّ

َ أمحُسمعت ]٢٢[ :قال ابن شاهني ْ سليامن بن   احلكمُ حديث:سعيد يقولبن  دَ
ُّأصح َّىل إذا حدْعَيبن   وكان حييى,موسى الوجيهيبن   موسى هذا هو عمرَأبو و,َ  َثِ

ْ عبد اهللا:عنه قال  .موسىبن  َ
ُأشار ابن ع َقدة إىل أن حديثَ َ ُّ أصحِمَكَ احلِ ِ من حديث احلسنَ َ  ,ادةَّ سجِادَّمحبن  َ

َّ وأن,َ عن أيب موسى,يينةُعبن  فيانُ عن س,َىلْعَيبن  عن حييى  ,ٌ سفيان فيه وهمَرْكِ ذَ
َ يف ترمجة احلسنَمَّكام تقد − شاهني ُوقد قال ابن َ أن يكونُتملُه حيـَِّإن: −عيل بن  َ َ 
 .َ وسمعه من أيب موسى,َ عن أيب موسى, من سفيانُهَحييى سمع

َحدثني  َّ ْعبدبن   القاسم حممودَأبوَ ْعببن  َّ الرمحنَ  َأبوَخلف, أنا احلاكم بن   بكرَأبوَتي, أنا ْسُ اهللا البدَ
ْعبد ْ أخربين احلسني. اهللاَ َ ُ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسن احلافظ, أنا بن  َ َ ِإبراهيم الكبن   حفص عمرَأبوَ يب َالِ
ْعبدبن  ادّفي, نا عبْعُسليامن اجلبن  عيسى, نا حييىبن  يس, نا محدونِِّنبت  عن ,َسنَ عن احل,ّ الصمدَ

ِأنس  : قال,مالكبن  َ
ُ ومعها احلسن,ُ فاطمةْجاءت َ ِّ واحلسني إىل النَّبيَ ْ َ ُِ الذي قِ يف املرض ُ  ,بض فيهَّ

ْ وألصقت,ُ عليه فاطمةْتَّفانكب  : ُّ فقال النَّبي, تبكيْ وجعلت,ِهِها بصدرَ صدرَ
ِ إىل البيتْ فانطلقت, وهناها عن البكاء»مه يا فاطمة«  ُستعربَ وهو ي, ُّبي فقال النَّ,ِ

َ أهل,همَّالل« :َموعُّالد ُ وأنا م, بيتيَ  . ثالث مرات,»ٍ مؤمنَّهم كلُعِودَتْسَ
َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبو و,ِإبراهيمبن   القاسم عيلَأبوَ َأمحدبن  َ ْ َون, أنا ُْريَخبن   منصورَأبو نا و: قاال,َ

َ بكر أمحدَأبو ْ َّحممدبن   الفتح هاللَأبوَ, أنا )٢(عيلبن  َ َ َ حدثني ,ارّجعفر احلفبن  ُ َّ َ احلسن عيلَأبوَ بن  َ
                                                 

 .ًهذا حديث غريب جدا: بن موسى, وقال  يف ترمجة إرسائيل١/٢٠٨الذهبي يف ميزان االعتدال رواه  )١(
 .وما بني معقوفني مستدرك منه. ١/٢٥٩تاريخ بغداد  )٢(

مص لسان : حديث[
 ]...احلسني

اللهم, : حديث[
أهل بيتي, وأنا 

 ..]مستودعهم



٩٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد ْ َّ حدثني حممد,واين املؤدبْلُ احل)١(هويَممبن  َ َ ُ َ َّ  نا − َيعني أبا بكر املعروف بشاموخ −ِإسحاق املقرئ بن  َ
 ,اهدُ عن جم,ا جابرمهران, نبن  اجلراح, نا سليامنبن  املديني, نا وكيعبن  اب, نا عيلَّاد اخلشّمحبن  ُّعيل

 : قال,اسَّعن ابن عب
ّ يب إىل السامءَرجُ ع]َليلة[« قال رسول اهللا  ُ رأيت,ِ  ال :اً مكتوبِ اجلنَّةِ عىل بابَ

َّإله إال ِ َّ اهللا حممد رسول اهللاِ َ ُ احلسن واحلسني صفوة, اهللاُّبِ حٌّ عيل,ُ ْ َ ُ َ َ فاطمة أم, اهللاَ  )٢(ةَ
 .» اهللاُم لعنةِهِ عىل باغض,اهللا

وايات ِّالر ُستقيمُاد مَّمحبن   وعيل,ِ هذا حديث منكر هبذا اإلسناد:قال اخلطيب
 .)٣( املناكريُكثري −ا ًيعني شاموخ −ه ُوحديث . مثل هذاُال حيتمل

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َ حممد اجلوهري, أنا َأبوَ الباقي, أنا َ َّ َ َ, أنا أمحدهويَّيَحبن   عمرَأبوُ ْ َ بن  َ
ْمعروف, نا احلسني َ َّالفهم, نا حممدبن  ُ َ َّ, أنا حممد)٤(سعدبن  ُ َ ُ ُأيب فبن  ِإسامعيلبن  َ َّ عن حممد,ديكَ َ بن  ُ

َّحممدبن   عن عون,موسى َ  : عن فاطمة,هتاَّ عن جد,هِّ عن أم,ُ
َّأن ً أتاها يوم اهللا َ رسولَ  − اا وحسينًيعني حسنً − »?َأين ابناي« :ا فقالَ
ُ أذهب:ٌّ فقال عيل.ٌ ذائقُهُذوقَ يٌ يف بيتنا يشءَحنا وليسَ أصب:فقالت ُ فإين أخاف; هبامَ َ ِ 
َأن ي ٍ إىل فالنَ فذهب.ٌ وليس عندك يشء,بكيا عليكَ ُّه إليه النَّبيَّ فتوج, اليهوديِ ِ  

َ يف رشِفوجدمها يلعبان ٌ بني أيدهيام فضل,)٥(ةَبَ َ أال,ُّيا عيل« : فقال, من مترَ  َّ ابنيَ قلبتَ
َّقبل أن يشتد ٌ أصبحنا وليس يف بيتنا يشء:ٌّ فقال عيل»?ُّيهام احلرل عَ  َ فلو جلست,َ

َى أمجعَّحت ]ب٢٢[ ا ً لليهودي دلوُ ينزعٌّ وعيل, اهللا ُ فجلس رسول?ٍ متراتَ لفاطمةَ
َ ثم أقبل,)٦(زتهْجُ فجعله يف ح,ٍ من مترٌ له يشءَبتمرة حتى اجتمع  اهللا ُ رسولَ فحمل,َ

أحد َ  .ى قلبهامَّ حتَ اآلخرٌّ وعيل,مهاَ
                                                 

 .محويه: ٤/١٩٤يف تاريخ بغداد, ولسان امليزان  )١(
 .َفاطمة خرية اهللا: يف تاريخ بغداد )٢(
 .١/٢٥٨تاريخ بغداد  )٣(
 .٦/٤٠٣ سعد طبقات ابن )٤(
َالرشبة )٥( ًحوض يكون يف أصل النخلة وحوهلا يمأل ماء لترشبه: َّ ُ  ).رشب(النهاية . ُ
َاحلجزة )٦( ْ  ).حجز(النهاية . ِّمعقد شد اإلزار: ُ

ليلة عرج : حديث[
 ]...يب إىل السامء

أال قلبت : حديث[
 ]....ابني



٩٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا  َ ْ َاملأمون, أنا بن   الغنائمَأبوَا, أنا ّالبنبن   غالبَأبوَ  القاسم َأبوَحبابة, أنا بن   القاسمَأبوَ
ّ حدثني عم,البغوي َ َّ ْعبدعيم, نا ُ نَأبوي, نا َ  : قال,َأيب زيادبن   عن يزيد,ّ السالمَ

 ,ا يبكيسينًُ حَ فسمع, فاطمةِ عىل بيتَّ فمر, من بيت عائشة ُّ النَّبيَخرج
َأمل ت« :فقال َّعلمي أنَ  .)١(»ؤذينيُ بكاءه يَ

َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبوَ ْ اهللا احلسنيَ َ ْعبدبن  ُ َأمحدبن   عثامن سعيدَأبو اهللا, نا َ ْ َحممد, أنا بن  َ َّ َ َّ بكر حممدَأبوُ َ بن  ُ
ْعبد َّحممدبن   اهللاَ َ َاحلسن القايض, أنا أمحدبن  َقي, أنا عمرَزْوَزكريا اجلبن  ُ ْ َ َ َ َاحلسن اخلراز, نا أيب, نا بن  َ َ َ
ُ عن أبيه خم,ارقُخمبن  صنيُح ْعبدبن  ارقَ  :َ قال,ادةَنُجبن  ّيشْبُ عن ح,هِّ عن جد,َ عن أبيه,َّ الرمحنَ

َّإن« : اهللا ُقال رسول  واصطفى ,اس النَِّ من مجيعَ تعاىل اصطفى العرب اهللاَِ
 واختارين ,ٍ واصطفاين من قريش,ريشُ من قٍ واصطفى بني هاشم,ا من العربًريشُق

َ واحلسن, وجعفر, ومحزة,ٍّ عيل:َ من أهل بيتيٍيف نفر ْ واحلسني,َ َ ُ«. 
َأخربنا  َ ْ َ احلسن عيلَأبوَ َاحلسني املوازيني, أنا بن  َ ْ َ ْ احلسنيَأبوُ َ َّأيب نرص, أنا حممدبن  ُ َ ُ َ ِّالرقي يوسفبن  َ َّ. 

َوأخربنا ح  َ ْ ْعبدبن  ُّ طالب عيلَأبوَ َ احلسنَأبو اَ أن,َّ الرمحنَ ْعبدَعي, أنا َلِ اخل)٢(َ  ,اسَّحَّالنبن  َّ الرمحنَ
َاألعرايب أمحدبن   سعيدَأبوَ أنا :قاال ْ َ َّحممدبن  َ َ  عن ,حييىبن  دّالَسليامن, نا خبن  ِ, نا إبراهيمَةَّزياد بمكبن  ُ
ُ عن أيب ح,َّالربيعبن  قيس ْعبد عن ,ابَّوثبن  ى عن حيي,نيَصَ  : قال,عمربن   اهللاَ

ّكان عىل احلسن واحلسني تعويذان فيهام من زغب جناح جربيل عليه السالم ْ َ ُ َ َ)٣(. 
َّقرأت عىل أيب حممد  َ ُ ْعبدَ َ عن أيب بكر اخلطيب, أنا ,محزةبن   الكريمَ ْ القاسم احلسنيَأبوَ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ

َّحممدبن  َسن عيلَ احلَأبوشيطا البزاز, نا بن  عثامن َ ُّاحلسن الشبن  ّعىلُاملبن  ُ َ َّ, نا حممد)٤(ونيزيَ َ جرير بن  ُ
َّ حدثني حممد,ّالطربي الفقيه َ ُ َ َّ ِّإسامعيل الرضبن  َ ْ العبدي)٥(يعَُمجبن   عن عمرو,ماهانبن  ي, نا شعيبِارِ َ, 

                                                 
 ).٢٨٤٧ (١/١١٦رواه الطرباين يف الكبري  )١(
ًسندا مماثال صوانظر . نياحلس): س(يف  )٢(  . من هذا اجلزء٨٨ً
أراه وضع هذا : بن سليامن وقال  يف ترمجة إبراهيم١/١٥٦يف ميزان االعتدال ذكره الذهبي  )٣(

ابن حجر ًذكره أيضا و. ًهذا منكر جدا:  وقال,بن الربيع  يف ترمجة قيس٥/٤٦٩  فيهًوأيضا. القول
رواه ابن األعرايب يف معجمه, ورواه صاحب :  وقال, وحكم عليه بالوضع١/٦٦يف لسان امليزان 
 .ه ابن حبان يف الثقاتاألغاين, وذكر

 .الشويعري): س(يف  )٤(
 .٥/٣٠٤, وميزان االعتدال ٦/٢٢٤بن مجيع, وانظر اجلرح والتعديل  عمر): د(يف  )٥(

أمل تعلمي : حديث[
 ]....أن بكاءه

إن اهللا : حديث[
 ]...اصطفى العرب

 ]لتعويذتانحديث ا[



٩٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبدعن  َاحلسنبن   اهللاَ َاحلسنبن  َ  :ل قا,ّ السعدي)٢( عن ربيعة,)١(عيلبن  َ
ُ وأخذت, راحلتيُلتّ رح,ّ يف التفضيلُاس النََّا اختلفّمل  وخرجت , زاديَ

 من : قلت?َّالرجل ِنَ م: فقال يل,اليامنبن  َيفةَذُ عىل حُ فدخلت,َ املدينةُى دخلتَّحت
ِأهل ِّ من أي: فقال يل. العراقَ  : قال.َ من أهل الكوفةٌ رجل:ُ قلت: قال? العراقَ
َا بكم يا أهلًمرحب  ُ فجئت,ّ علينا يف التفضيلُاس النََّ اختلف:ُ قلت: قال.كوفة الَ
َألسأل ِّ أما إين,َ سقطتِ عىل اخلبري: فقال يل. عن ذلكَكَ ِ َّ إالَكُثِّ ال أحدَ  ما سمعته ِ

ّ كأين, اهللا ُ علينا رسولَ خرج:َ وأبرصته عيناي,عاه قلبيو و,ذنايُأ ُ أنظرَ ِ إليه كام َ
ُأنظر ٌ إليك الساعة حاملَ ّ ْ احلسنيِ َ ِّ كأين أنظر إىل كف,عيل عىل عاتقهبن  ُ ِ َ ِه الطيبةَ ّ 
ُّيا أهي« : فقال,ضعها عىل قدمه يلصقها بصدرهاو َّ ألعرفن,اسا النََّ  ما اختلفتم فيه )٣(َ
ُهذا احلسني −يعني يف اخليار بعدي  − ْ َ ً, وخري النَّاس جدة,ادَاس ج النَُّ خريّعيلبن  ُ َّ ِ ُ 

ٌ حممدُهُّجد َّ َ  ِ نساءُويلد سابقةُ خُ بنتُ خدجية]٢٣[ ُهُتَّ وجد,ّ النَّبينيُدِّ اهللا سيُول رسُ
ِالعاملني إىل اإليامن باهللا ورسول ِ ْ هذا احلسني,هِ َ ً أبِاس النَُّعيل خريبن  ُ  ِاس النَُّ وخري,اَ

َأيب طالب أخو رسول اهللا بن  ُّه عيلَأبو ,اأم َرجال ُه وسابقِّ ووزيره وابن عم 
ِ إىل اإليامن باهللا ورسولهالعاملني ِّ بنت حممد سيُه فاطمةُّ وأم,ِ َّ َ  هذا , نساء العاملنيُدةُ
ْاحلسني َ َأيب بن  ه جعفرُّ عم,ًةَّاس عم وخري النَّ, عامِاس النَُّ خريِاس النَُّعيل خريبن  ُ
َبنت أيب  هانئ ُّ أمُهُتَّ وعم, يشاءُ هبام يف اجلنَّة حيثُطريَ باجلناحني يُنَّزيُطالب امل
ْ هذا احلسني,طالب َ  بن )٤( خاله القاسم,ًاس خالة النَُّ وخري,ًاس خاال النَُّعيل خريبن  ُ

َّحممد رسول اهللا َ َّ بنت حممد رسول اهللاُ زينبُهُ وخالت,ُ َ  َثم وضعه عن عاتقه فدرج. »ُ
 .بني يديه وحبا
ُّيا أهي« :ثم قال ْ هذا احلسني,اسا النََّ َ ُّ وأبوه وأم,ِ يف اجلنَّةُهُتَّ وجدُهُّعيل جدبن  ُ ه َ

                                                 
ْعن عبد): د(يف  )١(  .بن عيل بن احلسن بن احلسن َ
 .بن ربيعة ):س(يف  )٢(
 .ال أحدثه): س(يف  )٣(
 .أبو القاسم): س(يف  )٤(

أهيا الناس : حديث[
ألعرفن ما اختلفتم 

 ].....فيه



٩٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِ وهو وأخوه يف اجلنَّة,ِ يف اجلنَّةُهُ وخالتُهُ وخال,ِةنَّ يف اجلُهُتَّه وعمُّ وعم,ِيف اجلنَّة َّ إن,)١(َ ه ِ
ٌ أحدَؤتُمل ي ُة النَّبيني ما أّيّ من ذرَ ْويت احلسنيّ َ  .»يعقوببن  عيل ما خال يوسفبن  ُ

َأخربنا  َ ْ ْ احلسنيَأبونا ريق, ُزبن   منصورَأبوَ َ َّشاهني حدثني حممدبن   حفصَأبواملهتدي, نا بن  ُ َ ُ َ َّ بن  َ
ْعبد و,ِةَّلُُبالفضل باألبن  زهري هوري, نا ُّ الط)٢(املثنىبن  عيل نا : قاال,َاألشعثبن  سليامنبن   اهللاَ

ّأيب النجودبن   عن عاصم,غياثبن  هشام, نا عمربن  معاوية بن   اهللاْبدَع عن ,يشَبُحبن  ِّرِ عن ز,َ
 : قال,مسعود

َّإن« : ُّقال النَّبي  .)٣(»ارها من النََّيتّ ذر اهللاَُمَّ فحر,هاَنت فرجَّ حصَ فاطمةِ
َ ونا ابن شاهني, نا أمحد:قال ْ َّحممدبن  َ َ ْعبدبن  سعيدبن  ُ َّ الرمحن, نا حممدَ ََّ تبة, نا ُعبن  بيدُعبن  ُ

َّحممد َ َإسحاق الببن  ُ ْعبد عن ,ِّرِ عن ز,اصم عن ع,خي, نا تليدْلِ  : قال, اهللاَ
َّإن« : اهللا ُ رسولَقال ْ أحصنتَ فاطمةِ  .»ارها عىل النََّيتّ وذرها اهللاَُمَّ فحر,هاَ فرجَ

َأخربنا  َ ْ َّ حممدَأبوَ َ َاحلسن, أنا بن  َطاوس, أنا عاصمبن  ُ َ َي, أنا َربْكُعمر العبن   حممود)٤( سهلَأبوَ
ُّ نا ابن أيب الدَأيب روح,بن  الفرجبن  ُّعيل َ حدثني ,نياَ َّ َّ حممد َأبوَ َ ْعبدُ بن  َصالح األزدي, نا حييىبن  َّ الرمحنَ
 : قال,اهدُ عن جم,ابَّبَخبن  , نا يونسَىلْعَي

ِ إىل احلسنٌ رجلَجاء َ َ ْ واحلسنيِ َ َّ إن: فقاال,َ فسأهلام,ُ َ املسألةِ َّ إالُصلحَ ال تَ  :ٍ لثالثةِ
ْ جمٍحلاجة َ أو حل,ٍحفةُ َ أو د,ٍثقلةُ م)٥(ٍلةامَ َ فأعطياه ثم أتى ابن.ٍ فادحٍينَ َ َ فأعطاه ومل , عمرَ
ُ أتيت:َّالرجل  فقال له,َيسأله َ فسأال,كِّ عمْي ابنََ َ وأنت مل تسألني,ينَ  : فقال ابن عمر.َ

ُ إهنام كانا ي اهللا )٦(ابنا رسول  .ارَ بالعلم غ)٧(ِانَّرَغِ
                                                 

 ).د(ليست يف » ه يف اجلنةوهو وأخو«: قوله  )١(
 .٨/٤٧٢نا كائن املثنى, وانظر الثقات البن حبان ): س(يف  )٢(
 ٩/٢٠٢, وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ٢٢/٤٠٦ و٣/٤١رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٣(

 .بن عتاب, وقيل ابن غياث, وهو ضعيف وفيه عمرو: وقال
 ).العكربي(, واألنساب ١٣/٩٥تاريخ بغداد واملثبت من . أبو أسهل): د(و) س(يف  )٤(
ٍما يتحمله اإلنسان عن غريه من دية أو غرامة: بالفتح: احلاملة )٥( ُ  ).محل(النهاية . َّ
ًأتيت ابني عمك ومها أصغر سنا منك, فسأالين, فقاال : فأعطاه, ومل يسأله عن يشء, فقال): د(يف  )٦(

 .ل اهللابنا رسو: فقال. يل, وأنت مل تسألني عن يشء
َّيغران )٧( ُيلقامن, يطعامن: ُ  ).غرر(انظر النهاية . ُ

فاطمة : حديث[
 ]...حصنت فرجها

 ]رواية أخرى[

 ]يغران بالعلم غرا[



٩٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا ١( َ ْ َ احلسنَأبوَ ْعبدبن  َّ النجم بدرَأبو نا وسعيد,بن  َ َّ, أنا حممد)٢(َ اهللا, أنا أبو بكر اخلطيبَ َ ُ بن  َ
َأمحدبن  َشهريار األصبهاين, نا سليامن ْ ّأيوب الطرباين, نا طيبن  َ ّ بن   قحطبةبن احلسنبن  ِإسامعيلبن  َ

َّمعدان الطائي ببغداد, نا بن  خالد ْعبدَ َعىل األسلمي, عن َيبن  صالح األزدي, نا حييىبن  َّ الرمحنَ َ ْ
 :َّخباب, عن جماهد, قالبن  يونس

َجاء رجل إىل احلسن واحلسني, فسأهلام, فقاال ْ َ ُ َ َ َِ ٍإن املسألة ال تصلح إال لثالثة: ٌ َّ ُ َ َّ :
ٍحلاجة جمحفة, أو حلاملة مثقلة, أو دين فادح, فأعطياه ٍ ٍ ٍ ِ ٍُ َ َ ْ َثم أتى ابن عمر فأعطاه, ومل . ُ َ

َّيسأله, فقال له الر ْ َ ُأتيت ابني عمك, فسأالين, وأنت مل تسألني? فقال ابن : ُجلَ ْ َ َُ ِّ ْ َ
َّ إهنام كانا يغران بالعلم غراابنا رسول اهللا : عمر َِّ َ ُ٣()١(. 

َّاهد إالُ مل يروه عن جم:)٤(ّقال الطرباين  .اب الكويفّبَخبن  ُ يونسِ
َأخربنا  َ ْ َالسمرقندي, أنا عمربن   القاسمَأبوَ ِ ْ َ ْ احلسنيَأبوَعمر, أنا بن  اهللابيد ُعبن  َّ َ َبرشان, أنا بن  ُ

َأمحد, نا حنبلبن  عثامن ْ ُإسحاق, نا احلبن  َ  :سعيد قالبن  يدي, نا سفيان, نا حييىَمِ
َأم ِ أن يأتيه يف بعضّعيلبن  َ حسنيُ عمرَرَ َ ْ فلقيه عبد اهللا,ٌحسنيَفقال  , احلاجةَ بن  َ
َ من أين جئت:ٌ فقال له حسني,عمر ُقد استأذنت : قال?َ  ,ؤذن يلُ فلم يَ عىل عمر)٥(َ

َسني أن تأتينيُ يا حَ ما منعك: لهَ فقال, فلقيه عمر,ٌفرجع حسني ُ قد أتيت: قال?َ  ;َكَ
ْ أخربين عبد اهللاْولكن َ َ وأنت: فقال له عمر. فرجعت,ؤذن له عليكُه مل يـََّعمر أنبن  َ َ 

َ وهل أنبت!?َأنت عندي مثلهو !?هُعندي مثل ِ عىل الرأسَعرَّ الشَ  ?كمُ غريَّ
ًسعيد أحدبن   مل يذكر بعد حييى,كذا قال َّ وإن,اَ بن  بيدُ عن ع,رويه حييىَام يِ

ْحنني عن احلسني َ ُ)٦(. 
َأخربنا  َ ْ ْعبد َأبو و,َ الربكات األنامطيَأبو] ب٢٣[َ ْ احلسنيَأبو نا :خي قاالْلَ اهللا البَ َ  ,وريُيُّالطبن  ُ

                                                 
 ).س(ما بينهام ليس يف  )١−١(
 .٩/٣٦٦تاريخ بغداد  )٢(
َّ أهنام كانا يغران العلم غراأنبأنا رسول اهللا : فقال ابن عمر: يف املطبوع من تاريخ بغداد )٣( ُ. 
 .بن إسامعيل كالمها يف ترمجة طي) ٣٦٩٠ (٤/٢٥٥, واملعجم األوسط ١/١٨٤املعجم الصغري  )٤(
 .استأذنك): س(يف  )٥(
 ).١٥٦ (٢/١٢٥, والدارقطني يف العلل )٣١٠ (١/٣٠١رواه العجيل يف معرفة الثقات  )٦(

]رواية أخرى[

: قول عمر للحسني[
 ]أنت عندي مثله



٩٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد َأبوَ أنا : قاال,ارَْدنُببن  وثابت ْ اهللا احلسنيَ َ َّ نرص حممدَأبو و,جعفربن  ُ َ َاحلسنبن  ُ بن  َ أنا الوليد: قاال,َ
َأمحدبن  َبكر, أنا عيل ْ َأمحدبن  زكريا, نا صالحبن  َ ْ ُ حدثني أيب أمحد, نا س,َ َ ْ َ َ َ َّ  ,زيدبن  ُادَّحرب, نا محبن  ليامنَ
 : قال,عيلبن  سنيُ عن ح,َنينُحبن  بيدُ عن ع,سعيدبن  عن حييى
ِ إىل منربْ واذهب,َ أيبِ عن منربْ انزل:ُ فقلت,ِ وهو عىل املنرب,ِ إىل عمرُعدتَص ِ 
ٌمنيه أحدّ ما عل:ُ قلت?ك هذاَمَّ من عل: فقال.َأبيك َ أبيك ُ منرب,َ أبيك واهللاُ منرب: قال,َ
َ وهل أنبت,واهللا َّ إالَعرَّ عىل رؤوسنا الشَ  . وجعلت تغشانا,َجعلت تأتينا, َ أنتمِ

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َ حممد احلسنَأبوَ الباقي, أنا َ َ َّ َ َّعيل, أنا حممدبن  ُ َ ُ َنا أمحدَأالعباس, بن  َ ْ بن  َ
ْمعروف, نا احلسني َ َّهم, أنا حممدَالفبن  ُ َ ُ بن  زيد, نا حييىبن  ادّحرب, نا محبن  َ, أنا سليامن)١(سعدبن  َ
 : قال,عيلبن  سنيُ عن ح,نيَنُحبن  بيدُ عن ع,َسعيد األنصاري
َ إىل عمرُصعدت  .َ أبيكَ واصعد منرب,َ أيبِنربِ عن مْ انزل: فقلت له,اخلطاببن  ِ

َّ إن: فقال:قال  : فقال,ِ يب إىل منزلهَ ذهب,َ نزلَّ فلام,قعدين معهَأ ف,َ أيب مل يكن له منربِ
ُأي ب ٌمنيه أحدّ ما عل:ُ قلت: قال?ك هذاَمَّ علْنَ م,ّنيَ ْ أي:قال .َ َ تأتينا َ لو جعلت,ّنيُ بَ

 ,)٢(ؤذن لهُ عمر بالباب ومل يُ وابن, بمعاويةٍ وهو خال,اً يومُ فجئت: قال.وتغشانا
َ مل أرك تأتينا,ّنيُ يا ب: فقال يل,ُفلقيني بعد٣( فرجعت َ وأنتُ قد جئت: فقال.َ  ٍ خالَ
ُ ورأيت,بمعاوية َ أنت: فقال)٣ فرجعتَ عمر رجعَ ابنَ ُّ أحقَ ِإلذن باَ ْ من عبد اهللاِ بن  َ
َّ إن,عمر َام أنبتِ  .ِهِ عىل رأسُهَ ووضع يد: قال.َ ثم أنتم, يف رؤوسنا ما ترى اهللاَُ

َأخربنا  َ ْ َ احلسنَأبوَ ْعبد منصور َأبوَأيب العباس الفقيه, نا وبن  َ َّحممد, بن  َّ الرمحنَ َ  بكر َأبونا َأُ
َّ, أنا حممد)٤(اخلطيب َ ُ َأمحدبن  َ ْ َ أنا درزق,بن  )٥(َ ُأمحد املبن  جَلْعَ َ ْ َّالربيع,  َأبوهارون, نا بن  ل, نا موسىّدَعَ

ْ حدثني احلسني:]قال[ ,َنينُحبن  بيدُ عن ع,سعيدبن  زيد, نا حييىبن  ادّنا مح َ ُ َ َّ  : قال,عيلبن  َ
ُأتيت  انزل عن : فقلت,ِ إليهُ فصعدت,نربِاخلطاب وهو عىل املبن  َ عىل عمرَ

                                                 
 .٦/٤٠٨طبقات ابن سعد  )١(
 .ومل يأذن له): س(يف  )٢(
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٣−٣(
 .رك منه, وما بني معقوفني مستد١/١٤١تاريخ بغداد  )٤(
 .بن حممد أمحد): د(يف  )٥(

 ]انزل عن منرب أيب[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٩٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ إىل منرب أبيكْ واذهب,َنرب أيبِم ِ مل يكن أليب م: فقال عمر.ِ َ وأخذين وأجلسني .ٌنربَ َ
ّ فجعلت أقل,معه ِ يب إىل منزلَ انطلق,َ نزلَّ فلام,)١( بيديً حىصُبَ  من : فقال يل,ِهِ
ُ فأتيت: قال. تغشاناَ لو جعلت,ّنيُ يا ب: قال.َمنيه أحدّ ما عل, واهللا:ُ فقلت?مكّعل  )٢(هَ
فلقيني ٣( , معهُ ورجعت, عمرُ ابنَ فرجع, عمر بالبابُ وابن,ة بمعاويٍا وهو خالًيوم
ّ إين,َ يا أمري املؤمنني:ُ فقلت?َ مل أرك:َ فقال.بعد َ وأنتُ جئتِ  ُ وابن, بمعاويةٍ خالَ

َ أنت: فقال)٣ معهُ عمر ورجعتُ ابنَ فرجع,عمر بالباب ُّ أحقَ ِ باإلذنَ  , عمرِ من ابنِ
َّوإن َام أنبتِ  .َ ثم أنتم, اهللاُ ما ترى يف رؤوسناَ

َأخربنا  َ ْ َ غالب أمحدَأبوَ ْ َاحلسن, أنا بن  َ َ ْعبدَ ُعيل, أنا عبن  ّ الصمدَ َّحممد, نا بن  بيد اهللاَ َ ْعبدُ بن   اهللاَ
َّحممد, نا حممد ََّ ُ َ ْعبدري, نا َكُببن  ِإسحاق, نا حييىبن  ُ َّحممدبن   العزيزَ َ َّحممدبن   عن جعفر,ُ َ  :َ عن أبيه,ُ
َّإن  .)٤(َ أبيهامِ عطاءَسني مثلُ حسن وحَاخلطاب جعل عطاءن ب َ عمرِ

َأخربنا  َ ْ َ بكر الشاهد, أنا َأبوَ ُ حممد املَأبوّ َّ َ َ, أنا أمحدهويُّيَحبن   عمرَأبوَل, أنا ّدَعُ ْ َ معروف, نا بن  َ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َّ أنا حممد,ُ َ ُ َّ, أنا حممد)٥(سعدبن  َ َ ُ َ حدثني موسى,عمربن  َ َّ َحمبن  َ بن  ِإبراهيمبن  َّمدُ

 :َ عن أبيه,يميَّاحلارث الت
َّأن ْ أحل, العطاءَ وفرض,ّ الديوانَنَّوَا دّمل ]٢٤[اخلطاب بن  َ عمرَ َ احلسن َقَ َ

ِواحلسني بفريضة ْ َ َ أبيهام مع أهل بدرُ  ٍ واحدِّ لكلَ ففرض, اهللا ِهام برسولِ لقرابت,َ
 .منهام مخسة آالف
َّقال وأنا حممد َ ُ َخمبن  َ, أنا خالد)٦(سعدبن  َ ْعبدبن   بكرَأبو و,دّلُ َأيب أويسبن   اهللاَ  نا : قاال,َ

َ حدثني جعفر:]قال[, باللبن  سليامن َّ َّحممدبن  َ َ  : قال,َ عن أبيه,ُ
 ِ وهو بني القرب,ِلَلُ فراحوا يف احل,َاس فكسا النَّ, من اليمنٌلَلُ حَ عىل عمرَقدم

                                                 
 .فجعلت أقلب خنرص يدي: تاريخ بغداديف املثبت  )١(
 .فأتيناه. تغشانا): د(يف  )٢(
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٣−٣(
 .٦/٤٠٥, وذكره املزي يف هتذيب الكامل ٦/٤٠٧رواه ابن سعد يف طبقاته  )٤(
 .٦/٤٠٧طبقات ابن سعد  )٥(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٦/٤٠٧طبقات ابن سعد  )٦(

عطاء عمر للحسن [
 ]واحلسني

عطاء عمر للحسن [
 ]واحلسني

]حلل اليمن[



٩٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ احلسنَ فخرج, عليه ويدعونَمونِّيسل فُهَ يأتونُاس والنَّ,ٌواملنرب جالس َ ْ واحلسني ابنا َ َ ُ
 يف َ فاطمةُوكان بيت − ]الناس [يانَّ رسول اهللا يتخطِهام فاطمة بنتِّمُ من بيت أٍّعيل

 ثم , بني عينيهٌّ صارٌ قاطبُ وعمر,ٌ يشءِلَُلليس عليهام من تلك احل −جوف املسجد 
َمل : قالوا,َأين ما كسوتكم واهللا ما هنَّ:قال  .)١(َنتَتك وأحسَّ رعيَ كسوت?َ يا أمري املؤمننيِ
َّ أجل الغالمني يتخطْنِم :قال َكرب ,ٌاس ليس عليهام منها يشءيان النََّ ُ  , عنهامْتَ
ُصغو ْ أن ابعث:ِ إىل صاحب اليمنَ ثم كتب.)٢(را عنهاَ َّ إيلَ تني حلسن وحسني َّ بحلِ

َّ إليه بحلَ فبعث.لّوعج  . فكسامها,تنيِ
َأخرب َ ْ َأمحد, أنا عمربن  ِ القاسم إسامعيلَأبونا َ ََ ْ احلسنيَأبوَبيد اهللا, أنا ُعبن  ْ َ بن  َبرشان, أنا عثامنبن  ُ

َأمحد, نا حنبل ْ  :هريُّ عن الز,رَمْعَ عن م,زيدبن  ادّاش, نا محَدِخبن  ِإسحاق, نا خالدبن  َ
َّأن َ عمر كسا أبناءَ ِ أصحابَ سن َ للحُحُ فلم يكن فيها ما يصل, ِّ النَّبيَ
ْواحلسني َ  .)٣( نفيسْتَ اآلن طاب: فقال,ٍ هلام بكسوةيتُأ ف,ِ إىل اليمنَ فبعث,ُ

َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َ الباقي, أنا احلسنَ َ َّ حممدبناَ أ,عيلبن  َ َ َالعباس, أنا أمحدبن  ُ ْ َ بن  َ
ْمعروف, نا احلسني َ َّهم, نا حممدَالفبن  ُ َ َّحممد بن  ُّ عيلابنَ أ,)٤(سعدبن  ُ َ بن   عن عثامن,− يعني املدائني −ُ

 :ٌّ قال عيل: قال,َ عن أبيه,َ أيب رافعِ من آلٍ عن رجل,)٥(عثامن
َّإن َ وأشب,َ من هذا األمرُسيخرج] احلسن[ ابني هذا ِ ْ أهيل يب احلسنيُهَ َ ُ َ. 
َّ وأنا حممد:قال َ ُ  ,َأيب ثابتبن  بيبَ عن ح,ليامن عوانة, نا سَأبواد, نا ّمحبن  َ, أنا حييى)٦(سعدبن  َ

ِعن أيب إدريس  :ا يقول عليُ سمعت: قال,ةَبَجَنبن  بّيَُس عن امل,َ
َأال ْا عبد اهللاَّمَ أ?َي وعن أهل بيتيكم عنُّثِّحدُ أَ َّ وأم, هلوُجعفر فصاحببن  َ ا َ
ُاحلسن َ قتا ْلَ حْ لو قد التقت,ى من فتيان قريشًان فتَوِ وخٍةنَْفَ جُ فصاحبٍّعيلبن  َ

                                                 
 .وأحسب, واملثبت من طبقات ابن سعد): د(و) س(يف  )١(
 .واملثبت من طبقات ابن سعد. عليهام منهام يشء درب عنهام ومعر): د(و) س(يف  )٢(
 .٣/٣٨٥ذكره الذهبي يف السري  )٣(
 .ك منهبن عيل, وما بني معقوفني مستدر  يف ترمجة احلسن٦/٣٧٠طبقات ابن سعد  )٤(
 .بن عثامن بن عثامن عثامن): د(يف  )٥(
 .بن عيل  يف ترمجة احلسن٦/٣٧٣طبقات ابن سعد  )٦(

 ]رواية أخرى[

 ]أشبه أهيل يب[

 ]أهل بيت عيل[



١٠٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ وأم,اً شيئِ عنكم يف احلربِغنُيطان مل ِالب ُا أنا وحَ  .َسني فنحن منكم وأنتم مناَ
َأخربنا  َ ْ َأمحدبن  ا سليامنبنَ أ,ذةْيِربن   بكرَأبوَ أنا : قالوا,ه يف كتبهمُ احلداد وغريٍّ عيلَأبوَ ْ , نا )١(َ

َّحييى الساجي, نا حممدبن  زكريا َّ بن   عن حبيب,َ عن األعمش, عوانةَأبواد, نا ّمحبن  ثنى, نا حييىُاملبن  ُ
ُ عن أيب إدريس, نا امل,َأيب ثابت ِ  :ٌّ قال عيل: قال,ةَبَجَنبن  بّيَسَ
َأال ِ وأهل,ة نفيسَّكم عن خاصُثِّحدُ أَ َّ أم: قال, بىل: قلنا? بيتيَ  ُ فصاحبٌا حسنَ

غن عنكم يف ُ مل ي)٢(طانِقتا البْلَ ولو قد التقت ح,ى من الفتيانًوان وفتِة وخنَْفَج
َّ وأم,)٣(ِ عصفورَ حبالةِاحلرب ْا عبد اهللاَ  وال , وباطل]ٍّوظل [ٍ هلوُجعفر فصاحببن  َ

َّكم أبناء عبَّنَّغرَي َّ وأم,اسَ َ فأنا منكم وأنتم منا,َا أنا وحسنيَ ْ أنُواهللا لقد خشيت .َ َ 
دائهم َ وبأ,َيف أرضكمَدال هؤالء القوم عليكم بصالحهم يف أرضهم وفسادكم ُي

َاألمانة َتهم إمامّ وطواعي, وخيانتكمَ عىل باطلهم  واجتامعهم ,هم ومعصيتكم لهِ
َّا إالًمَّرُوا هللا حمُعَدَى ال يَّ حت,همُ دولتَى تطولَّقكم عن حقكم حتُّوتفر , وهُّ استحلِ

َّ إالٍ وال وبرٍرَدَ مُ وال يبقى بيت]٢٥[ ُ أحدَى يكونَّ وحت,مُهُه ظلمَ دخلِ  ,ما هلًكم تابعَ
ِ أحدُ نرصةَى تكونَّوحت ِّ العبد من سيِكم منهم كنرصةَ ْ َ إذا شهد,دهَ َ وإذا غاب,َ أطاعهِ ِ 

َى يكون أعظمَّ وحت,)٤(هَّعنه سب َ وإن أتاكم اهللا ,اكم باهللا ظنَ أحسنًُاءنََغ فيها )٥(مكَ ِ
 .ِ وإن العاقبة للمتقني,ِ وإن ابتليتم فاصربوا, فاقبلوا)٦(ةفيبعا

َأخربنا  َ ْ َالسمرقندي, أنا عمربن   القاسمبوَأَ ِ ْ َ ْ احلسنيَأبوَ, أنا )٧(د اهللايبُعبن  َّ َ بن  َبرشان, أنا عثامنبن  ُ
                                                 

 ).٩٧ (٧/٧٨رشح هنج البالغة . وما بني معقوفني مستدرك منه). ٢٨٠١ (٣/١٠٢املعجم الكبري  )١(
ًهو أن يغذ الرجل هاربا يف السري, فيضطرب حزام رحله, ويستأخر: حلقتا البطان )٢( , حتى يلتقي َّ

ّعروتاه, وهو ال يقدر فرقا أن ينزل, فيشده, يرضب يف تنا ً املستقىص يف أمثال العرب . ِّي الرشهََ
 .للزخمرشي

 .غناء عصفور: يف رشح البالغة )٣(
 .اغتابه: يف رشح هنج البالغة )٤(
 .واملثبت من املعجم الكبري ورشح هنج البالغة. أعظمهم: يف األصل )٥(
 .واملثبت من املعجم الكبري ورشح هنج البالغة. بعاقبة): د(و) س(يف  )٦(
ْعبد اهللا): س(يف  )٧( َ. 

ٍّيل خاصة نفس ع[
 ]وآل بيته



١٠١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد, نا حنبل ْ ُإسحاق, نا سبن  َ  ,العاصبن  سعيدبن  عمروبن  سعيدبن  َأيب شيخ, نا خالدبن  ليامنِ
 : قال,َعن أبيه

ُكان احلسن َ ْ أي:سنيُ للحُ يقولَ َّ أنُتْدِود واهللا ل,َ أخَ , )١(قلبك ِةَّدش َ يل بعضَ
ْفيقول له احلسني َ ِ وأنا واهللا ود:ُ َّ أنُتْدَ  . لك من لسانكَسطُ ما بَ يل بعضَ

َأخربنا  َ ْ َ العز أمحدَأبوَ ْ ًإذن −مي َلُّبيد اهللا السُعبن  َ ّ وقرأ عيل,ًا ومناولةِ َ إسنادَ َّ عيل حممدَأبوَ, أنا − ُهِ َ بن  ُ
َاحلسني, أنا  ْ َ َّ, نا حممد)٢(زكريابن   الفرج املعاىفوَأبُ َ , نا َ, نا ابن عائشةيبَالغويل, نا الُّحييى الصبن  ُ

َاحلسن ُّسني الفزاري, نا قطريُحبن  َ َ  : قال,َامرةُعبن  دركُ عن م,ابَّ اخلشَ
ُرأيت ِ احلسنِا بركابً عباس آخذَ ابنَ َ ْ واحلسنيَ َ َ أتأخذ بركاب: فقيل له,ُ َ وأنت )٣(هاميَ

ُّأسن َّ إن: فقال? منهامَ َ أو, اهللا ِ هذين ابنا رسولِ  .)٣(هاميَ من سعاديت أن آخذ بركابَليسَ
َأخربنا  َ ْ َّ بكر حممدَأبوَ َ ْعبدبن  ُ َ الباقي, أنا احلسنَ َ َّحممدَأبنا عيل بن  َ َ َالعباس, أنا أمحدبن  ُ ْ َ معروف, بن  َ

ْنا احلسني َ َّالفهم, نا حممدبن  ُ َ َّحممد ن ب , نا عيل)٤(سعدبن  ُ َ َّعن حممد −يعني املدائني  −ُ َ ْعبدعمر البن  ُ  ,يَ
 : قال,َعن أيب سعيد الكلبي

َ إذا دخلت: من قريشٍعاوية لرجلُقال م ً فرأيت حلقة, اهللا ِ رسولَ مسجدِ َ 
َّ كأن,ٌفيها قوم َ عىل رؤوسهم الطريَ ُ فتلك حلقة أيب عبد اهللا م,ّ ْ َ ِا عىل أنصافًؤتزرَ َ 

 . يشء)٥(الْيَُزن اهلساقيه ليس فيها م
َّحممدنا َأقال و َ بن  )٧(ارَزْيَ عن الع,سحاقِإيب َأبن  يونسَ نا ,قبةُعبن  بيصةَق َ, أنا)٦(سعدبن  ُ

 : قال,يثَرُح
َاحلسنيى َأذ رِإ , الكعبةِّ يف ظلٌالعاص جالسبن  مروَبينام ع ْ َ  ,)٨(ًقبالُعيل مبن  ُ

                                                 
 .٣/٢٨٧, وسري أعالم النبالء ٦/٤٠٦سدة قليل, واملثبت من هتذيب الكامل ): س(و) د(يف  )١(
 .٢/٢١٨اجلليس الصالح  )٢(
 .بركاهبم: يف اجلليس الصالح )٣(
 .٦/٤١٤طبقات ابن سعد  )٤(
 .واهلزيال تصغري اهلزل. من اهلزيال): د(اقيها من اهلزيال, ويف س): س(يف  )٥(
 .٦/٤٠٨الطبقات  )٦(
 .الغريار): س(يف  )٧(
 .واملثبت من الطبقات. ًمعدال): س(و) د(يف  )٨(

ّشدة قلب احلسني [
 ]وبسط لسان احلسن

ابن عباس يأخذ [
بركاب احلسن 

 ]واحلسني

حلقة أيب عبد اهللا يف [
 ]مسجد رسول اهللا 

قول عمرو بن [
 ]العاص



١٠٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .امء اليومَّلس اِهلَأىل ِإرض َ األِهلَأ ُّحبَأ هذا :فقال
 يف ٌ وهو جالس,العاصبن  مروَىل عِإ جاء ً رجالَّنَأ بلغني :سحاقِإ َأبوفقال 

َاحلسن َِّالإها ُعلمَأ ما : فقال.سامعيلِإ من ولد ٌ رقبةَّ عيل: فقال, الكعبةِّظل ْاحلسني وَ َ ُ. 
َسلمةبن  ادَّمحَ نا ,هشامبن  كثري َ, أنا)١(نا ابن سعدَأ و:قال  :قال مِّزَهُمليب اَأ عن ,َ
 ,ِةأ فجعله بينه وبني املر,ٍ رجلِازةن بجَيء فج,هريرة َأبو ومعنا ,ٍةأ امرِا مع جنازةكنَّ
ُاحلسنيعيا َأ ,بلناقَأ َّفلام ,)٢( عليهامَّفصىل ْ َ  ُضُفنريرة يُه َأبو َ فجعل,ريقَّ الط يفَ فقعد,ُ
ْاحلسني فقال , عن قدميه بطرف ثوبهَابالرتُّ َ  َأبو قال ?! هذاُ تفعلَنتَأ و,ةبا هريرَأ يا :ُ

 . عىل رقاهبمَ حلملوك,علمَأ منك ما ُاس النَُّ فواهللا لو يعلم, دعني:هريرة
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و,الفراءبن  ُ , مةِلُْساملبن  جعفر َأبو َ أنا: قالوا,ّااهللا ابنا البنَ

َأمح َ, أناصّلَخُطاهر امل َأبو َأنا ْ َحدثني و: قال,ارّكَببن  بريُّالزَ نا ,)٣(ليامنُسبن  دَ َّ َأمحد َ ْ ْ عبد  عن,سلامنبن  َ َ
َّحممدبن   عن جعفر,راورديّ الدالعزيز َ  :بيهَأ عن ,ُ
َاحلسن َ بايع َّالنَّبي َّنَأ َ ْاحلسني و,َ َ ْ وعبد ,ُ ْ وعبد ,عباسبن  اهللاَ  جعفربن  اهللاَ

 . مناَِّالإا ً صغريْبايعُي ]ب٢٥[ ومل : قال.لغواْبَ مل يٌوهم صغار
َحدثني و:)٤(قال َّ ْعبد بن  ُبَعْصُي مِّ عمَ  : قال,اهللاَ
ُاحلسني َّحج ْ َ  .اً ماشيًةَّا وعرشين حجً مخسُ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َ, أنانصاريَبكر األ َأبو َ َ َّحممد َ, أناعيلبن  ُ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ  َ, أنامعروفبن  َ

ْاحلسني َ َّحممبن  ُ َ َّحممد َ, أنادُ َ ْ عبد  عن,الوليد الوصايفبن  بيد اهللاُعَ نا ,بيدُعبن  َىلْعَي َ, أنا)٥(سعدبن  ُ بن  اهللاَ
 : قال,مريُعبن  بيدُع

ُاحلسني َّحج ْ َ  .قاد معهُ تُهُ ونجائب,اًة ماشيَّا وعرشين حجًعيل مخسبن  ُ
َحمبن   عن جعفر,غياثبن  حفصَ نا ,نيَكُدبن  نا الفضلَأ و:قال  :بيهَأ عن ,َّمدُ

                                                 
 .٤٠٩, ٦/٤٠٨الطبقات  )١(
 .عليها, واملثبت من الطبقات): س(و) د(يف  )٢(
 ).٢٨٤٣ (٣/١١٥معجم الطرباين الكبري  )٣(
 ...وحدثني: حدثنا عيل, ثنا الزبري قال: يف املعجم )٤(
 .٦/٤١٠طبقات ابن سعد  )٥(

ما يعرفه أبو هريرة [
 ]عن احلسني

مبايعة رسول اهللا [
صغار ...[ 

]حج احلسني[

]رواية أخرى[



١٠٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلسني َّنَأ ْ َ  .)١( وراءهُ تقادُهَ نجائبَّنَأا وً ماشيَّ حجٍّعيلبن  ُ
َاحلسن:  فقال,الوليدبن  بيد اهللاُمعاوية عن عبن  ورواه زهري وقد . عيلبن  َ

 .م يف ترمجتهَّتقد
َّحممدبن  نا عيلَأ و:)٢(قال َ بن  يب بكرَأعن  ,بةُدْعُجبن  اضَيِعبن  زيدَعن ي −دائني َيعني امل − ُ

َّحممد َ  :حزم قالبن  عمروبن  ُ
ُاحلسني َّمر ْ َ  ال  اهللاََِّنإ : وقال,َ فنزل, الغداء: فقالوا,ِةَّفُّ الصكلون يفَأ يَ بمساكنيُ

 فمىض , نعم: قالوا.جيبوينَأ ف,مُكُجبتَأ قد : هلمَثم قال )٣(ىّ فتغد.ينِّ املتكربُّبُحي
 .خرينَّخرجي ما كنت تدأ :بابَّ فقال للر,ىل منزلهِإ )٤(هبم

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ َاحلسن َأبو َ, أنا الفقيهَ بكر  َأبو َ, أنابكر َأبوجدي  َ, أنايب احلديدَأبن  َ
َاحلسنبا َأ ُ سمعت: يقول,ةَّشببن   سمعت عمر: قال,اخلرائطي  :دائني يقولَ املَ

ِاحلسنبني  جرى َ ْاحلسنيخيه َأ وٍّعيلبن  َ َ تى عىل َأ َّ فلام, حتى هتاجراٌ كالمُ
َاحلسن ْاحلسنيىل ِإقبل َأ ف,خيهَأ من هجر َمَّثَأيام تَأ ُ ثالثةَ َ  عىل َّكبَأ ف,ٌ وهو جالس,ُ
ُاحلسن َ جلسَّ فلام,ُهَلَّه فقبرأس َ ْاحلسني قال له َ َ  ِ والقيامَنعني من ابتدائكَ مَّ الذيَِّنإ :ُ
 .)٥( بهّحقَأنت َأ ما َكَنازعُأن َأ ُفكرهت ,ي بالفضل منُّّحقَأ َكـَّنَأليك ِإ

َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َّحممدبن  عيل َ, أناامللكَ َ ْ وعبد ,عيلبن  ُ بن  َّالرمحنَ
َّحممد َ َّحممدبن  عباسَ نا ,صمَالعباس األ َأبوَ نا : قااله,بالويبن  ُ َ  بلغنا عن : قال,صمعيَاألَ نا ,)٦(حييىَ نا ,ُ
 : قال, عونِابن

ُاحلسن َكتب َ ْاحلسنيىل ِإ َ َ  َ خريَِّنإليه ِإ َ فكتب: قال,عراءّ الشَعطاءِإ عليه ُعيبَ يُ
 .رضِى العَقَ ما وِاملال

                                                 
 .تقاد إىل جنبه: يف الطبقات )١(
 .٦/٤١٣طبقات ابن سعد  )٢(
 .ّفتقرى): د(يف  )٣(
 .فمىض به): س(يف  )٤(
 .٦/٢٥٩١ذكره ابن النديم يف بغية الطلب  )٥(
 .٤/١٢٦بن معني  تاريخ حييى )٦(

 ]إجابة املساكني[

ما بني احلسن [
 ]...واحلسني

خري املال ما وقى [
 ]العرض



١٠٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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َأخربنا َ ْ َاحلسن َ, أنانظيفبن  َأَشَر َ, أناالقاسم العلوي َأبو َ َأمحد َ, أناسامعيلِإبن  َ ْ َ نا ,)١(مروانبن  َ
َّحممد َ  : قال, عونِ عن ابن,ُّصمعيَاألَ نا ,يونسن ب ُ

ُاحلسن َكتب َ ْاحلسنيىل ِإ َ َ  َ خريَِّنإ :ليهِإ َ فكتب: قال,عراءّ الشَعطاءِإ عليه ُعيبَ يُ
 .رضِقى العَ ما وِاملال

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ ّ حممد الشَأبو َ, أناالباقيَ َّ َ َاحلسن َأبو ناَ, أازََّزعمر اخل َأبو َ, أناريازيُ َ)٢( 
ْاحلسني َ, أنااخلشاب َ َّحممدبن  ُ َ َّحممدَ نا ,ُ َ َّحممدبن  عيل َ, أنا)٣(سعدبن  ُ َ  عن ,ديْبَسود العَيب األَأن ع ,ُ

 : قال,ديْبَقيس العبن  سودَاأل
َّقيل ملحمد َ  ُهُحتسبَأ عند اهللا : قال,ِّيَّالر  بثغرَك ابنَُرسُأقد  :ميَْرضَبن بشري احل ُ

ُاحلسنيه َ قولَ فسمع.بقى بعدهَأن َأ وال ,ؤرسُن يَأ ُّحبُأ ُ ما كنت,ونفيس ْ َ  : فقال له,ُ
ا  حيُباعِّ السكلتنيَأ :قال.  يف فكاك ابنكْ فاعمل, من بيعتيٍّلِ يف حَنتَأ ,رمحك اهللا

 .خيهَأ ِ هبا يف فداء)٤(تستعني ودُثواب الربَ هذه األَك فاعط ابنَ:قال .ن فارقتكِإ
 . دينارُلفَأها ُ قيمتٍثوابَأ َسةعطاه مخَأف

َّحممديب َأ عن ,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت َ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ ْ بن  َ
ْاحلسنيَ نا ,معروف َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ َّحممد َ, أنا)٥(سعدبن  ُ َ َحدثني:] قال[عمر بن  ُ َّ ْ عبد َ  ,جعفربن  اهللاَ

 : قال,)٦(نعو يبَأعن 
ُاحلسني َا خرجَّمل ْ َ  ,هَ بئرُفرَطيع وهو حيُ بابن مّ مر,ةَّريد مكُ يِمن املدينة ]٢٦[عيل بن  ُ
ليه ِإ َه كتبـَّنَأ له َ وذكر:قال − )٧(الكوفة ُردتَأ : قال?يّمُأيب وَأين فداك َأ :فقال له

                                                 
 ).١١٧١ (٤/٢٢املجالسة  )١(
 .أبو حممد): د(يف  )٢(
 .٦/٤٣٧طبقات ابن سعد   )٣(
 .ليستعني): د(يف  )٤(
ْ ضمن ترمجته عبد اهللا٧/١٤٤طبقات ابن سعد  )٥( ًوانظر الطبقات أيضا . بن األسود بن مطيع َ

 . وما بني معقوفني مستدرك منه.٦/٤٢٤
 .ابن عون): س(يف  )٦(
 .ت من الطبقاتأردت مكة, واملثب): د(و) س(يف  )٧(

]رواية أخرى[

أرس ابن حممد بن [
 ]...بشري

]بئر ابن مطيع[



١٠٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .ليهمِإ ِْرسَ وال ت,نا بنفسكعّتَ م,ميَأيب وَأ )١(ين فداكَأ :طيعُ مُفقال له ابن −  هباُُهشيعت
 َوان ما خرجَأ وهذا اليوم , بئري هذه قد رشحتهاَِّنإ:  مطيعُ فقال له ابن,بى حسنيَأف
 يتُأ ف,هائام من ِ هات: قال. اهللا لنا فيها بالربكةَ فلو دعوت, من ماءٌيشءلو َّ الدلينا يفِإ

 .مهىَأ وَعذبَأ ف, البئر يفُهَّ ثم رد,َ ثم متضمض, منهَ فرشب,لوَّ الدها يفئاممن 
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ, أنابراهيمِإبن  نرص َ, أنارزينبن   عبدانُ َاحلسنبن  الوهابَ ْاحلسني َ, أناَ َ بن  ُ

َّحممد َ َّحممدَ نا ,قاقّ الدبيدُعبن  ُ َ بن  بيعَّالرَ نا ,احلباببن  زيدَ نا ,بكر َأبوعمي َ نا ,يبةَيب شَأبن  عثامنبن  ُ
َاليـامنبن  يفةَذُحبن   عن سعد,يبَأَ نا ,وريّ الثذراملن  : قال,يفةَذُ حلً عن موىل,َ

 : خلفنا يقولٌ ورجل: قال,يام املوسمَأبذراعي يف  )٢(اًعيل آخذبن  كان حسني
 قد آذيتنا منذ : فقال, عليهَقبلَأ و, ذراعيَ فرتك,طال ذلكَأ ف.هُِّم له وألْاللهم اغفر

 !?يِّمُأي ومن  منٌِّيب خريَأ و,يبَأ ُمي وترتكُ يل وألُ تستغفر;اليوم
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َّحممدبن  براهيمِإبن  سليامن َ, أناجاعُشبن  ُ َ  ,اهللا الغازي )٣(عبدبن   وسهل,ُ

َأمحدو ْ ْعبد بن  َ َّحممد و, الذكواينَّالرمحنَ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ وعبد ,)٤(اَرَربن  َ ْعبد بن  زاقَّالرَ بن  لقاسم وا,الكريمَ
 .قفيّ الثالفضل
َأخربناو َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َّحممدبن  براهيمِإبن  سليامن َ, أناطاوسبن  ُ َ َّحممدَ نا :قالوا, )٥( وسهل,ُ َ بن  ُ

ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا ,جاينْرُبراهيم اجلِإ َ َّحممدَ نا ,عيلبن  ُ َ  ,ذيلُبكر اهل َأبوَ نا ,ارَّبكبن  العباسنا َأ, زكريابن  ُ
ِعكرعن  ْ  : عن ابن عباس,مةِ

 فتيُعباس تبن   يا: فقال له,زرقَاألبن  ُليه نافعِإ َذ قامِإ ,َاس النَُّثِّدُبينام هو حي
ا ًعظامِإ عباس ُ ابنَطرقَأ ف.ُ تعبدَّ الذيََكِهلإ يل ْ صف! والقملةِملة النَّ يفَاسالنَّ

ُاحلسني وكان ,لقوله ْ َ  َاكَِّيإ ُ لست: قال.زرقَاأل بن يل ياِإ : فقال,ًا ناحيةً جالسٍّعيلبن  ُ
 . العلمُ وهم ورثة,ِةَّبو النِّ بيتِهلَأه من َِّنإ ,زرقَاألبن   يا:قال ابن عباس .ُلَأسَأ

                                                 
 .إين فداك: يف الطبقات )١(
 .آخذ): د(و) س(يف  )٢(
 .عبيد): س(يف  )٣(
 .٢/٦٨٩انظر تكملة اإلكامل . رزا): د(يف  )٤(
 ).س( ليست يف »بن حممد وسهل« :قوله )٥(

استغفار رجل [
 ]للحسني وأمه

نافع بن األزرق [
 ]واحلسني



١٠٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني نحو ٌ نافعَقبلَأف َ ْاحلسني فقال له ,ُ َ  عىل القياس مل ُه دينََ من وضعَِّنإ , يا نافع:ُ
  عن ضاال,ا باالعوجاج ظاعنً,نهاجِامل )١(عن اًكبنا ً سائال, يف االلتباسَهرَّ الدِيزل
 ُهُفِّعرُأ و, به نفسهَهلي بام وصفِإ ُصفَأ ,زرقَاألبن  يا ,)٢( غري اجلميلً قائال,بيلَّالس

 ٌ وبعيد, ملتصقُ غريٌ قريب,اسقاس بالنَُّ وال ي, باحلواسُدركُ ال ي: به نفسهَفَّبام عر
ال ِإله ِإ ال , موصوف بالعالمات, معروف باآليات,ضَّبعُ وال يُدّ يوح,نتقصُغري م

 . املتعالُهو الكبري
ْاحلسني قال له !حسن كالمكَأ ما ,ُ يا حسني: وقال,زرقَ األُفبكى ابن َ  بلغني :ُ

ما واهللا يا حسني َأ :زرقَ األُ قال ابن?َّ وعيل,فرُخي بالكَأ وعىل ,يبَأ عىل ُ تشهدَكَّنَأ
ْاحلسني فقال له .حكامَ األَنجوم و,سالمِ اإلَلقد كنتم منار )٣(كالئن كان ذ َ  ِِّينإ :ُ

 ± ° ̄ ®  ¬ »} :له عن هذه اآليةَأ فس, سل: قال.ٍلةَأ عن مسَكُسائل

²z ]زرقَ األُ قال ابن? يف الغالمنيَظِفَ من ح,زرقَاألبن  يا ]٨٢: الكهف: 
ْاحلسني قال ?مهاَأبو َ   اُهللاَأبنَأ قد :زرقَ األُ قال ابن? اهللا ُرسول أم ٌمها خريَأبو ف:ُ

 .)٤(صمونَ خٌكم قومـَّنَأتعاىل 
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َاحلسنبن  عاصم َ, أناَّ  َأبو َ, أنامهديبن  عمر َأبو َ, أناَ

َاحلسنَ نا ,عقدةبن  العباس ْ عبد  عن,اتَّيّ الزُمحزةَ نا ,برشبن  ارَّكَبَ نا ,]ب٢٦ [)٥(ديْنِتبة الكُعبن  َ َ
ْاحلسني عن ,غالببن  ِ عن برش,يكَرشبن  اهللا َ  : قال,عيلبن  ُ

نا َّحبَأومن  −صبعيه ِإ َّوضم −هكذا   ناِّوهو عىل نبي نا هللا وردنا نحنَّحبَأمن 
 .)٦(جر والفاَّ الربُنيا تسعُّ الدَِّنإ ف;نياُّللد

                                                 
 .إذا كبا عن): س(يف  )١(
 .احلييل): د(و) س(يف  )٢(
 .ذلك): س(يف  )٣(
 .٦/٢٥٨٥بغية الطلب  )٤(
 .الكنديل): س (يف )٥(
 ).٢٨٨٠ (٣/١٢٥رواه بنحوه الطرباين يف الكبري  )٦(

]...من أحبنا هللا[



١٠٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسنبن  الربكات حمفوظ َأبو َ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  م نرصالقاس َأبو َ, أناىْرصَصبن  ُ ْ َ 
َاحلسن َأبوالقايض َ نا ,ًجازةِإقرئ ُنظيف املبن  ُأَشَر َ, أنا)١(اينَذَماهل َّحممدبن   عيلَ َ يزيد بن  سحاقِإبن  ُ

َاحلسن َأبوَ نا ,احللبي َأمحد َ ْ ْعبد بن  َ َحدثني ,اقدّ الناهللاَ َّ ْ عبد يعني ابن −القاسم مسعود  َأبو َ َحدثني −اهللا َ َّ َ 
ْ عبد  سمعت: قال,عافريَبراهيم املِإبن  يدُمح ْعبد بن  اهللاَ  ,بيهَأديني يذكر عن َاهللا املَ

 َ ذاتَ خرجًن سائالَأ −يب طالب َأبن  عيلبن  ْنيَسُ للحًوكان موىل −عن جده 
 .ىَّ يتخطٍليلة

َأخربناوح  َ ْ َأمحدالفضل  َأبو َ, أناويسُّالسبن  القاسم َأبو َ ْ يب َأ َ, أنا عليهًالفرات قراءةبن  عيلبن  َ
ْ عبد القاسم َأبو َ, أناًجازةِإ َأمحدبن  اجلبارَ ْ َاحلسنبن  عمربن  َ َّ حممدَأبو َ, أناويس بمرصُسَرَّ الطَ َ َاحلسن ُ بن  َ
َّحممدَ نا ,افعيَّ الشيثيَّبراهيم اللِإ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  هارونَ نا ,َ َ يب َأ عن ,صمعيَاألَ نا ,املحرزبن  َبنْعَقَ نا ,ُ

 : قال,ةَلَمْرَحبن  الَّيَّذ ال عن,العالءبن  عمرو
ْاحلسني َتى بابَأى َّ حت, املدينةَةَّزقَأى َّ يتخطٌ سائلَخرج َ  , البابَ فقرع,عيلبن  ُ

 : يقولَأنشَأو
ِمل خيــ  ْهَقـــَلَ احلَكِ بابــِفْلــَ مــن خَكَّرَحــ  )٢(نَ ومــَ رجــاكْنَ مــَ اليــومِبَ

ُوأنـــــت جـــــ َ وأنـــــت مٌودَ  ْهَقَسَ مــــا كــــان قاتــــل الفــــَكَأبــــو  ُهُنـــــِدْعَ
ْاحلسني وكان :قال َ ىل ِإ َ وخرج, من صالتهَفَّ فخف,ّصيلُا يًعيل واقفبن  ُ

 ِرسولبن   لبيك يا:جابهَأ ف, ونادى بقنرب,َ فرجع,ٍ وفاقةٍّ رضَرَثَأى عليه َأ فر,عرايبَاأل
 .هل بيتكَأ يف مرتني بتفرقتهاَأ ,تا درهممئ : قال?فقتناَى معك من نَّ ما تبق: قال.اهللا 
 ,ِّعرايبَىل األِإ )٣(هاَدفعف ,خذها وخرجَأ ف. هبا منهمُّحقَأتى من هو َأ فقد , فهاهتا:قال
 : يقولَأنشَأو

ِّها وإينْذُخــــــ َ إليــــــكِ ِّ بــــأينْواعلــــم ٌرِعتــــــذُ مِ  ْهَقَفَ ذو شــــَ عليــــكَ
                                                 

, وترمجته يف حرف النون, )د( بدال مهملة, وهو تصحيف, واملثبت من »اهلمداين«): س, دا(يف  )١(
, وأسانيد مماثلة يف الكتاب, وهو أبو القاسم نرص بن أمحد بن ١٠/٧٣١وتاريخ اإلسالم للذهبي 

َالفتح اهلمذاين َ. 
 .من مل خيف اليوم): س(يف  )٢(
 .يدفعها): س(يف  )٣(

سائل الصدقة [
 ]واحلسني



١٠٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ً إذُّا متـــدًنا عـــصْريَ يف ســـَلــو كـــان ــــت اِ ــــْكان ــــكَامَ س ــــِندفُ مَنا علي  ْهَق
ـــــُّوالكـــــف ٍدَكـــــَ ذو نِنـــــونَ املَبْيـــــَ رَّلكـــــن ـــــة منَّ ـــــَف النَُّا قليل  ْهَق
 : وهو يقولّ ووىل,ُّعرايبَها األَخذَأ ف:قال
ــــــَطُم ــــــَّه ــــــوهبٌاتَّرون نقي ُ جي ُ علـيهم أيـنام ذُالةَّري الـصَجت ُمُ  واُرِكـَ
ُأنتمفــــ ُ أنــــتمَ َ األعلــــونَ ــــدكَ  ُرَوُّ به الـسْ وما جاءتِتابِ الكُعلم ُمُ عن
ـــَا حـــني ت علويـــْ مل يكـــنْنَمـــ ـــع ُهُبُسنْ ـــه يف مجي ـــِفـــام ل  ُفتخـــرُ مِاس النَّ
 .)١(ظهام متقاربلف

َأخربنا َ ْ َّحممدمنصور  َأبو َ, أنا)٢(يفَرْزَاملبن  بكر َأبو َ َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ نشدين َأ ,يَربْكُالعزيز العَ
ْ عبد القايض ْ عبد نشدينَأ ,كاملبن  بكر بوَأنشدنا القايض َأ ,يوبَأبن  عيلبن  اهللاَ  وذكر ,براهيمِإبن  اهللاَ

 :عيلبن  سنيُ للحُهـَّنَأ
ــــا ــــن املَنْغ ــــوقَ ع ــــِخل  ِقِادَّ والـــصِاذبَ عـــن الكـــَنْغـــَت ِالقَ باخل

ْالـــرمحِزقَْرتْواســـ  ِ اهللا مــــــن رازقُ غــــــريَفلــــــيس ِهِلْ مـــن فـــضَنَّ
َّ أنَّمـــــن ظـــــن ـــــــيس ُهَونـــــنُْغُ يَاس النَّـــــَ ـــــــالرَفل ـــــــالواثِنْمحَّ ب  ِِق ب
َّأو ظـــــن َّ أنَ  )٣(ِِقالحـــ مـــنِعالن بـــه الـــنَّْتَّزلـــ ِِهبْسَ مـــــن كـــــَالَ املـــــَ

َاحلسنيب َأ ِّ بخطقرأت] ٢٧[ الوحش  َأبو و,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونيه َأنبَأ و,نظيف ِبن أَشَ رَ
َّحممدبكر  َأبو َ, أناتْخَبْيِسبن  عيلبن  براهيمِإالفتح  َأبو َ, أنام عنهَّلَُساملبن  يعَبُس َ َ نا ,يلوُّ الصحييىبن  ُ

َّحممد َ َّحممدَ نا ,يميَدُيونس الكبن  ُ َ  ,عمشَاألَ نا ,ل احلارثيّؤمُاملبن  ُ
ْاحلسنين َأ َ  :عيل قالبن  ُ

ـــ ـــِام زَّكل ـــالُ صـــاحبَدْي ـــاالِ امل ــــــِز ً م  ِ ويف االشــــــتغالِهِّ يف مهــــــَدْي
 ِالَ وبــــٍ فــــانِّ كــــلَيــــا دارش وـــــ ـ العيـــَةَصِّنغـــُ يـــا مِرفنـــاكَقـــد ع

ــصفو لزاهــد ــيس ي ــبٍل ــُّ الزُ طل ـــــ ـه َد إذا كـــــانـ ـــــالِ بالعًالَقْثُ مـــــِ  ِي
َأخربنا َ ْ ْ عبد الفتوح َأبو َ ْعبد بن  قَّالاخلَ ْعبد بن  الواسعَ ْعبد بن  اهلاديَ  َأبو َ, أناوي ببغدادََراهللا اهلَ

                                                 
 .٦/٢٥٩٣بغية الطلب  )١(
 .املزرقي): س(يف  )٢(
 ).حلق(النهاية . اجلبل العايل: واحلالق. من خالق): س(يف  )٣(

]شعر للحسني[

]شعر للحسني[



١٠٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد  َّحممداهللا َ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  َّعامربن  حييىبن  َّعامربن  زكريا حييى َأبوَ نا ,رييَمُري العَمُعبن  عيلبن  ُ
بن   عىل احلارثقرأت : قال, القايض بفارسنََساحلبن  با بكر هبة اهللاَأ سمعت : قال,ًمالءِإيباين َّالش
 : قال,براهيمِإبن  سحاقِإ عن ,بيد اهللاُع

ْاحلسنين َأبلغني  َ  : وقال, فطاف هبا,هداء بالبقيعّ الشتى مقابرَأعيل بن  ُ
َوأجابني عن ص كتواْســـُ فأِ القبـــورَانّ ســـكُناديـــت  ى اجلثـُهم ندبِتْمَ
َ أتدري ما صـ:ْقالت  ساُ الكـُقـتّرَ وخ)١(مُهَحلمَأُقتَّزَم  بـساكنيُنعتَ

ـــنَُوحـــشوت ـــُم تُهَ أعي َتـأذى باليـسري مـن القـذى٢(كانت ا بعـــدماًراب َ َِّ َ 
ـــــإنني فر ـــــام ف ـــــا العظ َّأم ُ ََّ َّ ِ ِ ـــــاَ  ىوَّ والـشُاصـلف املِباينـتَت)٢َّحتى ُقته

ــُعــتَّقط ــنْنِ ذا م ــْ ذا وم ــذا ك ـــا رُتْفرتك ذاَ ه ـــِه ـــولَا يًمم ـــبُط ـــا ال  ِىل هب
َأمحدسعد  َأبونا َأنبَأ ْ ْعبد بن  َ ْ عبد يبَأ عن ,يوريُّ الطاجلبارَ َّحممداهللا َ َ نشدين َأ ثم ,وريُّ الصعيلبن  ُ

ْعبد بن  َْمحدَأبن  ر املباركَّعمُامل َأبو ْعبد بن  باركُنشدنا املَأ ,العزيزَ َّحممدنشدنا َأ ,اجلبارَ َ  ,وريُّ الصعيلبن  ُ
َّحممدبن  ُّالقاسم عيل َأبونشدين َأ َ  :عيلبن  سنيُور للحُصبهاين بصَهدك األَشبن  ُ

ـــ ـــتْنِئَل ـــدِ كان ـــدُنيا تُّ ال ـــسةَ نُّع ــــدار ًفي ــــُف َ اهللا أغــــىلِوابَ ث ْ وأنَ ــــَ  ُلَب
ْوإن ُ األبدانِنت كاِ ــل ْتَئِشْنُ أِ للموتَ ــبيلُفقت ــسِ س ــضلِيفَّ اهللا بال  َ أف
ْوإن ُ األرزاقِ كانـــتِ ُ أمجـلِبْسَ يف الكـِ املـرءِ سعيُةَّفقل اًرَّقـــدُا مً شـــيئَ َ 
ْوإن ُ األمـوالِ كانتِ ِّ مجِك للـرتََّ  ُبخــلَ يُ بــه املــرءٍرتوكَ مــُفــام بــال ْتَعـُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أنارديغالب املاو َأبو َ ْ عبد َأبو َ, أناريايفّ السَ َأمحدَ نا ,هاونديّ الناهللاَ ْ بن  َ
 : قال,مراء يوم اجلملُ قال يف تسمية األ,)٣(اطَّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسىَ نا ,موسىبن  عمران

َيرسةَوعىل امل :بيدةُع َأبوقال  ْاحلسني ْ َ  .عيلبن  ُ
َأخربنا َ ْ القاسم  َأبو َ, أناحبابةبن  القاسم َأبو َ, أنامونَأاملبن  الغنائم َأبو َ, أناءاّنالببن  غالب َأبو َ

َحدثني ,البغوي َّ َّحممدَ نا ,انَّموسى القطبن   يوسفَ َ ْ عبد  عن,فيْعُدرك اجلُمبن  حبيلَُرشَ نا ,بيدُعبن  ُ َ
 :بيهَأعن  ,)٤(ّيَجُنبن  اهللا

                                                 
 .مرفت اجلهم): س(يف  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
 .١٨٤تاريخ خليفة  )٣(
 ).=٢٨١١ (٣/١٠٥, ومعجم الطرباين الكبري ١/٨٥ن مسند أمحد حييى, واملثبت م): د(و) س(يف  )٤(

 

 ]شعر للحسني[

 ]سنيشعر للح[

 ]أمراء يوم اجلمل[



١١٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,)١(وىنَِْي حاذوا نَّ فلام,ِِهطهرتَ مَن صاحب وكا,يب طالبَأبن  ِّ مع عيلَه سافرـَّنَأ
ْ عبد باَأا ً صرب:ٌّ نادى عيل,نيّفِىل صِإنطلق ُوهو م ْ عبد باَأا ً صرب,اهللاَ  , الفراتِّاهللا بشطَ
ْ عبد َأبو )٢( ومن ذا:قلت  ,فيضانَ وعيناه ت, اهللا ِ عىل رسولُ دخلت: قال?اهللاَ
 من َقام )٤(بل« : قال?تفيضان )٣( عينيكُنأ ما ش?ٌحدَأ َكَبَضْغَأ , اهللاَّ يا نبي:ُفقلت

َحدثني ف,)٥(ُ قبلعندي جربيل َّ ْاحلسني َّنَأ َ َ ن َأ هل لك : وقال,راتُ الفِّ بشطُقتلُ يُ
ٍ من تراب,ً قبضةَ فقبض,ُهَ يدَّ فمد, نعم:ُقلت« : قال»?بتهْرُ من تَكَّشمُأ ُ 
 .)٧(»تان فاضَأ َّ عينيْكِملَأ −يعني  − فلم ,)٦(عطانيهاَأف

َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبو َ َ َاجلنزروسعد  َأبو َ, أنارييَشُ القُ ْ  .محدانبن  عمرو َأبو َ, أنايذَ
َأخربناوح  َ ْ َّحممدسهل  َأبو َ َ  َأبو َ أنا: قاال,املقرئبن  بكر َأبو َ, أنامنصوربن  براهيمِإ َ, أنابراهيمِإبن  ُ

َخيثمة َأبوَ نا ,)٨(َىلْعَي ْ َّحممدَ نا ,)٩(َ َ ْ عبد  عن,ركْدُمبن  حبيلَُرشَ نا ,بيدُعبن  ُ  :بيهَأعن  ,ّيَجُنبن  اهللاَ
 َوكان صاحب: −ا وقاال  عليَلَأه سَِّنإ : املقرئُوقال ابن − ٍّ مع عيلَه سارـَّنَأ

ْ عبد باَأ ْ اصرب:ٌّ فنادى عيل,نيِّفِىل صِإنطلق ُ وهو م,وىنَِْي حاذى نَّ فلام,طهرتهَم  ْ اصرب,اهللاَ
ْ عبد باَأ وماذا :ُ قلت,راتُ الفِّاهللا بشطْبد َ عباَأ  ٍ يومَ ذات ِّالنَّبي  عىلُ دخلت: قال?اهللاَ

                                                 
ُواحلديث إسناده ضعيف, عبد اهللا بن نجي خمتلف فيه, وأبوه نجي مل يرو عنه غري ابنه, ومل يوثقه  =

 .ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا انفرد: غري ابن حيان, وقال
َ, بوزن طيطرى, وهي قرية يونس عليه بكرس أوله, وسكون ثانيه, وفتح النون والواو: نينوى )١( َ ْ ِ

معجم (السالم باملوصل, وبسواد الكوفة ناحية يقال هلا نينوى منها كربالء التي قتل فيها احلسني 
 ).البلدان

 .وماذا): د(يف  )٢(
 .ما شأن عيشك): س(يف  )٣(
 .بىل): ٨٨٤ (٣/١٠١, ومسند البزار )د(يف  )٤(
 ).س( ليست يف »قبل«كلمة  )٥(
 .فقبض قبضة, فأعطانيها): س(يف  )٦(
 ).٢٨١١(, والطرباين يف الكبري ١/٢٩٨, وأبو يعىل ٣/١٠١رواه البزار  )٧(
 ).١٠٣ (١/٢٩٨مسند أيب يعىل  )٨(
 .َنا خيثمة): س(يف  )٩(

مقتل : حديث[
 ]احلسني

مقتل : حديث[
 ]احلسني



١١١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال? عينيك تفيضانُنْأَ ما ش?ٌحدَأ ََكغضبَأ , اهللاَّ يا نبي:ُ قلت: قال,فيضانَوعيناه ت
َحدثني ف,ُ قبلُ من عندي جربيل)١( قامْبل« َّ َاحلسني َّنَأ َ ْ َ  : فقال: قال,اترُ الفِّ بشطُقتلُ يُ

 − ُهَ يدَّ فمد:وقال ابن محدان − َّ فمد, نعم:ُقلت« : قال»?ِِه من تربتَكَّشمُأن َأ ِىلإهل 
 .» فاضتاْنَأ َّ عينيْملكَأ فلم ,عطانيهاَأ ف,ٍرابُ من تً قبضةَفقبض

َأخربنا َ ْ َاحلسنعيل  َأبو َ ّاملظفربن  َ َ َّ حممدَأبو َ, أناُ َ  . اجلوهريُ
َأخربناو َ ْ َاحلصنيبن  القاسم وَأب َ َأمحد َ أنا: قاال,ميميّ التعيل َأبو َ, أناُ ْ ْ عبد َ نا,جعفربن  َ َحدثني ,اهللاَ َّ َ 

َّحممدَ نا ,)٢(يبَأ َ ْ عبد  عن,دركُمبن  حبيلَُرشَ نا ,بيدُعبن  ُ  :بيهَأعن  ,ّيَجُنبن  اهللاَ
ىل ِإ ٌنطلقُ وهو م,وىنَِْي نى حاذَّ فلام,ِِهطهرتَ مَ وكان صاحب,ٍّ مع عيلَه سارـَّنَأ

ْ عبد باَأ ْربْ اص:ٌّ فنادى عيل,نيِّفِص ْ عبد باَأ ْ اصرب,اهللاَ  ? وماذا:قلت .راتُ الفِّاهللا بشطَ
 َكَغضبَأ , اهللاَّ يا نبي:ُقلت[ ,فيضانَ يوم وعيناه تَ ذات ِّالنَّبي  عىلُ دخلت:قال
َحدثني ف,ُ قبلُيل من عندي جربَقام ,)٣(بىل« :قال ]? عينيك تفيضانُنْأ ما ش?ٌحدَأ َّ  َّنَأ َ

ْاحلسني َ  :ُ قلت: قال?ِِه من تربتَكَّمِشُأن َأ هل لك : فقال: قال,راتُ الفِّ بشطُقتلُ يُ
 .»ن فاضتاَأ َّ عينيْملكَأ فلم ,عطانيهاَأف ,ٍ من ترابً قبضةَ فقبض,ُهَ يدَّ فمد,نعم

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسن َ, أناالباقيَ َّحممد َ, أناعيلن ب َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ  ,معروفبن  َ
ْاحلسنيَنا  َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ َّحممدبن  عيل َ, أنا)٤(سعدبن  ُ َ   عن عامر,ٍ عن رجل,زكريابن   عن حييى,ُ
 :َ قال,)٥(عبيّالش

ْ عبد باَأا ًربَ ص:راتُ وهو عىل شاطئ الف,ٌّقال عيل  عىل ُ دخلت: ثم قال,اهللاَ
َأخربين« : قال?ٌثَدَ حَثَدَحَأ :ُ فقلت, وعيناه تفيضان اهللا ِولرس َ ْ  َّنَأ ُ جربيلَ
 َ فقبض, نعم:ُ قلت?ِِه من تربتَريكُأ ْنَأ ُّحتبَأ : ثم قال,راتُ بشاطئ الفُقتلُا يسينًُح

 .»ن فاضتاَأ َّ عينيُكتَلَ فام م,يِّها يف كفَ فوضع,ربتهاُ من تًقبضة
                                                 

 .بىل قام): د(يف  )١(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه١/٨٥مسند اإلمام أمحد  )٢(
 .بل: رواية املسند )٣(
 .٦/٤١٩قات ابن سعد طب )٤(
 .عامر عن الشعبي): س(يف  )٥(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



١١٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َحمبكر  َأبو َ ْعبد بن  َّمدُ َاحلسن َ, أناالباقيَ ْاحلسني َأبو َ, أناعيلبن  َ َ ّاملظفربن  ُ َ َّحممد َ, أناُ َ بن  ُ
َّحممد َ  : قال,نسَأ عن ,ثابتَ نا ,زاذانبن  ةَامرُعَ نا ,يبانَشَ نا ,سليامنبن  ُ

َ سلمةِّ أمِ وكان يف يوم, لهَذنَأ ف, ِّالنَّبي  عىلِرْطَ القُكَلَ مَذنَأاست  ُّالنَّبي ال فق,َ
:سلمةَّ أم يا َ  فبينا هي عىل : قال,»ٌدَحَأ علينا ُ ال يدخل, احفظي علينا الباب,َ

ْاحلسنيذ جاء ِإ ,ِالباب َ  عىل ُبَّ يتوثَ فجعل,َ فدخل,الباب )١(فتحف ,عيل فاقتحمبن  ُ
 , نعم: قال?هُّحتبَأ :كَلَفقال امل« ُهُلِّقبُ ويُهُِملثَ ي ُّالنَّبي  فجعل, اهللا ِ رسولِظهر
 .)٢(» نعم: قال? فيهُقتلُ يَّ الذيَ املكانَكُريتَأ ]٢٨[ َتئش ِْنإ ,ُهُ ستقتلَكَتَّمُأ َِّنإ :قال

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبوَ نا ,يوبَأبن  يعقوب يوسف َأبو ]ملحق[َ َ َّحممد ُ َ  .هتدي باهللاُاملبن  عيلبن  ُ
َأخربناوح  َ ْ ْ عبد ائمالغن َأبو َ, أناءّاالبنبن  غالب َأبو َ َّحممدبن  بيد اهللاُع َ أنا: قاال,عيلبن  مدّالصَ َ بن  ُ

ْ عبد َ, أناسحاقِإ َّحممدبن  اهللاَ َ َّ حممدَأبو )٣(, ناُ َ  ,ثابتَ نا ,زاذانبن  ةرَامُعَ نا ,)٤(يَبطَيبة احلَيب شَأبن   شيبانُ
 :نس قالَأعن 

َّعز وجله َّر ربْطَالق ُكَلَذن مَأاست  − وكان يوم , لهَنِذَأف٥(  َّالنَّبي َن يزورَأ َّ
َ سلمةِّمُأ −  يف يوم:الغنائم َأبووقال  َ سلمةَّمُ أيا« :)٥ ُّالنَّبي َ فقال,َ  احفظي علينا ,َ
ْاحلسني َذ دخلِإ ِ فبينا هي عىل الباب: قال,»ٌحدَأ علينا )٦(ُال يدخل, الباب َ  َأبوزاد  − ُ
 ُ رسولَ فجعل, اهللا ِعىل رسول ُبَّ فدخل يتوث, فاقتحمَفطفر − ابن عيل :الغنائم

ن ِإ و,هُ ستقتلَكَتَّمأ َِّنإما َأ : قال, نعم: قال?هُّحتبَأ :كَلَفقال له امل« ُهُلِّ ويقبُهُ يلثماهللا 
 ُهْخذتَأ ف,َمحرَأ ٍرابُو تَأ ٍةَلْهَ فجاءه بس,اهَِّيإراه َأ ف.» فيهُقتلُ يَّ الذيَ املكانَكُريتَأ َتئش
َ سلمةُّأم  .يف ثوهبا فجعلته ,َ

                                                 
 .فاقتحم يفتح): س(يف  )١(
وابن حبان يف ) ٢٨١٣ (٣/١٠٦, والطرباين يف املعجم الكبري ٢٦٥, ٣/٢٤٢رواه أمحد يف املسند  )٢(

 .وانظر ما بعده. ١٥/١٤٢صحيحه 
 .أنا): س(يف  )٣(
 .احلنظيل): س(يف  )٤(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٥−٥(
 .ّأال يدخل): س(يف  )٦(

أم سلمة : حديث[
احفظي علينا 

 ]....الباب

]رواية أخرى[



١١٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١(ءهنا كربالِإ :ُا نقول كنَّ:قال ثابت
َأخربناو َ ْ َّاملظف َأبوه َ َ َّحممدسعد  َأبو َ, أنارييَشُ القرُ َ ْعبد بن  ُ  َأبو َ, أنامحدانبن  عمرو َأبو َ, أناَّالرمحنَ

 :نس قالَأ عن ,ثابتَ نا ,اذانَزبن  ةَامرُعَ نا ,خُّروَفبن  يبانَشَ نا ,)٢(َىلْعَي
َ سلمةِّمُ أِ وكان يف يوم, لهَنِذَأ ف, َّالنَّبي َزورَ يْنَأه َّر ربْطَالق كَلَ مذنَأاست َ, 

َ سلمةَّ أميا« : ُّالنَّبي فقال  فبينا : قال,»ٌحدَأ علينا ُ ال يدخل,َالباب  احفظي علينا,َ
ُاحلسنيذ جاء ِإ ,ِهي عىل الباب ْ َ   ُّيالنَّب َ فجعل,َ فدخل,َالباب )٣(َ فاقتحم,ٍّعيلبن  ُ

 َتئشن ِإ ,ُهُ ستقتلَكَتَّمُأ َِّنإ : قال, نعم: قال?هُّحتبَأ :ُكَلَفقال امل« ,ُهُلِّ ويقبُهُمِيلتز
 , فيهَِلتُ قَّ الذيِ من املكانً قبضةَضَ فقب: قال. نعم: قال.ه فيهُلُقتَ تَّ الذيَ املكانَكُريتَأ
 . فجعلته يف ثوهبا,َلمةَ سُّمُ أُهْخذتَأ ف,َمحرَأراب ُو تَأ ٍ فجاء بسهلةُاهَرَأف

 .ءا كربالَِّهنإ ُقولنا نَُّكف :قال ثابت
َأمحدبن  سليامن َ, أنا)٤(ذةْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,عيل احلداد ومجاعة َأبونا َأنبَأ ْ  سعيدبن  ُّعيلَ نا ,)٥(َ

ْاحلسنيبن  ُّعيلَ نا ,املغرية املروزيبن  براهيمِإبن  سامعيلِإَ نا ,ازيَّالر َ َحدثني ,واقدبن  ُ َّ  َأبوَ نا ,يبَأ َ
 : قال,مامةُأيب َأعن  ,)٦(غالب

 فكان :قال − اسينًُيعني ح − »َّبيَّ الصوا هذاُّكَبُال ت« : لنسائه اهللا ُ رسولَقال
َ سلمةِّمُ أيوم َسلمة ُِّم وقال أل,َاخلَّ الد اهللا ُ رسولَ فدخل,ُ جربيلَ فنزل,َ ال « :َ

ُاحلسني َ فجاء,»َّ عيلُدخلَا يًحدَأتدعي  ْ َ ن َأ َرادَأ , يف البيت ِّالنَّبي ِىلإ َ نظرَّ فلام,ُ
َ سلمةُّمُ أُهْخذتَأ ف,َيدخل  يف َّ اشتدَّ فلام,)٧(هنّسكُناغيه وتُ تْ وجعلت,ُهْت فاحتضنَ,َ

                                                 
 .٦/٤٠٨هتذيب الكامل  )١(
 .وما بني معقوفني مستدرك منه). ٣٤٠٢ (٦/١٢٩املسند  )٢(
 .ففتح الباب): د(يف  )٣(
 .بن زيد ):س(يف  )٤(
 ).٨٠٩٦ (٨/٢٨٥املعجم الكبري  )٥(
بن واقد,  بن شفيق, ثنا احلسني بن احلسن املروزي, ثنا: ٨/٢٨٥يف املطبوع من املعجم الكبري  )٦(

 .حدثني أبو غالب
 .تسكته): س(يف  )٧(

 ]رواية أخرى[

ّال تبكوا : حديث[
 ]...هذا الصبي



١١٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ِّبي للنَُّ فقال جربيل, اهللا ِجر رسولِ يف حَى جلسَّ حتَ فدخل, عنهْ خلت,البكاء
: »ُّالنَّبي  فقال,»ك هذا ابنَُلت ستقَكَتَّمُأ َِّنإ : »قال? وهم مؤمنون يبُهَيقتلون : 

 قد , اهللا ُ رسولَ فخرج» كذا وكذاِ بمكان: فقال,ًربةُ تُ جربيلَفتناول ,)١(نعم يقتلونه
َ سلمةُّمُ أْت فظنَّ,اًهمومَ مِ البالَا كاسفسينًُ حَحتضنا  ِّبيَّ الص من دخولَه غضبـَّنَأ َ

 ,»َّبيَّ الصوا هذاُّكَبُال ت« : لناَك قلتَِّنإ ,َ لك الفداءُعلتُج,  اهللاَّ يا نبي:ْت فقال,عليه
ىل ِإ َ فخرج, عليهاَّ فلم يرد, عنهُيتّ فخل,َ فجاء, عليكُا يدخلًحدَأ َدعَأ َّالَأمرتني َأو
 ,ُ وعمر,بكر َأبو ِيف القومو » هذاَمتي يقتلونُأ َِّنإ« : فقال هلم,ٌصحابه وهم جلوسَأ

 ,نعم« : قال?ؤمنونُ وهم مُهَيقتلون ]ب٢٨[ , اهللاَّ يا نبي: فقاال, عليهِ القومَأجرَأوكانا 
 .اهاَِّيإراهم َأ ف»ُُه تربتهذه

َأخربنا َ ْ ْاحلسنيبن  يوبَأبن  يعقوب يوسف َأبو ]ملحق[َ َ َّحممدَ نا , بمروُ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  .هتدي باهللاُاملبن  ُ
َأخربناو َ ْ ْ عبد َ, أنايب عيلَأن ب غالب َأبو َ َّحممدبن  بيد اهللاُع َ أنا: قاال,عيلبن  مدّالصَ َ ْ عبد َ, أناُ بن  اهللاَ
َّحممد َ َحدثني ,ويَغَ البُ َّ ْخمبن  خالدَ نا ,سعيدبن  مسلمبن  ُّ عيلَ َّ حممدَأبوَ نا ,دَلَ َ ْعبد بن  يعقوببن   موسىُ َ
َأخربين :معيَّ الزوهببن  اهللا َ ْ ْ عبد اص عنَّيب وقَأبن  تبةُعبن  هاشمبن  ُ هاشمَ  ,ةَعْمَزبن  وهببن  اهللاَ
َ سلمةُّمُ أثتنيَّ حد:قال َ: 

 ,َ فرقد,َثم رجع ,)٣(ٌ وهو خاثرَفاستيقظ, )٢(ٍيوم َ ذاتَ اضطجع اهللا َ رسولَّنَأ
دون ما  − وقاال , وهو خاثرَ فاستيقظ,َ ثم رجع:غالب َأبوزاد  − ٌ وهو خاثرَفاستيقظ

 يا ه ما هذ:ُ فقلت,ُ محراءٌ ويف يده تربةَ فاستيقظ,َ ثم اضطجع,وىلُ األِةَّر منه يف املُيتَأر
َأخربين« : قال?رسول اهللا َ ْ  , للحسني» العراقِرضَأ بُقتلُ ابني هذا يَّنَأ ُ جربيلَ

 ِرين من تربةَأ : جلربيلُفقلت« :غالب َأبو َ وزاد,يب يعقوبَأ ُانتهى حديث
 .)٤(»هاُربتُه ت فهذ. هباُقتلُ يَّ التيِرضَاأل

                                                 
 .ليقتلونه): د(يف  )١(
 .ذات ليلة): س(يف  )٢(
 ).خثر(النهاية . ثقيل النفس, غري طيب وال نشيط: خاثر النفس )٣(
 .٢٣/٣٠٨, و)٢٨٢١ (٣/١٠٩, والطرباين يف الكبري ٦/٤١٧رواه ابن سعد يف طبقاته  )٤(

جربيل : حديث[
 ]عن مقتل احلسني



١١٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َأمحد َ, أناالفضلبن  ُ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ْ عبد َأبو َ, أنا)١( احلافظُ  َأبو و,اهللا احلافظَ
َأمحدبكر  ْ َاحلسنبن  َ َّ حممدَأبو و,القايض )٢(َ َ َحدثنا : قالوا,قرئُيب حامد املَأبن  ُ َّ َّحممدالعباس  َأبو َ َ بن  ُ

ُّحممد الدبن  العباس َ نا,يعقوب َّ َ بن  هاشمبن   عن هاشم,يعقوببن  موسىَ نا ,لدَخمبن  خالدَ نا ,وريُ
ْ عبد  عن,يب وقاصَأبن  تبةُع  ]:قال[معة َزبن  هبَوبن  اهللاَ

َ سلمةُّمُ أخربتنيَأ  وهو َ فاستيقظ, للنومٍ يومَ ذاتَ اضطجع رسول اهللا َّنَأ َ
 ,وىلُ األِةَّ منه يف املرُيتَأ ما رَ وهو خاثر دونَ ثم استيقظ, فرقد,َ ثم اضطجع,خاثر

بة يا  الرتُّ ما هذه: فقلت,هاُبّ وهو يقل, محراءٌيف يده تربةو َ واستيقظ,َثم اضطجع
َأخربين« : قال?رسول اهللا َ ْ  ُفقلت − للحسني − ِ العراقِرضَأ بُقتلُ هذا يَّنَأ ُ جربيلَ

 .»هاُربتُ فهذه ت, هباُقتلُ يَّ التيِرضَ األَةربُرين تَأ ,ُ يا جربيل:له
َأخربنا َ ْ ْ عبد نرص َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ َّحممدبن  عيلبن  َّالرمحنَ َ  .موسى العدلبن  ُ

َأخربناوح  َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ َأمحدبن  عثامن سعيد َأبو َ, أناامللكَ ْ العباس  َأبوَ نا : قاال,َ
َّحممد َ َأمحبن  ُ ْ َّحممدبن  دَ َ َأمحدحامد  َأبو َ, أنايطيِلَّ السبراهيمِإبن  ُ ْ ْحممد الرشبن  َ َّ َّ َ َأمحدَ نا ,قيُ ْ  ,حفصبن  َ

َحدثني َّ َحدثني ,يبَأ َ َّ ْ عبد  عن,هاشمبن   عن هاشم,سحاقِإبن  ِادَّ عن عب,هامنَطبن  ُبراهيمِإ َ بن  اهللاَ
َ سلمةِّمُ أ عن,بْهَو ِّالنبي ِ زوجَ َّ ,قالت ْ: 

 ,ُ فدخلت,هَ صوتُ فسمعت,»ٌدَحَأ َّ عيلُدخلَال ي« : فقال, بيتي اهللا ُ رسولَدخل
لك يا   ما:ُفقلت − بكيَ ي:و قالتَأ − )٣(ٌذا هو حزينِإعيل وبن  ُسنيُذا عنده حِإف

َحدثني« : قال?اهللا َرسول َّ  ?ُهُلُ ومن يقت:ُ فقلت,» هذا بعديُتي تقتلَّمُأ َّنَأ ُ جربيلَ
 .)٤(» هذه املدرة يقتلونهُهلَأ« : فقال,ًةفتناول مدر
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سليامنَ نا ,يذةِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,ًجازةِإ احلداد وغريه ّعيل َأبو َ ْ ْ عبد َ نا,)٥(َ َ

َأمحدبن  اهللا ْ َحدثني ,)٦(حنبلبن  َ َّ  يب وائلَأ عن ,عمشَ عن األ,ثابتبن  عمروَ نا ,سديَزياد األبن  ادةَبُ عَ
                                                 

 .٦/٤٦٨دالئل النبوة البيهقي  )١(
 .احلسني): د(يف  )٢(
 .وإذا حزين): س(يف  )٣(
 ., طبعة دار البشائر, حتقيق إبراهيم صالح٩٨تاريخ الرقة  )٤(
 ).٢٨١٧ (٣/١٠٨املعجم الكبري  )٥(
ْعبد اهللا): د(يف  )٦(  .بن عقيل َ

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



١١٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َسلمةبن  ِشقيق َ سلمةِّمُ أ عن,َ  : قالت,َ
ُاحلسنكان  َ ْاحلسني وَ َ  ,ُ جربيلَ فنزل,يف بيتي ]٢٩[  ِّالنَّبي  بني يديِ يلعبانُ

َّحممد يا :فقال َ ْاحلسنيىل ِإ بيده َأومَأ و,َكِعدَ هذا من بَك ابنَُ تقتلَكَتَّمُأن ِإ ,ُ َ  فبكى ,ُ
 »ُبة الرتُّ عندك هذهٌوديعة« : اهللا ُ رسولَقال ثم ,ِهِىل صدرِإ ُهَّ وضم, اهللا ُرسول
 يا« : اهللا ُ رسولَ وقال: قالت.»الءب و)١(ٍ كربُريح« : وقال, اهللا ُها رسولَّفشم

َ سلمةَّمُأ  ُّ أمهاْتَ فجعل: قال»َتلُ ابني قد قَّنَأ فاعلمي ,اً دمُبة الرتُّ هذهْتَلَّذا حتوِإ ,َ
َسلمة ا ً دمَلنيَّا حتوًن يومِإ :وتقول )٢( تعنيٍ يومَّليها كلِإ ُ تنظرْ ثم جعلت,ٍ يف قارورةَ
 .ٌ عظيمٌليوم

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,ُ َ َاحلسن َأبو َ, أناهتديُاملبن  ُ  ,احلريب )٣(عمربن   عيلَ
َأمحدَنا  ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن  َ ْ عبد َ نا,ارَّاجلبَ  عن ,اشَّعيبن  بكر َأبوَ نا ,ديَْز األ− ابن صالحيعني  − َّالرمحنَ

َ سلمةُّ أم قالت: قال, عن داود,بةْقُعبن  موسى َ: 
ُاحلسني َدخل ْ َ َ سلمةُّ أم فقالت,َ ففزع, اهللا ِ عىل رسولُ  ? اهللاَ يا رسولَ ما لك:َ

َأخربين َ جربيلَِّنإ« :قال َ ْ  .»ُهُىل من يقتل اهللا عُ غضبَّه اشتدـَّنَأ و,ُقتلُن ابني هذا يَأ َ
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َّ حممدَأبو َ, أناالباقيَ َ َاحلسن ُ  .ًمالءِإعيل بن  َ

َأخربناوح  َ ْ َأمحدغالب  َأبو و,رضوانبن  نرص َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َّ حممدَأبو و,َ َ ْ عبد ُ َّحممدبن  اهللاَ َ  : قالوا,ُ
َّ حممدَأبو َأنا َ َاحلسن ُ ْعبد بن  براهيمِإ َ, أنامالكبن  بكر َأبو َ, أناعيلبن  َ  ,بانَأاد عن َّمحَ نا ,حجاجَ نا ,اهللاَ
ِشهر عن َحوشببن  َ ْ َ سلمةِّ أم عن,َ  : قالت,َ

ُاحلسني و ِّالنَّبي  عندُكان جربيل ْ َ فقال «  ِّالنَّبي  فدنا من,ُهُتْ فرتك, فبكى, معيُ
َّحممد يا ُهُّحتبَأ :جربيل َ  ِ من تربةَُكريتَأ َتئشن ِإ و,ُهُ ستقتلَكَتَّمُأ َِّنإ ]:قالف[ , نعم: فقال?ُ

 .)٤(ء كربال:قال هلاُ يُرضَذا األِإ ف,اهَِّيإراه َأ ف.» هباُقتلُ يَّ التيِرضَاأل
                                                 

 .ويح كرب: الكبري يف املطبوع من املعجم )١(
 الذي نقل اخلرب عن ٦/٢٥٩٩ وال يف بغية الطلب كلمة تعني ليس يف املطبوع من املعجم الكبري, )٢(

 .ابن عساكر
 .عمرة): س(يف  )٣(
منه, واإلمام أمحد يف فضائل ك  وما بني معقوفني مستدر٦/٤١٩رواه ابن سعد يف الطبقات  )٤(

 .٢/٧٨٢الصحابة 

]ية أخرىروا[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



١١٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربناو َ ْ َّ حممدَأبو و,غالب َأبو و,نرص َأبو َ َ َاحلسن َ أنا: قالواُ  .عيلبن  َ
َأخربناوح  َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ ِاملذهببن  عيل َأبو َ, أناُ ْ َأمحد َ أنا: قاالُ ْ ْ عبد َ نا,جعفربن  َ  ,اهللاَ
َحدثني َّ َحدثني ,وكيعَ نا ,)١(يبَأ َ َّ ْ عبد َ َ سلمةِّ أموَأ َ عن عائشة,بيهَأ عن ,سعيدبن  اهللاَ  َّ شك:قال وكيع − ,َ

ْ عبد  يعني,هو  :−سعيد بن  اهللاَ
 ,هاَ قبلَّ عيلْ مل يدخل,ٌكَلَ مَ البيتَّ عيلَلقد دخل« :حدامهاِإل قال  َّالنَّبي َّنَأ
 ُقتلُ يَّ التيِرضَ األِربةُ من تَكُريتَأ َشئت ِْنإ و,ٌقتولَم )٢(سنيُ هذا حَك ابنََِّنإ :فقال يل

 .»تربة محراء − :وقاال )٣(»ِيلإ« ُّزاد اجلوهري − َخرجَأف« : قال»هبا
َأخربنا َ ْ َّحممدعمر  َأبو ]ملحق[َ َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيالقاسم  َأبو و,لقاسم العبشميابن  ُ َ  ,هريّ الزعيلبن  ُ

ْعبد بن  تارخالفتح امل َأبوو َأمحدبن  بكر جماهد َأبو و,احلميدَ ْ بن  سعدَأاملحاسن  َأبوو ,)٤( البوشنجيانَ
َاحلسن َأبو َ أنا: قالوا,قّاملوفبن  عيل ْ عبد َ ّحممد الدبن  َّالرمحنَ َّ َ ْ عبد َ, أنااوديُ َأمحبن  اهللاَ ْ َ نا ,همحويبن  دَ
ْ عبدَ نا,ايشّ الشريمُخبن  براهيمِإ ْ عبد َ, أنازاقَّالرعبد َ, أنا)٥(يدُمحبن  َ بيه َأ عن ,يب هندَأبن  سعيدبن  اهللاَ

َ سلمةُّ أم قالت:قال َ: 
 ,ِعىل الباب ُ فقعدت:قالت )٧(ُدرج يٌ حسنيَفجاء )٦(يف بيتي ً نائام ُّالنَّبي كان

 عىل َ فقعد,َ فدخل,َّ فدب,ٍيشء يف ُ ثم غفلت: قالت, فيوقظهَدخلَ ينَأ َ خمافةُهُفسبقت
 واهللا ما , اهللاَ يا رسول:ُ فقلت,ُ فجئت, اهللا ِرسول َ نحيبُ فسمعت: قالت,ِِهبطن

 فقال ,ٌقاعد ]ب٢٩[طني َالم وهو عىل بّ الس عليهُين جربيلَام جاءَِّنإ« : فقال. بهُعلمت
 : قال?قتل هباُ يَّ التيَبة الرتَُّريكُأ َالَأ ,ُهُ ستقتلَكَتَّمُأن ِإ : قال, نعم: فقلت?هُّحتبَأ :يل

 ٌربةُيف يده ت )٨( فامذا:ُ قلت,»بة الرتُّتى هبذهَأ ف, بجناحهَ فرضب: قال, بىل:ُفقلت
                                                 

 .٦/٢٩٤, واملسند ٢/٧٧٠رواه أمحد يف فضائل الصحابة  )١(
 .احلسني): د(يف  )٢(
 . التي):س(يف  )٣(
 ترمجة رقم ,واملثبت من معجم شيوخ ابن عساكر. البوسنجيان): د(الفرسخيان, ويف ): س(يف  )٤(

 ).١٤٦٣(و) ١٤٢٢(
ْاملنتخب من مسند عبد )٥(  ).١٥٣٣ (٤٤٢بن محيد  َ
 ).س(يف بيتي ليست يف : كلمة )٦(
 ).د(يدرج ليست يف : كلمة )٧(
ْيف مسند عبد )٨(  .فإذا: قالت: بن محيد َ

حديث امللك عن [
 ]مقتل احلسني

حديث جربيل عن [
 ]قتل احلسني



١١٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .»? بعديَكُ من يقتل,عريِ شَيا ليت« :ُ وهو يبكي ويقول,ُمحراء
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسنَأبنا  ,يالباقَ َّحممد َ, أناعيلبن  َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ بن  َ

ْاحلسنيَ نا ,معروف َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ َّحممد َ, أنا)١(سعدبن  ُ َ َّحممدبن  موسى َ, أناعمربن  ُ َ  ,براهيمِإبن  ُ
َسلمةيب َأ عن ,بيهَأعن   : قالت,َ عن عائشة,َ

 ُيه رسولِقَ فل, فيهاُهَقيَ جربيل لياقُراد لَأذا ِإ  ُّيالنَّب َفكان ,)٢(ٌبةَْرشَكانت له م
عيل ومل بن   حسنيَ فدخل,ٌحدَأليه ِإ يصعد ّالَأ َ عائشةَمرَأ و, من ذلك فيهاًةَّ مراهللا 

 ُّالنَّبي ُهَخذَأ ف» ابني: فقال رسول اهللا ? من هذا:ُفقال جربيل« ,هاَى غشيَّتعلم حت
, اهللا ُ فقال رسول,ُقتلُه سيَِّنإما َأ« : فقال, عىل فخذهُهَفجعل :قال? يقتلهْنَ وم : 
 َّ التي)٣(رضَ األَكُخربتَأ َشئتن ِإ ف, نعم: قال?هُتي تقتلَّمُأ : اهللا ُفقال رسول ,َكُتَّمُأ
 : فقال,اهاَِّيإراه َأ ف, محراءًربةُ تَخذَأ و,ِبالعراق )٤(ِّفَّ الطِىلإ ُ له جربيلَشارَأ ف,قتل هباُي

 .» مرصعهِربةُن تهذه م
َّحممدبن  عيلَ نا ,)٥(نا ابن سعدَأ و:قال َ  : قالت,َ عن عائشة,يُربْقَ عن امل,سمْقِمبن   عن عثامنُ

ْاحلسنيذ جاء ِإ , راقد اهللا ُبينا رسول َ  ِ ثم قمت لبعض, عنهُهُتْيَّ فنح,ليهِإ حيبو ُ
 َبة الرتُّراينَأ َ جربيلَِّنإ« : قال?بكيكُ ما ي: فقلت, يبكيَ فاستيقظ, فدنا منه,مريَأ

ْاحلسنيقتل عليها ُ يَّالتي َ ذا ِإ ف,هَ وبسط يد»ُهَ دمُ اهللا عىل من يسفكُ غضبَّ فاشتد,ُ
 هذا ْنَمَ ف,ليحزنني نهِإبيده  )٦( نفيسَّوالذي ,يا عائشة« : فقال, من بطحاءٌفيها قبضة

 .»?ا بعدي حسينًُتي يقتلَّمُأ ْنِم
 ,)٧(َىلْعَي َأبو َ, أناقرئُاملبن  بكر َأبو َ, أناميَلُّ السيب القاسمَأرئ عىل ُ ق: قال,يةجتبى العلوُاملّ أم خربتناَأ

                                                 
 .٦/٤١٨طبقات ابن سعد  )١(
 ).رشب(النهاية . الغرفة: الراء وفتحهااملرشبة بضم  )٢(
 .وإن شئت أخربتك باألرض: يف طبقات ابن سعد )٣(
ّالطف )٤(  .معجم البلدان. أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربية: ّ
 .٦/٤١٨طبقات ابن سعد  )٥(
 .ن سعدواملثبت من طبقات اب. والذي بعثني): د(و) س(يف  )٦(
 .مل أجده يف املطبوع من مسند أيب يعىل رواية ابن محدان, ولعله يف املسند رواية ابن املقرئ )٧(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



١١٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َنا ْ عبد َ نا,صالحبن  َّالرمحنَ َاحلسنبن   عن جرير,ليمُيب سَأبن  ِ عن ليث,ليامنُسبن  حيمَّالرَ َ 
 : قالت,عن زينب −هله َأو عن بعض َأ − لزينب ً عن موىل,يسْبَالع

 َفدخل ,)١( عنهُ فغفلت,َجَرَسني عندي حني دُ وح, يف بيتي اهللا ُ رسولبينا
 اهللا ُ رسولَ فاستيقظ, آلخذهُ فانطلقت: قالت,ِِه عىل بطنَ فجلس, اهللا ِعىل رسول

من الغالمُّبَصُه يَِّنإ« : فقال,ثم دعا بامء , فرتكته حتى فرغ»دعيه« : فقال , 
ذا ِإ ف,ليهِإ ُه احتضنََ قامَّ فلام,ّصيلُ ثم قام ي,َأَّ ثم توض»اوا صبُّ فصب, من اجلاريةُغسلُوي

 يا :الةَّ الصَىضَ فقلت حني ق,هَ يدَّ ثم مد,)٢( فبكى,َ ثم جلس,ُهَو جلس وضعَأ َركع
 ,تاينَأ َ جربيلَِّنإ« : قال, تصنعهَكُيتَأا ما رً شيئَ صنعتَ اليومَكُيتَأ رِِّينإ , اهللاَرسول

َأخربينف َ ْ  . محراءًراين تربةَأ ف)٤(»رينَأ :ُ فقلت,تيَّمُأ ُهُ تقتل)٣(ذا هَّنَأ َ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ َاحلسن َأبو َ, أناَّ َأمحد َ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ

َأمحدق ْوَر َأبوَ نا ,ديُْنعمران املعروف بابن اجل ْ َّحممدبن  َ َ بن  يعني العباس −يايش ِّالرَ نا ,اينَّزِبكر اهلبن  ُ
َّحممدَ نا ,− الفرج َ َّحممد عن ,سمينة )٥(يبَأبن  سامعيلِإبن  ُ َ  عن ,وزاعيَ عن األ,ساينَقْرَب القَعْصُمبن  ُ
ْعبد بن  ِ العباسُ زوجة, احلارثُالفضل بنت ُّ أم قالت: قال,َّعامريب َأاد َّشد َّاملطلبَ ُ: 

 ُيتأ ر: قالت»اذكرهيا« : قال,ها لكَذكرَأن َأ َكُمِّعظُأ رؤيا , )٦(رسول اهللايا 
 تلد ]٣٠[,  حبىلُفاطمة« : فقال ,جريِت يف حِضعُ فو,طعتُ منك قًعةْضَ بَّنَأك

 فكان يف ,اسينًُ حُ فاطمةْفولدت : قالت,»جركِ وتضعه يف ح,اسينًُيه حّسمُأا ًغالم
 , ثم ذرفت عيناه,ً ساعةُهُالعبُخذه يَأ ف, معيُا وحسنيً يومَّ عيلَ فدخل,يهِّربأجري ِح

 .»قتل ابني هذاَتي تَّمُأ َّنَأربين ُهذا جربيل خي« : قال?بكيكُ ما ي:ُفقلت
                                                 

 .فغفلت عنده): س(يف  )١(
 .ثم جلس يدعو, فبكى) ١٣ (١/٩يف املطالب العالية  )٢(
 .أن ابني هذا: يف املطالب العالية )٣(
 .أرين تربته: يف املطالب العالية )٤(
 .٧/١٨٩, واجلرح والتعديل ١/٣٦أبو سمينة, واملثبت من التاريخ الكبري ): س( و)د(يف  )٥(
 .برسول اهللا): د(يف  )٦(

 ]رواية أخرى[

حديث رؤيا أم [
 ]الفضل



١٢٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبوا ًه عاليَ َّحممدَ نا ,)٢(يهقيَبكر الب َأبوَأبنا  ,)١(اويَرُاهللا الفَ َ ْعبد بن  ُ  َأبو َ, أنا)٣(اهللا احلافظَ
ْعبد  َّحممداهللا َ َ َّحممدحوص َاأل َأبوَ نا ,عيل اجلوهري ببغدادن ب ُ َ َّحممدَ نا ,اهليثم القايضبن  ُ َ َ نا ,بَعْصُمبن  ُ
ْعبد بن  ِادّ شدَّعامريب َأ عن ,وزاعيَاأل  : احلارثِ بنت)٤(الفضل ِّ أم عن,اهللاَ

 ,َلليلةا اًنكرُ مً حلامُيتَأ رِِّينإ , اهللاَ يا رسول: فقالت, اهللا ِ عىل رسولْا دخلتَّهنَأ
 من ً قطعةَّنَأ كُيتَأ ر: قالت»?وما هو« : قال,ه شديدَِّنإ :)٥( قالت»?وما هو« :قال

 ُتلد, اً خريِيتَأر« : اهللا ُ فقال رسول: قال,جريِضعت يف حُطعت ووُ قَكِجسد
َاحلسني ُ فاطمةْ فولدت»جركِ يف حُ فيكون,اًغالم −  اهللاَن شاءِإ − ُفاطمة ْ َ  فكان يف ,ُ

 ,)٦(هجرِه يف حُ فوضعت, اهللا ِا عىل رسولً يومُ فدخلت, اهللا ُ رسولَ قال كام,جريِح
 َ يا رسول:ُ قلت: قالت,موعُّ الد هتريقان اهللا ِذا عينا رسولِإ ف,ٌفاتة التي منّْثم حانت

َأخربين و,المّ الستاين جربيل عليهَأ« : قال? ما لك,يّمُأنت وَأيب َأ ب,اهللا َ ْ  ُقتلَتي ستَّمُأن َأ َ
 .» محراءِِه من تربتٍتاين برتبةَأ و,نعم« : قال? هذا: فقلت,»ابني هذا

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو َ َاحلسناهللا ابنا َ ْاحلسني َأبو انَأ : قاال,َ َ بن  )٧(دَْمحَأ انبَأ ,اآلبنويسبن  ُ
 :جازة قاالِإ )٨(يِريببن  بيدُع

َأخربناو َ ْ َأمحد َأنبَأ ,ًجازةِإام الواسطي َّمت َأبو َ ْ َّحممدَ نا ,بيد قراءةُعبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ مة َثْيَخيب َأابن َ نا ,ُ
 :)٩(هانُْمجبن  سعيد عن ,زيدبن  ادّمحَ نا ,خراشبن  خالد

                                                 
ْابن عبد اهللا): س(و) د(يف  )١(  .٢/١٠١٤واملثبت من معجم الشيوخ البن عساكر . َ
 .٦/٤٦٨رواه البيهقي يف دالئل النبوة  )٢(
 مل يدرك أم ًابل منقطع ضعيف; فإن شداد:  وصححه, وتعقبه الذهبي وقال٣/١٧٦املستدرك  )٣(

 .بن مصعب ضعيف الفضل, وحممد
 .عن الفضل): س(يف  )٤(
 .قال): س(يف  )٥(
 .٦/٤٦٩, ودالئل النبوة ٣/١٧٦حجري, واملثبت من املستدرك ): س(و) د(يف  )٦(
 .وانظر اخلرب التايل. ١/٢٥١واملثبت من اإلكامل . بن عبيد حممد): د(و) س(يف  )٧(
 .هبري): س(يف  )٨(
 .زيد عن مجهان): س(يف  )٩(

]رواية أخرى[



١٢١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني فيها )١( قتلَّ التيِ القريةِربةُ من تٍاب بُرت َّالنَّبي تىَأ َ جربيلَّنَأ َ  وقيل ,ُ
 .»الءَ وبٌبْرَك« : اهللا ُ رسولَ فقال,ها كربالءُاسم

َأخربنا َ ْ َّحممد انبَأ ,ادشَكبن  ِّالعز َأبو َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  )٢(ُ ْ َاحلسن َأبو انبَأ ,حسنونبن  َ  ,ارقطنيَّ الدَ
َحدثني ,بْهَابن وَ نا ,يونسَ نا ,بكر َأبوَنا  َّ َّحممد عن ,يزيدبن   نافعَ َ  :صالحبن  ُ

يا « : فقال,عيلبن   حسنيُ ستقتلُهَتَّمُأ َّنَأ ُل جربيُهَخربَأ حني  اهللا َ رسولَّنَأ
 .» اهللاُُهَتبَ قد كٌمرَأه ـََّن أل; ال: قال? فيهُراجعُأفال َأ ,جربيل

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدنا َأ ,)٣(بكر اخلطيب َأبو انبَأ ,ريقُزبن  منصور َأبو و,يسَبُقبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
َّحممبن  جعفر َ, أنازرقَاأل َ  .,ديُْل اخلدُ

َأخربناوح  َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ  َأبو َ أنا: قاال,فّالَالع القاسم َأبو و,ةَمِلُْساملبن  عيل َأبو انبَأ ,َّ
َاحلسن َاحلسنالقاسم  َأبو انبَأ ,ميَّامَ احلَ َّحممدبن  َ َ َّحممدَ نا : قاال,ُ َ ْعبد بن  ُ َ نا ,ميََْرضسليامن احلبن  اهللاَ
َأمحد ْ َأخربين :بانَأبن  سامعيلِإَ نا ,زكريابن  حييىبن  َ َ ْ  ,يب جعفرَأ عن ,طريفبن   عن سعد,عيلبن  انَّ حبَ
َ سلمةِّ أمعن  : قالت,َ

 .)٤(»اجريَهُ ستني من مِرأس عىل ٌسنيُقتل حُي« : اهللا ُ رسولَقال
َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْ عبد الغنائم َأبو انبَأ ,َ ْ عبد القاسم َأبو انبَأ ,عيلبن  مدّالصَ بن  اهللاَ

َّحممد َ ْ عبد َ, أناسحاقِإبن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َحدثني , البغويُ َّ َّحممد َ َ ْ عبد  عن,سفيانَ نا ,يمون اخلياطَمبن  ُ َ
 : قال,يفةَحُيب جَأبن   سمع عون,العباسبن  اجلبار
ْ عبد يبَأ عند دار ٌجللوس اَِّنإ  ,داينَْمصحار اهلبن  ُلكانا متاَأف ,)٥(يلاهللا اجلدَ
 ُتذكرَأ :َ فقال,ذ جاءِإ يء,ليه فيجِإ ترسل َالَأ : قلنا: قال, فالنِوين عىل منزلُّ دل:فقال

 َّنَّلُحَ لي]ب٣٠[:  فقال, املؤمنني وهو بشاطئ الفراتِمريَأىل ِإف نَْخـِم َأبوذ بعثنا ِإ
 ٌ وويل, لكم منهمٌ فويل,قتلوهنم في, هبذا املكانُّ يمر اهللا ِ رسولِ من آلٌههنا ركب

                                                 
 .يقتل: ٣/٢٩٠يف سري أعالم النبالء  )١(
 .بن حسون بن أمحد حممد): س(يف  )٢(
 .١/١٤٢تاريخ بغداد  )٣(
 .»ُمن مهاجريت«:  وفيه٣/١٠٥ًرواه الطرباين أيضا يف املعجم الكبري  )٤(
 .اجلدي): س(يف  )٥(

 ]كرب وبالء[

أمر مقتل احلسني [
 ]قد كتب

 يقتل احلسني: حديث[
 ]عىل رأس الستني

 خمنف حديث أيب[
 ]من ركب من اآلل



١٢٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١(هلم منكم
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أنانصاريَبكر األ َأبو َ َ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو انَأ , اجلوهريُ ْ َ نا ,معروفبن  َ

ْاحلسني َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ ْ عبد َأبوَ نا , عن سليامن,انةَوَع َأبو انَأ ,ادَّمحبن  حييى َ, أنا)٢(سعدبن  ُ  اهللاَ
ِّالضبي  : قال,َّ

 ٌ وهو جالس− ٍّ وهو مع عيل,نيِّفِ من صَقبلَأي حني ِّبَّ الض)٣(مَثْرَه دخلنا عىل ابن
 ,اً تصديقِِه لقولُّشدَأ و,ٍّا لعيل حبُّشدَأ هي )٤(قال هلا جرداءُ يٌةَأمراوله  − له ٍكانُعىل د

 وما : قالوا,ٍّا لعيلً حديثِاةَّ الش هذهُرْعَب لقد ذكرين : فقال هلا,ْ فبعرت, لهٌ شاةْفجاءت
 َ صالةٌّ بنا عيلَّ فصىل,كربالء )٦(ني فنزلناِّفِعنا من صِجْرَقبلنا مَأ : قال?هبذا )٥(ٍّ عيلُمْلِع

 : ثم قال,ُهَّ فشم, الغزالنِرْعَا من بخذ كفَأثم  ,لَمْرَ حِ ودوحاتٍالفجر بني شجريات
 وما :قالت جرداء :)٧( قال,ٍ حسابِ بغريَاجلنَّةدخلون َ يٌط قوم هبذا الغائُقتلُ ي,وهَأوه َأ
 .يف جوف البيت )٨( بذلك وهيْ نادت, بام قال منكُعلمَأ هو !? من هذاُرِكنُْت

 ,هانئبن  سحاق عن هانئِإيب َأ عن ,رسائيلِإ َ, أناموسىبن  بيد اهللاُع َ, أنا)٩(نا ابن سعدَأ و:قال
 : قال,ٍّعن عيل
ْاحلسني )١٠(َلَتْقُلي َ  ُقتلُ ي, هباُقتلُ يَّ التيِرضَ األَربةُ تُعرفَ ألِِّينإ و,ًعيل قتالبن  ُ

                                                 
 .٦/٢٦٠٢بغية الطلب  )١(
 .٦/٤٢٠ابن سعد طبقات  )٢(
, وفيام سيأيت )سمر(, والتاج ٢/٧٩٠, وتبصري املنتبه ٤/٣٧٢كذا يف األصول, ويف اإلكامل  )٣(

 .»هرثمة«: ٦ ج١٤٧ص
, ٢/٧٩٠ انظر تبصري املنتبه .خرداء: ٦/٤١٠حرداء, ويف هتذيب الكامل : يف طبقات ابن سعد )٤(

 ).سمر(والتاج 
 .وما علم هبذا): س(يف  )٥(
 . فنزال):س(يف  )٦(
 .قالت: قالت): س(يف  )٧(
 .وهو): س(يف  )٨(
 .٦/٤١٩طبقات ابن سعد  )٩(
َّليقتلن: ٣/٢٩٠يف طبقات ابن سعد, والسري  )١٠( َُ َ ْ. 

حديث عيل مرجعه [
 ]...من صفني

 ]ًليقتل احلسني قتال[



١٢٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .هرين النّ منٍريبَ قٍبقرية
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  طالب عيل َأبو َ َاحلسن َأبو َ, أناَّالرمحنَ َّ حممدَأبو َ, أناعيَلِاخل َ َ  َأبو َ, أناحاسَّالنبن  ُ

َاحلسن عيل َأبوَ نا ,عرايبَبن األاسعيد  َّحممدبن  عيلبن  َ َ بن  ُمنصور )١(, ناحاسَّ النسديَهاشم األبن  ُ
ْ عبد َ نا,نافيسَّ الطواقد  : قال,بيّ الضيرَدُ عن ك,سحاقِإيب َأ عن ,عمشَ عن األ,ينَّامِاحلميد احلَ

 ثم ,هاَّ ثم شم,هاَ ففرك,ًخذ بعرةَأ ,لَمَْر احلِشجارَأ بكربالء بني ٍّمع عيل َ أنابينا
 . حسابِ بغرياجلنَّةدخلون َا يً من هذا املوضع قوم اهللاَُّ ليبعثن:قال

َأخربنا َ ْ القاسم  َأبو َ, أناحبابةبن  القاسم َأبو َ, أنامونَأاملبن  الغنائم َأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ
َحدثني :البغوي َّ ْ عبد َ نا,عيمُن َأبوَ نا ,يِّ عمَ  :قال ,)٢(هنيُّ الدَّعامر عن ,العباسبن  اجلبارَ

 ُّ ال جيفٍ يف عصابةُقتلُ ي,ٌ هذا رجلِ من ولدُ خيرج: فقال, عىل كعبٌّ عيلَّمر
با َأ هذا هو يا : فقالوا,ٌ حسنَّ فمر, اهللا ِى يردوا عىل رسولَّهم حتـِ خيولُقَرَع
 .)٣( نعم: قال? هذا هو: فقالواٌ حسنيَّ فمر, ال: قال?سحاقِإ

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سليامن َ, أناةَذْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,ه يف كتبهمُ وغري احلدادّعيل َأبو َ ْ َ نا ,)٤(َ
ْعبد بن  ُّعيل ْ عبد َ نا,عيمُن َأبوَ نا ,العزيزَ  :قال ,هنيُّ الدَّعامر عن ,العباسبن  ارَّاجلبَ

 ُ عرقُّ ال جيف,ٍصابةِ يف عٌ هذا رجلِ من ولدُقتلُ ي: فقال, عىل كعبٌّ عيلَّمر
ٍحممدى يردوا عىل َّهم حتـِلخيو َّ َ ُ ,ال: قال?سحاقِإبا َأ هذا يا : فقالوا,ٌ حسنَّ فمر , 
 . نعم: قال? هذا: فقالوا,ٌ حسنيَّفمر

َّحممدَ نا ,)٦( سليامن)٥( ونا:قال َ َّحممد التبن  ُ َّ َ َّحممدَ نا ,رصيَر البَّامـُ َ بن  سليامنَ نا ,كثري العبديبن  ُ
ْ عب)٧(صني بنُ عن ح,كثري  : قال, اجلالوترأس عن ,بيهَأ عن ,َيب عائشةَأبن   عن العالء,َّالرمحند َ

                                                 
 ).س(ليست يف ) نا: (كلمة )١(
 .٥/٣٨٢واملثبت من األنساب . الذهني): د(و) س(يف  )٢(
 .٦/٤١٠هتذيب الكامل  )٣(
 ).٢٨٥١ (٣/١١٧املعجم الكبري  )٤(
 ).قال(دون قوله . ونا): س(يف  )٥(
 ).٢٨٢٧ (٣/١١١املعجم الكبري  )٦(
 .حصني عن): س(يف  )٧(

ليبعثن اهللا من هذا [
 ]...املوضع

ُخيرج رجل يقتل [
 ]...يف عصابة

 ]رواية أخرى[



١٢٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ى َّ فريس حتُ ركضت,هاُذا دخلتِإ ُ فكنت,ٍّ نبيُ بكربالء ابنُقتلُه يـَّنَأ ُا نسمعكنَّ
 .)١(تين بعد ذلك عىل هيُسريَأ ُ جعلت,ٌتل حسنيُ قَّ فلام, عنهاَجوزَأ

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممدبكر  َأبو َ, أنامنصوربن  براهيمِإالقاسم  َأبو َ, أناديبَاهللا األَ َ َ نا ,براهيمِإ] ٣١[بن  ُ
َّحممدبن  سعيد املفضل َأبو َ ْعبد بن  وسعيد, مرُيب عَأابن َ نا ,براهيم اجلنديِإبن  ُ  ,عاذُمبن   وصامت,َّالرمحنَ
َميرسةبن  براهيمِإ عن ,يينةُعبن  فيانُس َ أنا:قالوا  : قال,اسَّعن ابن عب , عن طاوس,َْ

ْاحلسنياستشارين  َ يب وبك ] ذلك[ يرْزَن يَأ لوال :ُ فقلت,روجُعيل يف اخلبن  ُ
 , كذا وكذاِ بمكانَقتلُأ َْن أل:ن قالَأ َّ عيلَّ ردَّ الذي فكان,كرأس يف َّ يديُلنشبت

 َّ سىلَّالذي وكان :اسَّقال ابن عب −يعني احلرم  −ها َرمتُ حَّلِحَستَأن َأ من َِّيلإ ُّحبَأ
 .)٢(بنفيس عنه
 ولو ,اسَّ عبِ من ابنِمَرَ للحً تعظيامَّشدَأا ًحدَأ ُيتَأ ما ر: ثم يقول طاوس:قال

 .)٣(بكي لبكيتَأن َأشاء َأ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأمحدبن   اهللاة هبُ ْ ْعبد بن  َ ْ عبد َ, أنايب عثامنَأبن  الغنائم َأبو َ, أنااهللاَ بيد ُعبن  اهللاَ

ْ عبد َأبوَ نا ,حييىبن  اهللا َّحممدَ نا ,)٣(اهللا املحاميلَ َ  عن ,يينةُعبن  فيانُسَ نا ,ذعورَيب مَأبن  عمروبن  ُ
َميرسةبن  براهيمِإ  : يقولٍاسَّ عبَ ابنُ سمعت:ا يقولً طاوسَ سمع,َْ

بك لنشبت  وَأي ذلك يب ِزرَ يْنَأ لوال : فقلت,يف اخلروج ٌسنيُ حيناستشار
 َِّيلإ ُّحبَأ , كذا وكذاِ بمكانَقتلُأ َْن أل: قالْنَأ َّ عيلَّ ردَّ الذين فكا,كرأسيدي يف 

 . بنفيس عنهّ سىلَّالذيذلك ف , يبَلَّن يستحَأمن 
 لو ,اسَّحارم من ابن عبَ للمً تعظيامَّشدَأ ً رجالَه مل يرَِّنإ :ٌ طاوسُلفَ ثم حي:قال

 .بكي لبكيتَأن َأ ُشاءَأ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  َأبو َ, أنايب احلديدَأبن  بكر َأبو َ, أنابَالَطبن  نرص َأبو َ, أنام الفقيهّلَُساملبن   عيلَ

َّحممدبكر  َ َّحممدَ نا ,برييُّالز برشبن  ُ َ ُاحلسنَ نا ,مطربن  بحربن  ُ َ   عن,يلَجَسامعيل البِإبن  حييىَ نا ,تيبةُقبن  َ
 : قال,ِّعبيّالش

                                                 
 .عىل هيئتي: يف املعجم الكبري )١(
 ).٢٨٥٩(, وما بني معقوفني مستدرك منه, املعجم الكبري ١/٥٤١املعرفة والتاريخ  )٢(
 ).٢١٥ (١/٢٢٦أمايل املحاميل  )٣(

يقتل بكربالء ابن [
 ]بني

استشارة احلسني [
البن عباس يف 

 ]اخلروج

]رواية أخرى[



١٢٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُاحلسني َهَّا توجَّمل ْ َ ْاحلسني َخاكَأ َِّنإ : عمرِ قيل البن,العراق إىلعيل بن  ُ َ  َهَّ قد توجُ
 ,باكَأ وقد قتلوا ,ناكريَ مٌ العراق قومَهلَأ َِّنإ : فقال, اهللاَُهَدَ فناش,تاهَأ ف,ىل العراقِإ

 كُستودعأ : وقال, بني عينيهَّل وقب,ُهَ عانق,يس منهأ َّ فلام, وفعلوا وفعلوا,خاكَأورضبوا 
َّعز وجل اهللا َِّنإ« : يقول اهللا َ رسولُمعت س,ٍاهللا من قتيل  .»نياُّ الدبى لكمَأ َّ
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبوه َ َاحلسن َأبو َ, أنا)١(بكر البيهقي َأبو َ, أنااويَرُاهللا الفَ َّحممدبن  ُّ عيلَ َ , عيل املقرئبن  ُ

َاحلسن َأنا َّحممدبن  َ َ َّحممدَ نا ,يعقوب القايضبن  يوسفَ نا ,نييسفرايِسحاق اإلِإبن  ُ َ ْعبد بن  ُ بن  امللكَ
 : يقولَّعبيّ الشُ سمعت:قال ,سديَسامل األبن  حييىَ نا ,ٍارَّوَسبن  شبابةَ نا ,هنجويَز

َاحلسني َّنَأ َخربُأ ف,َ املدينةَمِدَ عمر قُكان ابن ْ َ  عىل ُهَ فلحق,ىل العراقِإه َّعيل قد توجبن  ُ
 ,ٌ وكتبُوامريَ ومعه ط, العراق: قال?يدُين ترَأ : فقال, من املدينةٍو ثالثَأ ليلتني ِمسرية
ّعز وجلن اهللا ِإ : قال.همُم وبيعتُُه هذه كتب: فقال,هتمَأ ال ت:فقال َ خريَّ نيا ُّ الد بنيُهَّنبي )٢(َّ

 ال يليها  واهللاِ,  اهللاِ من رسولٌةَعْضَكم بَِّنإ و,نياُّ الدِ ومل يرد,َ اآلخرةَ فاختار,َواآلخرة
ّعز وجل ها اهللاَُ وما رصف,اًبدَأ منكم ٌحدَأ  ,بىَأ ف, فارجعوا, لكمٌذي هو خريَّ للَِّالإ عنكم َّ

 .ك اهللا من قتيلُستودعأ : وقال, عمرُ ابنُهَ فاعتنق: قال,همُم وبيعتُُه هذه كتب:وقال
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  ُّطالب عيل َأبو َ َاحلسنبن  ُّعيل َ, أناقيلُيب عَأبن  َّالرمحنَ َاحلسبن  َ َّ حممدَأبو َ, أناْنيُ َ بن  ُ

َأمحد َ, أنااسَّحَّالن ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  جعفربن  بكر حييى َأبوَ نا ,زيادبن  ُ بن  ُابةَبَشَ نا ,قانِرْبِّالزبن  اهللاَ
 : قال]ب٣١[, سديَسامل األبن  سامعيلِإبن  حييىَ نا ,ارَّوَس

ْاحلسني َّنَأ ُهَ فبلغ, لهٍءه كان بامـَّنَأ عمر ِ عن ابنُثِّدُ حيَّعبيّ الشُسمعت َ عيل بن  ُ
 : فقال?ريدُين تَأ : فقال له, ثالث ليالِ عىل مسريةُهَ فلحق,ىل العراقِإ َهَّقد توج
 ,بىَأف .)٣(مِهتَأ ال ت: فقال,همُهم وبيعتُ هذه كتب: فقال,ٍبُتُ كُذا معه طوامريِإ و.العراق
َ فخري, َّالنَّبي ىتَأ َ جربيلَِّنإ :اً حديثَكُثِّدُ حمِِّينإ :قال  َ فاختار,نيا واآلخرةُّ الد بنيُهَّ

 وما , منكمٌحدَأ ال يليها  واهللاِ, اهللا ِ من رسولٌةَعْضَكم بَِّنإ و,نياُّ الدِردُ ومل ي,اآلخرة
                                                 

 .٦/٤٧٠دالئل النبوة  )١(
ُعز وجل نبيه): س(يف  )٢( َّ ّ. 
 ).دا(, واملثبت من »ال تأتيهم«: )د(و) س(يف  )٣(

مناشدة ابن عمر [
 ]احلسني

 ]ية أخرىروا[

 ]رواية أخرى[



١٢٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 عمر ُ ابن)١(اعتنقهف : قال.َن يرجعَأبى َأ ف, لكمٌذي هو خريَّ للَِّالإ عنكم ها اهللاَُرصف
 . من قتيل اَهللاَكُستودعأ : وقال,وبكى

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َاحلسن َأبو َ, أنايب العالءَأبن  القاسم َأبو َ, أناسوطابن  ُ َّحممد َ َ َأمحدبن  عوفبن  ُ ْ َ 
ُاحلسنالقاسم  َأبو َ, أناينَزُامل َ  .عيلبن  َ

ْ عبد َأبو َ, أنايب العالءَأنا ابن َأ و:قالح  َّحممداهللا َ َ َّحممدبن  محزةبن  ُ َ َّاحلراينمحزة ن ب ُ  عىل َرئُ ق: قال,َ
ِاحلسنيب القاسم َأ َ َأمحدبكر  َأبو )٢(َ, أنايلَجَعيل الببن  َ ْ  ,بيدةُع َأبوَ نا ,معنيبن  حييىَ نا ,سعيدبن  عيلبن  َ

َّاحلراينقال و ,حيانبن  سليمَنا  ْ عبد ُ سمعت: قال,مينابن   سعيد)٣(نعسليامن  :َ  :يقول عمربن  اهللاَ
 ْنَأ َِّالإ َ ما كان ليخرجُهُدركتَأ لو واهللاِ, )٤(ُهَرَدَسني قُ حَلَّجَ عُهَرَدَ قٌ حسنيَلَّعج

 فقد ,َكَلَ قد مَّ اهلاشميَيتَأذا رِإ ف,َتمُ وببني هاشم خ,َتحُ ببني هاشم ف,غلبنيَي
 .مانَّ الزَذهب

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني بوَأ َ, أناربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ
ْ عبد )٦(, نافيانُسَ نا ,يديَُمبكر احل َأبوَ نا ,)٥(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا غالب بن  ِرش عن ب,يكَرشبن  اهللاَ
 : يقولُهَه سمعـَّنَأ

ْ عبد قال  وطعنوا ,باكَأ قتلوا ٍىل قومِإ , تذهبَينَأ :عيلبن  سنيُبري حلُّالزبن  اهللاَ
 . يبَّستحلُ تْنَأ من َِّيلإ ُّحبَأ وكذا )٧(قتل بمكان كذاُأ َْن أل:سنيُل له ح فقا?خاكأ

 .يعني مكة
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َّحممد ُ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدغالب  َأبو و,الفراءبن  ُ ْ ْ عبد َأبو و,َ َاحلسناهللا حييى ابنا َ َ, 

َّحممد َ, أناةَمِلُْساملبن  جعفر َأبو َ أنا:قالوا َ ْعبد بن  ُ َأمحد َ, أناالعباسبن  َّالرمحنَ ْ بن  بريُّالزَ نا ,سليامنبن  َ
َحدثني ,ارَّكَب َّ ْعبد بن  بَعْصُي مِّ عمَ َأخربين ,اهللاَ َ ْ  ,رَمْعَ يقول عن م,عاينْنَّ الصيوسفبن   هشامَ سمعْنَ مَ

                                                 
 .واعتنقه): س(يف  )١(
 .نا): س(يف  )٢(
 .بن سعيد سليامن): س(يف  )٣(
ّعجل حسني قدره, مرة واحدة): س(يف  )٤( ّ. 
 .٨/١٦١, وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية ٢/٧٥٣املعرفة والتاريخ  )٥(
 .نا: لفظة) س(يس يف ل )٦(
 .أقتل كذا): س(يف  )٧(

 ]عجل حسني قدره[

أنخرج إىل قوم [
 ]...قتلوا أباك



١٢٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني عن ُثِّدُ حيً رجالُ وسمعت:قال َ  : قال,ٍّعيلبن  ُ
الق َّ يل بالطَلفونَا حيًلفَأربعني َأ ُتني بيعةتأ :بريُّالزبن   يقول لعبد اهللاُهُسمعت

ْ عبد فقال له −هل العراق َأ من :و قالَأ −هل الكوفة َأتاق من َوالع  :بريُّالزبن  اهللاَ
 ?خاكَأخرجوا َأ و,باكَأ قتلوا ٍىل قومِإ ُخترجَأ

 .قة هو ث: فقال,ِجلَّالر ا عنًرَمْعَ مُلتَأفس :)١(يوسفبن  هشامقال 
ْ عبد َّنَأ ِاس النَُّ بعضَ وزعم:يِّقال عم  .)٢( قال هذاَّ الذياس هوَّالعببن  اهللاَ

َحدثني ,بريُّالزَ ونا :قال َّ َّحممد َ َ َحدثنيف َنْخـِيب مَأ عن ,الةَضَفبن  ُ َّ ْ عبد َ  ,ساحقُمبن  نوفلبن  امللكَ
 :ي قالُربْقَعيد املَيب سَأعن 

ْاحلسني ُيتَأ لر,واهللاِ َ  وعىل هذا ًةَّ عىل هذا مرُعتمدَ ي,ه ليميش بني رجلنيَِّنإ و,ُ
 : وهو يقول اهللا ِ رسولَ مسجدَى دخلَّ حت,خرىُأ وعىل هذا ,ًةَّمر

ــــ ـبُّ الـصِشَبَ يف غـَوامَّ الـسُتْرَعَال ذ ــــريُمِحـ ــــُا وال دًغ ــــداَ يُتْعي  زي
َعطـــي خمُ أَيـــوم ْي أننََنْدُصــــْرَينايــــاَوامل ًيامَ ضـــِ املـــوتَافـــةَ  )٣(َ أحيــــداَ
ى َّ حت,َ خرجْنَأ َ فام لبث,َى خيرجَّ حتًال قليالِإ َ يلبثَّالَأ عند ذلك ُ فعلمت:قال

 .)٤(ةَّ بمكَحلق
َحدثني ,بريُّالزَ ونا ]٣٢: [قال َّ َّحممد َ َ  : قال,اكَّحَّالضبن  ُ

ُاحلسني َخرج ْ َ  :ام قال احلرِ املسجدِ ببابَّ مرَّ فلام,ىل العراقِإ َةَّ من مكّعيلبن  ُ
ــــ ـبُّ الـصِشَبَ يف غـَوامَّ الـسُتْرَعَال ذ ــــريُمِحـ ــــُا وال دًغ ــــداَ يُتْعي  زي
َعطـــي خمُ أَيـــوم ـــــا َوامل ًيامَ ضـــِ املـــوتَافـــةَ ْي أننََنْدُصـــــْرَيناي ـــــداَ  َ أحي
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  )٥(ُ َاحلسن َ, أناازَّالباقي البزَ َّحمم َ, أنااهدَّ الشعيلبن  َ َ العباس بن  دُ

                                                 
 .قال أبو يوسف): س(يف  )١(
 .٦/٢٦٠٤ذكره ابن النديم يف بغية الطلب  )٢(
ِّالبيتان قاهلام احلسني ريض اهللا عنه متمثال, ومها البن مفرغ احلمريي )٣( ُ السرية النبوية البن هشام . ً

 .حيدَيريد أن ال أ: وقال)  ست٦خرب اإلفك سنة  (٤/٤٥٠
 .٦/٢٦٠٥ذكره ابن النديم يف بغية الطلب  )٤(
 .بن حممد أبو بكر): س(يف  )٥(

 ]رواية أخرى[

متثل احلسني [
 ]بالشعر

 ]رواية أخرى[



١٢٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد َ, أناازَّاخلز ْ ْاحلسنيَ نا ,معروفبن  َ َ َّحممدَ نا ,فهم الفقيهبن  ُ َ َّحممد َ, أنا)١(سعدبن  ُ َ يب َأابن َ نا ,عمربن  ُ
َحدثني ,ئبِذ َّ ْ عبد َ ْ عبد ناَأ و:قال الفضل ِّمُ أري موىلَمُعبن  اهللاَ َّحممدبن  اهللاَ َ  .بيهَأ عن ,عيلبن  رَمُعبن  ُ

 .بيهَأ عن ,عديَّ السديناربن  عيدَسبن  نا حييىَأو :قالح 
َحدثني و:قالح  َّ ْ عبد َ  ,حسنيبن  ِّ عن عيل,عديَّ السةَزْجَيب وَأعن  ,نادِّ الزيبَأبن  َّالرمحنَ
َحدثنييضا قد َأ هؤالء ُ وغري:قال َّ َ. 
َّحممد :قال َ َأخربنا و:سعدبن  ُ َ ْ َّحممدبن  ُّ عيلَ َ  ,بيهَأ عن ,هاجرُيب املَأ بن سامعيلِإبن   عن حييى,ُ

َّحممد عن ,امديَحييى الغبن  وعن لوط َ ْنرشبن  ُ  .هِاين وغريَدَْم اهل)٢(َ
َّحممدوعن  َ ْ عبد  عن,اجَّاحلجبن  ُ  .مريُعبن  امللكَ

 .بيهَأ عن ,سحاقِإ )٣(يبَأبن  ونسُ عن ي,عيسىبن  وعن وهارون
 .ِّعبيَّ الشعن ,الدُيب زائدة عن جمَأبن  زكريابن  وعن حييى
َحدثنييضا قد َأهؤالء  ُ وغري: سعدُقال ابن َّ  حديثهم يف َ جوامعُ فكتبت,ٍ بطائفةِ يف هذا احلديثَ

ْاحلسنيمقتل  َ  ,ه وبركاتهُه وصلواتُ اهللا عليه ورضوانُ رمحةُ
بن  ُسنيُ كان ح,معاويةبن  َ ليزيدَاس النَّيب سفيانَأبن  ُعاويةُ مَا بايعَّمل :قالوا

ىل ِإ ُهَدعونَ ي,سنيُىل حِإ َكتبونَ يِ الكوفةُهلَأ وكان ,بايع لهُ مل يْنَّطالب مميب َأبن  ِّعيل
َّحممدىل ِإ ٌ منهم قومَمِدَفقَيأبى,  ذلك ُّ كل,عاويةُليهم يف خالفة مِإاخلروج  َ بن ا ُ
ْاحلسنيىل ِإ َ وجاء,بىَأ ف, معهمَن خيرجَأليه ِإ فطلبوا ,احلنفية َ رضوا َخربه بام عَأ ف,ُ
 عىل ٌ حسنيَقامَأ ف.يطوا دماءناِشُ وي,كلوا بناَأن يَأريدون ُي امَِّنإ َ القومَِّنإ : وقال,عليه

سعيد  َأبوه َ فجاء,َقامةِ اإلُعِمُ جيًةَّ ومر,ليهمِإ َسريَ يْنَأ ُريدُي ًةَّ مر,ومُُمما هو عليه من اهل
ْ عبد باَأ يا : فقال,دريُاخل ه ـَّنَأ وقد بلغني ,ٌقِفْشُم م عليكِِّينإ و,ٌ لكم ناصحِِّينإ ,اهللاَ
 ِِّينإ ف,ْ فال خترج,ليهمِإىل اخلروج ِإ َكَدعونَ ي, من شيعتكم بالكوفةٌ قومَكَبَاتَك

 وما ,بغضوينَأوين وُّلَ وم,همُغضتْبَأهم وُللتَ لقد م واهللاِ: بالكوفةُ يقولَباكَأ ُسمعت
 ُوال عزم )٤(هلم ثبات  ما واهللاِ,ِبَيَْخ األِهمَّ بالسَ فاز, هبمَ فازْنَ وم,ً منهم وفاءُلوتَب

                                                 
 .٦/٤٢١طبقات ابن سعد  )١(
 .١/٥٣٠, وتوضيح املشتبه ٢٦/٥٥١بشري, واملثبت من هتذيب الكامل ): س(و) د(يف  )٢(
 .عن أيب إسحاق): د(يف  )٣(
 .ّنيات: يف طبقات ابن سعد )٤(

جوامع حديث [
 ]مقتل احلسني



١٢٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .يفّ الس عىلٌربَ وال ص,ٍمرَأ
َالفزاري ةَبَجَنبن  بَّيَُس املَ وقدم:قال ْاحلسنيىل ِإ معه ٌةَّ وعد,َ َ َاحلسن بعد وفاة ُ َ, 

ن َأرجو َأ ِِّينإ : فقال.خيكَأ َيأ ورَيكألمنا رَ قد ع: وقالوا,عاويةُ مِىل خلعِإفدعوه 
 .املنيَّ الظَي جهادِّتي يف حبَّعطيني عىل نيُ يْنَأ و,َّه الكفِّبُته يف حَّعىل نيخي َأ عطي اهللاُُي

ا ًدِصْرُ مٌسنيُ حَن يكونَأ َ آمنُ لستِِّينإ :ىل معاويةِإاحلكم بن  ُ مروانَوكتب
 .ً طويالٍسنيُكم من حَ يومُّظنَأ و,للفتنة

ْاحلسنيىل ِإ ُعاويةُ مَفكتب َ  , بالوفاءٌ جلديرُهَ يمينه وعهدَةَقَفَ صعطى اهللاََأ من َِّنإ :ُ
 قد ْنَ مِ العراقُهلَأ و,قاقِّ الشِىلإ َ الكوفة قد دعوكِهلَأا من ً قومَّنَأ ُتْنبئُأوقد 
تى َك مَِّنإ ف,َ امليثاقِ واذكر, اهللاَِقَ فات]ب٣٢[, خيكَأبيك وَأفسدوا عىل َأ قد َتْبَّجر
 .كْدِكَأين ْدِكَت

ْاحلسنيليه ِإ َفكتب َ َاحلسن و,ي جدير عنَّ بلغكَّ الذيِنا بغريَأ و,َكُاين كتابتَأ :ُ  ُاتَ
 اهللا َ يل عندُّظنَأ وما ,اً وال عليك خالف,ًاربةُ لك حمُردتَأ وما , اهللاَُِّالإدي هلا َال هي
 .مةَمر هذه األَأ من واليتك َعظمَأ ً فتنةُعلمَأ وال ,كِ جهادِا يف تركًعذر

ْ عبد يبَأنا بْرَثَأ ِْنإ :ُفقال معاوية  .)١(اًسدَأ َِّالإاهللا َ
 ,)٢(ًوةنزك رأس يف َّنَأ ُّظنَ ألِِّينإ : ما بلغه عنهِيضا يف بعضَأليه معاوية ِإ َوكتب

 .ها لكُغفرَأ ف,)٣(هاُدركُأ ّينَأ ُفوددت
َّحممدبن  نا عيلَأ و:قال َ  : قال,شيبةبن  )٤(افعُمس عن ,سامءَأبن  َويريةُن جع ,ُ

ُاحلسنيلقي  ْ َ  ثم , بهَناخَأ ف,طام راحلتهِخ بَخذَأف ,)٥(مْدَّالر ة عندَّ بمكَة معاويُ
                                                 

 .األسد): د(يف  )١(
 .واملثبت من طبقات ابن سعد. قروة): د(ويف . فروة): س(يف  )٢(
 .أدركتها: يف طبقات ابن سعد )٣(
 .واملثبت من طبقات ابن سعد. نافع): س(و) د(يف  )٤(
ْالردم )٥( ُبنو حمارب بني مجح بن فهر, فقتلت  ُموضع بمكة, كانت حرب بني بني مجح وبني حمارب: َّ

ّأشد القتل, فسمي ذلك املوضع ُ  .معجم ما استعجم. عليه من القتىلُ الردم, بام ردم َّ



١٣٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 قد ٌ رجلُ ال يزال: فقال له يزيد,ُهَ راحلتُ معاويةَ فزجر, وانرصفً طويالٌسنيُ حُهَّسار
 . فيقتله,هْغّوَسُ فال ي,ها من غرييُطلبَ يُهَّ لعل,ُهْ دع: قال.ناخ بكَأ ف,عرض لك

 :ولَىل األِإرجع احلديث 
 : وقال له,وصاه بهَأوصاه بام َأ ف,معاويةبن  َ دعا يزيد,ُعاويةُ مَِرضُا حَّ ومل:واقال
 ,اس النَِّىلإ ِاس النَُّّحبَأه َِّنإ ف, رسول اهللا ِعيل ابن فاطمة بنتبن  َسنيُ حْانظر
 ن يكفيكه اهللاَُأرجو َأ ِّينإ فٌيشءن يك منه ِإ ف,هُمرَأ لك ْ يصلح, بهْ وارفق,هَ رمحْفصل
 .خاهَأ َ وخذل,باهَأ َ قتلْنَبم

 َ فكتب. ليزيدُاس النََّ وبايع,صف من رجب سنة ستني النَّ معاوية ليلةّويفُوت
ْ عبد  مع)١(يزيد بن  ىل الوليدِإ −لؤي بن  عامر −العامري  )٢(يسُأوبن  عمروبن  اهللاَ
 , بوجوه قريشْأ وابد, فبايعهم,َاس النَُّن ادعَأ : وهو عىل املدينة,يب سفيانَأبن  تبةُع

َاحلسني به أبدَ من تُلَّوَأ ْوليكن ْ َ  مرهَأ يف َِّيلإ َهدَ املؤمنني رمحه اهللا عَمريَأن ِإ ف,عيلبن  ُ
ِاحلسنيىل ِإيل َّ اللَ نصفِِه فبعث الوليد من ساعت. به واستصالحهَفقِّالر ْ َ  ,عيلبن  ُ

ْوعبد   ,ُ نصبح: فقاال, ليزيدِيعةَ البِىلإ ودعامها , معاويةِمها بوفاةَخربَأبري فُّالزبن  اهللاَ
ُاحلسني َفوثب, ُاس النَُّ ما يصنعُفننظر ْ َ  : وهو يقول,بريُّ الزُ وخرج معه ابنَ فخرج,ُ

 .روءةُوال م ٌمْزَ له حَ ما حدث واهللاِ,ُعرفَت َّ الذيُهو يزيد
ُاحلسني فشتمه ,سنيُ للحَغلظَأ ُوقد كان الوليد ْ َ ها من َ فنزع,ِِهاممتِخذ بعَأ و,ُ

ْ عبد يبَأنا بْجِن هِإ : فقال الوليد,هرأس و بعض َأ , فقال له مروان,اًسدَأ َِّالإاهللا َ
ْ عبد يف بني  مضنونٌ ذلك لدمَِّنإ : قال, اقتله:جلسائه  .افنََمَ
ْ عبد )٣(سامء بنةَأ ُهُتأ قالت له امر,ىل منزلهِإ ُ الوليدَ صارَّفلام بن  َّالرمحنَ
 ٌك حسنيَّ سبِْنإ و: قالت.نيَّ فسبَأ هو بد: قال?انًسيُ حَسببتَأ :هشامبن  احلارث

                                                 
 .فكتب الناس يزيد): د(يف  )١(
 .إدريس): س(يف  )٢(
 بنت): د(يف  )٣(



١٣١ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . ال: قال!?باهَأ ُّ تسبَباكَأ َّن سبِإ و,ُهُّسبَت
ْاحلسني َوخرج َ ْ وعبد ُ  فغدوا ,اس النََّصبحَأ و,َةَّىل مكِإبري من ليلتهام ُّالزبن  اهللاَ

ْاحلسني َلبُ وط,عىل البيعة ليزيد َ ْخمبن  ورِْس فقال امل,وجداُبري فلم يُّ الز وابنُ  :مةَرَ
ْ عبد َأبول ّعج  .َةَّ ليخلو بمك,ىل العراقِإيه ِويزج )١(هفتلَبري اآلن يُّ الزُ وابن,اهللاَ

ْاحلسني فنزل ,ةَّفقدما مك َ ْعبد بن   العباسَ دارُ َّاملطلبَ  رْجِ احلِبريُّ الزُ ولزم ابن,ُ
ىل ِإروح َغدو ويَكان ي و,ميةَأ عىل بني َاس النَُّضِّرُ حيَوجعل٣(,)٢(عافريَولبس امل
ِاحلسني ْ َ  َ فكان.بيكَأ ُ وشيعةَكُشيعت )٤( هم:ويقول )٣ العراقَمَدْقَن يَأ ويشري عليه ,ُ

ْعبد  ْ عبد  وقال له,ْ ال تفعل: ويقول,نهاه عن ذلكَاس يَّعببن  اهللاَ ي َأ :طيعُمبن  اهللاَ
 ِ هؤالء القومَكَلَتَ لئن ق فواهللا,ىل العراقِإ ِْرسَ وال ت,عنا بنفسكّ مت,يّمُأيب وَأ َفداك
 .اً وعبيدًالَوَخ اَّنُخذَّليت

ْ عبد ولقيهام  ,)٦(واءَْب باألَيب ربيعةَأبن  اشَّعيبن   اهللاُوعبد٥( ,عمربن  اهللاَ
 فدخلتام يف ,جعتامَ رَِّالإ كام اهللاَرّذكأ :)٥ عمرُ فقال هلام ابن]٣٢[, مرةُ من العْنيَفِمنرص
 َ افرتقِِنإ و,اَّذُشَ مل ت,اس عليه النََّ اجتمعِِنإ ف, وتنظرا,سا النَّ فيهُدخلَ ما يِصالح

 . تريدانَّ الذيعليه كان
 ,نيا واآلخرةُّ الد بنيه اُهللاَّ خري اهللا َ رسولَِّنإ ف;ْ ال خترج: عمر حلسنيُوقال ابن
 , وبكىُهَفاعتنق −نيا ّ الديعني − )٧(اهلان منه وال تٌ بضعةَكَِّنإ و,فاختار اآلخرة

ى يف َأري لقد رْمَعَ ول,ِعيل باخلروجبن  ُ غلبنا حسني: عمر يقولُ فكان ابن.عهَّودو
                                                 

 .يلقيه): س(يف  )١(
 ).عفر(اللسان . برود باليمن, منسوبة إىل معافر, وهي قبيلة باليمن: املعافري )٢(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .هو): س(يف  )٤(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
 .معجم البلدان. قرية من أعامل املدينة: األبواء )٦(
 .تعطها): س(يف  )٧(



١٣٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
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ك ما َّ يتحرَّالَأ هلم ما كان ينبغي له ِاس النَّ وخذالنِى من الفتنةَأ ور,ًربةِخيه عَأبيه وَأ
 . خريَ اجلامعةَِّنإ ف,اس النَّ فيهَ ما دخلِ يف صالحَدخلَن يَأ و,َعاش

 ِّينإ : فقال. العراق وشيعتي: قال? فاطمةَبنين تريد ياَأ :س عباُوقال له ابن
 ًةَطْخَ حتى تركهم س!خاكَأ وطعنوا ,باكَأ قتلوا ٍىل قومِإ ُ خترج, لوجهك هذاٌلكاره
 . بنفسكَرِّن تغرَأ رك اهللاَّذكَأ , هلمًةّلَوم

ْاحلسني غلبني :دريُسعيد اخل َأبووقال  َ  : لهُ وقد قلت,ِعيل عىل اخلروجبن  ُ
 .كِمامِإ عىل ْ فال خترج, بيتكْزمْ وال. اهللا يف نفسكِقَّات

 ّالَأ اهللا ُهُفناشدت ,)١(لَلَ بمُهُدركتَأ ف, حسنيُ بلغني خروج:واقد الليثي َأبووقال 
 .رجعَأ ال : فقال, نفسهُام يقتلَِّنإ , وجه خروجِ يف غريُه خيرجَِّنإ ف,خيرج

ْعبد بن  ُوقال جابر  َاس النَِّ وال ترضب, اهللاِقَّ ات: فقلت,اسينًُ حُمتَّ كل:اهللاَ
 . فعصاين,دتم ما صنعتمُ فواهللا ما مح,بعضهم ببعض

 .ا لهًا مل خيرج لكان خريسينًُ حَّنَأ لو :بِّيَسُاملبن  وقال سعيد
َسلمة َأبووقال  ْعبد بن  َ  , العراقَهلَأ َن يعرفَأنبغي حلسني َ قد كان ي:َّالرمحنَ
 .بريُّ الزُ عىل ذلك ابنُهَعَّه شج ولكنَّ,ليهمِإ َوال خيرج

ْخمبن  رَوِْسليه املِإ َوكتب  ُ لك ابنُ ويقول,هل العراقَأ ِتبُ بكَّن تغرتَأ َاكِّيإ :مةَرَ
َ احل:بريُّالز ن كانت هلم بك ِإم َِّهنإ ف; احلرمَن تربحَأ َاكَِّيإ ,م نارصوكَِّهنإ ف; هبمْقْ

 فجزاه .ةّدُ وعٍةَّ فتخرج يف قو,وافوكبل حتى يِ اإلَآباط] إليك[ فسيرضبون ٌحاجة
 . يف ذلك اهللاَُستخريَأ : وقال,اًخري

ْ عبد ُ بنتُةَرْمَليه عِإ ْوكتبت  ُهُمرَأ وت,ن يصنعَأ ريدُعليه ما ي ُمِّعظُ تَّالرمحنَ
ثتني َّ حلدُشهدَأ : وتقول,ىل مرصعهِإساق ُام يَِّنإه ـَّنَأ وختربه , اجلامعةِاعة ولزومَّبالط

 كتاهبا َأ قرَّ فلام»رض بابلَأ بٌسنيُ حُقتلُي« : يقول اهللا َ رسولْا سمعتَّهنَأ ُعائشة
 . ومىض.رصعيَا من مًِذإ يل َّدُ فال ب:قال

                                                 
 .معجم البلدان. موضع يف طريق مكة بني احلرمني: ملل )١(



١٣٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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ْعبد بن  بكر َأبوتاه َأو  َحمَّر الَِّنإ ,ِّ عمَ يابن: فقال,هشامبن  احلارثبن  َّالرمحنَ
 َنتَأ ما ,با بكرَأ يا : قال? لكصيحة النَّ يفَعندك َ أنادري كيفَأ وما , عليكينرأظت
 ,خيكَأبيك وَأ العراق بُهلَأ َ ما صنعَيتَأ قد ر: قال. فقل,همَّتُي  والَّشَغَتْسُين ّمم
 ,كَن ينرصَأ َكَدَعَ قد وْنَقاتلك مُ في,نياُّ الدُبيدَ وهم ع,ليهمِإن تسري َأ تريد َنتَأو

  اهللاَُ جزاك: فقال. يف نفسك اهللاََكُرِّذكَأ ف,ن ينرصهَّليه ممِإ ُّحبَأ َنتَأ من َكُلُذَوْخي
 اَِّنإ :بكر َأبو فقال ,ْ يكنٍمرَأ من  اهللاُِ ومهام يقض,َيكَأ رَ فقد اجتهدت,اً خريٍّ عمَبنيا
ْ عبد باَأ ُ عند اهللا نحتسب,هللا  .اهللاَ

ْ عبد وكتب  , الكوفةَهلَأ ُهُرّذُا حيًليه كتابِإ )١(يب طالبَأبن  جعفربن  اهللاَ
ْاحلسنيليه ِإ فكتب ,ليهمِإ َن يشخصَأه اهللا ناشدُوي َ  فيها ُيتَأ ور, رؤياُيتَأ رِِّينإ :ُ

 .القي عميلُأى َّا حتًحدَأ هبا ٍولست بمخرب , لهٍماض َ أناٍمرَأمرين بَأ و اهللا َرسول
 ,كَشدُ رَكَلهمُ ينَأ  اهللاَُلَأسَأ ِِّينإ :العاصبن  سعيدبن  مروَع ]ب٣٢[ليه ِإوكتب 

 ِّينإ ف,ىل العراقِإ ِخوصُّ الش عىلَ قد اعتزمتَكـَّنَأ بلغني ,يكِدْرُي َّ عامَكَن يرصفَأو
 ُّ والربُمانَ عندي األَكَ فل,َِّيلإقبل َأ ف,اً خائفَن كنتِإ ف,قاقِّ الش باهللا منَكَعيذُأ

 .والصلة
ْاحلسنيليه ِإ َفكتب َ  ا يفً خريَزيتُ فج,ي وصلتيِّر بَِّيلإ بكتابك َردتَأ َ كنتِْنإ :ُ

 ,)٢(نني من املسلمنيِإ وقال ,ًاىل اهللا وعمل صاحلِإه مل يشاقق من دعا ـِّنإ و.نيا واآلخرةُّالد
 ,نياُّ الد يفً اهللا خمافةُلَأ فنس,نياُّ الد يفُهْفَؤمن باهللا من مل خيُ ومل ي, اهللاُمانَأ ِمانَ األُوخري

 . اآلخرة عندهَمانَأ لنا ُوجبُت
ْ عبد ِىلإمعاوية بن  ُيزيد َوكتب  ,ةَّىل مكِإ ٍ حسنيِربه بخروجُعباس خيبن  اهللاَ

 ٌربةِ وعندك منهم خ,َوه اخلالفة فمنُّ,هل هذا املرشقَأ من ٌ رجالُهَ جاء)٣(وحيسبه
                                                 

 .إىل أيب طالب): س(يف  )١(
 l m n o p  q r s t u   v    w }: ٣٣هو من قوله تعاىل يف سورة فصلت  )٢(

x z. 
 .نحسبه: ٦/٤٢٧بقات ابن سعد يف ط )٣(



١٣٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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 ,ليهِإ ُهل بيتك واملنظورَأ ُ كبريَنتَأ و, القرابةَجِاشَ وَ كان فعل فقد قطعِْنإ ف,وجتربة
 .عي يف الفرقةّ الس عنُهْفاكفف

 :)١( من قريشِ واملدينةَةَّىل من بمكِإليه وِإبيات َهبذه األوكتب 
ـــ ـــا أهي ُّي ـــب اَ ُالراك ـــاديَّ ـــَّطيل الغ ـــىل )٢(ِهِت ـــذع َع ـــ)٣(ٍةَِرافُ ـــُها قِريَ يف س  )٤(ُمَح

ـــغَأ ـــشُ قْبل ـــًري ـــْأَا عـــىل ن ـــاِزارَي امل ــــني حــــ  هب ــــي وب ــــر اهللاُِسنيُبين  ُمِحَّ وال
ـــــفَوم ـــــِ بفٌوق ـــــتِاءنَ ـــــِ البي ْ أن ـــه ُهُدُشَ ـــد اإلل ِعه ـــا ِ ـــ وم ـــذَوىفُت ـــه ال  ُمَمِّ ب
ـــــعنَّ ـــــُمُتْي ـــــرْمُكَومَ ق ـــــأً فخ ـــــَعَ لٌّمُأ ُمِكِّمُا ب ـــــْم ـــــٌانَصَري ح ـــــٌةَّرَ ب  ُمَرَ ك

ـــ ـــي ال ي ـــي الت ُه ـــَّ ـــَهَلْضَداين ف َا أح ِالرسولُتنِْب ٌدَ  واُمِلَ قد عِاس النَُّ وخريَّ
ـــ ُمُكُ وغــــريٌلْضَ فــــُمُكــــَها لُوفــــضل ـــُكِومَمـــن ق ُم هل ـــ ُمَ ـــِلْضَيف ف  ُمَسِها ق

ِّإين َ ألِ ً أحيانــــُقُدْ يــــصُّوالظــــن ِهِمـِالـــــــَا كعَ أو ظنـــــــُمَلـــــــْعَ  ُمِظَتنْــــَا فيَ
ْأن ــــ  هبـــاَعونَّدَم مـــا تـــُكُكُْرتَ يـــَ ســـوفَ ــــَىلْتَق ــــْقِ العُمُاكَداَ هت ــــرُاَب  ُمَخَّن وال

َ إذ ســَوا احلــربُّشبُنــا ال تـَيـا قوم ِوأمــسكوا بحبــال ْتنََكِ   واعتــصمواِلمِّ الــسَ
ــرون ُمُكَ قـبلَكـانقـد مـنُربَ احلِتَّرَقد غ ــن الق ــادتِم ــد ب ــا األْ وق ــُ هب  ُمَم
ـــ ْفأن ـــُكَفوا قـــومِصَ  ُمَدَ بــــه القــــْتَّ زلــــٍخذ ذي بــــَّبُفــــر اًخَذَم ال هتلكـــوا ب

ْ عبد ليهِإ فكتب :قال ْاحلسني ُ خروجَ يكونّالَأ رجوَ ألِِّينإ :عباسبن  اهللاَ َ  ٍمرَ ألُ
 .)٥(ائرة النَّ بهُئِطفُي و,لفةِ ما جيمع اهللا به اإلِّ له يف كلَصيحة النَُّعَدَأولست  ,كرههي

ْ عبد ودخل ْاحلسنيعباس عىل بن  اهللاَ َ  نشدك اَهللاَأ : وقال,ً طويالً ليالُهَمَّ فكل,ُ
يض نقَى يَّ حتْقمَأ فً فاعالَّ ال بدَن كنتِإ و,يت العراقَأ ال ت,عةَيْضَ مِا بحالًن هتلك غدَأ

 ذي  وذلك يف عرش,يكأرون ثم ترى رُدْصَ عىل ما يَ وتعلم,َاس النَّ وتلقى,ُاملوسم
                                                 

 .٦/٤١٩, واملزي يف هتذيب الكامل ٥/٢٠٢ًوذكر األبيات أيضا الطربي يف تارخيه  )١(
 .الطية احلاجة: قال املزي. واملثبت من مصادر اخلرب. ملطيته): د(و) س(يف  )٢(
 ).عذفر(اللسان . الناقة الشديدة األمينة الوثيقة الظهرية: عذافرة )٣(
 .رأة واإلقداماجل: قحم )٤(
 .ثائرة: ٦/٤٢٠ويف هتذيب الكامل ) نار(اللسان . هاجت هائجة: نارت نائرة يف الناس )٥(



١٣٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسنيبى َأ ف, سنة ستنيِةَّاحلج َ َّإال  ُ  واهللا : عباسُ فقال له ابن,ىل العراقِإ )١(ن يميضَأِ
 ِِّينإ  واهللا, بني نسائه وبناتهُتل عثامنُا بني نسائك وبناتك كام قًقتل غدُك ستظنَُّ ألِِّينإ
ْاحلسني[ فقال .ليه راجعونِإنا ِإا هللا وَِّنإ ف,قاد به عثامنُ يَّ الذيَن تكونَأ ُخافَأل َ با َأ]: ُ

و بك َأري ذلك يب ْن يزَأ لوال : عباسُ فقال ابن.تِْربَ قد كٌك شيخَِّنإ ,العباس
 ُخالإ  ولكن ال,ُ لفعلتَقمتَأ )٢(نايذا تناصِإ اـََّ أنُعلمَأ ولو ,كرأسلنشبت يدي يف 

ْاحلسني فقال له ,ذلك نافعي َ  − يب َّلَحَتْسُن تَأ َِّيلإ ُّحبَأ كذا وكذا ِ بمكانَقتلُأن َ أل:ُ
 َّ الذي فذاك,بريُّ الزِ ابنَ عنيَقررتَأ : وقال, عباسُ فبكى ابن:قال – )٣(يعني مكة

 . بنفيس عنهّسىل
ْ عبد َثم خرج  ,بري عىل البابُّالز ُ وابن,ٌغضبُمن عنده وهو م ]٣٤[عباس بن  اهللاَ

ْ عبد َأبو هذا ,َك عينُْتَّ قر,َحببتَأتى ما َأبري قد ُّ الزَ يابن: رآه قالَّفلام  ُاهللا خيرجَ
 . واحلجازَكُويرتك

ـــــــ يـــــــا  ِرَمـــــــْعَبم )٤(ٍةَنـــــــربُ مـــــــن قِكَل
 ريِفْيـــــيض واصـــــَفب ُّ اجلـــــوِال لـــــكَخـــــ

 )٥(يِرِّنقـــــــُ تْنَأ ِتْئِشـــــــري مـــــــا ِّونقـــــــ
 

ْ عبد  معه من بنيَّ عليه من خفَ فقدم,ىل املدينةِإ ٌوبعث حسني َّاملطلبَ  وهم ُ
 .خوانه وبناته ونسائهمإ ونساء وصبيان من ,ً رجالَ عرشَتسعة

ُحممدوتبعهم  َّ َ ي أ ليس له برَ اخلروجَّنَأ ُهَعلمَأ و,ةَّا بمكسينًُ حَدركَأ ف,احلنفيةبن  ُ
ْاحلسنيبى َأ ف,يومه هذا َ َّحممد َ فحبس,َن يقبلَأ ُ َ ا ًحدَأ معه ْ فلم يبعث,هَولدعيل بن  ُ

                                                 
 .أن ال يميض): س(يف  )١(
 .تناحينا: ويف هتذيب الكامل. تناصبنا): د(ويف . أخذ كل منا بناصية اآلخر: تناصينا )٢(
 .بمكة): د(يف  )٣(
ٍقربة, ومها بمعنى: ٣/٢٩٧الم النبالء , وسري أع٦/٤٢٨يف طبقات ابن سعد  )٤( َّ ُ. 
 .١٩٣بن العبد, انظر ملحق ديوانه صفحة  تنسب األبيات لطرفة )٥(



١٣٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
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َّحممد يف نفسه عىل ٌ حسنيَدَى وجَّ حت,منهم َ صاب ُأ ٍ بولدك عن موضعُبَغْ تر: وقال,ُ
َّحممد فقال ?فيه َ  َعظمَأ َكُن كانت مصيبتِإ و,صابون معكُ ويَصابُن تَأ وما حاجتي :ُ

 .منهم عندنا
ْاحلسنيىل ِإ العراق ُهلَأوبعث  َ ا ًهِّ فخرج متوج,ليهمِإونه ب يدعُتُ والكَسلَّالر ُ

 ذي ِْرشَثنني يف ع وذلك يوم اال,هل الكوفةَأا من ًشيخ  بيته وستنيِهلَأىل العراق يف ِإ
 .ة سنة ستنيَّاحلج

ْاحلسني َِّنإ ف,ا بعدَّمَأ :زيادبن   اهللاِدْيَبُىل عِإروان َفكتب م َ  َهَّعيل قد توجبن  ُ
ُاحلسني وهو ,ليكِإ ْ َ   اهللاُُهُمِّسلُ يٌدَحَأ وباهللا ما  اهللا ِ رسولُبنت ُ وفاطمة,فاطمةبن  ُ
ْاحلسنيلينا من ِإ َّحبَأ َ نساه العامة َ وال ت,ٌيشءه ُّسدَ عىل نفسك ما ال يَن هتيجَأ َاكَِّيإ ف,ُ

 .)١( والسالم, ذكرهُعَدَوال ت
ُاحلسنيليك ِإه َّ فقد توج,ا بعدَّمَأ :العاصبن  سعيدبن  روْمَليه عِإ َوكتب ْ َ   ويف,ُ

 . العبيدُّسرتقُ كام تُّسرتقُا تًدْبَع و تكونَأ ُعتقُمثلها ت
ْ عبد ناَأ و:قال َحدثني ,يينةُعبن  فيانُسَ نا ,يديَمُبري احلُّالزبن  اهللاَ َّ   وهو يف,الفرزدقبن  ُةَطَبَ لَ

َأخربين : قال,ةَمُْربُ وهو مع ابن شِوافَّالط َ ْ  : قال,يبَأ )٢(َ
 ومعهم ,)٤(ُقِالمَ عليهم اليٍذا نحن بركبِإ )٣(فاحِّا بالصنَُّ كَّ فلام,اًاجّجُخرجنا ح

ْ عبد َأبوي َأ : فقلت,عيلبن  بحسني َ أناذاِإ , منهمُ دنوتَّ فلام,)٥(قَرَّالد  يا : قال.)٦(اهللاَ
 ُيوفّ والس,امءَّ الس يفُ والقضاء,)٧(اس النَِّىلإاس  النَُّّحبَأنت َأ : قال?فرزدق ما وراءك

                                                 
 .والسالم عليك): د(يف  )١(
 .أخربنا): س(يف  )٢(
 .معجم البلدان. موضع بني حنني وأنصاب احلرم, عىل يرسة الداخل إىل مكة من مشاش: ِّالصفاح )٣(
 ).يلمق(اللسان . فاريس معربالقباء, : اليلمق )٤(
 ).درق(اللسان . مجع درقة, ترس من اجللود ليس فيه خشب وال عقب: الدرق )٥(
 .كذا يف األصول, وطبقات ابن سعد )٦(
َّأحب الناس إيل): د(يف  )٧(  .ُّأحب الناس: ويف طبقات ابن سعد. ُّ



١٣٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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ْ عبد تيناَأ لو :ا بمنى قلت لهنَُّ كَّ فلام,ةَّ ثم دخلنا مك:قال .ميةَأمع بني   ,عمروبن  اهللاَ
دين ّولُ مٍودُ له سٍةَيْبِذا نحن بصِإ ف,تينا منزله بمنىَأ فِه,ِ وعن خمرجٍسنيُلناه عن حَأفس

 علينا من َ خرجْنَأ ْ فلم نلبث.أَّ يف الفسطاط يتوض: قالوا?بوكمَأين َأ : قلنا,يلعبون
 ُ تقول: لهُ فقلت: قال.الحِّ الس فيهُيكَه ال حيَِّنإا َمَأ : فقال,سنيُلناه عن حَأ فس,هفسطاط
قال له ُ لنا يًتينا ماءَأى َّ ثم خرجنا حت.ُُهني وسببتّ فسب.باهَأ قاتلته وَّ الذينتَأ و,هذا فيه

 ما : فناديناهم,ٌركب بنا ّى مرَّ حت,سنيُلناه عن حَأ سَِّالإ ٌحدَأ بنا ُّ ال يمرَ فجعل,)١(شارِْعت
 .عمرو وفعلبن   اهللاِ فعل اهللا بعبد:ُ فقلت.َِلتُ ق: قالوا?عيلبن  سنيُفعل ح

ِام هو ال حيَِّنإ − الوجه :و قالَأ − ىىل غري املعنِإ ُ الفرزدقَ ذهب:فيانُقال س  ُكْيَ
 . مع ما قد سبق له,ُه القتلُّ ال يرض:ُالحِّ السفيه

ْعبد  َ ونا:قال يب َأ عن ,يب العباسَأبن  ُقال له العالءُلنا ي ٌّيعيِشَ نا ,فيانُسَ نا ,يديَُمبري احلُّالزبن  اهللاَ
ْعبد   عن,جعفر  : حني خرجْنيَُس احلنه قال يفَأعمرو بن  اهللاَ
ِه ال حيَِّنإا َمَأ  .)٢(الحِّ الس فيهُكْيَ
َأخربنا] ب٣٤[ َ ْ َأمحغالب  َأبو َ ْ َاحلسنبن  دَ َاحلس َأبو َ, أناَ بن  عثامنبن  بيد اهللاُع َ, أنااآلبنويس بن ْنيُ

 : قال,)٤(بيَُطعيل اخلبن  سامعيلِإ َ, أنااقَّقَّالد )٣(اَيقِنَج
ْاحلسني ُوكان مسري َ ْعبد  يبَأويكنى ب −يب طالب َأبن  عيلبن  ُ  ُه فاطمةُّمَأ و,اهللاَ

فة اثنا عرش  الكوِهلَأ له من َن بايعَأ بعد ِىل العراقِإ َةَّمن مك −  رسول اهللا ُبنت
 َ فخرج,دوم عليهمُليه يف القِإ وكتبوا ,يب طالبَأبن  عقيلبن  ِسلمُا عىل يدي مًلفَأ

 وهو ,زيادبن  بيد اهللاُىل عِإ َ فكتب,هُ خروجَ يزيدَ وبلغ.َىل الكوفةِإا ًة قاصدَّمن مك
بن   اهللاُبيدُ عُنيعَّ اللَهّ فوج, بهَن ظفرِإليه ِإ ِهِ ومحل, بمحاربتهُهُمرَأ ي,ه عىل العراقُعامل

                                                 
 .معجم البلدان. موضع بالدهناء, وهو ماء لبني ضبة: تعشار )١(
 وجاء هنا يف األصول ما .١٢٨إىل هنا ينتهي نقل ابن عساكر عن ابن سعد الذي بدأه صفحة  )٢(

 .»عد املئةبالث والثالثني َّء الثزآخر اجل«: نصه
 .)جنق(, والتاج ١٠/٣٧٧حنيفا, واملثبت من تاريخ بغداد ) س(حنيقا, ويف ): د(يف  )٣(
ًارف بأيام الناس, وأخبار اخللفاء, صنف تارخيا بن عيل اخلطبي فهم فاضل ع هو أبو حممد إسامعيل )٤(

ً وكان صدوقا ثقة عاقال, تويف سنة ,ًكبريا عىل ترتيب السنني  ).ُاخلطبي(األنساب . ه٣٥٠ً

مسري احلسني [
 ]ومقتله
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ُاحلسني َ وعدل,يب وقاصَأبن  سعدبن  َليه مع عمرِإ َزياد اجليش ْ َ  فلقيه ,ىل كربالءِإ ُ
ْاحلسني َتلُ فق, فاقتتلوا,هناكسعد بن  ُعمر َ  , ورمحته]ب١٤١[ ,)١( رضوان اهللا عليهُ

 عاشوراء ِ يوم,ِمَّ من املحرِ العارشِ يف اليومُهُ وكان قتل, اهللا عىل قاتلهُ ولعنة,وبركاته
 .حدى وستنيِإمن سنة 

َأخربنا َ ْ َّحممدبن   اهللاُبيدُع َ, أنامونَأاملبن  الغنائم َأبو َ, أنااًيضَأغالب  َأبو َ َ ْ عبد َ, أناسحاقِإبن  ُ بن  اهللاَ
َّحممد َ َحدثني ,ُ َّ َحدثني ,بريُّالزَ نا ,يّ عمَ َّ ُحممد َ َّ َ  : قال,بيهَأ عن ,اكّحَّالضبن  ُ

ْاحلسني َخرج َ  , زيادِىل ابنِإ ُ يزيدَ فكتب,ا لوالية يزيدً ساخطِىل الكوفةِإعيل بن  ُ
 به َيلُ وقد ابت,ىل الكوفةِإ َا قد صارسينًُ حَّنَأه قد بلغني َِّنإ :وهو واليه عىل العراق

 ,لَّ من بني العامَنتَأ به َليتُ وابت, من بني البلدانَكُ وبلد,زمانَك من بني األُزمان
 .)٢(ليهِإه رأس بَ وبعث, زيادُ ابنُهَ فقتل.ُ العبيدُبدَعتُا كام يًو تعود عبدَأعتق ُوعندها ت
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو َ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاالء,ّااهللا ابنا البنَ َ َأمحد َ, أنااآلبنويسبن  ُ ْ بن  بيدُعبن  َ

 .ًجازةِإالفضل 
َّحممبن  ُّ عيل)٤(امّمت َأبونا َأو :)٣(قاالح  َ َّحممد َ, أنايِْريببن  بكر َأبو َ, أناًجازةِإ دُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 

َخيثمة )٥(يبَأابن َ نا ,عفراينّالز ْ َحدثني ,ريرَجبن  بْهَوَ نا ,يبَأَ نا ,َ َّ  :قال ,)٦(يتِّرِبن اخلابري ُّ الز عن,يبَأ َ
 : قال,ُثِّدُ حيَ الفرزدقُسمعت
َاحلسني ُلقيت٧( ْ َ هل َأ ما ترى : فقال يل,َريد الكوفةُهو يو ,)٨(قْرِعيل بذات عبن  ُ

 ْ ال تذهب,َكَذلونَ خي,َيشء ال : قلت,من كتبهم )٧ٍ بعريُ معي محل?الكوفة صانعني
                                                 

 ٤٩والذي بدأ صفحة ) ب(هنا ينتهي خرم النسخة  )١(
اله ثقات, ورج: ٩/١٩٣, قال اهليثمي يف جممع الزوائد )٢٨٤٦ (٣/١١٥ّرواه الطرباين يف الكبري  )٢(

 .إال أن الضحاك مل يدرك القصة
 .قال): س(يف  )٣(
 .أنا متام): س(و) د(يف  )٤(
 .َنا أيب خيثمة): س(يف  )٥(
 .عن اخلريت): س(يف  )٦(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٧−٧(
َهل أهل العراق, وهو احلد الفاصل بني نجد وهتامةَم: ذات عرق )٨( ُّ  ).عرق(معجم البلدان . َ

كتابة يزيد إىل ابن [
 ]زياد

قول الفرزدق [
 ]للحسني



١٣٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني
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 .)١(طعنيُ فلم ي.ليهمِإ
َأخربين َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيَّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ

َحدثنييدي َُمبكر احل َأبوَ نا ,يعقوبَ نا ,جعفر بن اهللا َّ  : سفيانَ
َحدثنا َّ  ِهلَأوكان من  −ة ئبعد اخلمسني وامل −قال له بحري ُسد يَأ رجل من بني َ

 بكم َّ حني مرَنتُ كْنَ مُ مثل:ُ فقلت,كرب منهَأ ٌريق رجلَّ الط يفْومل يكن ,)٢(علبيةّالث
قال له ُي ي منَّكربَأ يل كان ٌخَأليه ِإ َ فقام:قال ,)٣(ُيفعتَقد أ غالم : قال?عيلبن  ُحسني
 يف يده ٍشار بسوطَأ ف,اس النَّ منٍةَِّل يف قَراكَأ ِّينإ , بنت رسول اهللا َ ابنْيَأ : قال,زهري
 ,خيَأ )٤(ةنَُّ من مَّه شدـَّنَأ فك.ًا كتبٌلوءةَ هذه ممَِّنإ , ها: فقال,هَ وراءً حقيبةَفرضب ,هكذا

ا  وكنَّ:فيانُ قال س.ةمئ وَ عرشةَّ ابن ست: قال?نتَأ ابن كم : فقلت له:قال سفيان
 قد َّ احليَّا فلعلً طعامَ كانِْنإ :قالف , رجعنا طلبناه منهَّ فلام,اًتاعَا لنا ومًستودعناه طعاما
 .)٥(نا ومتاعناَلينا طعامِإخرج َأ ف, معيُذا هو يمزحِإ ف,ناُ طعامَ ذهب,هللا اَِّنإ : فقلنا.كلوهَأ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبوَ نا ,اينذََميعقوب اهل َأبوا ًه عاليَ َ  .املهتدي باهللابن  ُ
َأخربناوح  َ ْ  َ, أناابةَبَحبن  القاسم َأبو َ أنا: قاال,مونَأاملبن  الغنائم َأبو َأنا] ٣٥[, ّاالبنبن  غالب َأبوه َ

 :سفيانَ نا ,بيعَّالربن  حييىَ نا ,القاسم البغوي َأبو
َحدث َّ  ?نتَأ كم ُ ابن: لهُ قلت: قال,علبيةَّ الثهلَأ يقال له بحري من ٌّعرايبَأ نيَ

 َأبووقال  − َّ حني مرَ كم كنتَ ابن: لهُ قلت: قال,ة سنةمئ عرشة وَّ ستُ ابن:قال
ُاحلسني −تل ُ حني ق:غالب ْ َ  )٦(من ٍةَّ كان يف قل: قال.ُيفعتَأ قد ٌ غالم: قال?عيلبن  ُ

 ٍةَّ يف قلَراكَأ , بنت رسول اهللا َ يابن:خيَأ فقال , مني)٧(َّسنَأخي َأ وكان .اسالنَّ
                                                 

 .٣/٣٠٤الذهبي يف السري ذكره  )١(
. بن مالك أول من احتفرها من أعامل املدينة, وهي ماء لبني أسد, منسوبة إىل ثعلبة: الثعلبية )٢(

 .معجم ما استعجم
 .غالم يفعت): س(يف  )٣(
َّاملنة )٤(  ).منن(اللسان . ّالقوة, وخص بعضهم به قوة القلب: ُ
 .٦/٢٦١٤بغية الطلب  )٥(
 .سبني النا): س(يف  )٦(
 .َّأشد): س(يف  )٧(

حديث الثعلبي مع [
 ]احلسني

 ]رواية أخرى[



١٤٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .اً كتبٌ هذه خلفي مملوءة:لحَّالر ِىل حقيبةِإ به َشارَأ و,وطُّ فقال بالس,اس النَّمن
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ ُأمحدبكر  َأبوَ نا ,محزةبن  الكريمَ َ ْ  .عيلبن  َ

َأخربناوح  َ ْ َأمحدبن  عيلسامِإالقاسم  َأبو َ ْ َّحممد َ, أناَ َ َّحممد َ أنا: قاال,هبة اهللابن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْ عبد َ, أناُ َ
 ٍعن رجل ,اشَرِخبن  شهابَ نا ,فيانُسَ نا ,يديَُماحل −يعني  −بكر  َأبوَ نا ,)١(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا

 :من قومه قال
 ]ب١٤٢[ ,ٍّعيلبن  سنيُىل حِإزياد بن   اهللاُبيدُبعثهم ع )٢(نَّ الذي يف اجليشُكنت

 ,عيلبن  ِسنيُىل حِإ )٣(زيادبن   اهللاُدْيَبُ فرصفهم ع,يلمّ الد آالف يريدونَربعةَأوكانوا 
ْ عبد باَأ عليك يا ُالمَّ الس: لهُ فقلت, واللحيةَّ الرأسَسودَأ ُهُيتَأ فر,اسينًُفلقيت ح  .اهللاَ

 لقد بانت منكم فينا سلة منذ :الفق − ٌةنُّ وكانت فيه غ− )٤(المَّ السَ وعليك:فقال
 هوكانت في −عجبه َأ ف,عيلبن  َ به زيدُثتَّ فحد:قال شهاب − )٥(يعني رسق −الليلة 

ْاحلسين وهي يف : قال سفيان− ةنُّغ َ  .ينيُ
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ ُاحلسن َ, أناالباقيَ َ َّحممد َ, أناعيلبن  َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ  ,معروفن ب َ

ْاحلسنيَنا  َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ َّحممدبن  ُّعيل َ, أنا)٦(سعدبن  ُ َ  عن ,ِّ عن الكلبي,موسىبن  )٧(ِبابُح عن ,ُ
 : قال,سديَاد األّشدبن  بحري

ْاحلسني بنا َّمر َ  هلا ,)٨(راءصف ٌةَّبُذا عليه جِإ ف,خيَأليه مع ِإ ُ فخرجت,علبيةَّبالث ُ
 قد ٍوط عىل عيبةّ فرضب بالس. عليكُخافَأ ِِّينإ :خيَأه  فقال ل, يف صدرهاٌجيب
 .ِْرص املِهلَأ وجوه ُ هذه كتب: وقال, خلفهحقبها

                                                 
 .٣/٣٢٥املعرفة والتاريخ  )١(
 .الذي): س(يف  )٢(
 .فعينهم ابن زياد, ورصفهم إىل قتال احلسني: ٣/٣٢٥يف املعرفة والتاريخ  )٣(
 .الرسام: ٣/٣٢٥يف املعرفة والتاريخ  )٤(
 .ًرساقا: ٣/٣٢٥يف املعرفة والتاريخ  )٥(
 .٦/٤٣١طبقات ابن سعد  )٦(
 .بابخ): س(يف  )٧(
 .وطبقات ابن سعد) د(خرضاء, واملثبت من ): س(و) ب(يف  )٨(

]ّغنة احلسني[

]رواية ابن سعد[



١٤١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني : قال,كْشِّالر  عن يزيد,سليامنبن  ُجعفرَ نا ,سامعيلِإبن  نا موسىَأ و:قال َّ  َهَ من شافَ
ْاحلسني َ  : قال,ُ
 . هذه حلسني: قالوا? ملن هذه:ُ فقلت,رضَ من األٍ بفالةً مرضوبةًبنيةَأ ُيتَأر
 : قال,يه وحليتهّ عىل خدُموع تسيلُّ والد: قال, القرآنُأ يقرٌذا شيخِإ ف,ُهُتيتَأ ف:قال
 ليس هبا َّ التي هذه البالد والفالةَكَنزلَأ ما ,مي يابن رسول اهللا َأيب وَأ ب:ُقلت

ذا فعلوا ذلك مل ِإ ف, قاتيلَِّالإراهم َأ وال ,َِّيلإهل الكوفة َأ ُبُتُ هذه ك: فقال?حدَأ
ذل من َأى يكونوا َّ حت,مّ عليهم من يذهل اهللاُُ فيسلط, انتهكوهاَِّالإ ًيدعوا هللا حرمة

 .عتهاقنيعني م −مة َاأل )١(ِمَرَف
َّحممدبن  ُّنا عيلَأ و:)٢(قال َ َاحلسن عن ,ُ ُاحلسني قال : قال,ةَّرُقبن  َ عن معاوية,ديناربن  َ ْ َ ُ: 

 .بتّ السرسائيل يفِإ بنو ْتَ كام اعتدَّ عيلَّنُدَتْعَيَواهللا ل
َّحممدبن  ُّعيلَ ونا :قال َ ْاحلسني قال : قال,عيَبُّ الضليامنُسبن   عن جعفر,ُ َ  :عيلبن  ُ
  اُهللاَطّعلوا سلَذا فِإ ف, من جويفَةَقَلَستخرجوا هذه العَى يَّ ال يدعوين حت,واهللاِ

 .مةَ األِمَرَف من َّذلَأى يكونوا َّ حت,مّعليهم من يذهل
 .حدى وستنيِإ َوى يوم عاشوراء سنةنَِْي بنَِلتُ فق,َ العراقَفقدم
َّحممدبن  ُّنا عيلَأ و:قال َ َّحممديب َأبن  ِ عن عامر,ُ َ  :اهليثمبن   قال العريان: قال,موسىبن   عن اهليثم,ُ

ْاحلسني ُة كان فيه معركَّ الذيِمن املوضع ]ب٣٥[ا ًفينزل قريب ,)٣(ىَّدَبَتَيب يَأكان  َ ُ, 
ا هذا ًالزمُ مَراكَأ ِِّينإ : فقال له,سد هناكَأ من بني ً وجدنا رجالَِّالإا ال نبدو نَُّفك

 َّ فلام.قتل معهُأ ف,ُهُفصادُأ ّ لعيلُخرجَأنا َأ ف, هاهناُقتلُا يسينًُن حَأ بلغني : قال.املكان
ْاحلسنيتل ُق َ  ,فناّ فطو,َتينا املعركةَأف .تلُ فيمن قُّسديَ هل األُ انطلقوا ننظر:يبَأ قال ,ُ
 .)٤(قتولَ مُّسديَذا األِإف

                                                 
َفرم األمة بالتحريك ما تعالج به املرأة فرجها ليضيق, وقيل )١(  ).فرم(اللسان .  هي خرقة احليض:َ
 .٦/٤٢١طبقات ابن سعد  )٢(
 .يبتدي): س(يف  )٣(
 .٦/٢٦١٩بغية الطلب البن عديم  )٤(

 ]قصة األسدي[



١٤٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  القاسم حممود َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َّحممدالفضائل  َأبو َ, أنابتربيز )١(عيلبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ
َاحلسنبن  عمر ْ عبد َ نا,عيم احلافظُن َأبو َ, أناصبهانَأيونس ببن  َ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  سحاقِإَ نا ,جعفر بن ُ
َأمحد ْ ْ عبد َ نا, الفاريسَ َّحممدبن  الواحدَ َ  : قال,)٢(يب خالد الكاهيلَأعن  ,َفنْخـِيب مَأ عن ,املنذر َأبوَ نا ,ُ

َاحلسني ُ اخليلِحتّا صبّمل ْ َ  ِّنت ثقتي يف كلَأ ,َّمُهَّ الل: فقال, يديهَعيل رفعبن  ُ
 ٍّ فكم من هم,ًةَّدُ وعً يب ثقةَ نزلٍمرَأ ِّ كلنت يل يفَأ و,ٍةَّ شدِّ ورجائي يف كل,ٍكرب

 , فيه العدوُتَشمَ وي,ديقّ الص فيهُذلَ وخي, فيه احليلةُّ وتقل, فيه الفؤادُضعفَي
 ,ُهَ وكشفت,ُهَتْجَّ ففر,ن سواكَّليك عمِإ )٣(ه فيً رغبة,ليكِإ وشكوته , بكُهُنزلتَأف

 .ٍ غايةِّنتهى كلُ وم,ٍةنََسَح ِّ كلُ وصاحب,ٍ نعمةِّ كلُّنت ويلَأف ,وكفيتنيه
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َّحممد ُ َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و, الفراءُ  َأبونا َأ٤( : قالواء,ّااهللا ابنا البنَ

ِسلُاملبن  جعفر َ, أنا أمحدصّطاهر املخل َأبونا َأ, ةَمْ ْ َ َّحد و: قال,ارّبكبن  ُبريُّ الزناَأ ,)٥(سليامنبن  َ  َثنيَ
َّحممد َ  :)٤حسن قالبن  ُ

 َدِمَ فح,ًا خطيبِِهصحابَأ يف َ قامه,م قاتلوَّهنَأ َيقنَأ و,سنيُ بحٍسعدبن  ُ عمرَا نزلَّمل
 ,ْرتَّ وتنكْتَّنيا قد تغريُّ الدَِّنإ و,مرَ بنا ما ترون من األَ قد نزل: ثم قال,ثنى عليهَأاهللا و
 ُخسيس َِّالإ ,ناءِ اإلِبابةُ كصٌ صبابةَِّالإ منها َبقى مل يَّ حت,ْتئِمرُتْ واس,هاُ معروفَدبرَأو

 َ لريغب,تناهى عنهُ ال يَ والباطل, بهُعملُ ال يَّ ترون احلقَالَأ ,رعى الوبيلَكامل )٦(ٍعيش
 .)٧(اًمَرَ بَِّالإاملني ّ الظ معَ واحلياة,ً سعادةَِّالإ َرى املوتَأ ال ِِّينإو , يف لقاء اهللاُاملؤمن

                                                 
 .بن عيل بن عيل): د(يف  )١(
 . عن أيب خمنف, عن بعض أصحابه, عن أيب خالد الكاهيل٥/٤٢٣رواه الطربي يف تارخيه  )٢(
 .رغبة مني إليك: يف تاريخ الطربي )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٤−٤(
بن احلسن هذا  وحممد: ٩/١٩٣, قال اهليثمي يف جممع الزوائد )٢٨٤٢ (٣/١١٤املعجم الكبري  )٥(

 .درك القصةهو ابن زبالة مرتوك, ومل ي
 .٣/٣١٠إال حشيش علس, واملثبت من املعجم الكبري, وسري أعالم النبالء : يف األصول )٦(
إال : ٣/٣١٠ًإال يوما, ويف سري أعالم النبالء ): س(ًبرما بالتحريك الضجر واملاللة والسآمة, ويف  )٧(

 .ًندما

]دعاء احلسني[

]خطبة احلسني[



١٤٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّحممداملعايل  َأبوايل  خَ َ َّحممد َ, أناسفرايينيِبرش اإلبن  سهل َ, أناحييى القايضبن  ُ َ بن  ُ
ْاحلسني َ َأمحدبن  ُ ْ ْاحلسني َ, أنايّالرسبن  َ َ َّحممدَ نا ,عّرَزُاملبن  وتُمَيَ نا ,رشيقبن  ُ َ َ نا ,امكّ السباحّالصبن  ُ
ْ من مهٍعن رجل ,)١(ةبخطابن  برش  : قال,دانَ

ُاحلسنيخطبنا  ْ َ  ,ثنى عليهَأ اهللا وَ فحمد, فيهَشهدُ استَّ الذيِ اليومَعيل غداةبن  ُ
 ٍحدَ ألْنيا لو بقيتُّ الدَِّنإ ف,نيا عىل حذرُّ الد وكونوا من,قوا اهللاَّ ات, اهللاَ عباد:ثم قال

 ,اءرىض بالقضَأ و,ضاِّوىل بالرَأ و, بالبقاءَّحقَأ ُنبياءَ األِ كانت,ٌحدَأ عليها )٢(بقي وَأ
ها ُ ونعيم,ٍها بالُ فجديد,ها للفناءَهلَأ َ وخلق,نيا للبالءُّ الد اهللا تعاىل خلقَّنَأغري 
 ِادَّ الزَ خريَِّنإ ف;دواَّ فتزو,ٌلعةُ والدار ق,ٌلغةُ واملنزل ب,ٌّ ورسورها مكفهر,ٌّضمحلُم
 .فلحونُكم تَّ لعلقوا اهللاََّ وات,قوىَّالت

َأخربنا َ ْ َأمحدعود ّ السَأبو َ ْ َّحممدبن  َ َ َّحممد َ, أنا)٣(يلْجُاملبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ عبد َ نا,َ بن  عيلبن  اهللاَ
َأمحدبكر  َأبو َ, أنايوبَأ ْ َّحممدبن  َ َ  : قال,دريدبن  بكر َأبو َ, أنااجلراحبن  ُ

ْاحلسني بُاسالنَّ )٤(َّا استكفَّمل َ  ,نصتوا لهَأ ف,َاس النََّ ثم استنصت,هَ فرسَ ركب,ُ
 ,اًها اجلامعة وترحـُتـَّيَأا لكم ً تب: ثم قال, ِّالنَّبي  عىلَّ وصىل,ثنى عليهَأ اهللا وَدِفحم

ا كان يف ًيفَم علينا سُ شحذت,)٥(نيعرصخناكم موجَأ ف,هلنيَ استرصختمونا وَحنيَأ
ا عىل ًلبِإصبحتم َأ ف,كم وعدوناِّ فقدحناها عىل عدو,اًعلينا نار ششتمَ وح,يامنناَأ
صبح َأ صلَأ وال ,وه فيكمُّيتموه بثَأ رٍ عدلِعدائكم بغريَا عليهم ألً ويد,ئكمولياَأ

ذا ِإ ُ لكم الويالتَّ فهال,فينا )٦(ُلَّفيُي يأ وال ر,ا كان منٍَّ حدثِ ومن غري,لكم فيهم
  ,َّستخفُ مل يُيأَّ والر,)٨(امنض شأ واجل,)٧( مشيمُيفّ والس,تركتمونا ]٣٦[كرهتموها 

 

                                                 
 .طانحة): س(يف  )١(
 .وبقي): س(يف  )٢(
 .حممد املجيل): س(يف  )٣(
 ).كفف(اللسان .  أي أحاطوا به ينظرون إليه:َّاستكف القوم حول اليشء )٤(
 .موجفني: يف املطبوع )٥(
 ).فيل(اللسان . قبحه وخطأه: َّفيل رأيه )٦(
 ).شيم(اللسان . أغمده: شام السيف )٧(
 .الساكنطامن, والطامن املطمئن ): املحمودي(ُمودع, اليشء املحرز يف يشء, ويف املطبوع : ضامن )٨(

 ]خطبة احلسني[

 ]خطبة احلسني[



١٤٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ًةَّا وحكً قيحِلينا كتداعي الفراشِإاعيتم َ وتد,)٢(ىبَّ الد)١(لينا طريةِإم ولكن استرصعت
 , اآلثام)٣(ِبةعص و, الكتابِ ونبذة,حزابَ األَاذّ وشذ,مةَ لطواغيت األًا وذلةًوهلوع
 ِسفَأ و, بالنسبَلحقي العهرةُ وم,ننُّ السطفئيُ وم,يف الكالمِّرُ وحم,ِيطانَّ الشِةَّوبقي

مت هلم َّ لبئس ما قد,ضنيِن جعلوا القرآن عَّ الذيستهزئنيُ املِاح ومز,املؤمنني
ا  وعنَّ?دونَ فهؤالء تعض. اهللا عليهم ويف العذاب هم خالدونَ سخطْنَأ ,همُنفسَأ

زرت َأ واست,كمُ عليه عروقْتَجَ وش, فيكم معروفُ اخلذل واهللاِ,جلَأ ?تتخاذلون
 َالَأ , لغاصبٍوآكلة ,اس للنٍَّ شجرةِ ثمرةَخبثَأ فكنتم ,مُفرعكَأ ف,كمُصولَأعليه 
 وقد جعلوا اهللا عليهم ,وكيدهاَ بعد تَيامنَنقضون األَن يَّ الذي,اكثني النَّ اهللا عىلُفلعنة
بى َأ ,نيةَّ الدا منََّ وهيهات,ةَّ والذلِلةَأبني املس :بني اثنتني  قد ركنَّ البغيَِّنإال وَأ .ًكفيال
 ٌ ونفوس,ةَّ محيٌنوفَأوطهرت,  ٌ وبطون, طابتٌحجور و,ه واملؤمنونُ ذلك ورسولاهللاُ
 ,ِ العددِّ عىل قلِرسةُ هبذه األٌ زاحفِِّينإ وَالَأ .ئامِّئار اللِ الكرام عىل ظَتؤثر مصارع ةَّبيَأ

 :)٤(ارص النَِّ وخذلة, العدوِوكثرة
ـــــإن ْف ـــــِ ـــــَّ فهزْمِزَ هن ـــــُام ـــــــ اًمْدِون ق ْوإن هن ُ ـــــــْمَزِ ـــــــاَّهزُ مُريَ فغ  مين

ــــا إن ْوم ــــاُِّب طِ ــــنٌنْبُ جــــ)٥(ن  )٦( آخرينـــــــاُةَمـــــــْعُنايانـــــــا وطَم ْ ولك
 ويفلق بكم ,حىَّالر َدار بكم دورُى تَّ حتٌ فرسُركبُ ما يَ ريثَِّالإ  ثم ال لبثواَالَأ

                                                 
ولكنكم أرسعتم : يف االحتجاج: وقال. كطرية): املحمودي(سطرية, ويف املطبوع ): د(و) ب(يف  )١(

 .إىل بيعتنا كطرية الدبى
َالدبى )٢(  ).ديب(اللسان . أصغر ما يكون من اجلراد والنمل: َّ
 .وغضبة): س(يف  )٣(
ْبن مسيك املرادي, تاريخ الطربي  البيتان لفروة )٤( َ , اللسان ٤/٢٥٠السرية النبوية , ٣/١٣٥ُ

 :ًوفيها مجيعا) طبب(
ْإنو ْنغلـــــب ِوإن   اًمْدِقــــْنغلــــب فغالبــــون  ِ َ ْ  مغلبينـــــا ُريَفغـــــُ

 

ُّما طبنا )٥(  .َما دهرنا وشأننا وعادتنا: ِ
 .منايانا ودولة آخرينا: يف اللسان )٦(



١٤٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّإيل  ا عهدهً عهد,)١(ورِْحفلق امل  [ \ ] U V W X Y Z} :)٢(عن اهللايب َأِ

^ _  ̀a b....z  ٧١: نسيو[ خرىَ واآلية األ,اآلية[. 
َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْ عبد َ, أناَ َّحممدبن  بيد اهللاُع َ, أناعيلبن  مدّالصَ َ  َ, أناسحاقِإبن  ُ

ْعبد  َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ َحدثني ,العزيزَ َّ َأمحد َ ْ َّحممدبن  َ َ  عن ,خالد َ, أناعونبن  عمروَ نا ,عيسىبن  ُ
ْ عبد  عن,اجلريري  : غريهوَأ ,ربهَ
َاحلسني َّنَأ ْ َ ي ما  تقبلون منَّالَأ : قال,الحّ السخذلهَأ و,الحِّ السرهقهَأا َّعيل ملبن  ُ
 من ُقبلَ ي رسول اهللا )٣(َكانما  و: قالوا?رشكنيُ من املُقبلَ ي اهللا ُ رسولَكان
 .رجعَأ فدعوين : قال. ال: قالوا. منهَِلبَهم قُحدَأ َذا جنحِإكان  : قال?رشكنيُامل

 ْبرشَأ : فقال له,الحّ السٌله رجل خذَأ ف, املؤمننيَمريَأدعوين آيت َ ف: قال.)٤( ال:قالوا
َّعز وجل ِّ ريبِبرمحة −ن شاء اهللا ِإ − بل : فقال,اربالنَّ  . نبيي ِ وشفاعة,َّ

 ,ِِه فنكته بقضيب, بني يدي ابن زيادٍ يف طستُهَى وضعَّه حترأس بيء وج,تلُفق
 ,قتلته َ أنا: فقال,ُجلَّالر َ فقام?كم قاتلهـُّيَأ : ثم قال.اًبيحَا صًم لقد كان غال:وقال
 .)٥( لعنه اهللاُهُ وجهَّ فاسود,َعاد احلديثَأ ف? لكَ ما قال:فقال

َحدثنيو :قال َّ َحدثني , عميَ َّ َحدثني ,سالمبن   القاسمَ َّ َّحممدبن   حجاجَ َ  عن ,يب معرشَأ عن ,ُ
 : قال,بعض مشيخته

ْاحلسنيقال  َ  . كربالء: قالوا?رضَ ما اسم هذه األ:عيل حني نزلوا كربالءبن  ُ
ُاحلسني فقال , فقاتلهمٍسعدبن  َزياد عمربن   اهللاُبيدُ عَثَعَوب.  وبالءٌ كرب:قال ْ َ  يا :ُ
 َبيتَأ ِْنإ ف,رجع كام جئتَأ ترتكني ْنَأا ِّمإ : خصال)٦(حدى ثالثِإي  منّْخرتا ,عمر

                                                 
ور عليها البكرة واخلشبة التي احلديدة التي جتمع بني اخلطاف والبكرة, واحلديدة التي تد: املحور )١(

 .يبسط هبا العجني
 .َّعهده النبي إيل عن أيب): د(يف  )٢(
 .وكان رسول اهللا ): س(يف  )٣(
ُكرر قوله) س(يف هامش  )٤(  .صح:  وأشري إليها بكلمة.مرتني. ال: قالوا. فدعوين أرجع: قال: ُ
 .٣/٣١٠, والذهبي يف السري ٦/٢٦١٦ذكره ابن العديم يف البغية  )٥(
 .اخرت مني ثالث): د(أحد ثالث, ويف ): س(و) ب(يف  )٦(

اقبلوا : قول احلسني[
 ]...مني

 ]كر وبالء: حديث[



١٤٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ين ِّ هذه فسريَبيتَأن ِإ ف,ىَأ يب ما رُ فيحكم, يدي يف يدهُضعَأ فَىل يزيدِإين ِّهذه فسري
َسريُن يَأ َّ فهم,ىل ابن زياد بذلكِإرسل َأ ف.َموتَأى َّهم حتُقاتلَأ ف,ك الرتُِّىلإ  ,ىل يزيدِإ ُهِّ

 ,ليه بذلكِإرسل َأ ف.َكِكمُ عىل حَن ينزلَأ َِّالإ ,ال: ]ب٣٦[جوشن بن  ُرْمِفقال له ش
ُاحلسنيفقال  ْ َ بن  َرْمِ زياد شُليه ابنِإ َرسلَأ ف, عمر عن قتالهَأبطَأ و.ُفعلَأ ال  واهللاِ:ُ
 .نت مكانهَأ ْ وكن,هْقتلَأ فَِّالإ و,قاتلُ يُ عمرَ يقدمِْنإ : فقال,جوشن

 ُ عليكم ابنُضِعرَ ي: فقالوا,هل الكوفةَأ من ً من ثالثني رجالٌوكان مع عمر قريب
ْاحلسنيلوا مع َّ فتحو!ًاال تقبلون منها شيئ ف,ٍ خصالَ ثالث اهللا ل رسوِبنت َ  . فقاتلوا,ُ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّ حممدَأبو َ, أنااينّالعزيز الكتَ َ بن  امليمون َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ
 :ال ق,نيَصُ عن ح,امَّالعوبن  ِادّ عن عب,سليامنبن  سعيدَ نا ,)١(رعةُز َأبو َ, أناراشد
ْاحلسني ِقتلَ حني مَدركت ذاكَأ َ َحدثني ف: قال,)٢(ُ َّ  ُيتَأ فر: قال,بيدةُعبن  ُ سعدَ
َاحلسني ْ َ  ,ٍوي بسهمَهُّ الطخالدبن  مروَقال له عُ يٌ ورماه رجل, برودَةَّبُ وعليه جُ
 .ِِهتَّا بجبًقَّعلُ مِهمَّ السِىلإ ُفنظرت

َأخربنا َ ْ القاسم  َأبو َ, أناحبابةبن  القاسم َأبو َ, أنامونَأغنائم ابن املال َأبو َ, أناءاَّالبنبن  غالب َأبو َ
 :يب ليىل قالَأ عن ابن :جريرَ نا ,القاين سنة مخس وعرشينَّ الطسامعيلِإبن  ُسحاقِإَ نا ,البغوي

ُاحلسنيقال  ْ َ ه حتت ْجعلَأ ,رغب فيهُا ال يًثوب  ابغوين: بالقتلَّحسَأعيل حني بن  ُ
خذ َأ ف.ُةَّلِّبت عليه الذُ من رضُ لباسَ ذاك:فقال ?)٣(انّبُ ت:قيل له ف,دَّجرُأال ثيايب 
 .)٤( صلوات اهللا عليه ورضوانهَدِّرُتل جُ قَّ فلام,فجعله حتت ثيابه ,ُهَ فخرق,اًثوب

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسن َ, أناالباقيَ َّحممد َ, أناعيلبن  َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ  ,معروف بن َ
ْاحلسنيَنا  َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ  عن ,ائبَّالسبن  ِ عن عطاء,عوانة َأبوَ نا ,ادَّمحبن  حييى َ, أنا)٥(سعدبن  ُ

َخمبن   عن شيبان,ميمون  :قال −ا بغض عليُا ي وكان عثامني:قال − مَّزُ
                                                 

 .١/٦٢٦تاريخ أيب زرعة  )١(
 .يعني مقتل احلسني: يف تاريخ أيب زرعة )٢(
َّرساويل صغري يسرت العورة املغلظة فقط, ويكثر لبسه املالحون: ُّالتبان )٣(  ).تبن(النهاية . ُ
 .٦/٢٦١٧ذكره ابن النديم يف البغية  )٤(
 .٦/٤١٩طبقات ابن سعد  )٥(

]...ًابغوين ثوبا[

 ]سهم بجبة احلسني[



١٤٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 هذا )١(يّمُ ما س: فقال: قال,ٍىل موضعِإ فانتهينا : قال,نيّفِ من صٍّمع عيل رجع
 : وقال,)٢(ٍرابية عىل َ ثم قعد: قال, وبالءٌربَ ك: قال,بالءْرَ ك:لناُ ق: قال?املوضع

 : قال. اهللا ِ شهداء رسولُ ال يكون,رضَ األِ عىل ظهرٍ شهداءُفضلَأ ٌقتل ههنا قومُي
 جئني :ٌ ميتٌ محارَةَّ وثم, فقلت لغالمي: قال, الكعبةِّ كذباته وربُ بعض:ُقلت
ْاحلسنيتل ُ قَّ فلام,اً كان فيه قاعدَّ الذيِ يف املقعدُهُوتدتَأ ف,هذا احلامر ِلْجِبر َ  ُ قلت,ُ
ْاحلسني ُذا جسدِإ ف,ِىل املكانِإ فانتهينا , انطلقوا ننظر:صحابناَأل َ  ,ل احلامرْجِ عىل رُ
 . حولهٌةَضَبَ رُهُصحابَأذا ِإو

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سليامن َ, أناةَذْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,ه يف كتبهمُاد وغريَّعيل احلد َأبوه َ ْ َ نا ,)٣(َ
َّحممد َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,ميََْرضاهللا احلَ َ بن  طاءَ عن ع,عوانة َأبوَ نا ,ادَّمحبن  حييىَ نا ,يب سمينةَأبن  حييىبن  ُ
 : قال– اًثامنيُوكان ع −م َّزُخمبن  يبانَ عن ش,هرانِمبن  يمونَ عن م,ائبَّالس

هم ُ ليس مثل,ٌ شهداءِ يف هذا املوضعُقتلُ ي: فقال,تى كربالءَأذ ِإ ٍّ عيلَ ملعِِّينإ
 : فقلت لغالمي,ٍ ميتٍ محارُلْجِ رّمَ وث, بعض كذباته:ُ فقلت, بدرَ شهداءَِّالإشهداء 

تل ُ قَّ فلام,ً رضبةُهرَّ الدَ فرضب,هاْبِّ وغيِهِها يف مقعدِْدتْوَأ ف,ل هذا احلامرْجِ رْخذ
ْسنيُاحل ْاحلسني ُةَّذا جثِإ ف, يلٌصحابَأ ومعي ُ انطلقت,َ َ ل ذاك ْجِعيل عىل ربن  ُ

 .)٤( ربضة حولهُهُصحابَأذا ِإو ,احلامر
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  القاسم هبة اهللا َأبو َ ْ عبد َ, أنابكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللا الواسطيَ َّحممدبن  الكريمَ َ بن  ُ

َأمحد ْ َّحممدَ نا ]٣٧[, عمر احلافظ بن ُّعيل َ, أنايِّبَّ الضَ َ حرب بن  ُّعيلَ نا ,وريُابَسْيِْدُننوح اجلبن  ُ
 امةَدُ عن ق,يب حيانَأسعيد بن  يب قيس عن حييىَأبن  عمروَ نا ,ليامنُسبن  ُسحاقِإَ نا ,وريُابَسْيِْدُناجل
 : قال,سلمىبن  )٦(ةها هرثمِ عن زوج,سمريِبنت  )٥(رداءَ عن ج,يِّبَّالض

                                                 
 .ُما يسمى: يف طبقات ابن سعد )١(
 .دابته): س(يف  )٢(
 ).٢٨٢٦ (٣/١١١املعجم الكبري  )٣(
بن السائب وهو ثقة, لكنه اختلط, وبقية رجاله  وفيه عطاء: ٩/١٩١قال اهليثمي يف جممع الزوائد  )٤(

 .»ئةّآخر اجلزء الثالث والسبعني بعد امل«:  وجاء بعدها ما نصه.ثقات
 .١٢٢صفحة ) ٤(انظر احلاشية  )٥(
 .٦/٤٢٠, وطبقات ابن سعد ٦/٤١٠, وهتذيب الكامل ١٢٢كذا يف األصول, وانظر ما تقدم صفحة  )٦(

 ]رواية ابن سعد[

 ]رواية الطرباين[



١٤٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,ٍىل شجرةِإ َ فنزل,ربالءَىل كِإى انتهى َّ حتَ فسار,ِهِ غزوِ يف بعضٍّعيلخرجنا مع 
 ٌ بك قومَّقتلنُ لي,ا لك تربةً واه: ثم قال,هاَّ فشم,رضَ من األًربةُ تَخذَأ ف,ليهاِإ ّفصىل

 , احلديثُ ونسيت,ٌّ عيلَتلُوق , فقفلنا من غزاتنا: قال. حسابِ بغريَاجلنَّةدخلون َي
ْاحلسنيىل ِإذين ساروا َّ الِاجليش يف ُ وكنت:قال َ  ,ِجرةَّ الشِىلإ ُ نظرت,ليهِإ ُ انتهيتَّ فلام,ُ

 , رسول اهللا ِ بنتَ ابنَكِّبرشُأ : فقلت, يلٍ عىل فرسُمتَّ فتقد,َ احلديثُفذكرت
 ,ًياالِ عُ تركت, وال عليكَ ال معك:ُ قلت,و عليناَأعنا َ م: قال,ه احلديثُثتَّوحد

 َنا اليومَ قتلُشهدَ بيده ال يٍسنيُ حُ نفسَّالذي فو,رضَ يف األِّ فول, الاَّمَأ : قال.وتركت
 .)١(هُ مقتلَّ عيلَى خفيَّرض حتَا يف األًوليُا مً هاربُفانطلقت.  جهنمَ دخلَِّالإ ٌرجل

ُاحلسن َ, أنانا اخلطيبَأ و:قال َ َّحممدبن  َ َ ْ عبد َ نا,لَّ اخلالُ ْاحلسنيَ نا ,عيل القايضبن  الواحدَ َ بن  ُ
ِّالضبي سامعيلِإ ْ عبد َ نا,َّ َحدثني ,شبيببن  اهللاَ َّ َحدثني ,املنذربن  ُبراهيمِإ َ َّ بن  ِّعيلبن  زيدبن  سنيُ حَ

ْاحلسني َ َاحلسن عن ,ُ َحدثني ,عيلبن  حسنبن  زيدبن  َ َّ  :يب طالب قالَأبن  ِّرباح موىل عيلبن  ُسلمُ مَ
ْاحلسني مع ُكنت َ  ,سلمُ يا م: فقال يل,ٍابةَّيف وجهه بنشمي ُ فر,َتلُعيل يوم قبن  ُ

 َ فنفخ, يف يدهُهُ فسكبت, يف يديُهْ اسكب:تا قالَ امتألَّ فلام,هامُدنيتَأ ف,مَّ الد يديك منِدنأ
ىل ِإ منه َ فام وقع:سلمُ قال م,كِّ بنت نبيِ ابنِ بدمْ اطلب,َّمُهَّ الل: وقال,امءَّ السِىلإهبام 
 .ٌ قطرةِرضَاأل

َأخربنا َ ْ َّ حممدبوَأ َ َ َأمحدبن   اهللاُ هبةُ ْ َّحممدبن  ادَّطر َ, أناسوطابن  َ َ َّحممدبن  عيل َ, أناعيلبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َ
ْاحلسنيَ نا ,برشانبن  اهللا َ ْ عبد َ نا,صفوانبن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َأخربين ,)٢(نياُّ الديبَأبن  عبيدبن  ُ َ ْ بن  اسَّ العبَ

َّحممدبن  هشام َ  :ه قالِّ عن جد,بيهَأ عن , الكويفُ
ْاحلسني َ قتلَدِرعة شهُقال له زُدارم يبن  بانَأ من بني ٌكان رجل َ ْاحلسني فرمى ,ُ َ ُ 

 , فريمي به,امءَّ السِىلإ ثم يقول هكذا ,َمَّ الد فجعل يلتقيُه,َ حنكَصابَأ ف,ٍبسهم
ْاحلسنين َأوذلك  َ  ,ْهِّ ظم,َّمُهَّالل : فقال, بينه وبني املاءَ رماه حالَّ فلام,َ ليرشبٍعا بامءَ دُ

 .هّ ظمَّمُهَّالل
                                                 

 .٦/٢٦١٩بغية الطلب  )١(
 ).٤٢ (٣٧كتاب جمايب الدعوة صفحة  )٢(

تربة احلسني [
 ال يشهد: وحديث
 ]...قتلنا

]دم احلسني[

ظمأ رجل من قتلة [
 ]احلسني



١٤٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني ف:قال َّ  يف ِ والربد, يف بطنهِّصيح من احلرَ وهو ي, وهو يموتَهدهَ من شَ
هلكني َأ , اسقوين: وهو يقول,)١(نون وخلفه الكا,ُلجَّ والثُ وبني يديه املراوح,ظهره

 : قال, لكفاهمٌ مخسةُهَرشب لو ,و املاء واللبنَأويق ّ الس فيهِ العظيمِّسُ فيؤتى بالع,العطش
 . البعريِه كانقداد بطنَُّد فانق,هلكني العطشَأ , اسقوين: فيقولُ ثم يعودُهُفيرشب

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َأمحدبن  ُّ عيلُ ْ َاحلسنبن  َ َّحممد َ, أناَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  َ, أنا)٢(بنويساآلبن  ُ
ْ عبد َ, أناعيلبن  عيسى َّحممبن  اهللاَ َ َحدثني ,دُ َّ َّحممد َ َ َّحممدبن  براهيمِإَ نا ,بكر َأبوهارون بن  ُ َ ِّالرقي ُ َّ, 
ْاحلسنيبن  وعيل َ ْعبد بن  ُسعيدَ نا : قاال,ازيَّالر ُ َّاحلراينواقد بن  امللكَ بن  شعثَأَ نا ,مسلمبن  ُعطاءَ نا ,َ
 :احلارث يقولبن  َنسَأ ُ سمعت: قال,بيهَأ عن ,يمَحُس

ْاحلسنييعني  −ذا ه ابني َِّنإ« : يقول  اهللاَ رسولُسمعت َ قال ُ يٍرضَأ بُقتلُي − ُ
ىل ِإاحلارث بن  ُنسَأ َ فخرج: قال.»ُهْ ذلك منكم فلينرصَ فمن شهد,هلا كربالء

ْاحلسنيتل مع ُفق ]ب٣٧[ ,كربالء َ ُ)٣(. 
 . روى غريهُعلمَأ وال :قال البغوي

 .اعىل من هذَأوقد تقدم ذكر هذا احلديث من حديث آخر 
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ َأمحدبكر  َأبو َ, أنامحزةبن  الكريمَ ْ  .ثابتبن  عيلبن  َ

َأخربناو َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,ربيَّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ  َ, أناالفضلبن  ُ
ْعبد  َحدثني ,يعقوبَ نا , جعفربن اهللاَ َّ َّحممد َ َ ْعببن  ُ يب َأ عن ,سفيانَ نا :ا يقولً عليُ سمعت:حيم قالَّالرد َ

َاحلسن ُ سمعت: قال,موسى  : يقولَ
ْاحلسني مع َتلُق َ  .)٤(هل بيتهَأ من ً رجالَ عرشَ ستةُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو و,برهيمِإبن  ُّالقاسم عيل َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ  َ, أناريقُزبن  منصور َأبووَ نا : قاال,َ
َأخربين ,)٥(عيل اخلطيببن  َْمحدَأبكر  َأبو َ ْ َّحممدَ نا ,زكريابن  عاىفُامل َ, أنازهريَ األَ َ يب َأبن  )٦(يدْزَمبن  ُ

                                                 
 .الكافور): س(يف  )١(
 .حممد اآلبنويس): س(يف  )٢(
 .بن احلارث يف ترمجة أنس) ٢٦٦ (١/١٢١ ذكره ابن حجر يف اإلصابة )٣(
 .٦/٤٣٠هتذيب الكامل  واملزي يف ,٣/١١٨رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٤(
 .٣/٢٩٠تاريخ بغداد  )٥(
 .يزيد): س(يف  )٦(

إن ابني : حديث[
 ].....هذا

 ]ُقتل مع احلسني[



١٥٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْظبيانيب َأبن   عن قابوس,عامربن  سعيدَ نا ,ويسُّالط )١(مسلمبن  عيلَ نا ,زهرَاأل  ,هِّ عن جد,بيهَأ عن ,َ
ْعبد بن  عن جابر َحدثنا و:قال –اهللا َ َّ  :قال − عن جابر بيهَأعن خرى أة َّ مرَ
ْاحلسني بني فخذي ُجِّحَفُ وهو ي اهللا َ رسولُيتَأر َ  : ويقول,ُهَبيبتُل زِّقبُ وي,ُ

 من ٌرجل« : قال?ُهُ ومن قاتل, اهللاَ يا رسول:ُ فقلت:قال جابر. »َكَ قاتللعن اهللاُ«
 ً تارةُ يرسب,ريان النّطباقَأ بنفسه بني )٢(ينَأ ك, شفاعتيُهُ ال تنال,بغض عرتيتُ ي,تيَّمُأ
 .»ْ غقْه ليقول غقَ جوفَِّنإ و,خرىُأطفو َوي

 ُ ابنَن يكونَأبعد َأ وال ,اا ومتنًًسنادِإ ٌموضوع )٣(سنادِ وهذا اإل:قال اخلطيب
 َ ثم عرف, عن جابر,هِّ عن جد,بيهَأ عن , ورواه عن قابوس,زهر وضعهَيب األَأ

ْظبيانبا َأن َأ وذلك )هّعن جد(ه  منَصَّ فرواه بعد ونق,وايةِّالر  هذهَاستحالة  َدركَأ قد َ
ْظبيانيب َأ ُ واسم,اًيضَأيب طالب َأبن  ِّ من عيلَ وسمع, منهَ وسمع,سلامن الفاريس َ 

ن َأ عن ً فضال.اًو كافرَأ ًسلامُكان مَأ ,ه ال يعرفَأبو ٌبُدنُْ وج,بُدنُْجبن  نيَصُح
 ُهُ مل يقف واضع, آخرٌه فساد ذكرناه عنَّ الذي يف احلديثْ ولكن,اًيكون روى شيئ

 اً سعيدَّنَأ وذلك , عن قابوس,عامربن  رواية سعيد ُ وهو استحالة,ُهِّعليه فيغري
 ً وكان قابوس قديام,اً قابوسٌدرك سعيدُ بل مل ي;ُّومل جيتمعا قط ,كويف ٌ وقابوس,ٌّبرصي

ْعبد بن  ُ جريرُهَدركَأ ومن آخر من , الكوفينيُرباءُ وك,وريّ الثروى عنه سفيان َ
 .علمَأ واهللا ,ًةَّ عن البرصيني خاصَِّالإ ٌعامر روايةبن  ِ وليس لسعيد,احلميد

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ بن  دَْمحَأ َ, أنا)٤(بكر اخلطيب َأبو َ, أناريقُزبن  منصور َأبووَ نا ,قبيسبن  َ
َّمياحبن  عثامن َّحممدَ نا ,كريُّالس )٥(َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,افعيَّلش ابراهيمِإبن  اهللاَ َ  َأبوَ نا ,عيَمِْساد املَّشدبن  ُ

ْ عبد َ نا,عيمُن  :اس قالَّبري عن ابن عبُجبن   عن سعيد,بيهَأ عن ,يب ثابتَأبن  حبيببن  اهللاَ

                                                 
 .بن مشكم عيل): ب(و) س(يف  )١(
 .كأن): س(يف  )٢(
 .وهذا احلديث: يف تاريخ بغداد )٣(
 .١/١٤٢: تاريخ بغداد )٤(
 .٤/٣٠٠وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد . سياج): س(يف  )٥(

لعن اهللا : حديث[
 ]...قاتلك



١٥١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد ِىلإ تعاىل ى اهللاَُوحَأ َ ُ : نا َأ و,اًلفَأزكريا سبعني بن   بيحيىُ قد قتلتّينَأ
 .)١(لفاَأ وسبعني ,اًلفَأ بابن ابنتك سبعني ٌقاتل

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َأمحدبن  سعيد َ, أنالَّاهللا اخلالَ ْ َّحممدبكر  َأبو َ, أناارّ العيَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ
ْاحلسنيبن  عمرَ نا ,باينْيَّ الشزكريا َ َأمحدَ نا ,باين القايضْيَّ الشمالكبن  عيلبن  ُ ْ َاحلسنبن  َ َ نا ,يبَأَ نا ,ازََّز اخلَ

 : عن ابن سريين قال,يب هندَأبن   عن داود,خمارقبن  نيَصُح
ْاحلسني عىل َِّالإزكريا بن   بعد حييىٍحدَأ عىل ُامءَّ السِمل تبك َ  .)٢(عيلبن  ]٣٨[ ُ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َأمحد َ, أناَّ ْ َأمحد و,يب عثامنَأبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ  .براهيمِإبن  ُ

َأخربناوح  َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنبن  سامعيلِإ َ أنا:طاهر قاال َأبويب َأَ نا ,براهيمِإبن  َ بن  َ
ْعبد  ْ الرصاهللاَ ْاحلسنيَ نا ,يَرصَّ َ َاحلسنَ نا ,اميلَحَسامعيل املِإبن  ُ  ,خليفةبن  خلفَ نا ,بّشبيب املؤدبن  )٣(َ
 :بيه قالَأعن 

َاحلستل ُا قَّمل  َ اجلوزاءُيتَأى رَّحت اً هنارُ الكواكبِ وظهرت,ُامءَّ السِتَّ اسودُْنيُ
 .)٤(محرَ األُاب الرتَُّ وسقط,عند العرص
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َأمحد َ, أناالفضلبن  ُ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ُ. 
َأخربناح و َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ  .بكر اخلطيب َأبو َ, أناميَلُ
َأخربح و َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو ناَ ْ َّحممد َ, أناَ َ ْاحلسني َأبو َ أنا:هبة اهللا قالوابن  ُ َ الفضل بن  ُ

ْ عبد َ, أناالقطان بن  عيلَ نا ,اخلليلبن  سامعيلِإَ نا ,سفيانبن  يعقوبَ نا ,تويهْسُرُدبن  جعفربن  اهللاَ
 :يت قالتَّثتني جدَّ حد,رِهْسُم

ْاحلسني َيامَأ ُكنت َ  .)٥(ًقةَلَا عًيامَأ ُامءَّ السِ فكانت,ً شابةًية جارُ
َأخربنا َ ْ َّحممد الزبن  براهيمِإبن  الربكات عمر َأبو َ َ َّحممدالفرج  َأبو َ, أنايديَُّ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ

ْ عبد َأبوالقايض  َ, أنااخلازنبن  نّالَع َّحممداهللا َ َ ْعبد بن  ُ ْاحلسنيبن  اهللاَ َ َاحلسن َأبو اَ, أنفيُْع اجلُ َّحممدبن   عيلَ َ بن  ُ
                                                 

ًعبد اهللا ثقة, ولكن املتن منكر جدا, فأما حممد: , وقال الذهبي٢/٢٩٠رواه احلاكم  )١( ْ  بن شداد فقال َ
 .كان يرسق احلديث: ال يكتب حديثه, وأما محيد, فقال ابن عدي: الدارقطني

 .٦/٢٦٣٤بغية الطلب البن العديم  )٢(
 .٧/٣٢٨احلسني, وانظر تاريخ بغداد ): س( يف )٣(
 .٦/٤٣٢هتذيب الكامل  )٤(
 .٣/١١٣, وانظر معجم الطرباين الكبري ٦/٤٧٢دالئل النبوة للبيهقي  )٥(

إين قد : حديث[
 ]...قتلت

 ]...مل تبك السامء[

 ]ّملا قتل احلسني[

 ]ّملا قتل احلسني[



١٥٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني ,يَريْمِزياد احلبن  هارون َّ  :ته قالتَّ عن جد,رِهْسُمبن  ِّ عن عيل,اخلليلبن  سامعيلِإَ نا ,يبَأ َ
ْاحلسنيتل ُا قَّمل َ ا َّهنَأ ك)١(َّن بلياليهٍيامَأ َ سبعةُامءَّ السِ فمكثت,ً جارية شابةُ كنتُ

 .)٢(قةَلَع
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  وَأب َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسن َ, أناالباقيَ َّحممد َ, أناعيلبن  َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ  ,عروفَمبن  َ

ْاحلسنيَنا  َ َّحممدا نأ ,الفهمبن  ُ َ  وكان ,مسمّ السد صاحبّالَخَ نا ,يبَالِعاصم الكبن  مروَع ناَأ ,)٣(سعدبن  ُ
َحدث : قال,حدرَ بني جُنزلَي َّ  :ي قالتِّمُأ نيتَ

ْاحلسني ِا بعد مقتلًا زماننَُّك َ  رُدُ عىل احليطان واجلًةَّمرْ حمُ تطلعَمسَّ الشَِّنإ وُ
 .)٤(ٌ حتته دمَدِ وجَِّالإا ًرفعون حجرَ وكانوا ال ي: قالت,بالغداة والعيش

َّحممدبن  نا عيلَأ و:قال َ  :قيس قالبن  سودَه األِّ عن جد,ركْدُمبن   عن عيل,ُ
ْاحلسني ِء بعد قتلامَّ السُ آفاقْتَّمحرا َ  اَّهنَأ كِامءَّ السِرى ذلك يف آفاقُ ي,ٍشهرَأة َّ ستُ
ي َّ هو جد:ُ قلت?)٥(سودَلت من األَأ س: فقال يل,اًيكَ بذلك رشُثتَّ فحد:قال. مّالد
 .ا للضيفًمِرْكُ م,مانةَ األَ عظيم, احلديثَدوقَصَ كان لِْنإ ما واهللاَِأ : قال.يّمُأ َأبو

َأمحدبن  سليامن َ, أناةَذْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,ٌاد ومجاعةَّيل احلدع َأبونا َأنبَأ ْ َّحممدَ نا ,)٦(َ َ ْعبد بن  ُ اهللا َ
َحدثني ,ةَبْيَيب شَأبن  عثامنَ نا ,ميََْرضاحل َّ  :دي قالْنِاحلارث الكبن   عن عيسى,يَّ عن جد,يبَأ َ

ُاحلسنيتل ُا قَّمل ْ َ  ِطرافَأ عىل ِمسَّ الشِىلإ فنظرنا ,َينا العرصَّذا صلِإ ٍيامَأ َ مكثنا سبعةُ
 .اًها بعضُ بعضُرضبَ يِىل الكواكبِإ ونظرنا ,ُعصفرةُ املُا املالحفَّهنَأ كِاحليطان
ْ عبد رعةُز َأبوَ ونا :قال ُحممدَ نا ,مشقيِّ الدمروَعبن  َّالرمحنَ َّ َ َ نا ,دي الكويفََسلت األَّالصبن  ُ

 : قال,بيهَأ عن ,وريّ الثاملنذربن  بيعَّالر
ُبرشُ يٌ رجلَجاء ْاحلسني ِ بقتلَاس النَِّّ َ  .)٧(قادُى يَعمَأ ُهُيتَأ فر,ُ

                                                 
 .بلياليها): س(يف  )١(
 .٦/٤٣٢هتذيب الكامل  )٢(
 .٦/٤٥٥طبقات ابن سعد  )٣(
 .ًإال وجدوا حتته دما: يف طبقات ابن سعد )٤(
 .ما أنت من األسود:  ابن سعديف طبقات )٥(
 ).٢٨٣٩ (٣/١١٤املعجم الكبري  )٦(
 .٣/٤٣٣هتذيب الكامل  )٧(

]ّملا قتل احلسني[

]رواية ابن سعد[

]خرب الطرباين[

ّمن برش بقتل [
 ]احلسني



١٥٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ  .)١(بكر البيهقي َأبو َ, أنااويَرُاهللا الفَ
َأخربناح و َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ  .بكر اخلطيب َأبوَ نا ,لميُ
َأخربناح و َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ أنا: قالوا,ربيَّالطبن  بكر َأبو َأنا, َّ َ , الفضلبن  ُ

ْ عبد َأنا  : قالت,العبدية] ب٣٨[ )٢(وقشّ أم ثتناَّ حد:براهيم قالِإبن  سلمُمَ نا ,عقوبَيَ نا ,جعفربن  اهللاَ
 : قالت,زديةَاأل )٣(ةْرضَثتني نَّحد

ُاحلسني َتلُن قَأا َّمل ْ َ  .اً لنا مآلن دمٍيشء ُّ وكلْصبحتَأ ف,اًدم ُامءَّ السِتَعيل مطربن  ُ
 .)٤( دمئلُ م:ويف حديث البيهقي

َأخربنا َ ْ َأمحدبكر  َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َ. 
َأخربناح و َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ َأمحدبكر  َأبو َ, أنامحزةبن  الكريمَ ْ  .عيلبن  َ
َأخربناح و َ ْ ِمرقنديَّالسبن  القاسم َأبو َ ْ ْاحلسني َأبو َ أنا:ربي قالواَّالطبن  بكر َأبو َ, أناَ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ

َحدثني ,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا َّ ْعبد بن  رضَّ الن)٥(سودَاأل َأبو َ  :بيل قالَيب قَأ  عن,يعةَابن هل َ, أنااجلبارَ
ْاحلسنيتل ُا قَّمل َ  ,هار النَّ نصفُكواكب الِ بدتً كسفةُمسَّ الشِفتَسَعيل كبن  ُ

 .)٦(ا هيَّهنَأا ى ظننََّّحت
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ َأمحدبكر  َأبوَ نا ,محزةبن  الكريمَ ْ  .عيلبن  َ
َأخربناح و َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّحممد َ, أناَّ َ َّحممد َ أنا:هبة اهللا قاالبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْ عبد َ, أناُ  ,اهللاَ

َّحممد عن , عن هشام,زيدبن  ادَّمحَ نا ,حرببن  ليامنُسَ نا ,بيعقوَنا  َ  : قالُ
ُاحلسنيتل ُ من يوم ق: فقال? هوَّمِفق مُ يف األُمرةُ هذه احلُتعلم ْ َ  .)٧(عيلبن  ُ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن  ٌّ عيلَ ْ  َ أنا: قاال,بركاتبن  طاهربن  براهيمِإسحاق ِإ َأبو و,منصوربن  َ

َاحلسن َأبو َ, أنايب العالءَأبن  قاسمال َأبو َّحممد َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسن َأبو َ, أناوزهبانُّالربن  سعيدبن  َ َ 
َّحممدَ نا ,وريُتُّ السدريسِإبن  الفضلبن  ُّعيل َ  عن ابن ,ادةَبُعبن  حْوَرَ نا ,يَّالرسبن  حييىَ نا ,قبلُمبن  ُ

                                                 
 .٦/٤٧١دالئل النبوة  )١(
 .أم رشف): س(يف  )٢(
 .نرصة): س(يف  )٣(
 .٦/٤٣٣, واملزي يف هتذيب الكامل ٤٥٥, ٦/٤٥٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات  )٤(
 .حدثني األسود): س(يف  )٥(
 .٦/٤٣٣, هتذيب الكامل ٣/١١٤كبري للطرباين املعجم ال )٦(
 .٣/٣١٢ذكره الذهبي يف السري  )٧(

 ]حديث البيهقي[

 ]ّملا قتل احلسني[

 ]ّملا قتل احلسني[



١٥٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد عن ,عون َ  : قال,سريينبن  ُ
ُاحلسنيتل ُى قَّامء حتَّ الس يفُرى احلمرةُت مل تكن ْ َ  .)١(عيلبن  ُ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبوَ نا ,)٢(اينَذَميعقوب اهل َأبو َ َ  .املهتديبن  ُ
القاسم  َأبو َ, أناابةَبَحبن  القاسم َأبو َ أنا:مون قاالَأاملبن  الغنائم َأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبونا َأح و

َحدثني :ليامن قالُسبن  جعفرَ نا ,)٣(ادَّبَع َأبو ريَسُنبن  نَطَقَ نا ,البغوي َّ  :سامل قالت ُّ أم خالتيَ
ُاحلسني َتلُا قَّمل ْ َ  وبلغني :قال. رُدُ عىل البيوت واجلِمَّا كالدًطرنا مطرُعيل مبن  ُ

 .)٤(ام والكوفةَّاسان والشَرُه كان بخـَّنَأ
َحدثني ,نا البغويَأ و:قال َّ َأمحد َ ْ َّحممدبن  َ َ َحدثنا ,بابُاحلبن  زيدَ نا ,سعيدبن  حييىبن  ُ َّ  َأبووقال  − َ

َحدثني: غالب َّ وقال  − :ب يقولَّلَهُ املِند بنتِ مروان موىل هُ سمعت:يمون قالَمبن  حييى مهدي َأبو − َ
 :−غالب قال  َأبو

َحدثني َّ َاحلس ِرأس بَيءِه ملا جـَّنَأزياد بن   اهللاِبيدُ عُابَّ بوَ  , بني يديهَ فوضع,ْنيُ
 .)٥(اًدم ُايلَسَ تِمارةِ اإلِ دارَ حيطانُيتَأر

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َأمحد َ, أناالفضلبن  ُ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ُ. 
َأخربناح و َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ  .بكر اخلطيب َأبوَ نا ,لميُ
َأخربناح و َ ْ َأمحدبن  ُسامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َحم َ, أناَ َّحممد َ أنا: قالوا,هبة اهللابن  َّمدُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْ عبد َ, أناُ َ

َحدثني ,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا َّ َّحممدبن  يوبَأ َ َ ِّالرقي ُ مرو َعبن   عن زيد,قفيَّ الثليامنُسبن  مّالَسَ نا ,َّ
 :ان قالتّحي ُّ أم حدثتني:دي قالْنِالك

ْاحلسنيتل ُ قَيوم َ  فجعله ,اًم شيئِ من زعفراهنٌحدَأ َّسَمَ ومل ي,اً علينا ثالثْظلمتَأ ,ُ
 .)٦(بيطَ عٌصبح حتته دمَأ َِّالإ املقدس ِ ببيتٌجرَ حْقلبُ ومل ي,َ احرتقَِّالإعىل وجهه 

                                                 
 .٣/١١٤, املعجم الكبري ٦/٤٥٥طبقات ابن سعد  )١(
, وهو أبو يعقوب يوسف )ب, د( بدال مهملة, وهو تصحيف, واملثبت من »اهلمداين«): س(يف  )٢(

 رقم ٧/٧٨ته يف وفيات األعيان انظر ترمج. ابن أيوب بن يوسف بن احلسني بن وهرة اهلمذاين
 .٢/٣٣٠, واألنساب ١/٦٤٨, وتوضيح املشتبه )٨٤٠(

 .بن عباد ):س(يف  )٣(
 .٦/٤٣٣هتذيب الكامل  )٤(
 .٦/٤٣٤هتذيب الكامل  )٥(
 .إال أصيب حتته دم عبيط: , وفيه٦/٤٣٤هتذيب الكامل  )٦(

]ّملا قتل احلسني[

]ّملا قتل احلسني[

]ّملا قتل احلسني[

]ّملا قتل احلسني[



١٥٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :ر قالَمْعَ عن م,زيدبن  ُادَّمحَ نا ,حرببن  ليامنُسَ نا ,يعقوبَ ونا :قال
ْعبد ن ب  يف جملس الوليدَمَّهري تكلُّ الزرفُ ما عُلَّوَأ كم ـُّيَأ : فقال الوليد,امللكَ
ْاحلسنيتل ُ قَ يومس املقدِ بيتُحجارَأ ْ ما فعلتُيعلم َ   ]٣٩[: هريّ الز فقال?عيلبن  ُ
ْ عبد  زاد− ِالسمرقنْدي ُالكريم وابنَ َ زاد  − َِّالإ ٌجرَ حْقلبُنه مل يِ إ− وقالوا , بلغني:َّ
ِالسمرقنْدي ابن َ  .)١(بيطَ عٌمَوحتته د − َِّالإ :بيهقيال وقال ه, وجد حتت:َّ

َأخربنا َ ْ َاحلسن انَأ ,اهدَّ الشبكر َأبو َ َاحلسن َأبو َ, أناازََّزعمر اخل َأبو َ, أناعيل اجلوهريبن  َ  ,ابَّ اخلشَ
ْأنا احلسني َ ُ َّحممد َ, أناالفهمبن  َ َ َّحممد َ, أنا)٢(سعدبن  ُ َ َحدثني, عمربن  ُ َّ َّحممدبن   عمرَ َ ن  ع,عيلبن  عمربن  ُ

 :بيه قالَأ
ْ عبد َرسلَأ ْاحلسني ِلْتَ هل كان يف ق: فقالِ اجلالوترأسىل ابن ِإامللك َ َ  ? عالمةُ

 .بيطَ عٌه دمَ وجد حتتَِّالإ ٌ يومئذ حجرَشفُ ما ك: راس اجلالوتُابنقال 
َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َّحممبن  ُّعيل َ, أناامللكَ َ ْ وعبد ,عيلبن  دُ َ

َّحممدبن  َّالرمحن َ َأمحدبن  ُ ْ ُحممدالعباس  َأبو َ أنا: قاال,َ َّ َ َّحممدبن  َاسَّ عبُ سمعت:يعقوب قالبن  ُ َ  : يقولُ
 :يب زياد قالَأبن   عن يزيد,جريرَ نا : يقول)٣( حييىُسمعت

ْاحلسنيُقتل  َ  ,اًكرهم رماد كان يف عسَّ الذيُ الورسَوصار. سنة )٤(ة عرشَربعَأ ويل ُ
 .ريان النّمهاَ فكانوا يرون يف حل, يف عسكرهمً ونحروا ناقة,امءَّ السُ آفاقْتَّوامحر

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ  .بكر احلافظ َأبو َ, أنا)٥(مسعودَأيب بن  اهللاَ
َأخربناح و َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ َأمحدَ نا ,لميُ ْ  .عيل احلافظبن  َ
َأخربناح و َ ْ ْاحلسني َأبو َ أنا:ربي قالواَّالطبن  بكر َأبو َ, أنايب بكرَأبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ َ , انَّ القطُ

ْ عبد َأنا  :يت قالتَّثتني جدَّ حد,سفيانَ نا ,يديَُمبكر احل َأبوَ نا ,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ
تل ُ حني قَار النَّ فيهَّنَأ كَحمَّ اللُيتَأ ولقد ر,اً رمادَ عادَسْرَ الوُيتَألقد ر

                                                 
 ٧/٤٣٢, ويف طبقات ابن سعد ٦/٤٣٤, وهتذيب الكامل ٦/٤٧١رواه البيهقي يف دالئل النبوة  )١(

ْيف جملس عبد امللك: يف ترمجة الزهري  .بن مروان َ
 .٦/٤٥٥طبقات ابن سعد  )٢(
 .٣/٤٩٨بن معني  تاريخ حييى )٣(
 .يف األصول أبعة عرش سنة )٤(
 .بن مسعود ):س(يف  )٥(

 ]ّملا قتل احلسني[

 ]ّملا قتل احلسني[

 ]ّملا قتل احلسني[

 ]ّملا قتل احلسني[



١٥٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ ُ)١(. 
َأخربنا َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ  .بكر اخلطيب َأبو َ, أنالميُ
َأخربناح و َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ أنا:بكر قاال َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناُ َ نا ,يعقوبَ نا ,اهللاَ

 :بيه قالَأ عن ,)٢(لويلَّ السَيب حفصةَأبن  بةْقُعَ نا ,عيمُن َأبو
ْاحلسني ِسْرَ من وُسْ الورَ كانِْنإ َ  .)٣(اًادَ فيصري رم,قال به هكذاُ يُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ عيم ُن َأبو َ, أنا)٤(بكر اخلطيب َأبو َ, أناريقُزبن  نصورَم َأبووَ نا ,قبيسبن  َ
َّ حممدَأبوَ نا ,)٥(احلافظ َ ْ عبد ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َأمحدن ب حممودَ نا ,انَّحيبن  جعفربن  ُ ْ َّحممدَ نا ,جَرَالفبن  َ َ بن  ُ

 :يينةُع ُّ أميتَّثتني جدَّ حد,يينةُعبن  سفيانَ نا ,تنيمئنذر البغدادي سنة اثنتني وثالثني وُامل
ِاحلسني َ قتلَيِوَ فه,اًسْرَ وُ كان حيملًاالَّ محَّنَأ ْ َ  .)٦(اًه رمادُسْرَ وَ فصار,عيلبن  ُ
َّحممد َ أنا:قالوا, هُاد وغريَّعيل احلد َأبونا َأنبَأ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  سليامن َ, أنابراهيمِإبن  ُ
َأمحد ْ َّحممدَ نا ,)٧(َ َ ْعبد بن  ُ َأمحدَ نا ,ميَْرضَاهللا احلَ ْ ِاحلسن ُّنمري عم َأبوَ نا ,انَّغس َأبوَ نا ,ويفّ الصيىَحيبن  َ َ بن  َ

َيب محَأشعيب عن   : قال,انَّحَّ الطيدُ
ْاحلسني ِ من تركةٍيشءوا بؤ فجا,َاعةَزُ يف خُكنت َ بيع َو نَأ ُنحرَ ن: فقيل هلم,ُ

 .اً نارْ فارت,ْ وضعتَّ فلام,ٍعل عىل جفنةُ فج:قال .)٨( انحروا: قالوا?فنقسم
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ  .)٩(بكر البيهقي َأبو َ, أنااويَرُاهللا الفَ
َأخربناح و َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ  .اخلطيببكر  َأبوَ نا ,لميُ
َأخربناح و َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّحممد َ أنا:قالوا ,)١٠(كائيَلَّبكر الال َأبو َ, أناَّ َ ْاحلسنيبن  ُ َ بن  ُ

                                                 
 .٣/٤٣٥هتذيب الكامل  )١(
 .السلوي): س(يف  )٢(
 .٦/٢٦٣٩بغية الطلب  )٣(
 .بن املنذر البغدادي  ضمن ترمجة حممد٣/٣٠٠غداد تاريخ ب )٤(
 .بن املنذر البغدادي  ضمن ترمجة حممد٢/١٨٣تاريخ أصبهان  )٥(
 .ورسه دما: يف تاريخ بغداد )٦(
 .وفيه من مل أعرفه: ٩/١٩٦قال اهليثمي يف جممع الزوائد ). ٢٨٦٣ (٣/١٢١املعجم الكبري للطرباين  )٧(
 .َّاجتروا... جر أو نبيعَّنت: ٦/٢٦٤٠يف بغية الطلب  )٨(
 .٣/٤٣٥, وهتذيب الكامل ٦/٤٧٢دالئل النبوة  )٩(
 = .بن هبة اهللا الاللكائي نسبة إىل بيع اللواك التي تلبس يف األرجل وهو حممد. االلكاين): س(يف  )١٠(

 

]ّملا قتل احلسني[

]ل احلسنيّملا قت[

]ّملا قتل احلسني[



١٥٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َ, أناالفضل َحدثني ,زيدبن  ادَّمحَ نا ,حرببن  ليامنُسَ نا ,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ َّ  :ة قالَّرُمبن  ُ مجيلَ
ْاحلسني ِر يف عسكًبالِإصابوا َأ َ  ْ فصارت: قال, فنحروها وطبخوها,تلُ قَ يومُ
 ]ب٣٩[. اًسيغوا منها شيئُن يَأ فام استطاعوا , العلقمَمثل

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َ, أنااهدَّ الشبكر َأبو َ َ َّحممد َ, أناعيلبن  ُ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ  , ناعروفَمبن  َ
ْاحلسني َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ َّحممدبن  ُّعيل َ, أنا)١(سعدبن  ُ َ  ,احلارثبن  نش عن ح,اهدُجم] عيل بن[ عن ,ُ
 :ع قالَخَّ الن منٍعن شيخ

نس َأبن  نانِوقام س ,ذكرواف ٌ فقام قوم. فليقمٌ من كان له بالء:اجَّاحلجقال 
 َ وذهب, لسانهَلِقُ فاعت,ىل منزلهِإ َورجع,  حسنٌ بالء: فقال, حسنيُقاتل َ أنا:فقال
ْ وحيُكلَأي َ فكان,عقله  . يف مكانهُثِدُ

َّحممدَ ونا :قال َ َّحممدَ نا ,)٢(سعدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ ْ وعبد ,اريَنصَاهللا األَ عامر  َأبو وومرَعبن  امللكَ
 : قال,رجاء َأبوَ نا ,خالدبن  ةَّرُق َ أنا: قاال,ديَقَالع

ْا يا هلًوا عليُّسبَال ت   نُْرصَذاك لقد ق مع , اجلملَ يومَّ هبنُهُ رميتٍسهمَأا عىل تفَ
روا َمل تَأ : فقال,جيم جاءنا من الكوفةُهْلَا لنا من بً جارَِّنإ : قال,عنه −  هللاُواحلمد −
ِاحلسني  اهللاُُهَالفاسق قتلبن  اِىل الفاسقِإ ْ َ  ه,يين بكوكبني يف ع اهللاُاه فرم: قال.عيلبن  ُ

 . لعنه اهللا,هُفذهب برص
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  عيلبن  حييىفضل امل َأبوي القايض َّ جدَ َّحممدبن  القاسم عيل َأبو َ, أناالعزيزَ َ يب َأبن  ُ

َاحلسن َأبو َ, أناالعالء َأمحدبن   عيلَ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  مرو عثامنَع َأبوَ نا ,ازَّزَّالر داودبن  ُ ْ ْعبد بن  َ بن  اهللاَ
جاء َبا رَأ ُ سمعت:قال ويسُدَّ السخالدبن  ةَّرُقَ نا :عامر قاال َأبوعاصم و َأبوَ نا ,قالبة َأبوَ نا ,كَّامَّالس
 :طاردي يقولُالع

جيم ُهْلَ من بٌه كان لنا جارَِّنإف −  ِّالنَّبي ِهل بيتَأو َأ − هذا البيت َهلَأوا ُّبسَال ت
ْاحلسنييعني  −  اهللاُُهَ الفاسق قتلِ ابنِىل هذا الفاسقِإرون َ ما ت: قال,ِمن الكوفةعلينا قدم  َ ُ 
 .)٣(ُهيتَأنا رَأ ف:رجاء َأبو قال ,هُمس برصُ فط,امءَّ الساه اهللا بكوكبني منَفرم −

                                                 
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٦/٤٥٤طبقات ابن سعد  )١(
 .٦/٤٥٤طبقات ابن سعد  )٢(
, ٢/٥٧٤, وانظر فضائل الصحابة لإلمام أمحد ٦/٢٦٤٢بن العديم يف بغية الطلب رواه ا )٣(

 ).٢٨٣٠ (٣/١١٢واملعجم الكبري 

 ]ّملا قتل احلسني[

 ]ًال تسبوا عليا[

ال تسبوا أهل هذا [
 ]البيت



١٥٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ وهو  −العالء الوراق  َأبو َ, أناًمالءِإبكر اخلطيب  َأبوَ نا ,محزةبن  الكريمَ
َّحممد َ َاحلسنبن  ُ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ارَّبكَ نا ,− ُ ْ ْسنيُاحلَ نا , املقرئَ َّحممدبن  َ َ َحدثني ,نصاريَ األُ َّ َّحممد َ َ بن  ُ
َاحلسن َحدثن ,رصيَكني البُّ السيبَأ عن , املدينَ َّ  ,)١(سدَأبن  داودبن  سامعيلِإَ نا ,نْصِحبن  رْحَيب زَأ ُّ عميَ
َحدثني َّ  : عن موىل لبني سالمة قال,يبَأ َ
 عىل َعانَأن َّ ممُجدَأما ]: نافقل[ل يَّ باللُثَّ ونحن نتحد,ينَرْهعتنا بالنَّْيَا يف ضنَُّك
ْاحلسني ِقتل َ ِّطيئ من ٌ ومعنا رجل,ٌةَّ بليُهَصيبُتى َّنيا حتُّ الد منَ خرج,ُ  :ُّائيَّ الط فقالَ
ْاحلسني ِ عىل قتلَعانَأن َّنا ممَأف َ  فقام ,ُاجِّالرس َِيشَ وع: قال.ٌ خريَِّالإصابني َأ فام ,ُ

 يف ِهِ فرمى بنفس,عدو نحو الفراتَ يَّفمر ,ِِهاحتَّبَ يف سُارنَّ الِتَقِلَ فع,صلحهُ يُّائيَّالط
 ُهْخذتَأ َذا ظهرِإ ف,ار عىل املاء النَّ)٢(ِتففرر يف املاء َذا انغمسِإ َ فجعل,تبعناهَأ ف,املاء
 .ى قتلتهَّحت

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َأمحد و,َ ْ َّحممدبن  َ َ َزوزينالبن  عيلبن  ُ بن  باركُنرص امل َأبوو ,)٣(َّْ
َأمحد ْ ْاحلسني َأبو َ أنا:ال قالواَّعيل البقبن  َ َ ُّالنقوربن  ُ َّحممدبكر  َأبو َ, أناعيلبن  عيسى َ, أناَّ َ َاحلسنبن  ُ َ 

َحدثني ,املقرئ َّ َأمحدالعباس  َأبو َ ْ َّحممدعيل  َأبونا َأنبَأ و.حييىبن  َ َ  .هانْبَنبن  سعيدبن  ُ
َأخربناح و َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ, أناالميُّ السنارصبن  الفضل بوَأ َ ْ َاحلسنبن  َ َاحلسن  َأبو و,)٤(َ َّحممدَ َ بن  ُ

َّحممد و,براهيمِإبن  سحاقِإ َ  .نبهانبن  براهيمِإبن  سعيدبن  ُ
َأخربناح و َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َأمحدطاهر  َأبو َ, أناَّ ْ َاحلسنبن  َ , شاذانن ب ِّعيل َأبو َ أنا: قالواَ

َّحممدبكر  َأبو َأنا َ َاحلسنبن  ُ َحدثني ,مقسمبن  َ َّ َأمحدالعباس  َأبو] ٤٠[ َ ْ َحدثني ,)٥(حييى ثعلببن  َ َّ َ 
َحدثني ,ةَّبَشبن  ُعمر َّ َأخربين ,)٦(ادَّجنبن  بيدُ عَ َ ْ  :يّدُّ الس قال: قال,سلمُمبن   عطاءَ

ٍيئَط من ٌ لنا شيخَ فعمل, هباَّ البزُبيعَأ كربالء ُتيتَأ  ,ينا عندهّ فتعش,اً طعامِّ
                                                 

 .بن داود من بني أسد إسامعيل: ٦/٤٣٧يف هتذيب الكامل  )١(
 .فرفت): س(يف  )٢(
 .١/١٠٤وانظر معجم الشيوخ للمؤلف ) د(واملثبت من . القرودي): س(الرتوري, ويف ): ب(يف  )٣(
 .احلسني): س(يف  )٤(
, ٦/٤٣٦, وهتذيب الكامل ٣/٩٠٩, وانظر تذكرة احلفاظ البن القيرساين ٤٠٧جمالس ثعلب  )٥(

 .٣/٣١٣وسري أعالم النبالء 
 ).١٠١٦ (٢/١٠واملثبت من تكملة اإلكامل . محاد: يف األصول )٦(

بلية من أعان عىل [
 ]قتل احلسني

بلية من أعان عىل [
 ]قتل احلسني



١٥٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َلْتَفذكرنا ق َ  ما : فقال.ٍ ميتةأسوَأ بَ ماتَِّالإ ٌحدَأ ِهِ يف قتلَ ما رشك:ُ فقلت,ُ
ى دنا من املصباح وهو َّ حتْ فلم يربح. يف ذلكَكَنا فيمن رشَأ ف! العراقَهلَأا َم يُكَكذبَأ
 ,ها بريقهُئطفُ فذهب ي, فيهاُار النَِّخذتَأ ف,عهصبِإ بَرج الفتيلةُفذهب خي ,)١(َطِفنََف ُقدَّيت
َه محـَّنَأ كُهُيتَأ فر,ه يف املاءَلقى نفسَأ ف,داع ف,حليته يف ُار النَِّخذتَأف  .ةَمُ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو ]ملحق[َ َ ْ عبد ُ َاحلسن َأبو َ, أنالميُّ السمحزةبن  الكريمَ َأمحد َ ْ ْعبد بن  َ يب َأبن  الواحدَ
َّحممدبكر  َأبوجدي  َ, أنالميُّ الساحلديد َ َأمحدبن  ُ ْ ُخيثمةَ نا ,لْدَعثامن العبن  َ َ ْ  ,ريشُرة القَدْيَحبن  سليامنبن  َ

َأمحدَنا  ْ  :بيه قالَأ عن ,يّدُّ الس عن ابن,سلمُمبن  ُعطاءَ نا ,ادَّنَجبن  بيدُعَ نا ,ِةَّقَّالل بالرِخو هَأالعالء بن  َ
 َبَّ فقر: قالٍئِّيَ من طٍ فنزلنا برجل: قال,ستاق كربالءُ يف رَّ البزُ نبيعًا غلمةكنَّ

ْاحلسني َ فتذاكرنا قتلة: قال,َلينا العشاءِإ َ  َ قتلةَن شهدَّ ممٌحدَأ ما بقي : فقلنا: قال,ُ
ْاحلسني َ  َهلَأبكم يا َكذَأ ما : فقال:قال. ٍو بقتلة سوءَأ ,ٍوءَ سَ ميتة اهللاُُهَماتَأ وقد َِّالإ ُ
ْاحلسني َتلةَ قَن شهدَّ ممٌحدَأه ما بقي ـَّنَأ تزعمون !الكوفة َ  ٍ سوءَ ميتة اهللاُُهَماتَأ وقد َِّالإ٢( ُ

ْاحلسني َ قتلةَن شهدَّ ملمهَِّنإو −و قتلة سوء َأ − َ  فنزعنا : قال.ه منً ماالُكثرَأ وما هبا ,)٢ُ
 َخرجُ ليَذهب ف:قال .َفئِطُ فذهب لي: قال,ُوقدُ يُاجِّ الرس وكان: قال.عامّ الطيدينا عنَأ

 , بلحيتهْخذتَأ ف,ىل فيهِإها َّ ومد: قال,صبعهِإ بُار النَِّخذتَأ ف: قال,صبعهِإالفتيلة ب
ى َّحت  فيهُدَّيته يتوقَأ فر:قال, هَلقى نفسَأى َّىل املاء حتِإ −حرض ُأ ف:و قالَأ − َ فحرض:قال

َصار مح  .)٤()٣(ةَمُ
                                                 

 .٦/٤٣٦ٍبنفط, واملثبت من هتذيب الكامل : يف األصول )١(
 ).د(ام ليس يف ما بينه )٢−٢(
 .٦/٢٦٤٠بغية الطلب  )٣(
َّ بلغت من أول اجلزء عىل القايض أيب نرص حممد:)ب(جاء يف هامش نسخة  )٤( َ ُ َ َّبن حممد  بن هبة اهللا َ َ ُ

َوابنه أبو املعايل أمحد وأبو القاسم متام] منه[ِّالشريازي بسامعه فيه من املصنف وامللحق فبإجازة  ََ بن  ْ
َّسن وابنه حممد وعبد الرمحنَبن احل بن عباس حييى َّ َْ َ َ َّبن يونس التونيس وحممد ُ َ ُ ْبن عبد اجلليل ّ بن  َ

َعبد الكريم املوقاين, والفقيه أبو احلسن عيل َ َ ْ ْبن احلسني احلنفي َ َ ُ. 
َّوكتب حممد َ ِبن حممد الربزايل اإل بن يوسف ُ َّ َ يوم اجلمعة اخلامس والعرشين من ] شبييل[ُ

 ].جامع دمشق[وستمئة بزاوية الفقيه نرص املقديس غريب سنة ست عرشة ... شهر 

بلية من أعان عىل [
 ]قتل احلسني



١٦٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َّحممدبن  ادَرِط َ, أناطاوسبن  ُ َ ْاحلسني َأبو َ, أناُ َ ْاحلسني َ, أنابرشانبن  ُ َ , صفوانبن  ُ
 :ْ قالت,)٢(يتَأثتني امرَّ حد,سفيان َ, أناسامعيلِإبن  سحاقِإ َ, أنا)١(نياُّ الديبَأبن  بكر َأبو َأنا

ْاحلسني َلْتَ قَن شهدَّدركت رجلني ممَأ َ  ,هُّفى كان يلَّ حتُهَرَكَمها فطال ذُحدَأا َّمَأف ,ُ
 :فيانُ قال س,هاِيت عىل آخرَأى يَّ حت,اُهبفيرش َاويةَّالر ُستقبلَ فكان يُا اآلخرَّمَأو
 .و نحو هذاَأ ,ٌمها به خبلِحدَأ َ ابنُدركتَأ

 .يبَأ ُّ أمام هوَِّنإ وهو تصحيف ,يتَأ امر:كذا قال
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  ليامنُس َ, أناذةْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,ًجازةِإه ُاد وغريَّعيل احلد َأبوه َ ْ بن  ُّعيلَ نا ,)٣(َ

ْعبد   : قال,يبَأ ُّ أميتَّثتني جدَّ حد,فيانُسَ نا ,سامعيلِإبن  ُسحاقِإَ نا ,العزيزَ
ْاحلسني َلْتَعفيني قُ رجالن من اجلَشهد َ  ُهُرَكَ ذَمها فطالُحدَأا َّمَأ ف: قالت,عيلبن  ُ

 قال ,يت عىل آخرهاأى يَّ بفيه حتَاويةَّالر  يستقبلَا اآلخر فكانَّمَأ و,هُّى كان يلفَّحت
 .)٤(اً وكان جمنون,ٌمها كان به خبلِحدَأ َ ولدُيتَأ ر:سفيان

َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْ عبد َ, أناَ َّحممدبن  عبيد اهللا َ, أناعيلبن  مدّالصَ َ  َ, أناسحاقِإبن  ُ
ْعبد  َّحممدبن  اهللاَ َ و َأ ,وائلبن   عن علقمة,ائبَّالسبن   عن عطاء,يكَرشَ نا ,صبهاينَابن األ َ نا,يّعمَ نا ,ُ
 :علقمةبن  وائل

ْاحلسنيفيكم َأ :َ فقالٌ رجلَ قام: قال, ما هناكَه شهدـَّنَأ َ  ْبرشَأ : قال, نعم: قالوا?ُ
ُبرشُأ : قال.اربالنَّ  :قال ,)٥(يزةوُح َ أنا: قال?نتَأ من ,طاعُ مٍ وشفيع,ٍ رحيمٍّ بربّ
 ما  فواهللاِ,كابِّالر ه يفُجلِ به رْقتَّابة فتعلَّ الد بهْفنفرت ]ب٤٠[, ار النَِّىلإه ْ حز,َّمُهَّالل

 .)٦(هُ رجلَِّالإبقي عليها منه 
                                                 

 .٦/٤٣٨وانظر هتذيب الكامل ). ٤٣ (٣٨كتاب جمايب الدعوة  )١(
 .حدثتني جديت أم أيب: جمايب الدعوةيف  )٢(
 .٩/١٩٧, وانظر جممع الزوائد )٢٨٥٧ (٣/١١٩املعجم الكبري  )٣(
 .ّكأن به خبل, وكأنه جمنون: يف املعجم الكبري )٤(
ُحويزة أو ابن حويزة عىل الشك ذكره ابن ماكوال يف اإلكامل  )٥( , والدارقطني يف املؤتلف ٢/٥٧١ُ

وقد وجدته يف كتاب العلل : ٣/٣٨٦, قال ابن نارص الدين يف توضيح املشتبه ٢/٦٢١واملختلف 
 .َلإلمام أمحد ابن حويزة بفتح أوله وكرس ثانيه

 ., وانظر احلاشية السابقة٦/٤٣٨الكامل , وهتذيب )٢٨٤٩ (٣/١١٦املعجم الكبري  )٦(

بلية من أعان عىل [
 ]قتل احلسني

بلية من أعان عىل [
 ]قتل احلسني

بلية من أعان عىل [
 ]قتل احلسني



١٦١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو و,ّاالبنبن  غالب َأبو و,رضوانبن  نرص َأبو َ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قالوا,شاتيلبن  ُ َ  . اجلوهريُ
َأخربو ح َ ْ ْعبد بن  بكر َأبو ناَ َّ حممدَأبوَ نا ,الباقيَ َ َ نا ,مالكبن  بكر َأبو َ أنا: قاال,ًمالءِإ اجلوهري ُ

ْعبد بن  براهيمِإ َسلمةبن  ادّمحَ نا ,حرببن  ليامنُسَ نا ,اهللاَ  : قال,مالكبن  نسَأ عن ,زيدبن  ِّ عن عيل,َ
ْاحلسني ِرأسيت بُأا َّمل َ  ٍبقضيب ُتُ ينكَ فجعل:قال − يادزبن  بيد اهللاُعِإىل يعني  − ُ
 اهللا َ رسولُيتَأ لقد ر,َكَّنَءسوَ أل واهللاِ:ُ فقلت.غرّ الثَنَسَ حلَ كانِْنإ : ويقول,يف يده
١( من فيهَِك قضيبَ موضعُلِّقبُ ي(. 

َأخربنا َ ْ َّاملظف َأبو َ َ َّحممدسعد  َأبو َ, أنارييَشُالقبن  رُ َ ْعبد بن  ُ  .محدانبن  مروَع َأبو َ, أناَّالرمحنَ
بن  بكر َأبو َ, أنامنصوربن  َبراهيمِإرئ عىل ُ ق: قالت, بنت نارصُجتبى فاطمةُامل ُّ أمخربتناَأو ح
َسلمةهو ابن  −محاد َ نا ,− هو ابن احلجاج −براهيم ِإَ نا ,)٢(يعىل َأبو َ أنا: قاال,املقرئ  ,زيدبن  ِّعن عيل, − َ

 : قال,ٍنسَأعن 
ْاحلسنيتل ُا قَّمل َ  عن ٍ بقضيبُتُ ينكَ فجعل,زيادبن  بيد اهللاُىل عِإ ِهِرأس بَءيِ جُ
 ُيتَأ لقد ر:ُ فقلت,َكَّنَوءَُسألواهللا  اَمَ أ:ُ فقلت.ِغرَّ الثَنَسَ حلَ كانِْنإ : وقال,ثناياه
 . من فيهَِك قضيبَ موضعُلِّقبُ ي  اهللاَِرسول

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْ عبد َ نا,َّ َّحممدبن  قةَدَص َ, أنايب طاهرَأبن  زالعزيَ َ َ نا ,مروانبن  ُ
َّحممدبن  عثامن َ َاحلسنبن  سحاقِإَ نا , الذهبيُ َّحممدَ نا ,يمونَمبن  َ َ ْعبد بن  ُ َ نا ,ياحيِّالر الوهابَ

َاحلسن عن ,خالدبن  ةّرُ عن ق,ليامنُسبن  تمرْعُم  :ه قالـَّنَأ َ, عن أنسَ
ْاحلسني ِرأسيت بَأ٣( ٍ يومَا مثلًيوم −ناي و مل تر عيَأ −يني َ عَرَمل ت َ ىل ِإ ٍتْسَ يف طُ

 .)٣ن كان لقد خضبِإ ,اً كان لصبيحِْنإ : ويقول, فاهُنكتَ يَ فجعل, زيادِابن
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ ْعبد بن  براهيمِإَ نا ,هريُّ الزالفضل َأبو َ, أنا اجلوهريُ اهللا َ

ْ عبد َ نا,مالكبن  ُصالحَ نا ,يمَّرَخُامل  ,رقمَأبن  ُزيدَ نا ,بيعيَّ الساودَد َأبوَ نا ,ريْمَّ الضسلمُمبن  المّالسَ
 :قال

                                                 
, )٤٢٣ (١/٣٠٧, وأبو بكر الشيباين يف اآلحاد واملثاين ٦/٤٤٦رواه ابن سعد يف الطبقات  )١(

بن  بن زيد  يف ترمجة عيل٥/١٨٤٢, وابن عدي يف الكامل )٢٨٧٨ (٣/١٢٥والطرباين يف الكبري 
 .جدعان

 .٧/٦١مسند أيب يعىل  )٢(
 ).س(يف ما بينهام ليس ) ٣−٣(

النبي قبيل ت: حديث[
لثغر احلسني [ 

 ]رواية أخرى[

مل : حديث أنس[
 ]...تر



١٦٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِاحلسني ِرأسيت بُأذ ِإ −لعنه اهللا  −زياد بن  بيد اهللاُِ عند عُكنت ْ َ  َ فوضع,ٍّعيلبن  ُ
ا ًغرَ ثَرَأ فلم ,سنانهَأعن و  به عن شفتهُّ فجعل يفَرت,اًضيبَخذ قَأ ف, بني يديهٍتْسَيف ط
 ما : فقال,كاءُويت بالبَ صُن رفعتَأمتالك َأ فلم ,ُّرُّ الدهَّنَأ ك, منهَحسنَأ كان ُّقط
 هذا القضيب َموضعُّيمص   اهللا َ رسولُيتَأبكيني ما رُ ي: قال?يخَّ الشاُّهيَأبكيك ُي
 .»هُّحبُأ ِِّينإ ,َّمُهَّالل« : ويقولُهُلثمَوي

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم بوَأ َ ْ َ َاحلسنبن  عاصم َ, أناَّ  َأبو َ, أناهديَمبن  عمر َأبو َ, أناَ
َأمحدَ نا ,دةْقُعبن  العباس ْ ْاحلسنيبن  َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  ُاحلكم َ, أناعامربن  سامعيلِإ َ, أناامللكَ َ بن  ُ
 :)١(بيعيَّ السسحاقِإ َأبوَ نا ,القاسم
 ما واهللاَِأ :ُ وهو يقولٍيومئذ −يعني ابن زياد  − من عنده َجرقم خرَأبن  َ زيدَّنَأ

 فكيف » املؤمننيَه وصالحَكُستودعَأ ِِّينإ َّمُهَّالل« : يقول اهللا َ رسولُلقد سمعت
 ?حفظكم لوديعة رسول اهللا 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أنايب عقيلَأبن  طالب َأبو َ َّ حممدَأبو َ, أناعيَلِ اخلَ َ سعيد  َأبو َ, أنااسَّّحالنبن  ُ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ ُاحلسنَ نا ,زيادبن  ُ َ َّحممدَ نا ,عفانبن  ِّعيلبن  َ َ َّحممدعن  ,مْيَثُخبن  سعيدَ نا ,لتَّالصبن  ُ َ بن  ُ
 :براهيمِإ قال : قال,خالد

ْاحلسني َ فيمن قتلُلو كنت َ  ِىل وجهِإ َنظرَأن َأ ُ الستحييت,اجلنَّة ُدخلتُأ ثم ,ُ
 .)٢( ِّالنَّبي

َأخربنا َ ْ َأمحدنرص  َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َأمحدغالب  َأبو و,رضوانبن  اهللاَ ْ َاحلسنبن  َ َّ حممدَأبو و,َ َ ْ عبد ُ بن  اهللاَ
َّحممد َ َّ حممدَأبو َ أنا: قالوا,ُ َ َاحلسن ُ ْعبد بن  ُبراهيمِإَ نا ,مالكبن  بكر َأبو َ, أناعيلبن  َ َ نا ,اجّحجَ نا ,اهللاَ

 : قال,اسَّ عن ابن عب,َّعامريب َأبن  َّعامرا َ ن,ادَّمح] ٤١[
 ٌ وبيده قارورة,شعثَأ َغربَأهار  النَِّ بنصفُائم النَّرىَ فيام ي اهللا َ رسولُيتَأر
ْاحلسني ُ هذا دم: قال? يا رسول اهللا ما هذاِّميَأنت وَأيب َأ ب:ُ فقلت,ٌفيها دم َ  ,ِِهصحابَأ وُ

 .ٍتل يومئذُ فوجدوه ق,ذلك اليومحيص ُأ ف.ُهُقطلتَأ زل منذ اليومَأمل 
                                                 

 ).س(كلمة السبيعي ليست يف  )١(
, قال اهليثمي يف جممع الزوائد ٦/٤٣٩, هتذيب الكامل )٢٨٢٩ (٣/١١٢املعجم الكبري  )٢(

 .رجاله ثقات: ٩/١٩٥

اللهم إين : حديث[
 ]...أحبه

اللهم إين : حديث[
 ]...أستودعكه

]احلياء[

 ]رؤيا ابن عباس[



١٦٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 اسَّ ابن عبَّنَأ ,َّعامريب َأبن  َّعامرَ نا ,ادَّ عن مح,حرببن  ليامنُسَ نا ,ُبراهيمِإَ ونا :قال
 ٌ وبيده قارورة,ُغربَأ ُشعثَأ وهو ,هار النَِّا بنصفً يف منامه يوم َّالنَّبي ىَأر
ْاحلسني ُ دم:فقال ?ُمَّ الد اهللا ما هذاَ يا رسول:ُ فقلت,ٌفيها دم َ  منذ ُهُقطلتأ زلَأ مل ,ُ
 .)١(تل يف ذلك اليومُحيص ذلك اليوم فوجدوه قأاليوم ف

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,يب عثامنَأبن  الغنائم َأبو َ, أناطاوسبن  ُ َ ْاحلسني َ, أنابرشانبن  ُ َ بن  ُ
ْ عبدَ, أنانياُّ الديبَأبن  بكر َأبو َ, أناصفوان َّحممدبن  اهللا َ َ ْ عبد َأبوهانئ بن  ُ بن  معديَ نا ,حويَّ النَّالرمحنَ
 : قال,دعانُجبن  زيدبن  ُّعيلَ نا ,)٢(سلامن

ُاحلسني َتلُ ق: وقال,َ فاسرتجع,اس من نومهَّ عبُ ابنَاستيقظ ْ َ  فقال له . واهللاُِ
 : فقال,ٍ من دمٌجاجةُ ومعه ز اهللا َ رسولُيتَأ ر: قال.َّ كال,اسَّبن عبكال يا :هُصحابَأ
ْاحلسني قتلوا ابني ?تي من بعديَّمُأصنعت  ما ُ تعلمَالَأ َ صحابه َأ ُ ودمُهُ وهذا دم,ُ
َّعز وجلىل اهللا ِإها ُرفعَأ  : قال,اعةَّ الس وتلك, قال فيهَّ الذي ذلك اليومَتبُ فك: قال.َّ

 ,تل ذلك اليومُه قـَّنَأ  باملدينةُى جاءهم اخلربَّا حتًربعة وعرشين يومَأ َِّالإفام لبثوا 
 .اعةَّ السوتلك

َأخربنا َ ْ َّحممدالفتح  َأبو َ َ ْعبد بن  عيلبن  ُ الين َدْيَّ الصعيلبن  يب العباسَأبن  بكر نارص َأبووُاملرضي,  اهللاَ
ْ عبد َأبو َ أنا: قاال,اةَرَهب َّحممداهللا َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  العزيزَ َ َّ حممدَأبو َ, أنا الفاريسُ َ بن  حييىَ نا ,يحُيب رشَأ بن ُ

َّحممد َ َحدثني ,محرَخالد األ َأبوَ نا ,ُّشجَسعيد األ َأبو َ, أناصاعدبن  ُ َّ  : قالت,ثتني سلمىَّ حد,ريقُ زَ
َ سلمةِّ أم عىلُدخلت  اهللا َ رسولُيتَأ ر: قالت?ِبكيكُ ما ي:ُ فقلت,بكيَ وهي تَ

شهدت: قال? اهللاَ يا رسولَكَل  ما: فقلت,ُاب الرتُّه وحليتهرأس وعىل , يف املنام ُ 
ْاحلسني َقتل َ  .اً آنفُ

 .وابّ الصوهورزين,  :ه قالـَّنَأ َِّالإ ,ِّشجَ عن األ,)٣(مذي الّرترواه
                                                 

وقال . ٣/١١٠, والطرباين يف الكبري ٢/٧٧٨, ويف فضائل الصحابة ١/٢٤٢رواه أمحد يف املسند  )١(
 .ورجال أمحد رجال الصحيح: ٩/١٩٤اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .»مطرف بن سليامن«: ٧٥كذا يف األصول, ويف كتاب املنامات البن أيب الدنيا ص )٢(
البخاري يف التاريخ الكبري و. يف املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني) ٣٧٧٤(رواه الرتمذي  )٣(

٣/٣٢٤. 

 ]رؤيا ابن عباس[

 ]رؤيا ابن عباس[

 ]رؤيا أم سلمة[



١٦٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
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٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْ عبد هَ ْ عبد َأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو َ, أنااويَرُاهللا الفَ َأمحد َ, أنااهللا احلافظَ ْ َ نا ,عيل املقرئبن  َ
 .فذكر مثله ,)١(رزين َأبوَ نا ,محرَخالد األ َأبوَ نا ,ُّشجَسعيد األ َأبوَ نا ,ذيمّ الرتعيسى َأبو

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َّ حممدَأبو َ, أناالباقيَ َ َاحلسن ُ َّحممدعمر  َأبو َ, أناٍّعيلبن  َ َ  َ, أناالعباسبن  ُ
َاحلسن َأبو َأمحد َ ْ ْاحلسني َ, أنامعروفبن  َ َ َّحممد َ, أنامالفهبن  ُ َ َّحممد َ, أنا)٢(سعدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  ,نصاريَاهللا األَ
َأخربين ,خالدبن  ةّرُقَنا  َ ْ ْعبد بن   عامرَ ِشهر عن ,الواحدَ َحوشببن  َ ْ  : قال,َ

َ سلمةِّ أملعند اَِّنإ  ِىلإت ى انتهَّ حتْقبلتَأ ف,ً فسمعنا صارخة: قال ِّالنَّبي ِ زوجَ
َ سلمةِّمُأ ْاحلسنيل تُ ق: فقالت,َ َ  −و قبورهم َأ − بيوهتم  اهللاَُ مأل, قد فعلوها: قالت,ُ

 . وقمنا,ا عليها ووقعت مغشي,اًنارعليهم 
َّحممدنا َأ و:)٣(قال َ َحدثني ,عمربن  ُ َّ َّحممد َ َ ْعبد بن  ُ  : قال,يكةَلُيب مَأابن َ نا ,مريُعبن  بيدُعبن  اهللاَ

ْاحلسني خرب ُعَّ وهو يتوق,راماحل ]ب٤١[ يف املسجد ٌ عباس جالسُبينام ابن َ عيل بن  ُ
 : قال?با العباسَأ يا َ ما حدث: فقلنا,ظهر االسرتجاعَأ ف,ٍيشء بُهَّ فسار,ٍتاه آتَأن َأىل ِإ
َأخربين ,)٤(هاُ نحتسب عند اهللاٌِ عظيمةٌصيبةُم َ ْ تل ُ ق:بري يقولُّ الزَ ابنَه سمعـَّنَأ موالي َ

ُاحلسني ْ َ  ,اسَّ عبُ ابنَ فقام,ثم انرصف )٥( فعزاه,بريُّ الزُ ابنُهَى جاءَّح حتَْربَفلم ن. عيلبن  ُ
 ُ حسني شامتةَصيبةُه ليعدل عندي مَِّنإ :فقال٦( ,ونهُّعزُاس ي النَّ ودخل عليه,هَفدخل منزل

 .)٦ شامتةَِّالإ ذلك منه ِْنإ ,ينيّعزُ يَِّيلإبري ُّ الزُ ابنَْيشَ مترونَأ ,بريُّ الزِابن
َحمنا َأ و:)٧(قال َحدثنيَ ف: قال,عمربن  َّمدُ َّ  : قال,يجَرُ ابن جَ

 ,بريُّ الزَ فلقي ابن,عيلبن  حسني ُة حني جاء نعيَّرمة بمكَخمبن  ُورِْسكان امل
َ متَ ما كنتَ قد جاء:فقال له ْ عبد باَأ يا :بريُّ الزُ فقال ابن,عيلبن  ِسنيُ حُ موتىنََّ َ

                                                 
 .ينرأبو ز): س(يف  )١(
 .٦/٤٣٩, وانظر هتذيب الكامل ٦/٤٥٢الطبقات  )٢(
 .٦/٤٤٠, وانظر هتذيب الكامل ٦/٤٥٠طبقات ابن سعد  )٣(
 .مصيبة عظيمة نحتسبها): س(يف  )٤(
 .هفقرا ل): س(يف  )٥(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٦−٦(
 .٦/٤٤٠, وانظر هتذيب الكامل ٦/٤٥١طبقات ابن سعد  )٧(

]دعاء أم سلمة[

عزاء ابن الزبري [
 ]البن عباس

]رواية أخرى[



١٦٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ذلك ُيت ما متنَّ واهللاِ,حجر )١(ءَّامـَباجل ما بقياهللا ليته بقي  فو? يل هذاُقولَ ت,َّالرمحن
 , به عليهُرشتَأ , نعم: قال?ىل غري وجهِإ عليه باخلروج َرشتَأنت َأ :ُورِْس قال امل,له

ن َأ ُ فعرفت,ُهُتْيَّ عباس فعزَ ابنُ ولقد جئت,هُجلَأ ومل يكن بيدي ,قتلُه يـَّنَأ ِدرَأومل 
 فام ?يني بحسنيّرتك ال يعزُ مثيل ي: قالُهَ تعزيتُ تركتِّينَأ ولو ,ي عليه منُِّثقلُذلك ي

 :ورِْس فقال له امل, ذلكٍيشء ِّيَأدري عىل َأ وما ,َّدور عيلُّ الصُةَرِغَخوايل وَأ ?صنعَأ
ُأمحدك َأبو ف,َكَخوالَأ َّيض وبرَ متَمورَ األِ دع,)٢(هِّىل ذكر ما مىض وبثِإ َكُما حاجت َ ْ َ 

 .عندهم منك
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبوَ نا ,نصاريَبكر األ بوَأ َ َ  .ًمالءِإ اجلوهري ُ

َأخربناو ح َ ْ َّ حممدَأبو وء,ّاالبنبن  غالب َأبو و,رضوانبن  نرص َأبو َ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قالوا,شاتيلبن  ُ َ ُ 
ْ عبد َ نا,مالكبن  بكر َأبو َ, أناًوهري قراءةَاجل َأمحدبن  اهللاَ ْ َحدثني ,َ َّ ْ عبَ نا,)٣(يبَأ َ َ نا ,هديَمبن  َّالرمحند َ
َسلمةبن  ادَّمح َ سلمةَّ أمُ سمعت: قال,َّعامر عن ,َ  : قالت,َ

 .بكني عىل حسنيَ يَّ اجلنُمعتَس
َ سلمةُّ أم وقالت:قال ْاحلسني عىل ُنوحَ تَّ اجلنُ سمعت:َ َ ُ. 

َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أناارَْدنُببن  ثابت َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ َ َّحممد َ, أنايل الواسطيعبن  ُ َ بن  ُ
َأمحد ْ َسلمةبن  ادَّمحَ نا ,مسلمبن  انَّعفَ نا ,يبَأ َ, أناانَّغسبن  لَّضَُفاملبن  حوصَاأل َ, أنا)٤(سرييَابَ البَ  عن ,َ
َّأيب عامر, بن  َّعامر َ سلمةِّ أمعنَ  : قالت,َ

ْاحلسني تنوح عىل َّنِ اجلُسمعت َ ُ. 
 : قال,الواقدي ُ وسمعت: قال,يبَأَ ونا :قال
َ سلمةُّ أمدركُمل ت ْاحلسني َ قتلَ َ  .)٥( ومخسنيٍ ماتت سنة ثامن,ُ

                                                 
 .رحج ىباحلم: ويف هتذيب الكامل. معجم البلدان. جبيل باملدينة: اجلامء )١(
 .ُأفشاه وحقه أن يكتم: َّنث اخلرب: قال حمققه. ّونثه: يف طبقات ابن سعد )٢(
, قال اهليثمي يف جممع ٣/١٢٢, ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ٢/٧٧٦فضائل الصحابة  )٣(

 .ورجاله رجال الصحيح: ٩/١٩٩الزوائد 
 .معجم البلدان. ن قرى األهوازالبابسريي نسبة إىل بابسري, وهي قرية من قرى واسط, وقيل م )٤(
َترمجة أم سلمة هند بنت أيب أمية(قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب  )٥( َ  =أما قول الواقدي إهنا توفيت ): ِّ

 

 ]بكاء اجلن[

 ]بكاء اجلن[
 ]خرب الواقدي[



١٦٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّأنا حممد, , ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنااًيضَأالربكات  َأبو َ َ ُ َّحممد َأناَ َ بن  حوصَاأل َ, أناُ
َسلبن  ادَّمحَ نا ,مسلمبن  نا عفان١( ,لّفضُيب املَأَ نا ,غسانبن  املفضل  ِّ أم عن,َّعامريب َأبن  َّعامرَ نا ,مةَ
َسلمة  : قالت,َ

ْاحلسني تنوح عىل َّنِ اجلُسمعت َ ُ. 
َحدثني و: قال,عن الواقدي ,)١يبَأَ ونا قال َّ  : قال,بيهَأ عن , نافعُ ابنَ
 يف َالةَّ الصُنكرُ عمر ال يُ وابن,ٌ غائبٍ يومئذُ ومروان,هريرة َأبو عليها َّصىل

 .ِاسنَّ ال وهو مع,البقيع
َأخربنا َ ْ ْ عبد َ نا,يلْجُاملبن  عودّ السَأبو َ َّحممدبن  املحسنَ َ َأمحد َأبو َ, أنااً لفظُ ْ ْ عبد َ َّحممدبن  اهللاَ َ َّحممد بن  ُ َ ُ

َأمحدجعفر  َأبوَ نا ,انَّهَّالد ْ َاحلسنبن  َ ْ الربَ َأمحدريرة ُه َأبوَ نا ,عيَدَ ْ ْعبد بن  َ ا َ ن,ويَدَصام العِيب العَأبن  اهللاَ
ْاحلسنيَ نا ,قامنُابن لَ نا ,ارَّاهر البزَّ الطَأبوعقوب َيبن  حييىبن  براهيمِإ َ  ,هاشمبن  هاشمَ نا ,دريسِإبن  ُ

َ سلمةِّ أم عن,هِّمأعن   : قالت,َ
ْاحلسني عىل ُنوحَ تَّ اجلنُسمعت َ  :لنُقَ يَّ وهن,تلُ يوم قُ

ُّأهيــــــ ــــــَ ــــــامُاتلون ظَا الق ـــــــ اسينًُ حــــــًل ـــــــرشوا بالع َأب ـــــــلَّ والتِذابَ  ِنكي
ِ أهــــلُّكــــل  ِتيـــــــلَ وقٍرســـــــلُ ومٍّمـــــــن نبـــــــي دعو علــــيكمَ يــــِامءَّ الــــسَ

ــُقــد ل ]٤٢[ ــــلَوســــى وصــــُومَد و داوِ ابــنِسانِعنــتم عــىل ل ِاحب اإلنجي ِ)٢( 
َأمحدبن  ليامنُس َ, أناةَذْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,اد ومجاعةَّ احلدِّعيل َأبونا َأنبَأ ْ اد َّعببن  القاسمَ نا ,)٣(َ
َسلمة ُّمأ قالت : قال,يب ثابتَأبن  بيبَ عن ح,ثابتبن  مروَعَ نا ,سعيدبن  ويدُسَ نا ,اخلطايب َ: 

 − َِلتُ قد قَِّالإبني ارى َأ وما , الليلةَِّالإ  ُّالنَّبي )٤(ُقبض منذ ِّ اجلنَ نوحُما سمعت
                                                 

ْبن عبد اهللا أن احلارث» صحيح مسلم«سنة تسع ومخسني, فمردود عليه بام ثبت يف  = بن ربيعة,  َ
بن معاوية فسأالها عن اجليش الذي  والية يزيدبن صفوان دخال عىل أم سلمة يف  وعبد اهللا

ماتت يف آخر سنة إحدى : وقال ابن حبان. ُخيسف هبم, وكانت والية يزيد يف أواخر سنة ستني
 .بن عيل ريض اهللا عنهام وستني بعدما جاءهانعي حسني

 ).س)(وال يف ) ب(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .٥/٤٧٦ وذكر األبيات الطربي يف تارخيه ,٦/٢٦٥٠رواه ابن النديم يف بغية الطلب  )٢(
قال . ٦/٢٦٥٠, وبغية الطلب ٦/٤٤١, وانظر هتذيب الكامل )٢٨٦٩ (١/١٢٢املعجم الكبري  )٣(

 .بن هرمز وهو ضعيف بن ثابت وفيه عمرو: ٩/١٩٩اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .منذ قىض): س(يف  )٤(

]نوح اجلن[

الصالة عىل أم [
 ]سلمة

 ]نوح اجلن وشعرهم[

 ]نوح اجلن وشعرهم[



١٦٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسنيتعني  َ  :نوحَ تٌيةذا جنِِّإ و,تلُه قد قـَّنَأ ْخربتَأ ف, اخرجي فسيل:هاِقالت جلاريت ف− ُ
َأال ـــَ ـــا ع ـــاحُْنيَ ي ـــدِفَتْ ف  عـديَ بِهداءُّكي عىل الشْبَومن ي  ٍيل بجه

ُإىل م  ايــــانََم املُهُقــــودَ تٍطْهــــَعــــىل ر ٍتجـــربِ   عبـــديِلـــكُ يف م)١(ِّ
 .نبهانبن  عيل َأبونا َأنبَأ
َأخربنا وح َ ْ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َأمحدبن  َ ْ َاحلسن َأبو و,َ َّحممد َ َ  َأبو و,سحاقِإبن  ُ

َّحممدعيل  َ  .نبهانبن  سعيدبن  ُ
َأخربنا وح َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َأمحدطاهر  َأبو َ, أناَّ ْ َاحلسنبن  َ َبن أمحد, و٢( َ ْ َ احلسن َأبوَ َ

َّحممد َ َّحممد بكر َأبو َ, أناشاذانبن  عيل َأبو َ أنا:قالوا )٢ِإسحاقبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ العباس  َأبوَ نا ,مقسمبن  َ
َأمحد ْ َحدثني ,)٣(حوي ثعلبّ النحييىبن  َ َّ َحدثني ,ةّشببن   عمرَ َّ  عن ,مسلمبن  عطاءَ نا ,)٤(ادجنبن   عبيدَ

 : قال,لبيَاب الكَنَيب جَأ
 َسمعون نوحَكم تـَّنَأ بلغني :رشاف العرب هباَأ من ٍ لرجلُ فقلت, كربالءُتيتَأ
َأخربين و:ُ قلت: قال. ذاكَه سمعـَّنَأ َخربكَأ َِّالإا ًا وال عبد حرىَقْلَ ما ت: قال?ِّاجلن َ ْ  ما َ

 : سمعتهم يقولون: قال?نتَأ َسمعت
ُالرســـول َحَسَمـــ ـــَّ  ِ يف اخلـــدودٌ بريـــقُهَفلـــ  ُه جبينَ

ـــن ع ـــواه م ُأب ـــا قَ ـــُلي  ِ اجلــدودُه خــريُّ جــدٍشـــ  ـري
َأخربنا َ ْ َحمبكر  َأبو ]ملحق[َ ْ عبد َ, أناشجاعبن  َّمدُ َّحممدبن  الوهابَ َ َاحلسن َ, أناُ َّحممدبن  َ َ َأمحد َ, أناُ ْ بن  َ

َّحممد َ ْ عبد َ نا,ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َحدثني ,)٥(ُ َّ ْ عبد َأبو َ ْعبد بن  عيلَ نا ,)٦(ّالتيمي اهللاَ يب َأ عن ,يباينَّ الشاحلميدَ
 : قال,الفقيمي )٧(يديز

ْاحلسني عىل ِّ اجلنَمعوا نوحَس رَحَّ السرجوا يفذا خِإاصون َّكان اجلص َ ُ: 
                                                 

ِّمتحري): ٢٨٦٩(املثبت يف املعجم الكبري  )١( ٍمتخري: ٦/٤٤١ هتذيب الكامل ويف. ُ ُ. 
 ).س(وال يف ) ب(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .٦/٤٤١, وهتذيب الكامل )٢٨٦٦(وانظر املعجم الكبري . ٤٠٧جمالس ثعلب صفحة  )٣(
 .عناد): س(يف  )٤(
 .٢٩٥كتاب األرشاف البن أيب الدنيا صفحة  )٥(
 .التميمي): س(يف  )٦(
 .مزيد): س(و) ب(يف  )٧(

 ]نوح اجلن وشعرهم[

 ]رواية ابن أيب الدنيا[



١٦٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُالرســـول َحَسَمـــ ـــَّ ــ  ُه جبينَ ــ برُهَفل ــ)١(ٌقي  ِودُدُ يف اخل
َأبـــــ  ِدودُ اجلــُه خــريُّجــدٍـــش   ـريـــــُيـــــا قْلُواه يف عَ

 :همُجبتَأ ف:قال
ــه   ـِا إليـــًجـــوا بـــه وفـــدَرَخ ـــ ــه رشُفه ُّم ل ــودُ الوَ  ِف

ــوا ابــن ــتَقتل  )٢(ِلـودُ اخلَكنوا بـه نـارَس  همِّ نبــيِ بن
َأخربنا َ ْ َّحممدطاهر  َأبو َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َّاحلنائي ُ ْاحلسني َأبوعيل و َأبو َ, أناِ َ  َ أنا: قاال,يب نرصَأ ابنا ُ

َّحممدبن  الوليد برش َأبوَ نا ,جيَانَالقاسم امليبن  ُيوسف َ َحدثني : بالكوفة, الكويفُّميميَّالتبرش بن  ُ َّ َ 
َأمحد ْ َّحممد بن َ َ َحدثني ,ُّيلَقْصَامل ُ َّ  :يب قالَأ َ

ْاحلسنيتل ُا قَّمل َ  :)٣(ُهُ شخصَرُه ومل يُمع صوتُ س,ًنادي ليالُا يًناديُ مَعَمَعيل سبن  ُ
ــــةٌ ثمــــودْعقــــرت ــــْؤُاستف ً ناق ـــوانْوجـــرت  لواِص ـــري األســـعدُهُِح س ِم بغ َ 

ُ أعظـــــم اهللاِِفبنـــــو رســـــول ُّوأجــــل  ً حرمـــــةَ ــــن أمَ ــــصيل املِّ م ــــُ الف  ِدَصْق
َ أتَامـِا هلم ولًبَجَع ]ب٤٢[ ــــــــاةُّمــــــــيل للطُ يواهللاُ  واُخَسْمُوا مل يَ  ِدَّحــــــــُ اجلِغ

َأخربنا َ ْ ْ عبد املعايل َأبو َ َأمحدبن  اهللاَ ْ بن  منصور ظفر َأبويد ّالس َ, أناخلفبن  بكر َأبو َ, أنا احللواينَ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ ْاحلسين َ َ ْاحلسني َأبو َ, أنايُ َ ْعبد بن  عيل ُ , حازم الغفاريبن  دَْمحَأعمرو  َأبوَ نا , بالكوفةَّالرمحنَ
َاليـامن َأبوَ نا ,يبغلَّ التسعيد َأبو َأنا  : قالوا, لهٍشياخَأ عن , لبني سليمٍمامِإ عن ,َ

 :اً من كنائسها مكتوبٍ فوجدنا يف كنيسة,ومُّالر َغزونا بالد
ُأترجــــــ  )٤(ِسابِ احلـــــَه يـــــومِّ جـــــدَشـــــفاعة  اسينًُ حــــــْلــــــتَتَ قٌةَّمــــــُو أَ

 .)٥( عاممئةكم بثالثِّبعث نبيَ مَ قبل: قالوا?نيستكمَ هذا يف كَ من كتب:فقلنا للروم
                                                 

 .بروق): س(يف  )١(
 :يف كتاب األرشاف )٢(

ــــــــدَرَخ ــــــــًجــــــــوا وف ـــــــــــــ  هِا إلي ُّم رشُفه ـــــــــــــودُ الوَ  ِف
 ِلــــــــودُ اخلَكنوا نــــــــارَســــــــ  ٍّابنــــــــــي نبــــــــــيقتلــــــــــوا 

 

 .٦/٤٤٢, وهتذيب الكامل ٦/٢٦٥٣بغية الطلب  )٣(
 .١٥١, والديوان صفحة ٦/٤٥٧البيت أليب األسود الدؤيل طبقات ابن سعد  )٤(
 ).٢٨٧٤ (٣/١٢٤, وانظر املعجم الكبري ٦/٤٤٢ذيب الكامل , هت٦/٢٦٥٣بغية الطلب  )٥(

]ٍصوت مناد[

]شعر يف كنيسة[



١٦٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاليـامنبن  نام هو حييىِإ و,كذا قال َ. 
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َّ حممدَأبو َ, أناالباقيَ َ ْ عبد َأبو َ, أناًمالءِإ اجلوهري ُ ْاحلسنياهللا َ َ بن  ُ

َّحممد َ َّحممدَ نا ,بيد العسكريُعبن  ُ َ َّحممدَ نا ,يب شيبةَأبن  عثامنبن  ُ َ َ نا ,غلبيّ التسعيد َأبوَ نا ,نيدُاجلبن  ُ
َأخربين ,يامنبن  حييى َ ْ  :يم قالَلُ بني سِ مسجدُمامِإ َ

 : من كنائسهمٍ فوجدوا يف كنيسة,ومُّالر  لناٌشياخَأغزا 
 ِسابِ احلــــــَ يــــــومِهِّ جــــــدَشــــــفاعة اسينًُ حــــْلــــتَتَ قٌةَّمــــُرجــــو أَكيــــف ت
 َن خيرجَأ َ قبل: قالوا? يف هذه الكنيسةَ كم وجدتم هذا الكتابُ منذ:فقالوا

 .)١( عاممئةِّكم بستُّنبي
َأخربناو َ ْ َّ حممدَأبوه َ َ ْ عبد َ, أنااهدَّ الزبراهيمِإبن  ُنرص َ, أناين املقرئِزَربن   عبدانُ بن  الوهابَ
ْاحلسني َ ْاحلسني َ, أناالَّ الغزُ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممد , نابيد العسكريُعبن  ُ َ َ نا ,−يب شيبة َأيعني ابن  −عثامن بن  ُ
َّحممد َ َأخربين ,يامنبن  حييىَ نا ,غلبيّ التسعيد َأبوَ نا ,نيدُاجلبن  ُ َ ْ  :يم قالَلُ بني سِ مسجدُمامِإ َ

 : من كنائسهمٍ فوجدوا يف كنيسة,ومُّالر  لناٌشياخَأغزا 
 سابِ احلــــــَ يــــــومِهِّ جــــــدَشــــــفاعة اسينًُ حـــــْلـــــتَتَ قٌةَّمـــــُ أ)٢(َأترجـــــو
 َن خيرجَأ َ قبل: قالوا? يف هذه الكنيسةَم هذا الكتابُ منذ كم وجدت:فقالوا

 . عاممئةكم بستُّنبي
َأخربنا َ ْ َاحلسنعيل  َأبو َ َأمحدبن  َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ أنا: قالوا,اًذنِإ ومجاعة َ َ ْعبد بن  ُ  َ, أناذةْيِربن  اهللاَ

َأمحدبن  سليامن ْ َّحممدَ نا ,اجيَّ السحييىبن  زكرياَ نا ,)٣(َ َ ْعبد بن  ُ َ نا ,)٤(زديَصالح األبن  َّالرمحنَ
 : قال,بيلَيب قَأ عن ,يعةَ عن ابن هل,بيهَأ عن ,َّعامربن  منصوربن  ُّيَّالرس

ُاحلسني َِلتُا قَّمل ْ َ ذ النَّبي رشبونَ يٍ مرحلةِلَّوَأ  يف)٥( وقعدوا,هَرأس واُّاحتزعيل بن  ُ
                                                 

 .٦/٢٦٥٣بغية الطلب  )١(
 .ترجو): د(و) س(يف  )٢(
. وفيه من مل أعرفه: ٩/١٩٩قال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢٨٧٣ (٣/١٢٣املعجم الكبري  )٣(

 .٦/٢٦٥٢بغية الطلب اخلرب يف و
, والثقات البن حبان ٢٧٨يخ أيب يعىل صفحة األسدي, وانظر معجم مشا: يف املعجم الكبري )٤(

٨/٣٨٠. 
 .احتز رأسه وقعد): س(يف  )٥(

 ]شعر يف كنيسة[

 ]شعر يف كنيسة[

 ]رواية الطرباين[



١٧٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :ٍ دمِ بسطرَ فكتب,ٍ من حائطٍديدح من ٌمَلَ عليهم قَ فخرج,َّالرأس )١(وينحتون
ُأترجــــــو أ  ِسابِ احلــــــَ يــــــومِهِّ جــــــدَشــــــفاعة  اسينًُ حــــــْتَلــــــَتَ قٌةَّمــــــَ

 . ثم رجعوا,َّ الرأس وتركوا,هربواف
َأخربنا َ ْ َاحلسن َ, أنانظيفبن  ُأَشَر َ, أنابراهيمِإبن  القاسم عيل َأبو َ َأمحد َ, أناسامعيلِإبن  َ ْ بن  َ

َأمحدَ نا ,)٢(مروان ْ َّحممد بن[بن  َ َ  :عمشَ قال األ: قال,ينَّامِاحلَ نا ,حمرز] ُ
ْاحلسني ِام عىل قربَّ الشِهلَأ من ٌ رجلَحدثَأ َ  . من ساعتهَبرصَأ ف,عيلبن  ُ
َأمحدبن  ليامنُس َ, أناةَذْيِربن  بكر َأبو َ أنا: قالوا,ٌاد ومجاعةَّعيل احلد َأبونا َأنبَأ ْ ْعبد بن  ُّعيلَ نا ,)٣(َ َ
 : قال,عمشَ عن األ,جريرَ نا ,زيَوْرَبراهيم املِإبن  سحاقِإَ نا ,العزيز

ْاحلسني عىل قرب ٍسدَأ من بني ٌرجل خري َ  ذلك َهلَأ َصابَأ ف: قال,عيلبن  ُ
 . وفقر,ٌ ومرض,امَذُ وج,ٌ وجنون,ٌالبيت خبل

ْأخ َأمحدالفضل  َأبو ََربناَ ْ َّحممدبن  بكربن  ]٤٣[منصور بن  َ َ  َأبوَ نا ,منصور َأبوي ِّجد َ, أنادْيَحبن  ُ
َأمحدبكر  ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسني َ, أناًمالءِإ )٤(يْريِعبدوس احلبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممدَ نا ,ينييسفراِ اإلُ َ زكريا بن  ُ
ْ عبد َ نا,يبَّالَالغ َّحممدبن  هشامَ نا ,اكَّحَّالضبن  اهللاَ َ  : قال,ُ

ْاحلسني ِ عىل قربُجري املاءُأ َّامـَل َ  , القربُثرَأ  وامتحى,اًربعني يومَأ بعد َ نضبُ
 ِ عىل قربَى وقعَّ حت,هّ ويشم, قبضةً قبضةُخذَأ يَ فجعل,سدَأ من بني ٌّعرايبَأفجاء 
ْاحلسني َ  , ثم بكى,اًربتك ميتطيب تَأ و,طيبكَأ ما كان ,ميَأيب وَأ ب: وقال, وبكى,ُ

 : يقولَأنشَأو
ُأرادوا لي ــــَ ــــوا ق ــــدوَْربَخف ــــن ع ــُفطيــب  هِّه ع ــِرابُ ت  )٥(ِ عــىل القــربَّلَ دِربَ الق
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ بكر  َأبو َ, أنا)٦(بكر اخلطيب َأبو َ, أناريقُزبن  منصور َأبووَ نا ,َ

                                                 
 .ويتحفون الرأس: ّويتحيون بالرأس, ويف بغية الطلب: يف املعجم الكبري )١(
 .وما بني معقوفني مستدرك منه) ٤٤٦ (٢/٢٩٣املجالسة  )٢(
 ).٢٨٦٠ (٣/١٢٠املعجم الكبري  )٣(
 .النسوي: ١٧/٥٨يف سري أعالم النبالء  )٤(
 .١٩/٤٠, و١٤/١٧٧, واألغاين ١٦٥بن الوليد انظر قرى الضيف  البيت ملسلم )٥(
 .٦/٢٦٥٧, وانظر بغية الطلب ١/١٤٣تاريخ بغداد  )٦(

]أحدث رجل[

]لطرباينرواية ا[

طيب القرب دل عىل [
 ]القرب



١٧١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْالرب َحدثني ,قاينَ َّ َّحممعمر  َأبو َ َ َأمحدبن  مَرْكُم َ, أناازَّزالعباس اخلبن  دُ ْ َأمحدَ نا ,َ ْ  : قال,لَّسعيد اجلامبن  َ
ْاحلسني ِ قربِعيم عن زيارةُبا نَأ ُلتَأس َ  .هُين قربَأ َعلمُن يَأ َنكرَأه ـَّنَأ فك,ُ

َأخربنا َ ْ َمندهبن  عمرو َأبو َ, أناواينُتْفَّبكر الل َأبو َ ْ َاحلسن َ, أناَ َّحممدبن  َ َ َأمحد َ, أنايوسف بن ُ ْ بن  َ
َّحممد َ  .مرُعبن  ُ

َأخربناو ح َ ْ َاحلسن َأبو َ ْاحلسني َ, أناانِْرشبن با َ, أنا)١(بكر َأبو َ, أنامنصور َأبووَ نا ,َ َ  : قاال,صفوانبن  ُ
َّحممدَ نا ,نياُّ الديبَأابن َنا  َ َّحممدن ب  جعفرُلأسَيل يَُذ سمعت اهل: قال,يينةُخربت عن ابن عُأ :سعد قالبن  ُ َ ُ, 

 :فقال
ُاحلسنيتل ُق ْ َ  . ومخسني سنةٍ ثامنُ وهو ابنُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْعبد بن  عمر َ, أناَّ ْاحلسني َأبو َ, أنااهللاَ َ بن  ثامنُع َ, أناانِْرشببن  ُ
َأمحد ْ َحدثني ,سحاقِإبن  نبلَحَ نا ,َ َّ ْ عبد َأبو َ  ُلأسَيل يَُذ قال سمعت اهل,انفيُسَ نا : قال,ُّعيلَ نا ,اهللاَ
َّحممدبن  َجعفر َ  :فقال, ُ
ْاحلسني َِلتُق َ  . ومخسني سنةٍ ثامنُ وهو ابنُ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,فاينَْكاألبن  ُ َّ حممدَأبو َ, أناالعزيز الكتاينَ َ بن  مونيامل َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ
َّحممد قال : قال,رعةُز َأبوَ نا ,راشد َ َّحممدبن   عن جعفر,يينةُ عن ابن ع,يب عمرَأبن  ُ َ  : قال,ُ

 . ومخسني سنةٍ ثامنُسني وهو ابنُتل حُق
 .)٢( يف يوم سبت يوم عاشوراء:عيمُن َأبوقال 
َأخربنا َ ْ ّ حممد السَأبو َ َّ َ  .بكر اخلطيب َأبو َ, أنالميُ

َأخربناو ح َ ْ َأمحدبن  ُسامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,يَربَّالطن ب بكر َأبو َ, أناَ َ  َ, أناالفضلبن  ُ
ْعبد  َّحممدَ نا ,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ َ َّحممدبن   عن جعفر,سفيانَ نا ,حييىبن  ُ َ  : قال,بيهَأ عن ,ُ

ْاحلسني هلا َِلتُوق َ  .)٣( لثامن ومخسني: يعني,ُ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ  َ, أنانيقاَجبن  عثامنبن  بيد اهللاُع َ, أنااآلبنويسبن  ُ

ْ عبد َ نا,عيلبن  سامعيلِإ َأمحدبن  اهللاَ ْ َحدثني ,نبلَحبن  َ َّ  ُلَأسَيل يَُذ اهلُ سمعت: قال,فيانُسَ نا ,رجلَ نا ,يبَأ َ
َّحممدبن  َجعفر َ  : قال,ُ

                                                 
 .١/١٤٣تاريخ بغداد  )١(
 .٦/٢٦٦٠بغية الطلب  )٢(
 .٦/٢٦٦٠بغية الطلب  )٣(

 ]قرب احلسني[

 ]ُّسنه يوم قتله[

 ]ُّسنه يوم قتله[

 ]ُّسنه يوم قتله[

 ]ُّسنه يوم قتله[



١٧٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسنيتل ُق َ  .)١( ومخسنيٍ ثامنُ وهو ابنُ
َأخربنا َ ْ َّحممدبن  سامعيلِإسم القا َأبو َ َ َّحممدبن  عيل َ, أنااهللا عبيدبن  عمر َ, أناُ َ  َأبو َ, أناانِْرشببن  ُ

َّحممدبن  جعفرَ نا ,فيانُسَ نا ,ُّيديَُماحلَ نا ,سحاقِإبن  نبلَحَ نا ,كَّامَّالسبن  مروَع َ  : قال,بيهَأ عن ,ُ
 .سني هلاُحتل ُوق ,ٌنَسَ هلا حَ ومات, ومخسنيٍ وهو ابن ثامنٌّتل عيلُق

َّحممدَ نا ,نا اخلطبيَأ و:قال َ َّحممدَ نا ,رامَهببن  ُسامعيلِإَ نا ,عثامنبن  ُ َ َّحممدبن  جعفربن  ُ َ  :بيهَأ عن ,ُ
ْاحلسني َّنَأ َ  .)٢(ًا ومخسني سنةً سبعَرِّ عمُ
َأخربنا] ب٤٣[ َ ْ ْ عبد الربكات َأبو َ َأمحد َ, أناباركُاملبن  الوهابَ ْ َاحلسنبن  َ ْ عبد َ, أناونُْريَخبن  َ َ
َّحممدبن  امللك َ َّحممد َ, أناانِْرشببن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد َ, أناافَّوَّالصبن  َ َ بن  ُسامعيلِإَ نا ,يبةَيب شَأبن  ثامنُعبن  ُ

َّحممدَ نا ,براهيمِإ َ َّحممد, بن  جعفربن  ُ َ  :بيهَأعن ُ
َّأن ْاحلسني َ َ  .)٣(ا ومخسنيًو ثامنيَأ ,ا ومخسنيًر سبعِّ عمُ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و,الفراءبن  ُ , ةَمِلُْساملبن  عفرَج َأبو َ أنا: قالوا,ّااهللا ابنا البنَ
َأمحد َ, أناصّلَخُطاهر امل َأبو َأنا ْ َحدثني ,ارّكَببن  بريُّالزَ نا ,ويسُّ الطليامنُسبن  َ َّ  عن ,يينةُعبن  فيانُ سَ

َّحممدبن  جعفر َ  : قال,ُ
 . ومخسنيٍ ثامنُ وهو ابنٌسنيُتل حُق

 .)٤( ومخسنيٍّ يعني ابن ست,ثبتَأ ِه يف سنُِّلََّو األُ واحلديث:قال
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  َ, أنا)٦(قْزِبن رَأ َ, أنا)٥(بكر اخلطيب َأبو َ, أناريقُزبن  نصورَم َأبووَ نا ,بيسُقبن  َ

َّحممد َ  : قال,سودَاأل َأبوَ نا ,هنجويَابن زَ نا ,خلفبن  )٧(مثهيَ نا ,مر احلافظُعبن  ُ

                                                 
ومل أجده يف . ورجاله رجال الصحيحرواه الطرباين, : ٩/١٩٨قال اهليثمي يف جممع الزوائد  )١(

 .معاجم الطرباين, ولعله من القسم املفقود
خطأ, بل ) مات هلا حسن: (قوله: قلت: ٣/٣١٨وقال الذهبي يف السري . ٦/٢٦٦٠بغية الطلب  )٢(

 .ًعاش سبعا وأربعني سنة
 .٦/٢٦٦٠بغية الطلب  )٣(
 ).٢٨٠٤ (٣/١٠٣وانظر املعجم الكبري . ٢٦٦١, ٦/٢٦٦٠بغية الطلب  )٤(
 .٦/٢٦٦٢, وانظر بغية الطلب ١/١٤٣تاريخ بغداد  )٥(
 .زريق): س(يف  )٦(
 .هشيم): س(يف  )٧(

]ُّسنه يوم قتله[

]ُّسنه يوم قتله[

]ُّسنه يوم قتله[

]ُّسنه يوم قتله[

]ُّسنه يوم قتله[



١٧٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َتلُق َ  . سنة ستنيُ
َّحممدوقال  َ َّحممدَ نا ,عمربن  ُ َ ْعبد بن  عيسىَ نا ,ادّعبَ نا ,القاسمبن  ُ  : قال,اهللاَ

ْاحلسني َِلتُق َ  .عيل سنة ستنيبن  ُ
 .ُّصحَأحدى وستني ِإ من قال سنة ُ وقول:ُقال اخلطيب

َأخربنا َ ْ َّحممدالفضل  َأبو َ َ َأمحدالقاسم  َأبو َ, أناييلَضُسامعيل الفِإبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ القاسم  َأبو َ, أنالييلَ اخلُ
َّحممد ُ سمعت: قال,يبَلُكبن  سعيد اهليثم َأبو َ, أنااعيَُزاخل َ  : يقولَ عثامنُ سمعت:صالح يقولبن  ُ

 :يل يقولَضُ الفُسمعت
ُاحلسني َمات ْ َ  .)١( ستنيَاشوراء سنةَ عَ يومبتَّ السَعيل يومبن  ُ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ َّ حممدَأبو َ, أنانيقاَجبن  القاسم َأبو َ, أنااآلبنويسبن  ُ َ ُ 

ْ عبد َ نا,)٢(بياخلط َأمحدبن  اهللاَ ْ َحدثني ,حنبلبن  َ َّ  :عيم قالُن َأبو َ
ْاحلسنيتل ُق َ  .)٣(ثنني االَيل يومِ وق,وارء عاشَيومَّيوم السبت عيل بن  ُ

َأخربنا َ ْ , لّضَُفاملبن  حوصَاأل َ, أناسرييَابَبكر الب َأبوَ نا ,العالء َأبو َ, أناالفضل َأبو َ, أناالربكات َأبو َ
 : قال,عيمُن َأبوَ نا ,يبَأ َأنا

ْاحلسني َتلُوق َ  .)٤(اً يف سنة ستني يف آخرها يومٍّعيلبن  ُ
َأخربنا َ ْ َّ حممَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  دُ َّ حممدَأبو َ, أناميميَّ التالعزيزَ َ امليمون  َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ

 :عيمُن َأبو قال : قال,)٥(رعةُز َأبوَ نا ,يلَجَالب
ْاحلسنيتل ُق َ  .ٍبت سَ عاشوراء يومَ يومُ

ُأمحدقال  َ ْ  .حدى وستنيِإ سنة :نبلَحبن  َ
ِّاملطرزسعد  َأبونا َأنبَأ َ َّحممدبن  ُالقاسم غانم َأبو و,ادَّعيل احلد بوَأ و,ُ َ  .عبيد اهللابن  ُ
َأخربناثم  ح َ ْ ْ عبد عايلَامل َأبو َ َأمحدبن  اهللاَ ْ َأمحدبكر  َأبوَ نا ,عيمُن َأبو َ أنا: قالوا,ادَّ احلدِّعيل َأبو َ, أناَ ْ بن  َ
ْ عبد َ نا,محدانبن  جعفر َأمحدبن  اهللاَ ْ َحدثني ,حنبلبن  َ َّ َدثنيَح ,يبَأ َ  .عيمُن َأبو َّ

                                                 
 .٦/٢٦٦١بغية الطلب  )١(
 .٦/٣٠٤بن عيل, انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  اخلطيب, وهو إسامعيل): س(يف  )٢(
 .٦/٢٦٦٧بغية الطلب  )٣(
 .٦/٢٦٦١بغية الطلب  )٤(
 .٦٢٧, ١/٢٣٢تاريخ أيب زرعة  )٥(

 ]ُّسنه يوم قتله[

 ]ُّسنه يوم قتله[

 ]وم قتلهُّسنه ي[

 ]رواية أيب نعيم[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



١٧٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربناو َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أنابيد اهللاُعبن  عمر َ, أناَّ َ بن  عثامن َ, أناانِْرشببن  ُ
َأمحد ْ  : قال,عيمُن َأبوَ نا ,سحاقِإبن  نبلَح َ, أناَ

 .نيِّ عاشوراء سنة ستَ يوم,بتَّ السَ يومٍّعيلبن  ُوحسني
 .)١(وهذا وهم

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ عمر بن  عبيد اهللا َ, أنا)٢(بكر اخلطيب َأبو َ, أنايقَرُزبن  منصور َأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ
َحدثني ,الواعظ َّ ْ عبد َ نا,يبَأ َ َّحممدبن  اهللاَ َ َحدثني , ُ َّ ْعبد بن  هارونَ  :عيم يقولُبا نَأ ُ سمعت: قال,اهللاَ
ْاحلسني َِلتُق َ  ُ وهو ابنَِلتُوق ]٤٤[ عاشوراء َبت يومّ السوم ي, ستنيَعيل سنةبن  ُ
 . وستنيٍّوستَأ , وستنيٍمخس

 .يبَأ قال :بيد اهللا عمر قالُنا عَأ و:قال
ْاحلسني ُولدَا مَّمَأ ف:ِ واملولد,يف القتل : من وجهنيٌمْهَعيم وُيب نَ ألُوايةِّالر وهذه َ ُ, 

َاحلسنخيه َأه كان بينه وبني َِّنإف  َ رمضان سنةِ للنصف من شهرنَسَاحل وولد ;ٌرْهُ طَ
 . من اهلجرةٍثالث
حدى ِإم سنة َّتل يف املحرُه قـَّنَأاريخ َّ التِهلَأ ُكثرَأ َمجعَأ ف: يف تاريخ موتهُمْهَا الوَّمَأو
 .اًيضَأ ٌمْهَ وهو و,ني وستنيت اثنَ سنة:ه قالَِّنإ ف,الكلبيبن   هشامَِّالإوستني 

َأخربنا َ ْ بن  عيل َأبو َ, أناانِْرشببن  القاسم َأبو َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أناامطيَنالربكات األ َأبو َ
َّحممدَ نا ,افَّوَّالص َ  :يبَأ قال : قال,يب شيبةَأبن  عثامنبن  ُ

ُاحلسني َِلتُوق ْ َ  . عاشوراء سنة ستنيَ يومُ
 :بكر َأبوي ِّوقال عم

ْاحلسني َِلتُق َ يب َأبن  نانِ سُهَ وقتل,اشوراءحدى وستني يوم عِإ ِعيل يف سنةبن  ُ
 .)٣(زيادبن  بيد اهللاُىل عِإ به َجاء ,صبحيَزيد األَيبن   خويلِهِرأس بَوجاء ,نسَأ

َأخربنا َ ْ َّحممدالعالء  َأبوالقايض  َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنابن نارصاالفضل  َأبو َ َ  َ, أناعيلبن  ُ
َاحلسنبن  عيل  .عيلبن  َ

                                                 
 .٦/٢٦٦٢بغية الطلب  )١(
 .١/١٤٢تاريخ بغداد  )٢(
 .٦/٢٦٦١بغية الطلب  )٣(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]وهم يف رواية[

 ]رواية ابن أيب شيبة[



١٧٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلسنن َأ ,ونُْريَن خنا ابَأ و:قال ح ْاحلسنيبن  َ َ َحدثني ,ايلَعِّ النُ َّ َّحممدبن  سحاقِإي ُِّمي ألِّ جدَ َ ُ 
 :قال ,)١(رَّرَحُاملبن  قعنبَ نا ,سحاقِإبن  بيد اهللاُع َ أنا: قاال,ايلَعِّالن

ُاحلسني َِلتُوق ْ َ  .حدى وستنيِإ ِل سنةَّوَأ , عاشوراءَ يوم, ستنيَ سنةُ
 .)٢(حدى وستنيِإ سنة :كثرون قالواَ واأل,كذا قال هؤالء

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ, أنا)٣(بكر البيهقي َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ  سحاقِإ َأبونا َأ ,اهللا احلافظَ
َّحممدبن  براهيمِإ َ َّحممدَ نا ,)٤(حييىبن  ُ َ نا َأ ,العالءبن  هريُزَ نا ,شعثَاأل َأبوَ نا ,قفيّ الثسحاقِإبن  ُ

 :تادة قالَ عن ق,روبةَيب عَأبن  يدسع
ْاحلسني َِلتُق َ  َ سنة,ِمَّرَحُضني من املَ مٍ عاشوراء لعرشَ يوم, اجلمعةَ يومٍّعيلبن  ُ

 . ونصفٍشهرَأ ِةَّ ومخسني سنة وستٍربعَأ ُ وهو ابن,حدى وستنيِإ
َأخربنا َ ْ بكر  َأبو َ, أنالعالء الواسطيا َأبو َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ

َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ  :ُّاقديَ قال الو:يب قالَأَ نا ,يبَالَل الغّضَفُاملبن  حوصَمية األأ َأبوَ نا ,سرييَابَ البَ
ُاحلسني َِلتُوق ْ َ  .)٥(حدى وستنيِإ ِ يف سنة, عاشوراءَعيل يومبن  ُ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناءّاالبنبن  غالب َأبو َ َ  َ, أنانيقاَجبن  عثامنبن  بيد اهللاُع َ, أنااآلبنويسبن  ُ
َّحممدَ نا ,سحاقِإبن  موسى اَ, نعيلبن  سامعيلِإ َ ْعبد بن  ُ َحدثني ,مريُنبن  اهللاَ َّ  با معرشَأ من سمع َ

 :صحاب املغازيَأ عن ,نديِّالس
ْاحلسني َّنَأ َ  .)٦(ستنيحدى وِإ سنة ,مَّلون من املحرَ خٍ ليالِ لعرشَِلتُعيل قبن  ُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْاحلسني َأبو َ, أنا)٧(بكر اخلطيب َأبو َ, أناريقُزبن  منصور َأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ َ بن  ُ
ْ عبد َ, أنالْضَالف َسلمةَ نا ,فيانُسبن  يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ َأمحد عن ,َ ْ بن  سحاقِإعن  −يعني ابن حنبل  − َ

 .عيسى

                                                 
 .٧/٢١٨وانظر اإلكامل . املحرز): س(يف  )١(
 .٦/٢٦٦١انظر بغية الطلب  )٢(
 .٦/٢٦٥٨, بغية الطلب ٣/١٧٧, املستدرك ٣/٣٣٧السنن الكربى  )٣(
 .بن حييى إبراهيم: يف الدالئل )٤(
 .٦/٢٦٦٣بغية الطلب  )٥(
 .٦/٢٦٦٢بغية الطلب  )٦(
 .٦/٢٦٦٢, وبغية الطلب )١/٤٧٤ط عواد  (١/١٤٣تاريخ بغداد  )٧(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية البيهقي[

 ]رواية الواقدي[

رواية أصحاب [
 ]املغازي



١٧٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدبن  عثامن َ, أنا)١(قْزِنا ابن رَأ و:قال ْ َحدثني ,نبلَحَ نا ,َ َّ ْ عبد َأبو َ  ,عيسىبن  سحاقِإ عن ,اهللاَ
َحدثنا و:نبلَ قال ح,رشْعَيب مَأعن  َّ  : قال,معرش َأبوَ نا ,عيلبن   عاصمَ

ُاحلسني َِلتُوق ْ َ  .حدى وستنيِإ َ سنةِمَّاملحر ]ب٤٤[ خلون من ٍ ليالِعيل لعرشبن  ُ
َسلم ِ حلديثُفظَّوالل  .ةَ

َّحممد بنت ُالبهاء فاطمة ُّ أمخربتناَأ َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ أنا: قالت,َ ْ بن  بكر َأبو َ, أناحممودبن  َ
َّحممد ِيبَّ الطَأبو َ, أنااملقرئ َ َأمحدَ نا ,هريُّعد الزَسبن  بيد اهللاُع َ, أناجعفربن  ُ ْ بن  سحاقِإَ نا ,نبلَحبن  َ
 : قال,رشْعَيب مَأ عن ,عيسى
ُاحلسني َِلتُق ْ َ  .حدى وستنيِإم سنة َّحرُ من املَ خلونٍ ليالِعيل لعرشبن  ُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ِسلُاملبن  عيل َأبو َ, أناَّ  َأبو َ أنا: قاال,فّالَالعبن  القاسم َأبو و,ةَمْ
َاحلسن َّحممد السبن  َ, أنا احلسنميَّامَ احلَ َّ َ َّحممدَ نا ,كوينُ َ ْعبد بن  ُ َحدثني : قال,مريُابن نَ نا ,ليامنُسبن  اهللاَ َّ َ 

 :با معرش يقولَأمع َ سْنَم
ْاحلسني َِلتُق َ  .حدى وستنيِإم سنة َّحرُ من املَ خلونٍ ليالِعيل لعرشبن  ُ

َّحممدبن   عن جعفر:يينة يقولُ عَمعت ابنُ س:قال, )٢(سهيلبن  حسانبن  حييىَ ونا :قال َ  : قال,ُ
 :ليب يقوَأ ُسمعت
 . ومخسنيٍ ثامنُعيل وهو ابنبن  ُسنيُتل حُق

 :مري يقولُ ابن نُ وسمعت:قال
ْاحلسني َتلُق َ  . ومخسنيٍ مخسُعيل وهو ابنبن  ُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ  .ربيَّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ
َأخربناوح  َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ ْاحلسني َأبو ناَ أ: قاال,طيبَبكر اخل َأبوَ نا ,لميُ َ ْ عبد َ, أنالْضَالفبن  ُ بن  اهللاَ
 : قال,عدَسبن  ِيثَّ عن الل,ريَكُابن بَ نا ,يعقوبَ نا ,جعفر

ْاحلسني َِلتُحدى وستني قِإ ِويف سنة َ  من َ خلونٍ ليالِ لعرشُهُصحابَأعيل وبن  ُ
 .)٣(بتَّ السَ يوم, عاشوراءَ يومِمَّاملحر

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسن َ, أناالباقيَ َّحممد َ, أناِّعيلبن  َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ , معروفبن  َ
                                                 

 .زريق): ب(يف  )١(
 .إسامعيل): س(يف  )٢(
 ).٢٨٠٣ (٣/١٠٣رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٣(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]أخرىرواية[



١٧٧ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َأنا َ َّحممدَ نا ,مْهَالفبن  ُ َ ْ عبد َأبو قال : قال,سعدبن  ُ  :اهللا الواقديَ
 ٍ مخسُ ابنٍومئذَ وهو ي,حدى وستنيِإعيل يف صفر سنة بن  سنيُ حَِلتُق
َحدثني ,ومخسني َّ  .)١( عن ابن كعب القرظي,سعيدبن  فلحَأذلك  بَ
َّحممدنا َأ و:قال َ  :يب معرش قالَأعمر عن بن  ُ
 .ِمَّ خلون من املحرٍعيل لعرشبن  ُسنيُ حَِلتُق

 .)٢(ثبتَأ وهذا :قال الواقدي
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َأمحدبن  ُالفتح نرص َأبو َ, أناَ ْ َّحممد َ, أنانرص اخلطيببن  َ َ بن  ُ

َأمحد ْ ْعبد بن  َ  .اهللاَ
َأخربناو ح َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ َ َأمحدطاهر  َأبو و,يوريُّالطبن  ُ ْ  ,عيل املقرئبن  َ

ْاحلسني َ أنا:قاال َ َّحممد َ أنا: قاال,يريناجَّ الطعيلبن  ُ َ َّحممد َ, أناعيلبن  زيدبن  ُ َ َّحممد الشبن  ُ َّ َ َ نا ,يباينُ
 : قال,اشَّعيبن  بكر َأبو َ, أناحاتمبن  هارون

ُاحلسني َِلتُوق ْ َ  .حدى وستنيِإم سنة َّحرُ خلون من املٍ ليالِعيل لعرشبن  ُ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و,اءَّالفربن  ُ ِسلُاملبن  جعفر َأبو َ أنا: قالواء,اَّاهللا ابنا البنَ , ةَمْ

َأمحد َ, أناصّلَخُهر املطا َأبو َأنا ْ  : قال,بريُّالزَ نا ,سليامنبن  َ
ُاحلسني َِلتُوق ْ َ  , بكربالءِّفَّحدى وستني بالطِإ َ سنة, عاشوراءَ يومٍّعيلبن  ُ
 . ومخسنيٍّ ستُ وهو ابن,وادَّ بالسٌ وهو صابغ,كناءَ دٍّة خزَّبُوعليه ج

ُاحلسني و: آخرٍبري يف موضعُّ الزوقال ْ َ  خلون من ٍ ليالِ خلمسَِدعيل ولبن  ُ
حدى ِإ َ سنةِرمَّحُ عاشوراء يف املَ يوم, اجلمعةَ يومَِلتُ وق, من اهلجرةٍربعَأ َشعبان سنة

 صبحي منَزيد األَيبن  يلْوَجهز عليه خَأ و,عيَخ النَّنسَأيب َأبن  نانِ قتله س,وستني
 :)٤( فقال,زيادبن  بيد اهللاُتى به عَأه وَرأس َّ وحز,)٣(ريِْمح

                                                 
 .القرطبي): س(يف  )١(
 .٦/٢٦٥٨بغية الطلب  )٢(
 .بن محري ):س(يف  )٣(
, والكامل البن ٥/٤٥٤ويف تاريخ الطربي . بن أنس فقال سنان): ٢٨٥٢(طرباين يف معجم ال )٤(

ويف الفتوح البن أعثم . بن سعد أن سنان أنشد البيتني عىل باب فسطاط عمر: ٤/٧٩األثري 
 .بن مالك أن القائل هو برش: ٥/٢٢١

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية الزبري[



١٧٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْأو]٤٥[ ـــَ ـــضْرِق ـــايب ف ـــَهَ وذًةَّ رك  اَب
ـــــا ق َأن ـــــتَ ـــــكَ املُتل ـــــاَّحبُ املَل  )١(ب

ـــَ خـــريُتلـــتَق ـــامـــُ أِاس النَّ  )٢(َا وأب
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن  ُّ عيلَ ْ ْ عبد نصورَم َأبووَ نا ,َ َّحممدبن  َّالرمحنَ َ نا َأ, بكر اخلطيب َأبوَ نا ,ُ

َأمحدبن  عيل ْ َحمنا َأ, ازَّزَّالر َ َأمحدبن  َّمدُ ْ َاحلسنبن  َ  .موسىبن  ِبرشَ نا ,افَوَّ الصَ
َأخربناح و َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناسعدَاألبن  كنيَراتَعز قَاأل َأبوا ًه عاليَ َ َّحممدبن  ُّعيل َ, أنا اجلوهريُ َ بن  ُ

َأمحد ْ َّحممدَ نا ,صريُنبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ  : قال,عيلبن  عمروَ نا : قاال,شهرياربن  ُ
ُاحلسني َِلتُوق ْ َ ْ عبد يبَأكنى بُوكان ي −عيل بن  ُ  وهو ,حدى وستنيِإ َسنة −اهللا َ
 . عاشوراءَ يومِمَّرَحُ يف امل, ومخسني سنةٍّ ستُ ابنٍيومئذ

ْ عبد باَأكنى ُ ي: شهريارِويف رواية ابن  .اهللاَ
َأخربنا َ ْ َأمح َ أنا:قاال ,)٣(يلْيِالعز الك َأبو و,نامطيَالربكات األ َأبو َ ْ َاحلسنبن  دَ َأمحدبن  َ ْ  َأبوزاد  − َ

َّحممد َ, أناصبهاينَ األْنيَُساحل َأبو َ أنا:−  قاال,خريونبن  الفضل َأبو و:الربكات َ  َ, أناسحاقِإبن  دَْمحَأبن  ُ
َأمحدبن  مرُع ْ  : قال,)٤(اطّخيبن  خليفة َ, أناهوازيَ األَ

ُاحلسنيو ْ َ له  ُحفظَ وال ن, اهللا ِ رسولُ بنتُه فاطمةُّمُأ ,يب طالبَأبن  ّعيلبن  ُ
 ,حدى وستني يف يوم عاشوراءِإ َوفة سنةُشهد بكربالء من ناحية الكُ است.اًحديث

ْ عبد باَأيكنى   .اهللاَ
َ َخربناأ َ َّحممد َ, أناغالب املاوردي َأبو ْ َ َأمحد َ, أنايفاريِّ السعيلبن  ُ ْ َأمحد َ, أناهاونديَّ النسحاقِإبن  َ ْ بن  َ

 :)٥( قال,اطّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسىَ نا ,ينشناُعمران األ
ْاحلسني َِلتُق َ  خلون من ٍ ومخسني لعرشٍ ثامنُ وهو ابن,ربعاءَ األَعيل يومبن  ُ

                                                 
 .املجتبا: املحجبا, ويف نسخة من الكامل: يف مصادر اخلرب )١(
: املعجم الطرباين(رواه الطرباين : ٩/١٩٤, قال اهليثمي يف جممع الزوائد ٦/٢٦٦٣ بغية الطلب )٢(

 .ورجاله ثقات) ٢٨٥٢
 .١/٢٠٦بن منصور, انظر معجم شيوخ ابن عساكر  ثابت: وهو. الكلبي): د(و) أ(يف  )٣(
 .٥طبقات خليفة صفحة  )٤(
 .مل أجده يف تاريخ خليفة وال يف طبقاته )٥(

 ]رواية ابن شهريار[

]رواية خليفة[

]رواية أخرى[



١٧٩ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .حدى وستنيِإ َ عاشوراء سنةَ يوم,ِمَّرَحُامل
َّحممدبن   قال جعفر:قال سفيان َ ْاحلسنيتل ُ ق:ُ َ  .)١( وهو ابن ثامن ومخسنيُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم بوَأ َ ْ َ َأمحدبن  ُّعيل َ, أناَّ ْ َّحممدبن  َ َ َّحممدطاهر  َأبو َ, أناُ َ ْعبد بن  ُ  َّالرمحنَ
ْعبد بن  بيد اهللاُع َ, أناًجازةِإ َأخربين ,َّالرمحنَ َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ عبد َ َّحممدبن  َّالرمحنَ َ َأخربين ,غريةُاملبن  ُ َ ْ  ,يبَأ َ

َحدثني َّ  : قال,مَّسالبن  ُ القاسماهللا عبيد َأبو َ
ُاحلسني فيها َصيبُأحدى وستني ِإ َسنة ْ َ  .)٢( عاشوراءَعيل يومبن  ُ

َأخربنا ثم ,نبهانبن  عيل َأبونا َأنبَأ َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّحممد َ, أناَّ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ُ. 
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ  .شاذانبن  عيل َأبو َ أنا: قالوا,ريونَخبن  الفضل َأبو َ, أناخيْلَاهللا البَ
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممدبن  طراد َ, أنااًيضَأاهللا َ َ َّ حممد التَأبو و,ُ َّ َ  ,وصيفبن  بكر َأبو َ أنا: قاال,ميميُ

َّحممدَ نا ,حفصبن  مرُبكر ع َأبو َ, أناافعيَّ الشبكر َأبو َ أنا:قاال َ  : قال,زيدَيبن  ُ
ْسنيُاحل َِلتُوق  ,حدى وستني بكربالءِإ َم سنةَّحرُ يف امل, عاشوراءَعيل يومبن  َ
 .)٣( ومخسني سنةٍ سبعُوهو ابن

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  َ, أنارشانِب ابن َ, أنا)٤(بكر احلافظ َأبو َ, أناريقُزبن  منصور َأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ
ْاحلسني َ َحمَ نا ,نياُّ الديبَأابن  اَ, نفوانَصبن  ُ  :سعد قالبن  َّمدُ

ُاحلسني ْ َ  سنة ِمَّحرُ يف امل, عاشوراءَ يوم,كربالء  بنهرَِلتُيب طالب قَأبن  عيلبن  ُ
 . ومخسني سنةٍّ ستُ وهو ابن,حدى وستنيِإ

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َمندهبن  مروَع َأبو َ, أناجاعُشبن  ُ ْ ُاحلسن َ, أناَ َ َّحممدبن  َ َ َأمحد َ, أناُ ْ َّحممبن  َ َ َ نا ,دُ
َّحممدَ نا ,نياُّ الديبَأبن  بكر َأبو َ  :انيةَّ الثبقةَّ الط قال يف,سعدبن  ُ

ُاحلسني ْ َ ْ عبد باَأكنى ُ وي,يب طالبَأبن  عيلبن  ُ  اهللا ِ رسولُتن بُه فاطمةُّمأ و,اهللاَ
,حدى وستنيِإ َ سنةِمَّحرُ عاشوراء يف املَربالء يومَ كِبنهر ]ب٤٤[ رمحه اهللا َِلتُ ق, 
 .)٥( ومخسني سنةٍّ ستُهو ابنو

                                                 
 .٦/٢٦٦٥بغية الطلب  )١(
 .٦/٢٦٦٤بغية الطلب  )٢(
 .املصدر السابق )٣(
 ).١/٤٧٤طبعة بشار عواد  (١/١٤٣تاريخ بغداد  )٤(
 .٦/٢٦٦٥بغية الطلب  )٥(

 ]ّرواية ابن سالم[

 ]رواية عن مقتله[

 ]رواية ابن سعد[

 ]رواية أخرى[



١٨٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدبن  َل جعفرَأيل يسَُذ اهلُ سمعت: قال,يينةُعبن  فيانُ عن سُخربتُأو َ  : قال,ُ
ُاحلسني َِلتُق ْ َ  . ومخسنيٍعيل وهو ابن ثامنبن  ُ

 : قال, عن عامر, عن جابر,فيانُسَ نا ,نا الواقديَأ و:قال
ْاحلسني َرأس ُيتَأر َ  ِهِرأسواد من ّ بالسُ اخلضابَنصلتل وقد ُن قَأعيل بعد بن  ُ
 .وحليته

َّ حممدَأبو َِّيلإكتب  َ َأخربين و,اآلبنويسبن  ُ َ ْ َّحممدالفضل  َأبو َ َ َّ حممدَأبو َ, أنانارص عنهبن  ُ َ ,  اجلوهريُ
ْاحلسني َأبو َأنا َ ّاملظفربن  ُ َ َأمحد َ, أنادائنيَ املِّعيل َأبو َ, أناُ ْ ْعبد بن  َ  : قال,قيَالرببن  اهللاَ

ُاحلسني ْ َ ْ عبد باَأكنى ُ ي, اهللا ِ فاطمة بنت رسولُيب طالب وابنَأبن  عيلبن  ُ  ,اهللاَ
 عاشوراء سنة َ يومِّفَّ وقتل بالط, من اهلجرةٍربعَأ َ خلون من شعبان سنةٍ يف ليالَِدول
واد َ بكربالء من سُهُوكان قرب. ٍشهرَأة َّ ومخسني وستٍ مخسُ وهو ابن,حدى وستنيِإ

 .)١(ايبَبِّ الضوشنَاجل  ذيُ قتله ابن:قالُ وي,عيَخ النَّنسَأبن  نانِ سُهَتل ق,الكوفة
ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ َّحممد التيب َأ عن ,ميَلُ َّ َ َّحممدبن  يّمك َ, أناميميُ َ  َأبو َ, أنامرَالغبن  ُ

َّحممدَ نا ,ويََراهلَ نا ,)٢(رْبَزبن  سليامن َ  : قال,صالحبن  ُ
ُاحلسنيتل ُق ْ َ  ُ وهو ابن,بتَّ السَ عاشوراء يومَحدى وستني يومِإ َعيل سنةبن  ُ
 . ومخسني سنةٍّست

 .تل سنة اثنتني وستنيُه قَِّنإ :وقد قيل
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  − )٤(بيد اهللاُع َ, أنا)٣(بكر اخلطيب َأبو َ, أناريقُزبن  منصور َأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ
َحدث −شاهني بن  يعني ابن عمر َّ َّحممدبن  حييىَ نا ,يبَأ نيَ َ َّحممدَ نا ,ُ َ  يبَأ عن ابن ,ادَّمحبن  موسىبن  ُ

 : قال,الكلبيبن   عن هشام,ِّيَّالرس
ْاحلسنيتل ُ اثنتني وستني قِويف سنة َ  . عاشوراءَعيل يومبن  ُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْ عبد اَ, أنعمربن  عبيد اهللابن  مرُالفضل ع َأبو َ, أناَّ بن  الواحدَ
                                                 

 .٦/٢٦٥٩بغية الطلب  )١(
 .٦/٢٦٦٦, بغية الطلب ٦٨تاريخ مولد العلامء صفحة  )٢(
 ).١/٤٧٤طبعة عواد  (١/١٤٢تاريخ بغداد  )٣(
ْعبد اهللا): س(يف  )٤( َ. 

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية اخلطيب[



١٨١ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ َاحلسن َ, أناعثامنبن  ُ َّحممدبن  )١(َ َ  ُ سمعت:قال ,سامعيلِإبن  سحاقِإبن  سامعيلِإَ نا ,سحاقِإبن  ُ
 : قال,دينيَاملبن  َّعيل

 .)٢(سني سنة ثنتني وستنيُ حُقتلَم
َأخربنا َ ْ ُّ حممد السَأبو َ َّ َ  .بكر اخلطيب َأبو َ, أنالميُ

َأخربنا وح َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ, أناَ َ َّحممد َ أنا: قاال,هبة اهللابن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
ْ عبد َ, أناانَّالقط  :يعةَ قال ابن هل,يعقوبَ نا ,تويهْسُرُدبن  جعفربن  اهللاَ

ْاحلسني ُتلَكان ق َ  : واحدةٍ يف سنةِ الكعبةُ وحريق,نافعبن   عقبةُعيل وقتلبن  ُ
 .)٣( وستنيٍو ثالثَأ ,ثنتنيسنة 

َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ َ ْ عبد َ, أنانارصبن  ُمسعود َ, أناطاهربن  ُ َاحلسنبن  امللكَ َ ,
َأمحد َأنا ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  ُ  : قال,باذيَالَ الكَ

ُاحلسني ْ َ ْ عبد َأبويب طالب َأبن  ِّعيلبن  ُ َّحمميب َأخو َأاهللا َ َ ِاحلسن دُ َ عيل بن  َ
 . اهللا ِ رسولُ بنتُهام فاطمةُّمأ و,اهلاشمي املدين

حدى ِإ سنة , خلون من شهر رمضانٍالثاء لثالثَّ الثَ وماتت ليلة:قال الواقدي
 .و نحوهاَأ , وعرشين سنةٍ تسعُ وهي ابنة,ِعرشة من اهلجرة

 ,يب طالبَأبن  َّباه عيلَأسمع 
ْاحلسنيبن  ُّه عيل ابنُهروى عن َ  .ٍ موضعِ وغريِسُُمواخل ,)٤(ِدُّهجَّ التصغر يفَ األُ

َاحلسنخيه َأ من اهلجرة بعد ٍربعَأولد سنة   . من اهلجرةٍ ثالثَخوه سنةَأ َِد وول,َ

                                                 
 .احلسني): س(يف  )١(
 .٦/٢٦٦٦بغية الطلب  )٢(
 .٦/٢٦٦٦بغية الطلب  )٣(
 عىل صالة الليل, يف التهجد, باب حتريض النبي ) ١٠٧٥ (١/٣٧٩روى له البخاري  )٤(

يف االعتكاف, باب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب املسجد, وباب زيارة ) ١٩٣٠ (٢/٧١٥و
يف اخلمس, باب فرض اخلمس, ويف ) ٢٩٢٥ (٣/١١٢٥املرأة زوجها يف اعتكافه, ويف 

ويف .  يف النكاح, باب ال يتزوج أكثر من أربع٥/١٩٦٠ً, وتعليقا يف )٣٥٢٣ (٣/١٣٦٤
 .يف األدب, باب التكبري والتسبيح) ٥٨٦٥ (٥/٢٢٩٦

 ]رواية يعقوب[

 ]ينيرواية ابن املد[

 ]رواية الكالباذي[



١٨٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 قاله .حدى وستنيِإربعاء سنة َ يوم األ, عاشوراءَ يومَِلتُ وق:قال خليفة ]٤٦[
 .دّدَسُ وم,خليفة
ِاحلسن بني ْ يكن مل: قال,بيهَأ عن ,ٍروى عن جعفرُوي َ ْاحلسني وَ َ  ومات ,ٌ طهرَِّالإ ُ
ُاحلسن َ  وكان قد ,ربعنيَأ وٍ وهو ابن سبع,ربعنيَأ وٍول سنة تسعَ األٍ ربيعِ يف شهرَ

 .َّمُّ السقيُس
 .هَمري مثلُ نُ وابن,ُّقال الواقدي
ُاحلسن َِدول − ٍ ثالثِيعني يف سنة − وفيها :قال الواقدي َ صف من  النّعيل يفبن  َ

ْاحلسني بُ فاطمةْ وفيها علقت, رمضانِهرش َ ِاحلسن ِها وبني والدِ بني علوق,ُ َ  . مخسني ليلةَ
ْاحلسني َِد وفيها ول:وقال الواقدي َ  ٍيف ليال − من اهلجرة ٍربعَأيعني يف سنة  − ُ
 .خلون من شعبان
 .حدى وستنيِإ عاشوراء سنة َ يومَِلتُق: يب شيبةَأ ُوقال ابن
 ٍ وهو ابن مخس,حدى وستنيِإ َم سنةَّحرُ من املٍ يف عرشَِلتُ ق:مريُقال ابن ن
 .ومخسني سنة

َّحممدوقال  َ حدى ِإ عاشوراء سنة َ كربالء يومِ بنهرَِلتُ ق:ُّ قال الواقدي:سعدبن  ُ
 . ومخسني سنةٍّ ستُ وهو ابن,وستني

 ٌّ ستُه وسنُّ,حدى وستنيِإ َ قتل يف صفر سنة:كريُببن   قال حييى:هيلُّوقال الذ
 .ومخسون سنة
 . ومخسونٌ ثامن:هنِِّخرى يف سُأ ًةَّري مرَكُ بُوقال ابن

 ٍ مات وهو ابن مخس:ُقالُ وي, ومخسنيٍ مات يف سنه ثامن:يب شيبةَأوقال ابن 
 . ومخسنيٍ سبعُ ابن:قالُوي٢(. سنة )١(ستنيو

 ٍ مخسُبن وهو ا, عاشوراءَ يومِمَّحرُ يف املَِلتُه قـَّنَأ عندنا ُ والثبت:وقال الواقدي
 .ٍشهرَأو )٢ومخسني سنة

                                                 
 .٦/٢٦٦٨وبغية الطلب ) د(و) ب(ومخسني, واملثبت من ): س(يف  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(



١٨٣ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . عاشوراء سنة ستنيَ يومِبتَّ السَتل يومُ ق:عيسى َأبووقال 
َحدثني :ُّوقال الواقدي َّ  َِلتُ ق:قال ,)١(يظرُ القٍ كعبِ عن ابن,سعيدبن  ُفلحَأ َ

ْاحلسني َ  .)٢(حدى وستنيِإ يف صفر سنة ُ
َأخربنا َ ْ َّحممدسهل  َأبو َ َ ْعبد بن  جعفر َ, أناازيَّالر الفضل وَأب َ, أنابراهيمِإبن  ُ َّحممدَ نا ,اهللاَ َ بن  ُ

َّحممدَ نا ,)٣(هارون َ َّحممدبن  العباس َ, أناسحاقِإبن  ُ َ كنى ُ وي,عيلَ نا ,كريُيب بَأبن  حييىَ نا ,وىل بني هاشمَ مُ
 :يل قالَجَ البِسعدبن   عن عامر,سحاقِإبا َأ

ْاحلسني َِلتُا قَّمل َ بن  َ الرباءَيتَأ رِْنإ : فقال, يف املنام اهللا َل رسوُيتَأعيل ربن  ُ
ْاحلسني َ قتلةَّنَأ ُهْخربَأ و,المَّ السي منُِّهْقرئأ ف,ٍعازب َ ن َأ  اهللاَُ كادِْنإ و,ِار النَّعيل يفبن  ُ

 َ صدق: فقال,ُهُخربتَأ ف,َاءَ الربُتيتَأ ف:قال. ليمَأ ٍ منه بعذابِرضَ األَهلَأ َتِحْسُي
 ال َيطانَّ الشَِّنإ ف,ا فقد رآين حق,من رآين يف املنام« : اهللا ُ رسولَقال , اهللا ُرسول
 .»ر يبَّيتصو

َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبو َ ْ ْ عبد َأبو و,َ َأمحدبكر  َأبو َ, أنا يف كتابيهاماءّاهللا حييى ابنا البنَ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
َأمحد َأبوَ نا ,ازروينَسياوش الك ْ َحمبن  بيد اهللاُ عَ َأمحدبن  َّمدُ ْ  عىل َ قرئ: قال,يض املقرئَرَيب مسلم الفَأبن  َ

َّحممديب بكر َأ َ سحاق ِإبن  بكر موسى َأبوَ نا ,ٌنا حارضَأ و,حويَّ الننباريَ األ)٤(ارَّبشبن  القاسمبن  ُ
ْ عبد َ نا,برش َأبوحاتم بن  هارونَ نا ,نصاريَاأل  : قال,بريُّالزبن  ليضُالفَ نا ,ادَّيب محَأبن  َّالرمحنَ

 يا : فقال له,طرانَ القُ رائحةُهُ رائحت,ليهِإ فجلس ,ٌ رجلَقبلَأف, اً جالسُكنت
 َن شهدَّ ممُ كنت: قال?ُائحةَّالر  فام هذه: قال,ُّ قطُهُ ما بعت: قال?طرانَ القُتبيعَأ ,هذا

 ُ رقدت,ُيلَّ اللَّ عيلَّ جنَّ فلام, احلديدَوتادَأهم ُبيعَأ ُ وكنت,سعدبن  َ عمرَعسكر
ْاحلسني ِصحابَأتىل من َسقي القَ يٌّ وعيل,ٌّ ومعه عيل, اهللا َ يف نومي رسولُيتَأفر٥( َ ُ٥( 

ن َّ ممَتلسَأ :)٦( فقال. يسقينيُهْرُ م, يا رسول اهللا: فقلت,بىَأ ف. اسقني: لهُفقلت
                                                 

 .القرطبي): س (يف )١(
 .٢٦٦٨−٦/٢٦٦٧بغية الطلب  )٢(
 .٦/٤٤٦, وهتذيب الكامل ٦/٢٦٤٤, وانظر بغية الطلب )٤٣٥ (١/٢٩١مسند الروياين  )٣(
 .١٥/٢٧٤, والسري ٣/١٨١وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد . يسار): س(يف  )٤(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
 .فقلت: ٢٦٤٣, وبغية الطلب )س(يف  )٦(

 ] حقرؤيا النبي [

رائحة القطران من [
 ]بائع األوتاد



١٨٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 وال ,ٍ برمحُ وال طعنت,ٍ بسيفُ ما رضبت واهللاِ, يا رسول اهللا:ُ فقلت?اون عليناَع
ا ًبْعَ فناولني ق.ْسقه ا,ُّ يا عيل: فقال, احلديدَوتادَأبيعهم َأ ُي كنت ولكنّ,ٍ بسهمُميتَر
 َ ثم انقطع,اًيامَأطران َ القُبولَأ ْزلَأ ومل ا,ًطرانَ منه قُ فرشبت,اًطرانَا قًمملوء ]ب٤٦[

 .)١( يف جسميُائحةَّالر ِوبقيت ,ي عنُّذلك البول
ْ عبد  يا:يّدُّ السفقال له  فام ; الفراتِ من ماءْ وارشب, العراقِّرُ من بْلُ ك,اهللاَ

ًحممد ُعاينُ تَراكَأ َّ َ  .اًبدَأا ُ
ْ عبد َ ونا:قال  : قال,رض اجلرميَّ النيبَأ عن ,سامعيلِإبن  ِ عن ثابت,ادَّيب محَأبن  َّالرمحنَ
ن َّ ممُ كنت: فقال, برصهِ ذهابِ عن سببُهُلتَأ فس, العمىَ سمجً رجالُيتَأر

 , يف املنام اهللا َ رسولُيتَأ فر,ُ رقدت,يلَّ اللَ جاءَّ فلام,سعدبن  َمرُ عَعسكر ََرضَح
 خذَأ في,سعدبن  َ عمرِصحابَأؤتى بُ وهو ي,ِمَّ الد يفٌ وريشة,ٌ فيها دمٌستَبني يديه ط

 ,ٍ بسيفُ ما رضبت واهللاِ, اهللاَ يا رسول:ُ فقلت,يت يبُأ ف,عينهمَأ هبا بني ُّ فيخطَيشةَّالر
 ;ِمَّ الد يفُهَصبعِإ َدخلَأ ف?ناَّ عدوْرّكثُفلم تَأ : قال.ٍ بسهمُ وال رميت,ٍ برمحُطعنتوال 
 .)٢( برصيَ وقد ذهبُحتبصَأ ف,َّىل عينيِإهوى هبام َأ و, والوسطىَبابةَّالس

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,اًفاهِكفاين شَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ  : قال,احللبيالقاسم بن  ُسدَأَ نا ,َ
 ِوم النَّ يف− انًّا ديً وكان صاحل, رمحه اهللا− بحلب امَّحَّالشبن  ُي صالحِّى جدَأر

 ٌ هذا كلب:ُ فقلت, عىل صدرهَ قد خرجُهُ ولسان,اًطشَ عُلهثَ وهو ي,سودَأا ًكلب
 ُ هيتفٍذا هباتفِإ ف, بذلكَفعلَ ألُ ومهمت,اجلنَّة فيه )٣(ُدخلَأ ً ماءِهْسقَأ  دعنيُعطشان

ْاحلسني ُ هذا قاتل, ال تسقهُ يا صالح,ِهْ ال تسقُ يا صالح:من ورائه وهو يقول َ عيل بن  ُ
 .)٤(ىل يوم القيامةِإ ِ بالعطشُهُبِّعذُأ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبوغالب و َأبو و,اءَّالفربن  ُ ِسلُاملبن  جعفر َأبو َ أنا: قالواء,ّااهللا ابنا البنَ , ةَمْ
                                                 

 .٢٦٤٣, ٦/٢٦٤٢بغية الطلب  )١(
 .٦/٢٦٤٢بغية الطلب  )٢(
 .عني اسقه ما أخل): س(يف  )٣(
 .٦/٢٦٤٣بغية الطلب  )٤(

كتابة أسامء قتلة [
 ]احلسني بالدم

مسخ قاتل احلسني [
 ]لكلب أسود



١٨٥ عيل بن أيب طالببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد َ, أناصّلَُخاهر املط َأبو َأنا ْ رثي َ يَةَّتَقبن  ليامنُ وقال س: قال,ارَّبكبن  بريُّالزَ نا ,ويسُّ الطليامنُسبن  َ
ْاحلسني َ ُ)١(: 
َّوإن َأذ   هاشــــمِ مــــن آلِّفَّ الطــــَ قتيــــلِ ـــــِ رَّلَ ـــــًقاب ـــــن ق ـــــٍريشُا م  ِتَّلَذَ ف
ْفـــإن  ِتَّلَضَاها فـــدُ عـــن هـــْتَّعمـــَ تٍادَعـــَك  صبحواُ تـــِ البيـــتَوه عائـــذعـــبت تِ

ـــــررت ـــــاتُم ـــــىل أبي ِ ع ـــــدِ آلَ ٍ حمم َّ َ ــــاأف  ُ ــــ )٢(لفيته َأمثاهل َ ــــثَا حَ ــــُ حُي  ِتّل
ــــ ــــا غ ــــانوا لن ــــًامنُْوك ــــِادوا رزَ فع َالرزايــا وج  تلــكْمــتُظَلقــد ع  ًةَّي  ِتَّلــَّ

ـــــال ي ـــــدُف ـــــد اهللاُُبع َيار وأهلِّ ال ـــــَ ْوإن  اَه ْ أصــبحتِ ــنهم برَ ــي ختْغَ م َم ــَ  ِتَّل
ْإذا افتقــــرت ـــــُلتقَوت  هــــاَ جربنــــا فقريٌسْيَ قــــِ  ِتَّ زلـــــُعـــــلِ إذا النٌَّسْيَا قـــــنَ
ــــد غ ــــيَوعن ــــرةٍّن ــــن دٌ قط ــــاامِ م ـــ  ئن ـــثَا هبـــا حً يومـــُِمزهيْجنََس ـــَ حُي  ِتَّل

ـــ َأمل ت َّ أنَرَ َ األرضَ ْ أضـــَ ـــضةَ مْحتَ ـــَلف  ًري ـــبالدٍسنيُ حـــِدْق ـــُ وال  )٣(ِتَّرَشعْ اق
ْاحلسني  بعدٍّيشَرُ قِعن قتل نوهنم ال يرعوَأ :يريد َ ُ. 
ْ عبد :ِ البيتُوعائذ  .بريّالزبن  اهللاَ

ْ عبد َأبونشدنا َأ َّحممداهللا َ َ عراء يف ُّ الشِ لبعضُنشدتُأ : قال,اويَرُالفضل الفبن  ُ
ْاحلسنيرثية َم َ  :عيلبن  ُ

ــــد ــــد ه ــــّلق ــــدِ آلُءْزُسمي رِ ج ٍ حمم َّ َ ُالرزايــــا واخل وتلــــك  ُ  ُظــــامِ عُطــــوبَّ
ْأبَو ـــُ جْتَكـــَ  ُظــــــامِصطفى وعُ املــــــِّ النَّبــــــيِآلل  ٌصارعَ مـــِراتُوين بـــالفُف
ـــــافٌظـــــامِع ِ بأكن ـــــَ ـــــِراتُ الف ـــــــا حَّنُهلـــــــ  ٌةَّ زكي  ُمـــــــامِ وذٌمـــــــةْرُ علين

ــــــ ــــــم ح ــــــسبٍةَّرُفك ــــــٍيةّ م  ُسامُاله حـــَ قـــد عـــٍوكـــم مـــن كـــريم  ٍةَّ فاطمي
ـــــةَم  ُمِلــــــيهَ عْتَّ صــــــل اهللاِِ رســــــولِآلل ـــــٌالئك ـــــوهُيضِ ب ـــــِ الوج  ُرامِ ك

                                                 
بن قتة التيمي موالهم البرصي, فارس شاعر, عرض القرآن عىل ابن عباس ثالث  سليامن )١(

 .٣/١١٢٢, تبصري املنتبه ٤/١٣٦, اجلرح والتعديل ٤/٣٢عرضات, تاريخ البخاري 
َفلم أرها أمثاهلا: , وبغية الطلب٢/٩٦١ رشح احلامسة للمروزقي يف )٢( َ... 
, السري ٦/٤٤٧, هتذيب الكامل ٦/٢٦٦٨, بغية الطلب ٢/٩٦١رشح ديوان احلامسة للمروزقي  )٣(

٣/٣١٨. 

رثاء سليامن [
 ]للحسني

 ]رثاء آخر[



١٨٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُأفاطم ]٤٧[ ِبنـوكَ أشجاين َ ـــــــشبت  و العـالو ذَ ِّ وإينُف ـــــــِ  ُالمُ لغـــــــٌادقَ ص
ـــبحت ُوأص ـــذَأ ال َ ـــبِ طُّلت ـــشةَ مَي َّكــــــأن  ٍعي  )١(ُامَرَ حــــــِيبــــــاتَّ الطَّ عــــــيلَ
ــــي الغــــداةُّلِوال ظــــ  ُهُســـيغُ أِ الفـــراتُذبَ العـــُوال البـــارد  )٢(ُ طعــــامَ هينين
ــــا  ًلوةَ وســــًيالَا مجــــًربَ صــــ:يقولــــون يل ــــصِيل إىل  وم ــــلِربَّال ــــِ اجلمي  ُامَرَ م

ٍ حممـــدِآل َفكيـــف اصـــطباري بعـــد َّ َ ـــب  ُ ـــنهم لِويف القل ـــةَ م  )٣(ُامَقَ وســـٌوع

ْاحلسني َ َّحممدبن  عبيد اهللابن  عيلبن  ُ َ ُ 
 (*)هاوي املقرئُّالر عيل َأبو

َأمحديب عيل َأ عىل َ القرآنَأقر ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  محدأبن  ُ صبهاين برواية َ األ)٤(َ
َّحممديب بكر َأ عىل َأ وقر,َّعامربن   عن هشام,واينْلُحلا َ َأمحدبن  ُ ْ  ,ير بحرف محزةَّ الرضَ

َأمحديب العباس َأوعىل  ْ  .سعيدبن  َ
 .ا يف القراءاتًفصنُِّوكان م
َأمحدث بدمشق وغريها عن َّوحد ْ  .القاسم البغداديبن  عمربن  صالحبن  َ
َاحلسنعيل  َأبو عليه َأوقر اس ََّراسطي املعروف بغالم اهلَعيل الون ب القاسمبن  َ
 .املقرئ

َأمحدعيل  َأبووروى عنه  ْ َّحممدبن  َ َ ْ عبد  وحكى عنه,هُ وهو شيخ,ُ العزيز الكتاين َ
 .هل دمشقَأوفاة بعض شيوخ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ  : قال,)٥(اينَّالعزيز الكتَ
                                                 

 ).ب(البيت ليس يف  )١(
 ).س(البيت ليس يف  )٢(
 .٦/٤٤٩هتذيب الكامل  )٣(

 .١/٢٤٥, غاية النهاية ٣٤٢صفحة ) ٤١٤وفيات سنة (الم , تاريخ اإلس٦/٢٦٧٣بغية الطلب  (*)
 .١/١٠١احلسني, وانظر ترمجته يف غاية النهاية ): د(يف  )٤(
 .معقوفني مستدرك منهبني , وما ٣٢٦تايل تاريخ مولد العلامء  )٥(



١٨٧ كوجكاحلسني بن عيل بن −عيل بن عبد الواحدبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُاحلسنيعيل  َأبو ِّويفُت ْ َ  يوم ]املقرئ [اطَّيب طاهر اخليَأ ُستاذَأ ,بيد اهللا املقرئُعبن  ُ
 .مئةربعَأ وَ عرشةَربعَأاخلميس الثنتي عرشة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 

ْاحلسني َ ْعبد بن  عيلبن  ُ  الواحدَ
َّحممدابن  َ َأمحدبن  ُ ْ  احلربن  َ

َّ حممدَأبو ,رةْبَو بن انَّحيبن  سليامنبن  )١(انَّزِهبن  ليامنُسبن  رةَدْيَوهو ح َ ُ 
ُطرابليسَاملدين األ ُ َ ْاحلسنييب َأ وهو ابن ,ْ َ  .سُلُرابْطَأ قايض ُ

ْاحلسني َ  كوجكبن  عيلبن  ُ
 (*)القاسم الكوجكي َأبو

 حسنون ِسعود كاتبَيب مَأ عن ,مئة ومخسني وثالثٍس سنة تسعَلُث بطرابَّحد
يب َأ و,نطاكيَدة األّالَخبن  يب جعفرَأ و,صيبي النَّ سعيديبَأ و,ٍّبيه عيلَأ وعن ,)٢(املرصي

َأمحدبكر  ْ َّحممد الصبن  َ َّ َ  . وغريهم,املنتاب العراقيبن  )٣(القاسم يبَأ و,اعرَّ الشنوبريُ
 :بياتَهذه األله  َنشدَأ و,دبَ األِهلَأ ُكتب عنه بعض

ـــا ذات ـــلَ بُوم ـــاتٍع ـــا فجـــأةَ م ً عنه ْ محــْوقــد وجــدت َ  ِائــب الرتََّويــنُ دًالَ
ـــأرض ٍب ـــأتَ ْ ن ـــيهامَ ـــدهيا كل  ِ جانـــبِّ مـــن كـــلُاثَّعاورهـــا الـــورَت  عـــن وال

ــام ــتبانَّفل ــَ احلَ اس ــا تُلْم ــواَ منه ـــيال )٤(نهنه ـــًقل ـــد دب ـــبَوا دُّ وق ـــاربَبي  ِ العق
                                                 

 .هوان): س(يف  )١(
لبي, املعروف بن عيسى, أبو القاسم احل بن عمر بن عيل احلسني:  وفيه٦/٢٦٧٤بغية الطلب  (*)

 .بابن كوجك العبيس القمي
 ).٢٢/٣٣٤السري (هو اللطيف القد : وكوجك

 .املري): د(يف  )٢(
 .أبو القاسم): س(يف  )٣(
 .اللسان. ُّكفوا وانزجروا: تنهنهوا )٤(



١٨٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ـــود ـــأحرزتٍ غـــالمٍفجـــاءت بمول ْ ف ِ أبيـــه املـــوت دون األقـــاربَراثَتـــ َ َ َ)١( 
ــــام ــــاملَّفل ــــدا لل ــــِ غ ــــ رب ــــونِإلعجاهبــــا ْتَسَا وناف ــــه عي  ِ الكواعــــبُ في
ــا ــدُ يطــولدوك ــدَرعِّ ال َ أســبابَبارقــو هُ جــسمِّ يف الق  )٢(ِجــاربّهــى والت النَُّ

َوأصــــبح  ِ وشــــاربٍذارِا ذا عــــّحيــــُ املَمجيــــل رجتــــىُاف ويُ خيــــًأموالَ مــــَ
ـــه عُأ ـــيح ل ـــَت ـــذْب ـــِّل ال ْراعني خم ِ عــــىل أقرانــــٌيءجــــر )٣(ٌرِدُ  ِ هائــــبُ غــــريِهَ

ــــستٍومججمــــة ٍرَّ جمــــزٍمْظــــَ عَ منــــه غــــريِبــــقُفلــــم ي ــــذاتْ لي ــــبِ ب  ِ ذوائ
ــأوجع َب ــَ ــوم منِّ ــَي ي ــْتّ ول ـــ مُهُدوجُ ح  )٤(ِبغـــادون وادي غباَ هبـــا احلـــُّمؤَي

ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  مصعببن  ُ
 (*)خعي البغداديَّ النعيل َأبو

ْعبد بن   سليامن]ب٤٧[  بدمشقسمع  ,صبحبن  الوليدبن   والعباس,َّالرمحنَ
ْ عبد وبغريها ْ وعبد ,سعيدبن   وسويد,رشيدبن   وداود,نطاكيَق األْيَبُخبن  اهللاَ َ
 .عثامن احلميصبن   وعمرو,حاكّالضبن  الوهاب

ْ وعبد ,رباينّ الط سليامنعنه روى ْ عبد يخّ الشَأبو و,ستيّ الطعيلبن  مدّالصَ َ
َّحممدبن  اهللا َ َحم و,سامعييلِبكر اإل َأبو و,انّحيبن  جعفربن  ُ َّحممدبن  َّمدُ َ  ,عيلبن  ُ
َأمحدبكر  َأبوو ْ ْ عبد بّيَّ الطَأبو و,)٥(دّالَخيوسف بن  َ خت َأبن  سامعيلِإبن  اهللاَ

 . وغريهم,العبايس
                                                 

 ., وال يف بغية الطلب)د(وال ) ب(البيت ليس يف  )١(
 .وفارت األسباب..... وكان يطول): س(يف  )٢(
 .حمذر: ٦/٢٦٧٦ويف بغية الطلب . األسد املقيم يف عرينه: خمدر )٣(
 .غبايب): س(ويف . معجم البلدان. قرية من أول عمل حوران, من نواحي دمشق: غباغب )٤(

, تاريخ اإلسالم )٤٠٩٧ (٨/٦١٩, تاريخ بغداد ٢/٦٢٠معجم شيوخ أيب بكر اإلسامعييل  (*)
, لسان ١/٥٤٣, ميزان االعتدال ١٤/١٢١ , سري أعالم النبالء١٣٨الطبقة الثالثني صفحة 

 .٢/٣٠٣امليزان 
 .سفيان خالد): س(يف  )٥(



١٨٩ عيل بن حممد بن مصعببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْالرب َ, أنا)١(بكر اخلطيب َأبو َ, أنايحيِّ الشجمَّ النَأبووَ نا ,سعيدبن  َ  َأبو َ, أناقاينَ
 .)٢(سامعييلِبكر اإل

َأخربين َ ْ ْاحلسني َ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  ٌ شيخُ عليه البلغمَ وكان قد غلب,عيل ببغداد َأبو ,خعيَّ النصعبُمبن  ُ
َّحممدبن  مروانَ نا ,)٣(لّالوليد اخلالبن  العباسَ نا ,ٌكبري َ  :قال, مالكبن  ِنسَأ عن ,ادةَتَقَ نا ,سعيدَ نا ,)٤(ُ

 ِ وكثرة,جاعةَّ والش,خاءَّ بالس:ٍربعَأ بِاس النَّعىل ُتْلِّضُف« : اهللا ُ رسولَقال
 .)٥(»طشَ البِةَّ وشد,اجلامع
ّاملظفربن   عيلُ بنتُاخلري فاطمةّ أم اًخربتنا به عاليَأ َ ْ عبد َ أنا: قالت,ُ َّحممدبن  الغافرَ َ ْعبد بن  ُ َ نا ,الغافرَ

َأمحد َأبو ْ َّحممد َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحدم َْهاجل َأبو َ, أناًمالءِإظ سحاق احلافِإبن  َ ْ ْاحلسنيبن  َ َ  ,مشقيِّ الدريشُ القُ
َّحممدبن  مروانَ نا ,− لَّح اخلالْبُصبن  الوليدبن  يعني −العباس َنا  َ  ,بشريبن  سعيدَ نا ,ُ

 . والباقي مثله,)٦(»خاءَّ السيف« :نه قالَأ َِّالإ ,هَسناده مثلِإفذكر ب
ُاحلسنييعىل  َأبوَ نا ,عيمُن َأبو َ أنا,ادّعيل احلد َأبونا َأنبَأ ْ َ ّحممد الزبن  ُ َ َّحممدَ نا ,برييَُّ َ َّحممدبن  ُ َ  ,عيلبن  ُ

ْاحلسنيَنا  َ َّحممد عن ,رِهْسُمبن  ِّعيلَ نا ,سعيدبن  ويدُسَ نا ,عبْصُمبن  عيلبن  ُ َ  ,بريّ الزيبَأ عن ,سوقةبن  ُ
 :عن جابر
 .)٧(»اكدَّالر كم يف املاءُدحَأ َّبولنَال ي« : قال ّالنَّبي َّنَأ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  :)٨(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,حيْيِّ الشجمَّ النَأبو و,سعيدبن  َ
ُاحلسني ْ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ بن  ليامنُث عن سَّ حد,عيَخ النَّعيل َأبوعب ْصُمبن  ُ

ْعبد  ْ وعبد ,يدَشُربن   وداود,ِْنيَمشقيِّ الدلَّالالوليد اخلبن  ِ والعباس,َّالرمحنَ بن  اهللاَ
                                                 

 .٨/٦١٩تاريخ بغداد  )١(
 .٢/٦٢٠معجم الشيوخ  )٢(
 .اخلالد): د(يف  )٣(
 ).٣٠٣٨/٣ (٧/١٣٨و) ١٦٢٣ (٤/٤٣٠املجالسة  )٤(
 .يفبن بشري ضع ويف سنده سعيد). ٦٨١٦ (٧/٤٩ًورواه أيضا الطرباين يف األوسط  )٥(
 .يف كال املوضعني» بالسخاء«: ٣٠٣٨, ١٦٢٣يف املطبوع من املجالسة  )٦(
عن ) ٢٨١(يف الطهارة, باب النهي عن البول يف املاء الراكد, ورواه مسلم ) ٣٤٤(رواه ابن ماجه  )٧(

 . أنه هنى عن البول يف املاء الراكدجابر عن رسول اهللا 
 .٨/٦١٩تاريخ بغداد  )٨(

ُفضلت : حديث[
 ]عىل الناس بأربع

ال يبولن : حديث[
 ]...أحدكم

ترمجته يف تاريخ [
 ]بغداد



١٩٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد  روى عنه,نطاكيَيق األَبُخ  ,صبهاينَيخ األّ الشَأبو و,تيْسَّ الطعيلبن  مدَّالصَ
َأمحدو ْ  .همُ وغري,جاينُْرسامعييل اجلِبراهيم اإلِإبن  َ

ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  (*)ابَّعتبن  ُ
َّحممد ابن :ويقال َ  .عيل البزاز املقرئ َأبواب ّعتبن  عيلبن  ُ

َاحلسنيب َأ حدث عن َأمحد َ ْ  .شاكربن  نرصبن  َ
 .يباينّ الش)١(نرصبن  القاسم َأبو روى عنه

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  القاسم نرص َأبو َ ْ َّ حممدَأبوي ِّجد َ, أناقاتلُمبن  َ َ  َأبوَ نا ,هوازيَعيل األ َأبوَ نا ,ُ
ّحممد الشبن  نرصبن  عمربن  القاسم َّ َ ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا ,يباينُ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ َأمحدَ نا ,ابّعتبن  ُ ْ بن  َ
ْاحلسنيَ نا ,شاكر )٢(نرص َ  :اش يقولّعيبن  با بكرَأ ُمعتَ س: قال,آدمبن  حييىَ نا ,يلْجِسود العَاألبن  ُ
 :بيش يقولُحبن  َّرِ زُمعتَ س: يقولً عاصامُمعتَس

ْ عبد كان  وال ,دين فيهاّ وزه,نياُّ الد منَّ عيلْعّ وس,َّمُهَّ الل:مسعود يقولبن  اهللاَ
 .)٣(بني فيهاّي وترغعنّ زوهاَت

*   *   * 
 

                                                 
 ).١١٤٣ (١/٢٥٢غاية النهاية  (*)

 .نارص): د(يف  )١(
 .بن شاكر أمحد): س(يف  )٢(
 .بن عيل ً منسوبا للحسن١/٤٧٩ذكره الديلمي يف الفردوس  )٣(



١٩١ جعفر الصيمريعيل بن حممد بن بن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  جعفربن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)ريَمْيَّاهللا القايض احلنفي الفقيه املعروف بالصَ
َّحممدبن  با بكر هاللَأسمع  َ َحمبكر  اُبَأ و,)١(يأَّالر خي هاللَأبن  ُ بن  َّمدُ

َّحممدبا بكر َأ و,ريَقنِْر املْحَزبن  عدي َ َأمحدبن  ُ ْ زكريا بن  با الفرج املعاىفَأ و, املفيدَ
َاحلسنبا َأ و,يريَِراجل ]٤٨[ َأمحد َ ْ َّحممدبن  َ َ با الفتح َأ و,دينُْاجلبن  عمرانبن  ُ

ْ عبد باَأ و,مرسور القواسبن  )٢(عمربن  يوسف ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدن ب ُ ْ بن  َ
َاحلسنبا َأ و,شاهنيبن  با حفصَأ و,هقانّ الدالقاسم  .عمر احلريببن   عيلَ

 وعيل ,يب اهلولَأبن   عيل:هلهاَأ فروى عنه من ,ث هباَّ وحد,اوقدم دمشق حاج
ْ وعبد ,ِاحلنَّائي  َأبو وقايض القضاة ,بكر اخلطيب َأبو : ومن غريهم,اينّالعزيز الكتَ

ْعبد  َّحمماهللا َ َ  .امغاينَّ الدعيلبن  دُ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبوبراهيم وِإبن  القاسم عيل َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ  َ, أناونُْريَخبن  منصور َأبووَ نا : قاال,َ

َأمحدبكر  َأبو ْ َأخربين :)٣(ثابتبن  عيلبن  َ َ ْ ْاحلسني َ َ ْ عبد َ نا,ريَمْيَّ الصِّعيلبن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ اهللا َ
َأمحدالعباس  َأبوَ نا ,واينْلُاحل ْ َّحممدبن  َ َ َحدثني ,سعيدبن  ُ َّ َأمحد َ ْ َّحممدَ نا ,عقوبَيبن  يوسفبن  َ َ  )٤(انَيَببن  ُ
ْوهو ابن مح −  عن ,يب حنيفةَأ عن ,َلمةْسَمبن   وسعيد,جاعُشبن   ومروان,يبَأَ نا ,− ائنيَدَامل )٥(رانُ

                                                 
, معجم البلدان ٨/١١٩, املنتظم ٨/١٢٨, األنساب )طبعة عواد (٨/٦٣٤تاريخ بغداد  (*)

, تاريخ اإلسالم ١٧/٦١٥, سري أعالم النبالء ٦/٢٦٨٠, بغية الطلب )بن عيل احلسن (٣/٤٣٩
, النجوم الزاهرة ٢/١١٦, اجلواهر املضية ١٢/٥٢, البداية والنهاية ٤٢٥صفحة ) ٤٣٦وفيات (
, ٣/٢٥٦, شذرات الذهب ١٨٣٧, ١٦٢٨, كشف الظنون )٧٧٠(, الطبقات السنية ٥/٣٨

 .١/٣٠٩هدية العارفني 
 .ّنسبة إىل هنر من أهنار البرصة, عليه عدة قرى: والصيمري 
 .٤/٢٥٩الرازي, وانظر ترمجته يف توضيح املشتبه ): س(يف  )١(
 .١٦/٤٧٤انظر سري أعالم النبالء . عمرو): س(يف  )٢(
 .بن محران بن بيان  يف ترمجة حممد٢/٤٥١تاريخ بغداد  )٣(
 .)بيان(بياض مكان ): د(يف  )٤(
 .محدان): س(و) د(يف  )٥(



١٩٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ َّحممبن   عن عثامن,نكدرُاملبن  ُ َ  : قال,بيد اهللاُعبن  حةْلَ عن ط,دُ
 َ فاستيقظ,ناُصواتَأ فارتفعت ,ٌ نائم ُّالنَّبي وُمِرْحُ املُهُكلَأ يِيدَّ الصَتذاكرنا حلم

 .)٢(ِهِكلَأمرنا بَأ ف,ِيدَّ الصِ يف حلم: قلنا»?)١( تنازعونَفيم« :فقال
ْعبد بن   عن عثامن,درنكُ عن ابن امل,وريَّ الثفيانُ وس, جريجُابنَ نا ,يبَأَ ونا :قال  ,عثامنبن  َّالرمحنَ

 . مثله ِّالنَّبي  عن,بيد اهللاُعبن  حةْلَ عن ط,بيهَأعن 
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ ْ عبد َأبوالقايض  َ, أنااينَّالعزيز الكتَ ْاحلسنياهللا َ َ بن  عيلبن  ُ

َّحممد َ بن  بكر هالل َأبوَ نا ,−  عليهً قراءة,قدم علينا −ري َمْيَّجعفر الفقيه احلنيفي املعروف بالصبن  ُ
َّحممد َ َاحلسنَ نا ,ي بالبرصةأَّالر خي هاللَأبن  ُ  يب بكرَأ عن ,ةَّرُ عن م,رقدَفَ نا ,قةَدَصَ نا ,ثنىُاملبن  َ
 :يق قالّدِّالص

ُيئ وال سٌ وال خائنٌّبَ وال خٌ بخيلَاجلنَّة ُال يدخل« : اهللا ُ رسولَقال  , امللكةِّ
حسنوا فيام بينكم َأ و,قوا اهللاَّ فات,ُ واململوكةُ اململوكِاجلنَّة َ بابُقرعَ من يَلَّوَأ َّنَأو

ّعز وجلوبني اهللا   .)٣(»واليكمَ وفيام بينكم وبني م,َّ
ْ عبد روي عنهَ ي,قيقيَّ الدغرية البرصيُامل َأبو موسى ُ هذا هو ابنُصدقة َ

ْعبد بن  مدَّالص  ,عيمُن َأبو و,هارونبن  ُ ويزيد,ياليسَّ الطداود بوَأ و,الوارثَ
َاحلسن ُهْدركُ مل ي.براهيم وغريهمِإبن   ومسلم,انّوعف عاذ ُمبن  عاذُمبن  مثنىبن  َ
َاحلسن َِّنإ ف;ٌ ما بينهام رجلَ وقد سقط, يف عرصهْولدُ ومل ي,)٤(ربينَْالع روي عن َ يَ
بن  ُيعقوب فرقد َأبو هو ُ وفرقد,قتهميفة وطبَذُيب حَأ و, وعارم,براهيمِإبن  سلمُم
َة هو ابن رشّرُ وم,بخيَّ السعقوبَي  .علمَأ واهللا ,يبّ الطاحيلَ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  ُجم بدرَّ النَأبو و,سعيدبن  َ  :)٥(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,اهللاَ
ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ ْ عبد َأبو ,جعفربن  ُ  َ سكن,ُّريَمْيَّ الصايضَاهللا القَ

                                                 
 .تتنازعون): د(يف  )١(
 ).بن املنكدر روايته عن حممد (٢١٢احلديث يف مسند أيب حنيفة  )٢(
 ).٩٤ (١/٩٣, وأبو يعىل يف املسند ١/٤رواه أمحد  )٣(
 .بن معاذ العنربي مثنى): د(يف  )٤(
 .٨/٦٣٤تاريخ بغداد  )٥(

حلم : حديث[
 ]الصيد

ال يدخل : حديث[
 ]...اجلنة

ترمجته يف تاريخ [
 ]بغداد



١٩٣ جعفر الصيمريعيل بن حممد بن بن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 َِيلَ و,ِظر النََّدِّ جي, العبارةَنَسَ ح,قهاء املذكورين من العراقينيُ الفَحدَأ وكان .َبغداد
ىل ِإ ُهُدَّ ومل يزل يتقل,بع الكرخُ برَ القضاءٍةخرَأ بَِيلَ ثم و,مرهَأ ِلَّوَأ املدائن يف َقضاء

 يبَأ و,هريُّ الزالفضل )١(يبَأ و,يئاَرَجَْرفيد اجلُيب بكر املَأث عن َّ وحد.حني وفاته
ْاحلسني و]ب٤٨[, شاهنيبن  فصَيب حَأ و,يَّممِّ الدحسانبن  ِّ وعيل,شاذانبن  بكر َ  بن ُ
َّحممد َ بن   وعيسى,اينبُزَْربيد اهللا املُيب عَأ و,اينّيب حفص الكتَأ و,ليامن الكاتبُسبن  ُ
 َ مجيل,ِ العقلَ وافر,اًوقدَ وكان ص, عنهُ كتبت,الوزير وغريهمعيسى بن  عيل
َاحلسنيب َأ عند ُ حرضت: يقولُهُ وسمعت, العلمِهلَأ ِا بحقوقً عارف,عارشةُامل َ 
رئ عليه ُ فق: قال.ُهَف صنََّّ الذي»ننُّالس« ِ من كتابًجزاءَأ منه ُ وسمعت,ارقطنيَّالد

َّحممدبن  ِ عن جعفر,ديْعَّ السركْوُ غُحديث َ  ويف ,)٢(يلَاخل ِسند يف زكاةُ احلديث امل,ُ
َاحلسن َأبو فقال ,ٌرك ضعيفْوُ غ:ِالكتاب  : فقيل له.)٣(عفاءُرك ضْوُ غَ دونْنَ وم:َ
 َأبو وكان ,ميانُع نيب ٌعورَأ : فقال.يوسف القايض َأبورك هو ْوُ رواه عن غَّالذي

 :ُّريَمْيَّ الص قال. يف الكتابَوا هذا الكالمُقِْحلَأ : فقال,اًني حارضيسفرايِحامد اإل
َاحلسنيب َأىل ِإ ْعدَأ ومل ,عن املجلس٤( انرصايف َفكان ذلك سبب  : ثم قال,هاَ بعدَ

َّ رضٍيشَأ و,ْفعلَأليتني مل  َاحلسنبا َأ َ  .و كام قالَأ )٤? انرصايفَ
َّودفن يف داره بدرب الزرادين [حد َ األِ يف ليلةُّريَمْيَّ الصَ مات:)٥(ُقال اخلطيب

 وثالثني ٍّال سنة ستّادي والعرشين من شواحل] من الغد, وهو يوم األحد
 .مئةحدى ومخسني وثالثِإ وكان مولده يف سنة ,مئةربعَأو

ْ عبد َأبونا َأنبَأ َّحممداهللا َ َ َأمحد َ, أناهُيب العالء وغريَأبن  ِّعيلبن  ُ ْ سعد بن  خلفبن  ليامنُسبن  َ
 :الوليد َأبويب َأ قال : قال,الباجي

ْ عبد َأبو ً خريًاقالَا عً وكان قاضي, احلنفية ببغدادُمامِإ ,ُّيرَمْيَّ الصاهللاَ  .اِّ
                                                 

 .اجلرجاين وأبو): س(يف  )١(
 . باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن اخليل والرقيق٢/١٢٦سنن الدارقطني  )٢(
 .ًضعيفا): د(يف  )٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٨/٦٣٥تاريخ بغداد  )٥(



١٩٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ َ 
ْ عبد َأبو  اهللا البغويَ

 .ةَّ مكِزي نزيلَوْرَالعباس املبن  ث هبا عن طاهرَّ وحد, دمشقَقدم
ْ عبد روى عنه  .ُّاخلرض السلميبن  ُّوعيل, اينَّالعزيز الكتَ

َحممد األكفاين,َأخربنا أبو ١( َّ َ ْ عبد َ ناُ ْ عبد َأبوَ نا ,)١َّالعزيز الكتاينَ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ بن  ُ
َاحلسن ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا ,ةَّروزي بمكَالعباس املبن  طاهرَ نا , دمشق قدم علينا, البغويَ َ َّحممدبن  ُ َ ُ 

َأمحدعمرو  َأبوَ نا ,اجَّجّاملعروف بالز ْ َاحلسبن  َ َّحممدعمر  َأبوَ نا ,وياينُّالر حييىبن  نَ َ  ,عيسى الواسطيبن  ُ
َّحممدَنا  َ َالنيسابور معاويةبن  ُ ْ َّحممد عن ,يَّ َ  : قال,مالكبن  نسَأ عن ,سميعبن  سامعيلِإ عن ,يزيدبن  ُ

 .)٢(»ِهِ يف خلق اهللاُِمناءُأ ُالعلامء« : اهللا ُقال رسول

ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ   املضاءيبَأبن  ُ
 (*)بكي القايضَلْعَعيل الب َأبو

ْاحلسنييب عيل َأث عن َّحد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ  ,بكيَلْعَاملبارك الببن  َ
َاحلسنيب عيل َأو ْعبد بن  َ  .يصْمِدي احلنِْسعيد الكبن  اهللاَ

َاحلسن َأبو :سمع منه َاحلسنبن   عيلَ  .يل بعلبك نز,الفقيه )٤(امنينيَّ الثعمر٣(بن  َ
َّحممداملضاء  َأبوه ِّوروى عنه ابن عم َ َاحلسنبن  عيلبن  ُ يب املضاء املعروف َأ )٣ بنَ

 .ِنِّيَّ الدِيخَّبالش
َّحممداملضاء  َأبو َِّيلإكتب  َ َاحلسنبن  عيلبن  ُ ه القايض ِّ يذكر ابن عم,منها٥( ,ضاء البعلبكيَيب املَأبن  َ

ْاحلسنيبا عيل َأ َ َّحممبن  عيلبن  ُ َ  ٍّ عليه ببعلبك يف رجب سنة ستًخربه قراءةَأ ,)٥يب املضاء البعلبكيَأبن  دُ
                                                 

 ).س(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .١/١٠٠مسند الشهاب القضاعي  )٢(

 .١٤٧صفحة ) ٤٧٤وفيات سنة (تاريخ اإلسالم  (*)
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .األنساب. ية املوصلنسبة إىل ثامنني, وهي مدينة باجلزيرة بناح )٤(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(



١٩٥ عيل بن عمر بن عيل األنطاكيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسنيعيل  َأبو َ, أنامئةربعَأربعني وَأو َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  ِ عليه يف املسجدًبارك قراءةُاملبن  دَْمحَأبن  ُ
ْعبد بن  ُّعيلَ نا ,مئةوثالث وثامنني ٍسنة سبع ببعلبك )١(ِاجلامع َ نا ,سعيدَ نا ,يعقوب َأبو َ, أنا القايضامللكَ
ْ عبد  عن,حوصَيب األَأ عن ,)٢(براهيم اهلجريِإ عن , عن سفيان,ُّعيل  : قال,مسعودبن  اهللاَ

َّعز وجلىل اهللا ِإ ِ اخلالئقَّحبَأ َِّنإ« : اهللا ُ رسولَقال  يف ِّنِّ السُ حدثٌّ شابَّ
 باهي بهُ يَّ الذي ذلك, اهللاِويف طاعة ]٤٩[, ه هللاَ ومجالُهَ شبابَ جعل,ٍ حسنةٍصورة

 .)٣(»ا هذا عبدي حق: يقول,ُهَ مالئكتُمحنَّالر
ْاحلسنيعيل  َأبو القايض ّتويف َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  ٍيب املضاء يف سنة سبعَأبن  ُ

ْعبد بن  القاسم عيل َأبو ببعلبك فيام ذكر ابن ابنه مئةربعَأربعني وَأو بن  الواحدَ
ْاحلسني َ  .يب املضاءَأبن  ُ

ْاحلسني َ  داودبن  عيلبن  عمربن  عيلبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)نطاكيَضا األِّلرا يبَأبن  اهللاَ

 .القايض )٤(ّيب اجلنَأبن  يب الفضلَأيف ّ الرشكان ينوب يف القضاء عن
َّحممدبن  امّ مت:سمع َ  .يب نرصَأ وابن ,ُ

ْعبد بن   وعمر,بكر اخلطيب َأبو روى عنه َاحلسن َأبو و,تاينْسِهِّ الدالكريمَ بن  َ
َحدثنا و,طاهر َّ َاحلسن َأبو عنه َ َّ حممدَأبو و,)٥(مَّلَسُاملابن  و,يسَبُقبن  َ َ  .كفاينَاألبن  ُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ عبد َأبوالقايض  َ, أنابيسُقبن  َ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدضا ِّالر يبَأبن  عيلبن  ُ َ بن  عيلبن  ُ
                                                 

 ).د(ليست يف ) جامع(كلمة  )١(
 .املهجري): د(يف  )٢(
وذكره الذهبي يف ميزان . بن يعمر بن احلسن  يف ترمجة عيل٥/١٨٥٣رواه ابن عدي يف الكامل  )٣(

 .٣/١١٩ االعتدال
, سري أعالم النبالء ٨٦صفحة ) ٤٧٣وفيات سنة (, تاريخ اإلسالم ٣٨٥تاريخ مولد العلامء  (*)

 ).احلسن (٣٨٢, ١٨/٥٥٠
 .بن أيب احلق ):س(و) د(يف  )٤(
 .١٨/٣٨٢السري . بن املسلم وأبو, وهو مجال اإلسالم عيل): س(يف  )٥(

إن أحب : حديث[
 ]...اخلالئق

 ]وفاته[



١٩٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدبن  ُامَّالقاسم مت َأبو َ, أنا)١( دمشق بالشاغورِه بظاهرِه يف منزل عليًنطاكي قراءةَداود األ َ ْعبد بن  ُ  اهللاَ
َّحممدب ّيَّ الطَأبو َ, أنامئةربعَأ سنة ثالث عرشة وُسمعَأنا َأ عليه وًازي قراءةَّالر َ َّحممدبن  محيدبن  ُ َ بن  ُ

َِّرس بُّمذيِّلرتلمي اُّ السسامعيلِإ َأبو َ, أناسليامن احلوراين َاحلسنَ نا ,ىأ رْنَ مُ  قةّ الثالعالء َأبوار ّسوبن  َ
ِعكرمةَ نا ,ضاِّالر ْ ْ عبد  عن,سْوَجبن   عن ضمضم,امميَ اليَّعامر َأبو )٢(َّعامربن  ِ بن  َظلةْنَحبن  اهللاَ
 : قال,اهبَّالر

 َليكِإ وال ,َ وال طرد,َ ال رضب,ِِه عىل ناقتِ بالبيتُطوفَ ي اهللا َ رسولُيتَأر
 .)٣(ليكِإ

َأمحد ُلتَأ س:سامعيلِإ َأبوقال  ْ  ,ٌ ثقةُيخَّ الش: فقال,حنبل عن هذا احلديثبن  َ
 . غريبُ واحلديث,ثقة

َّحممدبا َأسمعت  َ ْ عبد باَأ القايض َّنَأ ُكفاين يذكرَاألبن  ُ  يف ُهُ برصَّرضَأ قد  كاناهللاَ
 هبا َه اختلطـّنَأ و,اًزءُ له نحو بضعة عرش جٌسموعةَ مٌجزاءَأ وكانت عنده ,آخر عمره

 هذا َ ليس: فقال, احلديثِصحابَأ ُه عليه بعضَأ فقر,ا لهًسموعَ مل يكن مٌجزء
 , سامعاتهِ مجيعَ متونُه كان يعرفـَّنَأ ك,اًتونه شيئُ مْنِ مْه مل يعرفـََّن أل; يلٍبمسموع
 .ام قالو كَأ , يف الربكةَ فطرحِزءُمر باجلَأ ف, فيهُهُ فلم يوجد سامع,فنظر فيه

 يف شهر : فقال,لته عن مولدهَأعيل سبن  ِالفرج غيث يبَأ شيخنا ِّ بخطقرأت
 .مئة وتسعني وثالثٍربعَأ ِول من سنةَربيع األ

َّ حممدَأبووذكر  َ َاحلسنيب َأ عن الفقيه ,صابربن  ُ بت َّ الس يومّويفُه تـَّنَأ :ناِ شيخَ
 .غد المن ِ ودفن بالكهف,مّحرُخلون من املٍّلست العرص 

َّ حممدَأبوقال لنا  َ  :مئةربعَأو )٥(وسبعني ٍ ثالثَ سنة)٤(كفاينَاألبن  ُ
                                                 

 .الباب الصغريقرب حملة جنوب دمشق : الشاغور )١(
 .انظر هتذيب الكامل. بن عساكر ):س(يف  )٢(
وذكره . بن عامر  يف ترمجة عكرمة١٩١٣, وابن عدي يف الكامل ١/٢٢٨فاء رواه العقييل يف الضع )٣(

 .٦/١٧٠املزي يف هتذيب الكامل 
 .٣٨٥تاريخ مولد العلامء  )٤(
 .وتسعني): س(يف  )٥(

 بالبيت طوافه [
 ]....عىل ناقته

]آخر عمره[

]وفاته[



١٩٧ عيل بن حممد بن مسلمة األزديبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َأبو ّويفُفيها ت ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ ث َّ حد,نطاكي القايضَداود األبن  ُ
َّحممديب َأعن  َ ْ عبد ُ َّحممدبن  ِامَّيب القاسم متَأ و,يب نرصَأبن  عثامنبن  َّالرمحنَ َ  اهللاْبد َعبن  ُ
َّحممدبن  امّث عن متَّ من حدُ وهو آخر,مهاِازي وغريَّالر َ  .)١( بدمشقُ

ْاحلسني َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ َسلمةمبن  ُ  )٢(حجانبن  َ
َاحلسنيب َأبن  عيل َأبو  (*)زدي القايضَ األَ

َاحلسنيب َأ و,ابوينَّ الصيب عثامنَأث عن َّحد ّالسمسار بن  موسى٣(بن   عيلَ
ْحممد احلسني, وأيب اًسامع َ ُ َّ َ َّحممدبن  ُ َ  .ًمجيع إجازةبن  ُ

َّسمع منه أبو حممد َ َصابر, وأبو احلسن عيلبن  ُ َّاملسلمبن  َ َ َّ حممدَأبوو, )٣ُ َ بن  ُ
 .ويسّالسبن  جاز لنرضَأكفاين وَاأل

َاحلسن َأبونا َأنبَأ ْاحلسنيعيل  َأبوالقايض  َ, أنام الفقيهّلَُساملبن   عيلَ َ َّحممبن  عيلبن  ُ َ بن  َلمةْسَمبن  دُ
ْعبد بن  سامعيلِإ] ٤٩[عثامن  َأبو َ, أنا)٤(حجان َّ حممدَأبو َ, أناابوين بدمشقَّ الصَّالرمحنَ َ َاحلسن بن أمحد  ُ ْ َ َ َ
َّحممدالعباس  َأبو َ, أنااينَبْيَّ الشلديْخَامل َ َّ الرسسحاقِإبن  ُ  عن ,ُجرير َ, أناموسىبن  يوسفَ نا ,اجَّ
ْ عبد  عن,بْهَو بن ِ عن زيد,عمشَاأل  :مسعود قالبن  اهللاَ

َحدثنا َّ  يف بطن ُمعُكم جيِحدَأ َقْلَ خَِّنإ« :صدوقَادق املَّ الص وهو اهللا ُ رسولَ
  اهللاُُثبعَ ثم ي, ذلكَ مثلًضغةُ مُ ثم يكون, ذلكَ مثلً علقةُ ثم يكون,اًربعني يومَأه ِّمُأ
 نفيس َّوالذي ف,و سعيدَأ ٌّ وشقي,هُجلَأ و,ُهُ وعمل,ُهُ رزق: كلامتِربعَأ بَليه امللكِإ

 ثم ,ٌراعِ ذَِّالإ بينه وبينها ُى ما يكونَّ حتِاجلنَّةهل َأ ِ بعملُم ليعملُكَحدَأ َِّنإ ,ِهِبيد
 ِ بعملُكم ليعملَحدَأ َِّنإ و,هاُار فيدخل النَِّهلَأ ِ بعملُ فيعمل,)٥( لهَ ما سبقُهُدركُي

                                                 
 .»َّآخر اجلزءالرابع والسبعني بعد املئة«: جاء يف األصول ما نصه )١(
 .٧/١٦١سالم, وخمترص تاريخ دمشق وتاريخ اإل) د(جلاج, واملثبت من ): ب(و) س(يف  )٢(

 .٣٣٣صفحة ) ٤٩٠وفيات سنة (تاريخ اإلسالم  (*)
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 ).٢(انظر احلاشية  )٤(
 ما سبق له عمله ): د(يف  )٥(

إن خلق : حديث[
 ]....أحدكم جيمع



١٩٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 , له يف الكتابَ ما سبقُهُ ثم يدرك,ٌ ذراعَِّالإبينها  بينه وُى ما يكونَّار حت النَِّهلَأ
 .)١( فيدخلهاِاجلنَّة ِهلَأ ِ بعملُفيعمل

َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبوا ًه عاليَ َ َاجلنزروسعد  َأبو َ, أنا)٢(رييَشُ القُ ْ  َأبو َ, أنامحدانبن  عمرو َأبو َ, أنايذَ
َخيثمة َأبوَ نا ,)٣(َىلْعَي ْ ْ عبد  عن,بْهَوبن   عن زيد,عمشَ عن األ,ُجريرَ نا ,َ  : قال,اهللاَ

 . فذكر نحوه...صدوقَادق املَّ الص وهو, اهللا ُقال رسول
 .مئةربعَأ وَ عرشةَ يف سنة سبع: فقال,عيل عن مولده َأبوئل ُس

َّ حممدَأبوذكر  َ  ّويفُت − مئةربعَأيعني سنة تسعني و − وفيها : قال,كفاينَاألبن  ُ
ْاحلسنيعيل  َأبوالقايض  َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ  الثاءَّ الثدي يومَْز األحجانبن  َلمةْسَمبن  ُ

 .ول بدمشقَاسع والعرشين من شهر ربيع األَّالت

ْاحلسني َ َّحممدبن  اهليثمبن  عيلبن  ُ َ  القاسمبن  اهليثمبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)اهللا الالذقيَ

ْعبد بن  يب القاسم املسلمَأ عن , ساحل دمشق)٤(لْيَبُث بجَّحد بن  لواحداَ
 .عمرو املقرئ
 .تاينْسِهِّ الد عمرروى عنه

َأخربنا َ ْ َّحممدبن  حفص عمر َأبو َ َ َاحلسنبن  ُ َاحلسنيب َأبن  عمرَ نا ,تاين بمروْسِهِّ الدَ  هسعدويبن  َ
ْاحلسني َ, أناتاينْسِهِّ الداحلافظ َ ْ عبد َأبو ,ذقيّاهليثم الالبن  عيلبن  ُ  َأبو َأنا,  بساحل محصٍل بلدةْيَبُاهللا بجَ

                                                 
يف بدء اخللق, باب ذكر ) ٣٢٠٨(يف املناقب, باب عالمات النبوة, و) ٣٦٠٣(أخرجه البخاري  )١(

, والرتمذي )٤٧٠٨(وأبو داود ) ٢٦٤٣( يف األنبياء, باب خلق آدم, ومسلم )٣٣٣٢(املالئكة, و
)٢١٣٨.( 

 .بن القشريي ):ب(يف  )٢(
 ). ٥١٥٧ (٩/٨٩مسندأيب يعىل  )٣(

ْأبو عبد اهللا احلسني:  من األنسابوجاء يف املطبوع) الالذقي (١٢/٣٦٦األنساب  (*) ْبن عبد اهللا َ بن  َ
 ...عيل املقرئبن  اهلثيم, حدث بجبل عن املسلم

 ).معجم البلدان(ُجبيل بلد رشقي بريوت بثامنية فراسخ  )٤(

]مولده ووفاته[



١٩٩ ايغعيل بن يزيد بن داود الصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  القاسم املسلم َّحممدبن  سعيد عثامن َأبوَ نا ,عمرو املقرئبن  الواحدَ َ ْ عبد َ نا,ربيَّ الطيوسفبن  ُ َ
َّحممدبن  المَّالس َ َاحلسنَ نا ,ِّالشريازي عيلبن  ُ َأمحدبن  َ ْ َّحممدبن  حييىَ نا , اخلطيبَ َ َ نا ,بحر العدلبن  ُ

 : قال,نسَأ عن , عن قتادة,رَعْسِمَ نا ,هاشمبن  حييىَ نا ,ادّعببن  محدون
 .)١(» مستجابةٌ دعوةٍ ختمةِّعند كل« :قال رسول اهللا 

َاحلسنيب َأبن  قال عمر َأخربنا :َ َ ْ  نصورَم َأبو َ, أناريازيِّ الشالقاسم َأبوا ًه عاليَ
ْعبد  ْعبد بن  اجلبارَ َاحلسن َ, أناالعزيز املقرئَ َأمحدبن  َ ْ  .ا قال كذ, اخلطيب نحوهَ

 .ق دمشِل من ساحلْيَبُوج

ْاحلسني َ  يزيدبن  داودبن  يزيدبن  عيلبن  ُ
َالنيسابور عيل َأبو ْ  (*)ايغ احلافظّ الصيَّ

 .ف وصنّ, ومجع فيه,فَّ وطو,رحل يف طلب احلديث
َاحلسنبا َأ : بدمشقوسمع َّحممدبن  سامعيلِإ و,اَصْوَجبن  َ َ  ,ذريُسحاق العِإبن  ُ

َأمحدبن   وجعفر,يب طالبَأ بن براهيمِإ :وبغريها ْ ْ وعبد ,نرص احلافظبن  َ  بن اهللاَ
َّحممدبن   والفضله,ويَريِش َ َّحممد و,نطاكيَ األُ َ  ,ع البرصيراَّيب سويد الذَأبن  عثامنبن  ُ
َّحممدجعفر  باَأو َ ْعبد بن  ُ ْاحلسنيبا عيل َأو ,اميَّس الَّالرمحنَ َ َاحلسن و,دريسِإبن  ُ بن  َ

ْ وعبد ]٥٠[, جاينُْرموسى اجلبن   وعمران,سفيان  بن براهيمِإ و,زيَوَْراملحممود بن  اهللاَ
                                                 

: بن هشام  عن حييى٤/٤١٢, قال الذهبي يف ميزان االعتدال ٣/٤٧ذكره الديلمي يف الفردوس  )١(
عند كل ختمة «:  قالوهو الذي روى عن مسعر عن قتادة عن أنس عن النبي : وقال ابن حبان
وانظر لسان . مسعرو يزيد الرقايش عن أنس, ليس من حديث قتادة وال إنام ه» دعوة مستجابة

 .٦/٢٧٩امليزان 
, سري ٣/٩٠٢, تذكرة احلفاظ ٥/٣٣٢, معجم البلدان ٦/٣٩٦, املنتظم ٨/٦٢٢تاريخ بغداد  (*)

, بغية الطلب ٢/٣٤٣, مرآة اجلنان )٣٤٩وفيات سنة (, تاريخ اإلسالم ١٦/٥١أعالم النبالء 
والنهاية , البداية ٣/٢٧٦, طبقات الشافعية للسبكي ١٢/٤٣٠بالوفيات , الوايف ٦/٢٧٠٧
 .٢/٣٨٠, شذرات الذهب ٣٦٨, طبقات احلفاظ ٣/٣٢٤, النجوم الزاهرة ١١/٢٣٦

عند كل : حديث[
 ]....ختمة



٢٠٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ وعبد ,اينَجنِْسِيوسف اهل  وزكريا ,با خليفةَأو ,زكريابن   والقاسم,اجيةَنبن  اهللاَ
َاحلسن و,صيلَْو املَىلْعَبا يَأ و,دان اجلواليقيْبَاجي وعَّالس َأمحد و,يّزَالفرج الغبن  َ ْ  بن َ
َأمحدبن   وجعفر,يَرتْسُّلت ازهريبن  حييى ْ  .ا سواهمً وخلق,ان الواسطينَِسبن  َ

َاحلسن َأبو :كتب عنه َّ حممدَأبو و,اَصْوَجبن  َ َ بن  العباس َأبو و,صاعدبن  ُ
َّحممدبن  براهيمِإ و,دةْقُع َ َأمحد َأبو و,محزةبن  ُ ْ َأمحدطالب  َأبو و,الَّ العسَ ْ نرص بن  َ

 . وهم من شيوخه,احلافظ
ْ عبد َأبو روى عنهو ْ عبد َأبو و,اهللا احلافظَ ْ عبد َأبو و,ميَلُّ السَّالرمحنَ َمنْدهبن  اهللاَ َ, 

َأمحدبكر  َأبوو ْ  ,رْبَزبن  ليامنُس َأبو و,قرانهَأوهو من  ,)١(يغبِّص اليوبَأبن  سحاقِإبن  َ
َّحممدطاهر  َأبوو َ َّحممدبن  ُ َ ْحمبن  ُ َحمبن  انَّالوليد حس َأبو و,ياديِّ الزشَمَ  . الفقيهَّمدُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ َأمحد َ ْ ْعبد بن  َ َأمحدبن  حيمَّالرَ ْ  َأبو َ, أناسامعييلِ اإلَ
ْعبد  َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا ,يعقوببن  ُ َ َّحممد َ, أنايزيد احلافظبن  عيلبن  ُ َ بن  ُ
ْ عبد َ نا,يب سويدَأبن  عثامن  : عن عائشة قالت, عن مرسوق, عن عامر, عن بيان,زائدةَ نا ,رجاءبن  اهللاَ

 )٢(?!اً فكان طالق,ا رسول اهللا َنّخري
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإسعد  َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو و,امللكَ  َ أنا: قاال,يب طالبَأبن   مكيَ

َأمحد ْ ْ عبد وَأب َ, أناخلفبن  عيلبن  َ َحدثني :مام يقولِسحاق اإلِإبن  با بكرَأ سمعت : قال,اهللا احلافظَ َّ  َأبو َ
َحدثني ف,با عيلَألت َأ فس,عيل احلافظ َّ َأمحدبن  سحاقِإَ نا ,َ ْ ِّالرقي سحاقِإبن  َ َّحممديوسف  َأبوَ نا ,َّ َ بن  ُ

َأمحد ْ ِّالرقي احلجاجبن  َ  عن ,هريُّ الز عن,موسىبن  ليامن عن س,يجَرُابن جَ نا ,يونسبن  عيسىَ نا ,َّ
 : عن عائشة قالت,روةُع

ها ُكاحِ فن,ٍ عدلْها وشاهديِّ وليِذنِإ بغري ْ نكحتٍةَأام امرُّيَأ« :قال رسول اهللا 
 .)٤(» لهَّ من ال ويلُّ ويلُلطانُّفالس )٣(اشتجروان ِإ و,ُهرَ هبا فلها املَ دخلِْنإ ف,ٌباطل

                                                 
 .٨/٣٣انظر األنساب . الضبعي): س(يف  )١(
 يف ٩/٣٢٢والبخاري ). ًأفكان طالقا(وفيه ) ٧٠٦٠ (٦/٢٢٧رواه الطرباين يف املعجم األوسط  )٢(

ً يف الطالق, باب ختيري امرأته ال يكون طالقا إال ١٤٧٧الطالق, باب من خري أزواجه, ومسلم 
 ).١١٧٩(والرتمذي ) ٢٢٠٣(بالنية, وأبو داود 

 .النهاية. طعن: ووجر. استوجروا): س(يف  )٣(
 .٧/١٢٤رواه البيهقي يف سننه  )٤(

خرينا : حديث[
 ]....رسول اهللا 

أيام امرأة : حديث[
 ]....نكحت



٢٠١ ايغعيل بن يزيد بن داود الصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد باَأ سمعت : قال,يب بكر البيهقيَأ عن ,حاميّ الشيب القاسمَأ عىل قرأت  : قال,اهللا احلافظَ
ْاحلسنيبا عيل َأسمعت  َ  :عيل احلافظ يقولبن  ُ

 ,يعرف بالويل )١(ُّاميَّرَ كٌ فقيهِمرْعَباب مبا َ ويف جوارن,ِاغةَّ الصِىلإ ُختلفأ ُكنت
 فقال يل ,ئل الفقه من مساِيشء ال بعدَيشء ال عنهُ وآخذ,ليه بالغدواتِإ ُختلفَأ ُفكنت
َاحلسن َأبو  ?ِّىل الويلِإ باالختالف ُ ما تصنع,َكَيامَأع ّضيُ ال ت,با عيلَأ يا :افعيَّ الشَ
َنَيسابوروب يب َأبن  براهيمِإىل ِإ : قال?ختلفَأىل من ِإ : فقلت.ئمة عدةَ من العلامء واألْ

 وتسعني ٍربعَأ َ طالب سنةيبَأبن  براهيمِإىل ِإ العلم ِ يف طلبُ ما اختلفتُلَّوَأ ف.طالب
 ُ فكنت, حال يف قلبي, مذاكرته للحديثَسنُ وح, وسمتهُهَلئام شُيتَأ رَّ فلام,تنيمئو
َّحممدا عن ًث يومَّ فحد,مايلَ عنه األُكتبَأ و,ليهِإ ُختلفَأ َ بن  سامعيلِإ عن ,حييىبن  ُ
َ مل:صحابناَأ فقال يل بعض ,ويسَأيب َأ  عن ُثّدُ حي,ًا ثقةً هبا شيخَِّنإ ف;اةَرَىل هِإ ُ ال خترجِ
 ٍ مخسِ وذلك يف سنة,اةَرَىل هِإ ُ فخرجت, فوقع ذلك يف قلبي.ويسَأيب َأبن  سامعيلِإ

 .)٢(تنيمئوتسعني و
 :با عيل احلافظ يقولَأ وسمعت :قال
َّحممدبا بكر َأ ُذنتَأاست َ  ٍىل العراق سنة ثالثِإيمة يف اخلروج َزُخبن  سحاقِإبن  ُ

 ,سانيد العاليةَ األَدركتَأ وَ رحلت, وقد,با عيلَأ يا َكُا مفارقت توحشنَ:ل فقا,مئةوثالث
 فام زلت به ?َقمتَأ فلو ,نسُأ وٌا فيك فائدة ولنَ, احلديث]ب٥٠[ ِ يف حفظَتْمَّوتقد
َاحلسنبن  ُّ وهبا عيلّيَّالر ِىلإ فخرجت , يلَذنَأى َّحت  َ وكان,صبهاينَ األ)٣(سلمبن  َ

يوسف بن  براهيمِإفادين عن َأ ف,ًكثرهم فائدةَأ و,ثبتهمَأ و,مشاخينا ِحفظَأمن 
َ أنهتديَأكن َأ ما مل ِّيَّالر وغريه من مشايخ ,سنجاينِاهل  ُ وجعفرَ بغدادُ ودخلت.)٤(ليهِإ اَ

                                                 
َّكر )١( َّبن كرام السجستاين املتوىف نسبة إىل حممد: مياَ اإليامن هو :  كان يقول,, شيخ الكرامية٢٥٥ َ

نطق اللسان بالتوحيد جمرد عن عقد قلب, وعمل جوارح , ونسب إليه القول بالتجسيم وأبدية 
 .٥٢٣, ١١/٣٤انظر السري . العامل

 .٦/٢٧١٦بغية الطلب  )٢(
 .٣/٥٤٠انظر طبقات املحدثني بأصبهان . سامل): د(يف  )٣(
 .أهتدي إليه): د(يف  )٤(

اختالفه إىل [
 ]املشايخ

رحلته يف طلب [
 ]احلديث



٢٠٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 , بني يديهُ وبكيت,ٍةَّ مرَ عليه غريُ ودخلت,حديثّ الت عنَكَمسَأ وقد ,ٌّريايب حيِالف
 .)١(ازته عىل جنَُيتَّ وصل,مئة وثالثٍربعَأ َا ببغداد سنةَنَأومات و ,ًليه حرسةِإ ُا ننظروكنَّ

 ,خرىأ ًةَّ حجَّ ثم حج,ىل بيت املقدسِإ َعيل من مرص َأبو َ انرصف:قال احلاكم
يف  )٢(ٌ وهو باقعة,ىل بغدادِإام ّ الش عىل طريقَ وانرصف, املقدسِىل بيتِإ َثم انرصف
ىل وطنه وال يفي ِإ ووصل ,اسانَرُىل خِإ َم انرصف ث,ٌحدَأه َذاكرتُ مُطيقُاحلفظ ال ي
 .)٣(اظناّ من حفٌحدَأبمذاكرته 
 :با عيل يقولَأ وسمعت :قال

َّحممدبكر  َأبوقال يل  َ  ِىل العراقِإ يف خروجك َصبتَأ لقد ,با عيلَأ يا :سحاقِإبن  ُ
َنَيسابور بَقامَأبا عيل َأ َِّنإ ثم .ٌك ظاهرةِ عىل حفظك وفهمَيادةِّ الزَِّنإ ف,واحلجاز ىل ِإ ْ

ىل بغداد ِإ ثم محلها ,دهاَّوجو )٤(بوابَأ وله ,يوخّ الشُ وجيمعُفصنُِّ يمئة عرش وثالثِسنة
 َأبون يكون َأ َِّالإ , منهُحفظَأ هبا َقام ببغداد وليسَأ ف,غريّ الصعمرو َأبو ومعه ٍسنة عرش

 َِّنإ ثم , منهَحفظَأ من البغداديني ُيتَأ ما ر:با عيل يقولَأ ُ سمعتِّينإ ف,ايبَعِبن اجلابكر 
َّحممدالعباس  َأبو و,ملةَّالر ِىلإ َ وخرجَّ فحج,عمرو َأبوة ومعه َّىل مكِإ َ خرجٍّبا عيلَأ َ بن  ُ

َاحلسن  ,انّرَىل حِإ َ جاءٍّبا عيلَأ َِّنإ ثم ,ىل دمشقِإعيل  َأبو َ ثم انرصف,ٌّتيبة حيُقبن  َ
 ما َنقل٥(ى َّقام هبا حتَأ و,ىل بغدادِإ َبا عيل انرصفَأ َِّنإ ثم ,وبةُرَيب عَأىل عوانتخب 
 من )٥با عيل انرصفَأ َِّنإ ثم , هباَاظَّ احلفَرَاكَ وذ,حلةّالر يف تلك فاتهصنَُّ من مَاستفاد
ْىل رسِإ َِّالإ بعدها ْ ومل يرحل,العراق  .)٦(اَسَس وطوس ونَخَ

                                                 
 .٦/٢٧١٦بغية الطلب  )١(
انظر . واهلاء للمبالغة. الرجل الداهية, البصري باألمور, الكثري البحث عنها, املجرب هلا: الباقعة )٢(

 ).بقع(اللسان 
 .٢٧١٧−٦/٢٧١٦بغية الطلب  )٣(
 .واألبواب: ٦/٢٧١٧يف بغية الطلب  )٤(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
 .٦/٢٧١٧بغية الطلب  )٦(

]رحلته[



٢٠٣ ايغعيل بن يزيد بن داود الصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّاملظفر َأبونا َأنبَأ َ َّحممد يب سعيدَأ عن :ريي وغريهَشُالقابن  ُ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ ْ عبد َأبو َ, أناابَّ اخلشُ َ
 : قال,لميُّ السَّالرمحن

َالنَّيسابور  احلافظٍّيب عيلَأعن  −ارقطني َّ الديعني −لته َأوس  ٌبَّهذُ م: فقال,يْ
 .)١(مامِإ

ْاحلسنيبا َأخي َأسمعت  َ َاحلسنبن   اهللاَِ هبةُ َأمحدبا طاهر َأ ُ سمعت: يقول, الفقيهَ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
َأمحدبن  َبا سهل غانمَأ ُ سمعت:في يقولَلِّالس ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ  : قال,صبهاين ببغدادَاحلداد األبن  َ

َّحممدبا بكر َأ ُسمعت َ َّحممدبن  الفضلبن  ُ َ ْ عبد باَأ ُ سمعت: قال,صبهانَأ بَقاين املقرئْرِ الباطُ َّحممداهللا َ َ بن  ُ
َمندهبن  قسحاِإ ْ  : يقول,َ احلافظَ

ْاحلسنيبا عيل َأ ُسمعت َ َالنَّيسابور عيلبن  ُ ما  : قال, منهَحفظَأ ُيتَأ وما ر,يْ
 .)٢( رمحه اهللا,اجَّاحلجبن  سلمُ مِ من كتابُّصحَأ ٌ كتابِامءَّ السِديمَأحتت 

َأخربين َ ْ َأمحدبن  سهل غانم َأبو هبذه احلكاية َ ْ َّحممدبن  َ َ  .كرها يف كتابه فذُ
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  مر املباركَُعامل َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َّحممدَ نا ,العزيزَ َ با زكريا َأ ُ سمعت: قال,قديسَطاهر املبن  ُ

ْ عبد باَأيب َأ ُ سمعت: احلافظ يقولأبا القاسمي ّ عمُ سمعت: يقول,َاحلافظ َمندهبن  اهللاَ ْ  : يقول, احلافظَ
ْاحلسنييب عيل َأ من َحفظَأ انتقِ يف اختالف احلديث واإلُيتَأما ر َ بن  عيلبن  ُ

َالنَّيسابور داود  .)٣(يْ
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  جم بدرَّ النَأبو َ َاحلسن َأبوو َ, أنااهللاَ  ُتْثِّدُح :)٤( قال,بكر اخلطيب َأبوَ نا ,سعيدبن  َ

ْ عبد يبَأعن  َّحممداهللا َ َ ْعبد بن  ُ  .اهللا احلافظَ
ْ عبد َأبو َأنا] ٥١[, يهقيَيب بكر البَأ عن ,طاهرن ب يب القاسم زاهرَأ عىل قرأتوح  َّحممداهللا َ َ ْعبد بن  ُ َ

 :با عيل يقولَأ ُ سمعت: قال,اهللا
َّ حممدَأبوي  عنَِّكتب َ َأمحدي  وكتب عنِّ,ذاكرةُ يف املٍ حديثَصاعد غريبن  ُ ْ بن  َ

َعمري  . من احلديثًمجلة )٥(ُ
                                                 

 .٦/٢٧١١, بغية الطلب ٥/٣٣٣ البلدان معجم )١(
 .١٦/٥٥سري أعالم النبالء  )٢(
 .٦/٢٧١٢بغية الطلب  )٣(
 .٨/٦٢٣تاريخ بغداد  )٤(
 .بن عبيد أمحد): س(يف  )٥(

 ]مهذب إمام[

ما رأيت أحفظ [
 ]منه



٢٠٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َأبوقال  لني عن َأ وس,يب دارم احلافظ بالكوفةَأبن  با بكرَأ ُ وسمعت:اهللاَ
 :قالثم  ,يب عيلَأ

 ِهِ كتواضعِ احلديثِاظَّ من حفٍحدَ ألُتواضعَ يَدةْقُعبن  با العباسَأ ُيتَأما ر
َالنَّيسابور ٍّيب عيلَأل  .يْ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبكر  َأبو َ, أناحيْيِّ الشجمَّ النَأبووَ نا ,سعيدبن  َ ْ  :)١( قال,عيلبن  َ
ْ عبد يبَأثت عن ّدُح  .اهللا احلافظَ

ْاحلسنيبن  دَْمحَأيب بكر َأ عن ,طاهربن  يب القاسم زاهرَأ عىل ُقرأتوح  َ ْ عبد َأبو َ, أناُ  ,اهللا احلافظَ
 :با عيل يقولَأ ُ سمعت:قال

َأمحديب َأ ببغداد مع ُاجتمعت ْ يب َأ و,يب طالبَأ و,محزةبن  براهيمِإ و,الَّسَ العَ
َأمحديب َأ و,ايبَعِبن اجلابكر  ْ  نيسابور ِا من حديثيل علينَُ مت,با عيلَأ يا : قالوا,ديْيَّ الزَ
 ,اً عليهم ثالثني حديثُمليتَأى َّ فام زالوا يب حت, فامتنعت?ا نستفيده عن آخرناًلسَجم

 )٢(ٍ يف حديثَجابَأه َِّنإ ف,محزةبن  براهيمِإ َِّالإ منها ٍمنهم يف حديث واحد ٌَجابَأما 
 ,يب داودَأ عن ,منصوربن  ِسحاقِإ عن ,رييِمرو احلَيب عَأ عليهم عن ُمليتَأ ,ٍدواح

من « : قال ِّالنَّبي  عن,يب هريرةَأ عن ,يب صالحَأ عن ,عمشَ عن األ,عبةُعن ش
َحدثنا :براهيمِإ فقال )٣(»طاع اهللاَأطاعني فقد َأ َّ  ,يب داودَأ عن ,حبيببن   عن يونسَ

 .)٤(هل بلدكَأ من حديث ٍ يف حديثن جتيبَأ ال يبعد :فقلت
ْ عبد َأبو َ, أنايب بكر البيهقيَأ عن ,يب القاسمَأ عىل قرأتو بن  با عمروَأ ُ وسمعت: قال.اهللا احلافظَ

 :ل يقولْدَيب عثامن العَأ
َأمحديت َأر ْ  : قال, عليهُأيب عيل ويقرَأمشقي ينتخب من حديث ِّ الدريَمُعبن  َ

ْ عبد باَأ ُوسمعت ْعبد بن  بريُّز الاهللاَ فر َّ السا يفنَُّ ك: يقول)٥(باذاسدَأ ب,الواحد احلافظَ
                                                 

 .٨/٦٢٣تاريخ بغداد  )١(
 .أجاب يف حديث أيب صالح واحد): د(يف  )٢(
 ).٢٥٧٧ (٣٣٦ود الطياليس  دا, وأبو)٢٨٥٩(, وابن ماجه ٢/٢٥٢ند أخرجه أمحد يف املس )٣(
 .٦/٢٧١٣بغية الطلب  )٤(
 .مدينة بينها وبني مهذان مرحلة واحد نحو العراق: أسداباذ )٥(

]مكانته[

]إمالء احلديث[

حفظه وانتخابه [
 ]وزلته



٢٠٥ ايغعيل بن يزيد بن داود الصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ُّ قطًةَّيب عيل زلَ ألُيتَأ وما ر, بانتخابهُا نكتبنُّ وك,ا منُّحفظَأ وهو ,يب عيلَأ من َّسنَأ
ْ عبد  عن)١( روايتهَِّالإ  .)٢(اَصْوَري وابن جَوـنَْيِّ الدبْهَوبن  اهللاَ

ْ عبد َأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو َ, أنا)٣(يريَشُالق بن نرص َأبو َِّيلإكتب  با بكر َأ ُ سمعت:اهللا احلافظ قالَ
َّحممد َ  : يقول,ايب احلافظَعِاجلبن  عمر القايضبن  ُ

 .)٤(ستاذي يف هذا العلمُأعيل  َأبو
َأمحدبن   وهو حييى,كريُّ السبا زكرياَأ ُ وسمعت:قال ْ َّحممدبن  َةعىل محزَبا يَأ سمعت : يقول, الفقيهَ َ ُ 
 : يقول,العلوي

 يف َن ينشطَأ به ُ ولقد جهدت,يب عيلَأ من ِ للحديثَحفظَأاسان َرُ بخُيتَأما ر
 .)٦( فلم يفعل, علمِّ الواجب من حق)٥(قيضنىل بالدنا لِإاخلروج 

َأمحد عن ,طاهربن  يب القاسم زاهرَأ عىل قرأت ْ ْاحلسنيبن  َ َ َّحممد َ, أناُ َ ْعبد بن  ُ  سمعت :ال ق,اهللاَ
 :با عيل يقولَأ

 يف ُبالغُ وي, يبُحَّ وكان يتبج,ورديَ مَكرمَأ ف,هوازيَدان األْبَ عىل عُوردت
ن َأىل ِإ )٧( من حديثهُهُمسلتأ  ماِّىل كلِإني ُيبُ وجي,كرام مورديِإ و,عزازيِإتقريبي و

َ فتغري,طالبةُذاكرة واملُ عليه يف املُ واستقصيت,ٍةّ مرَ غريُهُتْرَذاك  من َفِرُ وقد ع, يلَّ
 .)٨( احلديثُ حيفظْنَ مَّ كلُسدَه كان حيـَّنَأخالقه َأ

 :ٍةَّ مرَدان غريْبَعبن  بكر َأبو قال يل :با عيل يقولَأ ُوسمعت
عليه  ِ فال تستقص, غريكْرزقُيخ ما مل يَّ الش هذاِ من قلبَتْقِزُ قد ر,با عيلَأيا 

 , يف املذاكرةَسامحَأن َأ ُفَّتكلَأ ُ فكنت,ِّنِّس ال يفَنَعَ فقد ط; بهْ وارفق,يف املذاكرة
                                                 

 .رواية): د(يف  )١(
 .٦/٢٧١٣بغية الطلب  )٢(
 .أبو نرص القشريي): د(يف  )٣(
 .٦/٢٧١٢بغية الطلب  )٤(
 .ليقيض): س(يف  )٥(
 .٦/٢٧١٢بغية الطلب  )٦(
 .يثحد): د(يف  )٧(
 .٦/٢٧١٣بغية الطلب  )٨(

 ]األستاذ[

 ]حفظ احلديث[

 ]عبدان األهوازي[

 ]استقصاء املذاكرة[



٢٠٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 َّنَأاس َّ عن ابن عب]ب٥١[, جبريبن   عن سعيد,يب ثابتَأبن   ما عند حبيبَفذكر
يب َأبن  ُ ليث: قال? حبيبْنَ من ع: فقلت,مةُْربُش  يلبي عنً رجالَ سمع ّيبالنَّ
َّحممدبا َأ يا : فقلت,ليمُس َ َ فتغري.يب ثابتَأوليس بابن  ,يب عمرةَأبن   هذا حبيب,ُ َّ 
ه طعمنَُّ أل واهللاِ:صحابناَ ألُ وقلت,ُتم فق.واجهني بمثل هذاُ ت: وقال يل.سمعنيَأو

بن  َه حبيبُذاكرُأ ُتأ كان يوم جملسه ابتدَّ فلام.يب ثابتَأبن   يف ذكر حبيبِهِمن حلم
 َّنَأيض ُ فق,ؤاالتهُمن س عنها ُهُلتَأ سُ كنتَحاديثَأ يف َ وامتنع,َّ عيلَ فخرج,يب ثابتَأ
 من : فقال,)٢(ه حايلُخربتَأ و,هُ فقصدت,نا هباَأ العسكر وَ ورد)١(جيَُرسبن  با العباسَأ

َّحممديب َأ عىل َدخلَأن َأعزمي  َ  عليه َ فدخل. بحرضيتُهْ عليه فسلُذا دخلتِإ ف,ُ
 ,العباس بوَأله َأ وس,هريُّ الز عون عنِ عن حديث ابنُهُلتَأ فس,العباس َأبوالقايض 

َحدثنا وَصلَ األَخرجَأف َّ َحدثنا : قال, بهَ َّ َّحممد َ َ َّحممدَ نا ,)٣(عيَطُحييى القبن  ُ َ بكر بن  ُ
ْالرب  ذا افتتحِإ كان  َّالنَّبي َّنَأ ,بيهَأ عن , عن سامل,هريُّ الز عن, عونُابنَ نا ,ساينُ
 .)٤(كوعُّالر ه منَسأ رَذا رفعِإ و,َذا ركعِإ و, ورفع يديه,ّالة كربَّالص

ه َِّنإقال ُ ي: قلت.ًةَّعرف له علَأ ال : قال? هذا احلديثُةَّ علٍيشَأ :يب عيلَ ألُقلت
َّحممدعن  َ َّحممد عن ,عيَطُحييى القبن  ُ َ ْبكر الرببن  ُ  َأبو فقال .ريجُ عن ابن ج,ساينُ
ْالرب  ليس هذا احلديث عند:عيل ام َّنِإ و, حافظٌدان ثبتْبَ وع,ريجُ عن ابن ج,ساينُ

َحدثنا َّ  .بال بغريهُأ مل , بسامع هذاَّ عيل اهللاَُّنَ مَّ فلام:عيل َأبوقال  . كتابهِصلَأ به من َ
َّحممد عن ,دانْبَ عُث به غريَّ قد حد:يب عيلَ ألُقلت َ  ? من: قال.عيَطُحييى القبن  ُ
َحدثنا :قلت َّ َاحلسنَ نا ,ه عمر البرصيَ َّحممدَ نا ,يَرتْسُّ التعثامنبن  َ َ حييى بن  ُ

                                                 
, واملؤتلف واملختلف للدارقطني )دا(, واملثبت من »رسيح«): ب(, ويف »رشيح«): س, د(يف  )١(

, وهو أبو العباس أمحد بن عمر بن رسيج عامل العراق )رسج(, والقاموس ورشحه ٣/١٢٧٣
 ).ه٣٠٦ت(

 .بحايل): د(يف  )٢(
 .القطيعي): س(يف  )٣(
 .١/٣١٦يف سننه أخرجه الدارمي  )٤(



٢٠٧ ايغعيل بن يزيد بن داود الصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ٌابَّ هذا كذ?يَرتْسُّ الت عن هذاَثِّدُن حيَأْبدان َعي يستحَ يَالَأ :عيل َأبو فقال .عيَطُالق
 .دانْبَام رسقه من عِّنإ و, احلديثُرسقَي

 :با عيل يقولَأ ُ وسمعت:قال
عثامن بن   يل يف حديث سهلُتالَ حت, اهللاَ اهللاَ:ُ فقلت,دانْبَعبن  با بكرَأ ُتيتَأ

ْ عبد  عن,عمربن  بيد اهللاُ عن ع,ادةنَُ عن ج,العسكري بيد ُعن ع ,الفضلبن  اهللاَ
 ُيخَّ الشَ قد حلف,با عيلَأ يا : فقال?الةَّ الصِ افتتاحَ حديث,ٍّ عن عيل,يب رافعَأبن  اهللا
سبايب َأ ُصلحتَأ ف, ذلكَّ عيلَّ فشق.هوازَ باألَنتَأ هبذا احلديث وَثِّدُ حيّالَأ

 ُ ثم انرصفت,صحابناَأ من ٌعني مجاعةَّ وشي,عتهَّ وود, عليهُ ودخلت,للخروج
ٌأحد,  يب ْا من حيث مل يعلمًرِّتنكُ مُهُ وحرضت,املجلس ِىل يومِإ ٍواختفيت يف موضع َ

 َا كان قد امتنعَّ ممٍ حديثَمىل غريَأ و,ُهُ وكتبت,كتابه صلَأمىل احلديث من َأ وَفخرج
 با عيلَأتنا ّ فو:صحابهَأان قال لبعض دْبَ عَّنَأ ثم بلغني بعد ذلك , فيهاَّعيل

َالنَّيسابور َّحممدبا َأ يا : فقيل له.حاديثَي تلك األْ َ  وقد سمع ,ِه كان يف املجلسَِّنإ ,ُ
 .)٢( من ذلكَبَّفتعج ,)١(حاديثَاأل

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإسعد  َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو و,امللكَ بكر  َأبو ناَ أ: قاال,يب طالبَأبن  يّ مكَ
َأمحد ْ ْ عبد َأبو َ, أناخلفبن  عيلبن  َ  :هبري يقولَبا بكر األَأ َ الفقيهُ سمعت: قال,اهللا احلافظَ

َالنَّيسابور ِّيب عيلَيب داود يقول ألَأبن  با بكرَأ ُسمعت  ,با عيلَأ يا :ي احلافظْ
 عن ,طهامنبن  ُبراهيمِإ :عيل َأبو قال ?مُبراهيم من هِإ عن ,براهيمِإ عن ,براهيمِإ
 .)٣(با عيلَأيا  ]٥٢[حسنت َأ : فقال,خعي النَّبراهيمِإ عن ,يلَجَعامر الببن  براهيمِإ

َأمحديب بكر َأ عن ,طاهربن  يب القاسم زاهرَأ عىل قرأت ْ ْاحلسنيبن  َ َ َّحممد َ, أناُ َ ْعبد بن  ُ  ,اهللا احلافظَ
ْ عبَأبو و,سحاقِإبن  يب بكرَأيخ َّ الشَ حرضنا جملس:قال َّحممداهللا د َ َ عيل  َأبو و,خرمَيعقوب األبن  ُ

                                                 
 .سمع له أحاديث): س(يف  )١(
َّآخر اجلزءالرابع والثالثني بعد «:  وجاء يف األصول بعد هذا اخلرب ما نصه.٦/٢٧١٤بغية الطلب  )٢(

 .» وهذا من جتزئة األصلاملئة
 .٦/٢٧١٧, بغية الطلب ٦٠مشتبه أسامي املحدثني صفحة  )٣(

 ]طلب احلديث[

إبراهيم عن إبراهيم [
 ]عن إبراهيم



٢٠٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 عن ,يب طاهرَأ عن ,اينَْجنِسِيوسف اهلبن  براهيمِإ عن ,بكر َأبويخ َّ الشمىل عليناَأ ف,احلافظان حارضان
َسلمةيب َأ عن ,ِّهريُّ عن الز, عن يونس,بْهَابن و  :يب هريرةَأ عن ,َ
 َأبو فقال .)٢(»هاَّ كل)١(دركهاَأ فقد ً ركعةِةالَّ الص منَدركَأ ْنَم« : قال َّالنَّبي َّنَأ

ْعبد   هذا ال :عيل َأبو فقال ?»دركها كلهاَأفقد « :ونسُ قال عن يْنَ م,با عيلَأ يا :اهللاَ
ْ عبد َأبو فقال ,هريُّ الز عن,عمربن   اهللاِبيدُ من حديث عَِّالإ ُهُحفظَن  يف , بىل:اهللاَ

َحدثنا :عيل َأبو فقال »دركها كلهاَأفقد «س  عن يون,بْهَ عن ابن و,َلةَمْرَححديث  َّ ه َ
ْ عبد َأبو فقال .»هاَّكل« : ومل يقل فيه,لةَمْرَ عن ح, قتيبةُابن بن  ُسلمُث به مَّ حد:اهللاَ
 . كثريٌ وجرى بينهام كالم.»هاّكل« :فيه  وقال,َلةَمْرَ عن ح,اجَّاحلج

ْ عبد َأبووقام  اين َّ الث كان املجلسَّ فلام,بيهَ ألِلد الوَه هيبةُابَعيل هي َأبو وكان ,اهللاَ
ْ عبد َأبو َ وقعد,اً حرضا مجيع,يخَّ الشعند خرج َأ ف,سارهَعيل عن ي َأبو و,مينهَاهللا عن يَ
ْ عبد َأبو  فقال »كلها« : وفيه,لةَمْرَ عن ح,)٣(سلمُ مِّاج بخطَّاحلجبن  سلمُ مَاهللا كتابَ
ْ عبد َأبوفقال  .عذرُنه يِإ ف,َيشء الُ من ال حيفظ:عيل َأبو  ُعركُنكر مثل هذا تُ من ي:اهللاَ
ْ عبد َأبو َّ وهم,اًك غيظاعيل من ذ َأبو َ فامتأل.هُسنانَأ ُّكَفُ وت,ُهُذنُأ  َأبوله  فقال ,اهللا بالقيامَ

 عن ,عن كشمرد )٥(َثتَّ حد: قال? وما هو: قال,)٤(َ آخراً بيننا حسابَِّنإ ف,ْ اقعد:عيل
ُأمحد هبام َدَّ وقد تفر,ن باحلديثنيطهامبن  براهيمِإ عن ,حفص َ ْ  ,بيهَأ عن ,حفصبن  َ

ْ عبد َأبوفقال   وقد ,حفص ابنا عمر ثقتان َأبو و,القاسم َأبو , بىل: قال.ْثِّحدُأ مل :اهللاَ
ْ عبد َأبو فقال ,)٦(اه منكسمع  لك : فقال. عنهُ فقد رجعت, بهُثتَّ حدُ كنتِْنإ :اهللاَ

                                                 
من أدرك من الصالة ركعة فقد «: ًهريرة مرفوعاعن أيب : ١٥/٤٦٨يف سري أعالم النبالء  )١(

 .»كلها«: دون قوله) د(وكذا يف . »أدركها
يف القراءة ) ٢١١(, والبخاري ٢/٣٧٥ يف وقت الصالة, وأمحد يف املسند ١/١٠أخرجه مالك  )٢(

 ).٦٠٧(خلف اإلمام, ومسلم 
 ).٦٠٧(صحيح مسلم  )٣(
 .ٌحساب آخر: يف األصول )٤(
 .حديث): س(يف  )٥(
 .وقد سمعناه منك): س(يف  )٦(

من أدرك : ديثح[
 ]....من الصالة 



٢٠٩ ايغعيل بن يزيد بن داود الصبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 عن »سلمُكتاب م« عىل ِ القديمَِك يف خترجيَثتَّحد : قال? مثل ماذا: قال?غري هذا
َأمحد ْ َسلمةبن  َ َّحممدن ع ,َ َ َّحممد عن ,املثنىبن  ُ َ  ,جعفربن  سامعيلِإ عن ,مَضْهَجبن  ُ
ْعبد بن  يبَبُعن خ ذا ِإ« : ّالنَّبي  عن,يب هريرةَأ عن ,عاصمبن   عن حفص,َّالرمحنَ

َاحلسنبن  ِّ به عن عيلَثتَّ فقد حد واآلن»كربَأ اهللا ,كربَأقال املؤذن اهللا  َّحممد عن ,َ َ بن  ُ
ْ عبد َأبو فقال ,مَضْهَج  ُشئتن ِإ , وهذا حديثي, هبامُتْثَّ وقد حد, كالمها عندي:اهللاَ
ىل ِإزول  النُّمن ىرتقُي ال :عيل َأبو فقال .ِّ بالعلوُثتَّ حدُشئتن ِإ و,زول بالنُُّثتَّحد
َاحلسنبن  ٍّ عيلَلينا حديثِإ ْخرجَأ ,َكَ حديثُنت حتفظَأ و,ِّالعلو ْ عبد َأبو فقال !َ  :اهللاَ
َاحلسنبن  ّ عيلَليه حديثِإ ُخرجُأ ِّينإ ف,اعةّ الس هذه يفَ من جاءُّكل  ,قناَّ ثم تفر!َ

ْ عبد باَأ ُوصحبت  من مل ُ هذا جزاء:ُريق يقولّ الط يفٍةَّ مرَ فسمعته غري,َيعقوببن  اهللاَ
 .)١( ذلك اليومَا عىل ما قالًبا عيل بعد ذلك نادمَأرى َأ ُ وكنت.قرانهَأ مع ْتُمَي

َّحممدوقال  َ ْعبد بن  ُ  :اهللاَ
ْاحلسني َ َالنَّيسابور عيل َأبويزيد بن  داودبن  يزيدبن  عيلبن  ُ  ُ واحد,ي احلافظْ

 يف ٌمَّقدُ م,ق كذكره بالغربّ بالرشُهُ ذكر,حلةِّوالورع والر تقانِ واإلِعرصه يف احلفظ
عدلني ُ املَحدَأ يف هذه العلوم ِهِمُّقدَ وكان مع ت,صنيفّ الت وكثرة,ئمةَ األِذاكرةُم

 ,جانْرُ وبج,اَس وبنَ,ل رحلتهَّوَأ وهي ,َاةَرَابور وهبَسْيبنَ ]ب٥٢[ َ سمع,يف البلد املقبولني
 ,صبهانَأ و,هوازَ واأل, وواسط, وبالكوفة, والبرصة, وببغداد,ّيَّ والر,وبمرو
بن   وسليامن,العالءبن  براهيمِإ ِصحابَأ فكتب هبا عن ,امَّالش َ ودخل.ةرواجلزي

ْعبد  َّحممدبن  لّضَفُ عن املَةَّ وكتب بمك, بمرصَ وسمع,سليامنبن  عاىفُ وامل,َّالرمحنَ َ ُ 
 وهو ابن مئة وثالثني وثالثٍمالء سنة سبعِ اإلَوعقد له جملس ,)٢(قرانهَأدي ونََاجل

 باملصنفات ُثِّدُ ثم مل يزل حي, وسبعنيٍاهللا كان سنة سبع هه رمحَ مولدَِّنإ ف,ًستني سنة
 .)٣(عمره ًةَّدُوالشيوخ م

                                                 
 .١٥/٤٦٨, سري أعالم النبالء ٦/٢٧١٧, بغية الطلب ٥/٣٣٣معجم البلدان  )١(
 ).س(ليست يف ) وأقرانه(كلمة  )٢(
 .٦/٢٧١٩بغية الطلب  )٣(

احلافظ املتقن [
 ]...الرحلة



٢١٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 اخلامس عرش من ِ اخلميسَةَّ عشيَفنُ ود,ربعاءَ األَ اهللا عشيةهعيل رمح َأبو ّتويف
 عليه َّ وصىل,مطربن  عمرو َأبو لهَّ وغس,مئةربعني وثالثَأ وٍوىل سنة تسعَاأل ادىُمج
 .رَمْعَ يف مقربة باب مَِنفُ ود,لِّؤمُاملبن  بكر َأبو

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َاحلسنبن   عيلَ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبو و,َ  :)١(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,اهللاَ
ْاحلسني َ َالنَّيسابور عيل احلافظ َأبو ,يزيدبن  داودبن  يزيدبن  عيلبن  ُ  كان ,يْ

 ,صنيفَّ التَ كثري,ئمةَذاكرة األُا يف مًمّقدُ م,ورعتقان والِ واإلِواحد عرصه يف احلفظ
هود ُّ الشَحدَأ يف العلم ِهِمُّ وكان مع تقد.ٌبَّ مهذٌمامِإ : فقال,ارقطنيَّ الدذكره
 َن سمعَأ بعد , البعيدةِىل اآلفاقِإاحلديث ] طلب[ يف َ ورحل,لني بنيسابورّعدُوامل

حييى بن   صاحب حييى− ارَّفَّ الصَسنَاحلبن   وعيل,يب طالبَأبن  براهيمِإبنيسابور 
َأمحدبن  وجعفر − ْ ْ وعبد ,صرييَ احلَ َّحممدبن  اهللاَ َ اة َرَ وسمع هب,قراهنمَأويه وَريِشبن  ُ

َّحممد َ ْعبد بن  ُ ْاحلسني و,اميَّ السَّالرمحنَ َ َاحلسنا َس وبنَ,نصاريَدريس األِإبن  ُ بن  َ
ْ عبد وبمرو ,اشعُجمبن  موسىبن  مرانِجان عْرُ وبج,فيانُس  ّيَّ وبالر,حممودبن  اهللاَ
ْ عبد  وببغداد,جايننِْسِيوسف اهلبن  براهيمِإ َّحممدبن  اهللاَ َ بن   وقاسم,ناجيةبن  ُ

ِّاملطرززكريا  َ َأمحدبن  هواز عبدانَ وباأل,ُ ْ َأمحد و,َ ْ صبهان َأ وب,زهريبن  حييىبن  َ
َّحممد َ َأمحدىل ْعَا يبَأوباملوصل  −عمرو بن  سامعيلِإصاحب  −نصري بن  ُ ْ  ,عيلبن  َ
ْعبد بن   وسليامن,العالءبن  براهيمِإصحاب َأام عن َّ بالشَوكتب  ,َّالرمحنَ
ْ عبد باَأ وسمع بمرص ,ليامنُسبن  عاىفُ وامل,َّعامربن  وهشام  وسمع ,ائيَس النََّّالرمحنَ

َاحلسن من »َأّطَوُامل« َةَّزبغ  عن َةَّ بمكَب وكت, عن مالك,ريَكُببن   عن حييى,الفرجبن  َ
َّحممدبن  لَّضَفُامل َ  .يوخُّ الشها عنهَ كتبَحاديثَأ ببغداد َثَّ وحد, اجلنديُ

َأخربينو :)٢(قال َ ْ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد َ, أنايعقوببن  َ َ ِّالضبي نعيمبن  ُ  : قال,َّ
من  اخلميس اخلامس عرش َةَّ عشيَِنفُ ود,ربعاءَ األَةَّ عشيُعيل احلافظ َأبو ّويفُت

 .تنيمئ وسبعني وٍ سبعَ سنةُهُ وكان مولد,مئةربعني وثالثَأ وٍ سنة تسعوىلَادى األُمج
                                                 

 .٨/٦٢٢تاريخ بغداد  )١(
 .٨/٦٢٣تاريخ بغداد  )٢(

]وفاته[

قول اخلطيب [
 ]البغدادي

]وفاته[



٢١١ عيل الكنديبن  حسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 عيلبن  حسني
َاحلسنويقال   (*)يجَدُحدي موىل ابن ِْن الكَ

 .وزاعيَ األروى عن
ْعبد بن   سليامنروى عنه  .َّالرمحنَ

َأخربنا َ ْ َّحممداملعايل  َأبو خايل القايض َ َ  .انََّباجلبن  نرص َأبو َ, أنايب العالءَأبن  لقاسما َأبو َ, أناحييىبن  ُ
َأخربنا وح َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َاحلسن َأبو َ, أنااينَّالعزيز الكتَ  َأبو َ أنا: قاال,مسارّالسبن  َ

َّحممدعمر  َ َحدثني :ريشُالة القَضَفبن  موسىبن  ُ َّ ْاحلسنيَ نا ,يبَأ َ َ َحدوىل ابن  م,ديْنِعيل الكبن  ُ  عن ,يجُ
 .وزاعيَاأل

َأخربناو ح َ ْ ْعبد بن  الفتح يوسف َأبو] ٥٣[ َ ْ عبد َأبو َ, أناعيلبن  شجاع َ, أناالواحدَ َمندهبن  اهللاَ ْ  َ, أناَ
َخيثمة ْ َأمحدَ نا ,سليامنبن  َ ْ ْعبد بن  سليامنَ نا ,ّىلَعُاملبن  َ ْاحلسنيَ نا ,َّالرمحنَ َ  عن ,ديْنِعيل الكبن  ُ

 ,هِّ عن جد,بيهَأ عن ,يفَدَّ الصجابربن   عن قيس,عيوزاَاأل
 ُكونيس« :قال −  اهللا ِ عن رسولّىلَعُويف حديث ابن م −  اهللا َ رسولَّنَأ

 ُوقال ابن −ملوك جبابرة  )١(مراءَ ومن بعد األ,مراءَأ ِ ومن بعد اخللفاء,ُبعدي خلفاء
 ٌ رجلُثم خيرج :− وقاال ,رة ومن بعد امللوك جباب,ٌ ملوكِمراءَ ومن بعد األ:فضالة

 :ّىلَعُوقال ابن م −ر ّثم يؤم, اً جورْلئتُ كام م,ً عدالَرضَ األُمألَ ي,هل بيتيَأمن 
ًحممد َ بعثَّالذي فو,القحطاين −  بعدهُرَّويؤم َّ َ  − بعثني َّالذي فو:ّىلَعُوقال ابن م −ا ُ
 .)٢(»ِِه ما هو بدونِّباحلق

                                                 
بن عيل الكندي ال  حسني): الصديفيف الكنى, ترمجة أبو جابر  (٧/٦٣قال ابن حجر يف اإلصابة  (*)

 .بن أيب سفيان وابن حديج معاوية وايل مرص ملعاوية. أعرفه
 .ُجريج): س(ويف 

 ).د(واملثبت من . ومن بعد األمراء ملوك, ومن بعد األمراء ملوك جبابرة): س(و) ب(يف  )١(
.  وفيه مجاعة مل أعرفهم:٥/١٩٠, قال ابن حجر يف جممع الزوائد ٢٢/١٧٤رواه الطرباين يف الكبري  )٢(

 .بن عيل الكندي ال أعرفه, وال أعرف حال جابر والد قيس حسني: ٧/٦٣ويف اإلصابة 

سيكون : حديث[
 ]...من بعدي خلفاء



٢١٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد عن١( يعةَابن هلورواه  ,وزاعيَروى عن األُهكذا ي بن  قيسبن  َّالرمحنَ
َّجابر, عن أبيه, عن جده نحوه, وهو الصحيح ِّ بن  جابريونس بن   سعيدَأبووذكر . َ

 ُيدِّ يؤُ وهذا القول, فتح مرصَ وشهد, ِّالنَّبي نه وفد عىلَأوذكر  ,يفَدَّالص )١ماجد
 .علمَأ واهللا ,يعةَرواية ابن هل

َخيثمة عن ,يب نرصَأ ُورواه ابن ْ َأمحد عن ,َ ْ ْعبد بن  ليامنُ عن س,ّىلَعُاملبن  َ َ
ْاحلسني عن ,َّالرمحن َ  .وزاعي نحوهَ عن األ,ائيَدُّ الصعيلبن  ُ
ِّاملطرزسعد  َأبونا َأنبَأ َ َأمحدبن  ُسليامنَ نا ,عيمُن َأبو َ أنا:)٢( قاال,عيل احلداد َأبو و,ُ ْ عامر  َأبوَ نا ,َ
َّحممد َ ْعبد بن  سليامنَ نا ,يورُّ الصبراهيمِإبن  ُ عن  ,يجَدُح موىل ,ديْنِعيل الكبن  سنيُحَ نا ,َّالرمحنَ
 : قال اهللا َ رسولَّنَأ ,هِّ عن جد,بيهَأ عن ,يفَدَّ الصجابربن   عن قيس,وزاعيَاأل

 , جبابرةٌمراء ملوكَ من بعد األ,مراءَأ ومن بعد اخللفاء ,ُكون بعدي خلفاءيس«
 , القحطاينُرَّمؤ ثم ي,اً جورْلئتُ كام مً عدالَرضَ األُمألَ ي,يهل بيتَأ من ٌ رجلُثم خيرج

 .»ِِه بعثني باحلق ما هو بدونَّوالذيف
 .يفَدَّ الصماجدبن   جابر:عيمُن َأبوقال 

ْاحلسني َ  ويفُّ الصعيلبن  ُ
 .ويفُّ الصَيب محزةَأ :حكى عن
ْ عبد َأبو :حكى عنه َأمحداهللا َ ْ  .ذباريْوُّالر عطاءبن  َ

َاحلسن َأبونا َأنبَأ ْ عبد َ َّحممدبكر  َأبو َ, أناسامعيلِإبن  الغافرَ َ ْ عبد َأبو َ, أنايّزكُبراهيم املِإبن  حييىبن  ُ َ
ْ عبد ُسمعت : قال,ميَلُّ السَّالرمحن َأمحد ُ سمعت:عيل يقولبن  اهللاَ ْ ْاحلسني ُ سمعت:عطاء يقولبن  َ َ بن  ُ
 :قال ,ويفُّ الصيب محزةَأ عن :مشقي يقولِّ الدعيل

ْ عبد َنظر  هذا : فرفع يديه يدعو ويقول,ًةَّ مرَمردَأ ٍىل غالمِإفلح َأبن  ابَّالوهَ
 ً منك قديامُهُعرفَأزل َأ بام مل َّ عيلْدُ فع,ليك عنهِإ ٌ وراجع,ليك منهِإ ٌتائب َ, أناٌذنب

 .اًوحديث
                                                 

 ).س(ما بينهام ليس يف  )١−١(
 ).د( ليست يف )قاال(كلمة  )٢(



٢١٣ عيل النسوي الفقيهبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
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١٥ 
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ْاحلسني َ  عيلبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)سوي الفقيهّ الناهللاَ

َّحممديب َأة عن ّرَعَ وبامل,مئةربعَأبعني ورَأث بدمشق سنة َّحد َ َاحلسن ُ بن  َ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  يب القاسم سعيدَأ و,اويَدْيَّ الصيعَُمجبن  َ َ َاحلسنبن  ُ َ 
َأمحديب الفضل َأ و,درييسِاإل ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ  .رايتُ الفَّيبُأبن  َ

َاحلسنبن  َِرضاخلبن  ُّ عيل:كتب عنه  بن زاقَّالر غانم عبد َأبو و,امين احلاسب العثَ
ْعبد   .نوخيَّ التنّسَحُاملبن  اهللاَ

َّحممدالبيان  َأبونا َأنبَأ َ ْ عبد نيِصَيب حَأبن  زاقَّالرعبدبن  ُ يب القايض َأ َ, أنانوخيَّ التنِّحسُاملبن  اهللاَ
ْ عبد َأبوَ نا ,غانم َأبو ْاحلسنياهللا َ َ ربعني َأعامن سنة اثنتني وُّ النةّرَعَه بم الفقي]ب٥٣ [ويَسَّ النعيلبن  ُ
َاحلسنَ نا ,)١(درييسِالقاسم سعيد اإل َأبوَ نا ,مئةربعَأو َأمحدبن  َ ْ از املعروف بابن ّبراهيم البغدادي البزِإبن  َ

َأمحدالفقيه  َ, أناشاذان ْ ْ عبد َ نا,سلامنبن  َ َّحممدبن  اهللاَ َ َاحلسنَ نا ,ريشُ القُ َسلمةيب َأبن  رومَعَ نا ,ُّويَرَ اجلَ َ, 
َحدثني ,عبدةبن  )٢(كمعبدة احل َأبوَنا  َّ ْ عبد يبَأ عن ,سلمُمبن  قبةُ عن ع,يحُرشبن  ةَوْيَ حَ  ,يلُُب احلَّالرمحنَ
 :جبل قالبن  عاذُ عن م,نابحيُّ الصعن

َإين ألحبك, فقل«: ُّقال يل النَّبي  ُّ ِّ ُاللهم أعني عىل شكرك وذكرك, وحسن : ِ َ ِ َ
 قال ,عاءُّ الد فقل هذا,َكُّحبأنا َأ و:جبلبن  عاذُ قال يل م:نابحيُّ الصقال. »عبادتك

ْ عبد َأبو قال يل : قال عقبة٣(, عاءُّ الدك فقل هذاُّحبأنا َأ و:نابحيُّ الص قال يل:َّالرمحنَ
ْ عبد َأبو ُّوأنا أحبك, فقل هذا الدعاء: َّالرمحنَ ُّ  َكُّحبأنا َأ و:قبةُ قال يل ع:ُ قال حيوة,)٣َ
 َأبو فقال يل :مروَ قال يل ع, فقلَكُّحبأنا َأو :يوةَ قال يل ح:دةْبَعأبو  وقال ,فقل
َاحلسن قال يل , فقل,َكُّحبأنا َأو: ةدْبَع بكر  َأبو قال لنا .ك فقلُّحبأنا َأو :ويََر اجلَ

                                                 
 .٦/٢٧٢٣َبغية الطلب  (*)

 .بن اإلدرييس ):س(يف  )١(
 .احلاكم): س(يف  )٢(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(

إين : حديث[
 ]....ألحبك



٢١٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد وقال لنا ,كم فقولواُّحبأنا َأ و:ريشُالق ْ ل لنا  وقا,كم فقولواُّحبأنا َأ و:لامنَسبن  َ
َاحلسن كم ُّحبأنا َأ و:درييسِعيد اإلَ وقال لنا س,كم فقولواُّحبأنا َأ و:يب بكرَأبن  َ
ْ عبد َأبو وقال لنا ,فقولوا ُّالنَّسوياهللا َ  َكِكرُي عىل شعنَّأهم َّالل« :كم فقولواُّحبأنا َأو: َ
 .)١(»ن عبادتكْسُ وحَكِوذكر

َأخربنا َ ْ َّ حممَأبوعىل من هذا بدرجتني َأه َ َ َّحممدبن  ُّالقاسم عيل َأبو َ, أناطاوسبن  دُ َ ْ عبد َ, أناعيلبن  ُ َ
َأمحدبكر  َأبو َ, أنا)٢(يفْرُعبيد اهللا احلبن  َّالرمحن ْ َحدثني ,نياُّ الديبَأبن  بكر َأبو َ, أناادّّج النسلامنبن  َ َّ َ 

َسلمةيب َأبن  عمروَ نا ,ويَرَاجل َدثنيَح ,دةْبَعبن  ُ احلكمَدةْبَع َأبو َ, أناَ بن  بةْقُ عن ع,يحُرشبن  يوةَ حَّ
ْ عبد يبَأ عن ,مسلم  ,عاذُ عن م,نابحيُّ الص عن,يلُُب احلَّالرمحنَ

 ِسنُ وحَكِكرِك وذِكرُي عىل شعنَّأ َّهمَّفقل الل ,كُّحبأ ِِّينإ« : ُّالنَّبييل  قال
 .»َِكعبادت

ْ عبد َأبو قال ,عاءُّ الدك فقل هذاُّحبُأ ِِّينإ :عاذُقال يل م٣( :نابحيُّ الصقال َ
َأحبكنا َأ و:)٣نابحيُّ الص قال يل:َّالرمحن ُّ ْ عبد َأبو قال يل :قبةُ قال ع, فقلُ  :َّالرمحنَ

َأحبكنا َأو ُّ َأحبكنا َأ و:قبةُ قال يل ع:ةَوْيَ قال ح, فقلُ ُّ دة قال يل ْبَع َأبو قال , فقلُ
َأحبكنا َأ و:يوةَح ُّ َأحبكنا َأ و:دةْبَع َأبو فقال يل :مروَ قال ع, فقلُ ُّ ُحسن :  قال, فقلُ
َ يعني اجلروي − ُّوأنا أحبك فقل: َقال يل عمرو: −َ ُ نا َأ و:سنَ قال لنا ح:بكر َأبو قال. َ

ُّأحبكم ُّأحبكمنا َأ و:نياُّ الديبَأ قال لنا ابن :ادَّج النَّ قال, فقولواُ  قال , فقولواُ
ُّأحبكمنا َأ و:ادَّج النّقال لنا :)٢(يفُْراحل  :)٢(يفُْر وقال لنا احل:القاسم َأبو قال ,ولوا فقُ
ُّأحبكمنا َأو َّ حممدَأبو وقال لنا , فقولواُ َ ُّأحبكمنا َأ و:القاسم َأبو قال لنا :ُ  , فقولواُ

َّ حممدَأبووقال لنا  َ ُّأحبكمنا َأ و:طاوسبن  ُ  . فقولواُ
ْاحلسني ِّ بخطُقرأت :وقال لنا والدي َ بن  ِّلعيل ٍ عىل جزء,ويَس النَّعيلبن  ُ

 :)٤( العثامينَِرضاخل
                                                 

 .٥/١٣٠, واحللية ٢٠/٦٠, وانظر املعجم الكبري للطرباين ٤/٩٩رواه البيهقي يف شعب اإليامن  )١(
 .١٧/٤١١انظر سري أعالم النبالء . وكالمها صواب; فهو احلريف احلريب. احلريب): ب(يف  )٢(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .٦/٢٧٢٤بغية الطلب  )٤(



٢١٥  احلسني بن عيل بن هارون−عيل املعروف بالدمنيش بن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــد جــاف ــنَ جَق ــي ع ــادُّالر نب  ِ واملعــــادِوتَا مــــن املــــًخوفــــ  ق
ــاف ــن خ ــَم ــن س ــاِرةْكَ م  ِقـــــادُّالر ُةَّ مـــــا لـــــذِمل يـــــدر   املناي
ـــــغ ـــــد بل ـــــزَق ـــــاهُ مُرعَّ ال ــــد  نته ــــزّال ب  ِصادَ مــــن حــــِرعَّ لل

ْاحلسني َ  عيلبن  ُ
ْمنيشَّعيل املقرئ املعروف بالد َأبو َ)(* 

َاحلسنبا َأ :سمع  .يب احلديدَأبن  َ
 .اًه كان رافضيـَّنَأوبلغني 
 ,ٌّ هو ناصبي: وقال]٥٤[,  اجليوشِمريَأىل ِإيب بكر اخلطيب َأ سعى بَّ الذيوهو

 َ فكان ذلك سبب,خبار خلفاء بني العباس يف اجلامعَأ و,حابةَّ الصروي فضائلَي
 . من دمشقِاخلطيبخراج ِإ

 .ها عىل جربيلَأه قرـَّنَأ ُ ويزعم,ٍحدَ الفاحتة ألَ سورةُقرئُان ال يه كـَّنَأكي عنه ُوح
ْ عبد يبَأ ِّ بخطقرأت َّحممداهللا َ َ َالدمنْيش  عيل َأبو مات :بيسُقبن  عيلبن  ُ يف َّ
 .مئةربعَأحدى وتسعني وِإيعني سنة  −خري من ذي العقدة َالعرش األ

ْاحلسني َ  هارونبن  عيسىبن  ُ
 )*(*عيل َأبو

َّحممديب طاهر َأ عن ً دمشق نيابةَضاءويل ق َ َأمحدبن  ُ ْ َ. 
َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ ْ عبد َأبو َ, أناًجازةِإمتام  َ, أنااينّالعزيز الكتَ  : قال,مروانبن  اهللاَ

                                                 
ْدمنش(معجم البلدان  (*) َ , تذكرة احلفاظ ١٨/٢٨٢, سري أعالم النبالء ١٠/٧٠٤سالم , تاريخ اإل)َ

 .١/٢٤٦, غاية النهاية ٣/١١٤٢
) صالح الدين املنجد من كتاب التذكرة البن أيوب.نص استدركه د(قضاة دمشق البن طولون  )*(*

 .٣٧صفحة 



٢١٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممديب طاهر َأزل اخلصيبي بُثم ع َ َأمحدبن  ُ ْ  عىل دمشق َ فاستخلف ابن هارون,َ
ُأمحد هارون عىل دمشق ُ واستخلف ابن,مئة وثالثني وثالثٍثيف سنة ثال َ ْ بن  َ

 .َملْذَحبن  ليامنُس
ْاحلسني :كفاينَقال ابن األ َ  يف سنة ,َ بمرصَهارون ويل القضاءبن  عيسىبن  ُ

ْ عبد  بعد وفاةمئةتسع وعرشين وثالث َأمحدبن  اهللاَ ْ  .رْبَزبن  َ
َّ حممدَأبووذكر  َ ْ عبد ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ  :غاين يف تارخيهْرَلف اَ

 َِنفُ ود, بدمشقمئة وثالثني وثالثٍربعَأسنة من  هارون مات يف آخر رجب َن ابنَأ
طيع خالفة للقايض ُام من قبل املَّ بمرص والشَ القضاءُدَّ وكان يتقل,اُ ينزهلَّ التيارَّ الديف

ام َِّنإ و,حكامَه من علم األِّ خللو; احلكمِدُّ لتقلُ يصلحْنَّ ممْ ومل يكن: قال,)١(المَّالسبمدينة 
 .دهّ فيقل,بذلهَ فيام يُبِّ ويرغ,ِِه نعمتَ وصيانة,ِا للجاهً ذلك طلبُدَّكان يتقل

ْاحلسني َ  عيسىبن  ُ
 (*)رقيِنصاري اخلزرجي العَضا األِّالر َأبو

 .عامل دمشقَأ من )٢(قةْرِهل عَأمن 
َّحممدو ,بحربن  ث عن يوسفَّحد َ ْ وعبد ,)٣(عبدةبن  ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ يب َأبن  َ
َّحممد و,ويسُسَرَّالط مسلم َ َّحممد و,ايغَّ الصساملبن  سامعيلِإبن  ُ َ َالنَّيسابور عامنالنُّبن  ُ  يْ
َّحممدبن  سامعيلِإ و,طيَقَّالس َ ْعبد بن   وعيل,رياطِقبن  ُ  .العزيز البغويَ

                                                 
 .بعد نية السالم): س(يف  )١(

تكملة ). عرقة(معجم البلدان ) يالعرق (٨/٤٣٢, األنساب )٢٢٠ (٢٦٠معجم شيوخ ابن مجيع (*)
 ).٤٣٧٠ (٤/٢٩٥اإلكامل 

بلدة يف رشقي طرابلس, بينهام أربع فراسخ, وهي آخر عمل دمشق, وهي يف سفح جبل, : ِعرقة )٢(
 ).معجم البلدان. (بينها وبني البحر نحو ميل, وعىل جبلها قلعة هلا

 .عبيدة): س(يف  )٣(



٢١٧ عيسى األنصاري العرقيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َأبو روى عنه َ َّحممد و,يعَُمجبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسبن  َ بن   وعمر, الكرجينَ
َّحممد )٢(فضلامل َأبو و,شاذانبن  بكر َأبوو, )١(سلمونبن  داود َ ْعبد بن  ُ َّحممد بن  اهللاَ َ ُ
ْاحلسني َأبو و,يباين احلافظَّالش َ َّحممد ُ َ َأمحدبن  ُ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو و,طيَلَ املَّالرمحنَ َ 
َّحممدبن  عيل َ  .سحاق احللبي القايضِإبن  ُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو و,مّلَُساملبن   عيلَ ْ  َ, أنابّالَطبن  نرص َأبو َ أنا: قاال,َ
ْاحلسني َأبو َ ْاحلسنيَ نا ,)٣(يعَُمجبن  ُ َ َ نا ,بحربن  يوسفَ نا ,جيَرَْزضا اخلِّالر َأبو وهو ,ةَقْرِعيسى بعبن  ُ
َّحممدَ نا ,موسىبن  بيد اهللاُع َ ْعبد بن  ُ ْ عبد  عن,اينَنُ عن ثابت الب,يب ليىلَأبن  َّلرمحناَ يب َأبن  َّالرمحنَ

 : قال,بيهَأ عن ,)٤(ليىل
 .»ار النَّ بك منُعوذَأ ِِّينإ َّهمَّالل« : يقولُهُ فسمعت,اًعُّ تطوّصيلُ ي ُّالنَّبي كان
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  القاسم هبة اهللا َأبو َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناعمربن  َ َّحمم َ َ ْعبد بن  دُ  َأبو َ, أناجعفربن  الواحدَ

َأمحدبكر  ْ ْاحلسنيبن  براهيمِإبن  َ َ ْاحلسنيضا ِّالر َأبو َ, أناشاذانبن  ُ َ بن  ُّعيلَ نا ,ةَقْرِنصاري بعَعيسى األبن  ُ
ْعبد  َأمحدنا َأ ,العزيزَ ْ ن ابن  ع, عن نافع,يب ليىلَأ وابن ,بيد اهللاُ عن ع,اضَيِعبن  يلَضُفَ نا ,)٥(يونسبن  َ
 ]ب٥٤ [: قال,عمر

 .)٦(» فليغتسلَمعةُ اجلَمن جاء« : ُّالنَّبي قال
*   *   * 

 

                                                 
 ).٦١٠١ (٥/٢٣١عتدال وانظر ميزان اال. بن سليامن ):س(يف  )١(
 .أبو الفضل): س(يف  )٢(
 ).٢٢٠ (٢٦٠معجم الشيوخ البن مجيع الصيداوي  )٣(
ْكررت مجلة عن ثابت البناين, عن عبد الرمحن) د(يف  )٤( َ  .بن أيب ليىل مرتان ُ
 .موسى): د(يف  )٥(
وطأ , وامل٨٤٤ يف اجلمعة, باب فضل الغسل يوم اجلمعة, ومسلم ٢/٢٩٥رواه البخاري  )٦(

 .٤٩٢, والرتمذي ١/١٠٢

كان النبي : حديث[
يصيل ....[ 

من جاء : حديث[
 ]....اجلمعة



٢١٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حرف الغني فارغ

 حرف الفاء

ْاحلسني َ َّحممدبن  نرصبن  الفتحبن  ُ َ ْعبد بن  ُ ْعبد بن  اهللاَ  المَّالسَ
َالنيسابور عيل َأبو ْ  (*) يعرف بكامم,افعيَّ الش الفقيه,يَّ

َأمحدسمع بدمشق  ْ َّحممد : وبغريها,اَصْوَجبن  )١(مريُعبن  َ َ بن  محدانبن  ُ
ْاحلسني و,يب متيمَأبن  فيانُس َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ ْ وعبد ,نصاريَاهللا األَ بن  سليامنبن  اهللاَ
َّحممد و,سحاقِإ َ َّحممد و,سليامن البغداديبن  ُ َ َّحممد و,احلارثبن  ُ َ بن  )٢(انَّبُحبن  ُ

َأمحبن  براهيمِإ و,زهرَاأل ْ َّحممدبن  با بكر جعفرَأ و,نصاريَ األدَ َ َاحلسنبن  ُ  , الفريايبَ
َّحممدبن  وحييى َ  .صاعدبن  ُ

َاحلسن َأبو روى عنه َّ حممدَأبو و,يِّاس املكَِرفبن  َ َ  الفتح َأبو و,رصيِاس املَّحالنَّبن  ُ
ْعبد  َّحممدبن  الواحدَ َ ْاحلسني َأبو و,مرسوربن  ُ َ ْاحلسنيه َّه سامـَّنَأ َِّالإ )٣(يعَُمجبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َ

 . منهُسندَأ وهو ,جيَانَالقاسم امليبن   ويوسف,هِّ جدِّىل جدِإ ًاهللا نسبة
َأخربنا َ ْ َأمحدجعفر  َأبو َ ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسنعيل  َأبو َ, أنايِّالعزيز املكَ ْعبد بن  َ َاحلسنبن  َّالرمحنَ َ 

َاحلسن َأبو َ, أناةَّافعي بمكَّالش َأمحدبن  براهيمِإبن  َْمحدَأ َ ْ ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا ,راسِفبن  عيلبن  َ َ بن  ُ
َّحممدبن  رصَنبن  الفتح َ ْعبد بن  ُ َالنيسابور اهللاَ ْ  سنة ثالث وعرشين ِمَّافعي يف املحرَّ الشِ بقولُهِّتفقُي املَّ
َأمحدَ نا ,مئةوثالث ْ بن  براهيمِإ عن ,معاوية َأبوَنا  ,سعيدبن  ُبراهيمِإَ نا ,يوسف بدمشقبن  )١(مريُعبن  َ

                                                 
, تاريخ اإلسالم وفيات سنة ٨/٦٤٦, تاريخ بغداد )٢١٢ (٢٥٢معجم الشيوخ البن مجيع  (*)

 .٥٣صفحة ) ٣٥١(
 .١٥/١٥وانظر ترمجته يف السري . عبيد): د(يف  )١(
, وابن ١٣١, والذهبي يف املشتبه ١/١٠٩قيده اخلطيب يف تلخيص املتشابه . ابن حيان): د(يف  )٢(

 .٢/١٦٤نارص الدين يف التوضيح 
 .٢٥٢انظر معجمه  )٣(



٢١٩ كاممالفتح بن نرص النيسابوري املعروف ببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,بيهَأ عن ,)١(سعدبن   عن عامر,مسامربن  ريَكُ عن ب,مهاجر
 ُّبُ حي, اجلودةُّبُ حيٌ جواد,رماءُ الكُّبُ حيٌ اهللا تعاىل كريمَِّنإ« : اهللا ُ رسولَقال

 .)٢(»هاَسفساف ُهُخالق ويكرَعايل األَم
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو و,مّلَُساملبن  َ ْ َ  َأبو َ, أنابَّالَطبن  نرص َأبو َ أنا: قاال,َّ

ْاحلسني َ ْاحلسنيَ نا ,)٣(يعَُمجبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َحدثني ,امم الفقيهِعرف بكُعيل ي َأبواهللا َ َّ َأمحد َأبو َ ْ َ نا ,رييفَّ الصَ
َأمحد ْ ْعبد بن  َ ْ عبد َ نا,احلميدَ  : قال, عن جابر,بريُّ الزيبَأ عن ,وريَّ الثانسفيَ نا ,بانَأبن  العزيزَ

 .»ها وال عىل خالتهاِتَّ عىل عمُةَأ املرُنكحُال ت« : اهللا ُ رسولَقال
ْ عبد يبَأ عن ,يوريُّالطبن  سعد َأبونا َأنبَأ َّ حممدَأبوَ نا ,وريُّ الصاهللاَ َ ْ عبد ُ  ,رصيِعمر املبن  َّالرمحنَ

ْاحلسنيعيل  َأبوَنا  َ َّحممد الشبن  نرصبن  الفتحبن  ُ َّ َ  ٍ يف شهر رمضان سنة ثامنًمالءِإافعي املعروف بكامم ُ
َّحممدبن  بكر جعفر َأبوَ نا ,مئةوثالثني وثالث َ َاحلسنبن  ُ  .اً حديث)٤(ذكرف َ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  :)٥(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,يحيِّ الشجمّ النَأبو و,سعيدبن  َ

ْاحلسني َ َّحممدبن  نرصبن  تحالفبن  ُ َ ْعبد بن  ُ ْعبد بن  اهللاَ  عيل الفقيه َأبو ,المَّالسَ
َّحممد هبا عن َثَّ وحد, مرصَ سكن, امللقب كامم,افعيَّالش َ زهر َاألبن  انَّبُحبن  ُ
ون من شوال َلَ بمرص لسبع خِّويفُ ت: وقال,مرسوربن  الفتح َأبو روى عنه ,رصيَالب

 .اً خريَِّالإ ِهِمرَأ من ُما علمت و,مئةحدى ومخسني وثالثِإسنة 
*   *   * 

 

                                                 
 .سعيد تصحيف): د(يف  )١(
 . يف األدب, باب ما جاء يف النظافة)٢٨٠٠(رواه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق, والرتمذي  )٢(
 .٢٥٢معجم الشيوخ  )٣(
 .يذكر): س(يف  )٤(
 .٨/٦٤٦تاريخ بغداد  )٥(

إن اهللا : حديث[
 ]....تعاىل كريم

ال تنكح : حديث[
 ]....املرأة

ترمجته يف تاريخ [
 ]بغداد



٢٢٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ  ويُحبن  الفضلبن  ُ
 القاسم َأبو

 .جيَانَيَ املروى عن
ْ عبد روى عنه  .الكتاين١( ]٥٥[العزيز َ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحد )١العزيز بنَ ْ ْاحلسنيالقاسم  َأبو َ, أناَ َ بن  الفضلبن  ُ
َّحممدَ نا ,ياليسّ الطالوليد َأبو َ, أناخليفة َأبوَ نا ,القاسمبن  يوسفَ نا ,يَوُح َ ْ عبد  عن,طلحةبن  ُ بن  اهللاَ
ْ عبد  عن,بيلْحَُرش  :قيس قالبن  شعثَ عن األ,ّيِدَعبن  َّالرمحنَ

 .)٢(»اسكم للنَُّرَكْشَأ ,كم هللاُرَكْشَأ« :قال رسول اهللا 
*   *   * 

 حرف القاف

ْاحلسني َ  اينَّ الغس)٣(طبةُقبن  ُ
 ثم كان مع ,مروان بالعراقبن  ِْرش كان يف صحابة ب,هل دمشقَأمن 

 . له ذكر.يوسف بعد ذلكبن  ِاجَّاحلج
*   *   * 

 حرف الكاف فارغ
*   *   * 

                                                 
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 ).٦٤٨ (١/٢٣٦رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٢(
 .قطية): د(يف  )٣(

أشكركم : حديث[
 ]....هللا



٢٢١ لؤلؤ أبو عبد اهللا اإلخشيديبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حرف الالم

ْاحلسني َ  لؤلؤبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)خشيديِاهللا اإلَ

َّحممدبكر  َأبوه َّوال َ يام َأ دمشق يف َمرةِإغاين ْرَ الف)١(ذخشيِ اإلّفُجبن  َّجُغُط ُبن ُ
 ,اًشهرَأ فبقي عليها سنة و,مئةوثالثني وثالث −و اثنتني َأ −حدى ِإطيع هللا سنة ُامل

 .ؤنيسُ وويل دمشق يانس امل,ىل والية محصِإ ثم نقله ,ىل مرصِإخشيد ِورجع اإل

*   *   * 
 

                                                 
 .٣/٢٥٥, النجوم الزاهرة ٢٨أمراء دمشق صفحة  (*)

 .اإلخشيذي): د(يف  )١(



٢٢٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حرف امليم

محمدبيه َأذكر من اسم 
َّ َ ُ

 مم
ّ

ن ي
ُ

سم
ّ

احلسينى 
ْ َ ُ

 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  حيدرةبن  َ
ْ عبد َأبو  طرابلسَأاهللا قايض َ

ْ عبد يب القاسمَأث عن َّحد يب َأ و,وريُّ الص)١(زرقَاألبن  ريَبُجبن  َّالرمحنَ
َّحممد و,الينَْو اخل)٢(لمسمبن  نسَأيل َقُع َ َأمحدبن  ُ ْ  .زيادبن  براهيمِإبن  َ

ْ وعبد ,شاذانبن  براهيمِإبن  َْمحدَأبكر  َأبو روى عنه  .يبَالِالوهاب الكَ
َأخربين ,بكر اخلطيب َأبو َ أنا: قاال,عيلبن  الفرج غيث َأبو و,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َ ْ  الفرج َأبو َ

َأمحدَ نا ,ناجرييَّالط ْ َاحلسنبن  براهيمِإبن  َ ْاحلسنيَ نا ,َ َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد القاسم َأبو َ, أناسُلُابَرْطَأيدرة قايض َحبن  ُ َ
َّحممد عن ,يينةُعبن  سفيانَ نا ,وريُّ الصزرقَاألبن  ريَبُجبن  َّالرمحن َ  : قال, عن جابر,املنكدربن  ُ

 .)٣(» فقد طهرَبغُ دٍهابِإام ـُّيَأ«:  ُّالنَّبي قال
ْ عبَأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو َ, أنارييَشُنرص الق َأبو ِّيلإكتب  َأمحدبكر  َأبو َ, أنااهللا احلافظد َ ْ بن  َ

ْ عبد َأبوَ نا ,شاذان ببغدادبن  براهيمِإ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد القاسم َأبوَ نا ,سُلُابَرْطَأحيدرة قايض بن  ُ َ
َّعيينة, عن حممدبن  سفيانَ نا ُّالصوري,٤(زرق َري األَبُجبن  َّالرمحن َ  :ُاملنكدر, عن جابربن  ُ

َّأن َيـُّام إهاب دبغ, فقد طهرَأ«:  قالَّ النَّبي َ ِ ُ ٍ  ,ليس يف حديث احلاكم ذكر )٤»ِ
 .وريُّ الصوالد

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  القاسم نرص َأبو َ ْ  َأبو َ أنا]ب٥٥ [,هوازيَعيل األ َأبوَ نا ,يّجد َ, أنامقاتلبن  َ
ْاحلسني َ ْ عبد ُ َاحلسنبن  الوهابَ ْ عبد َأبوالقايض  َ, أنامئةني وتسعني وثالث سنة اثنت,يبَالِالوليد الكبن  َ اهللا َ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  ,الينَْواخلاملسلم بن  نسَأعقيل  َأبو َ, أنامئةيدرة سنة ثامن وعرشين وثالثَحبن  َ

                                                 
 .جبري األزرق): د(يف  )١(
 .سامل): س(يف  )٢(
 . عن ابن عباس٧/١٧٣, والنسائي )١٧٢٨(مل أجده من رواية جابر, وهو عند الرتمذي  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(

أيام إهاب : حديث[
 ]....دبغ

]رواية أخرى[



٢٢٣ حممد بن أمحد النيسابوري املارسجيسبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّاحلراينيل َفُنبن  معللَنا   ,يونسبن   عن عيسى,َ
 . ذكرهٍبحديث

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  )١(َ َ ُ 
ْاحلسنيابن  َ ْارسَمبن  عيسىبن  ُ  سِجَ
َالنيسابور عيل َأبو ْ ْي احلافظ املارسَّ  (*)يسِجَ

َاحلسني با َأ سمع فيها ,والعراق ام ومرصَّ الشِىلإله رحلة  با َأ و,ازي بدمشقَّالرُ
ْاحلسني َ َّحممد ُ َ ْ عبد باَأ و,الفتح بصيدابن  ُ ْ عبد المَّالسَ ْعبد بن  اهللاَ  ,بيْحَّالر محنَّالرَ
َّحممد و,اينَرسْيَسحاق القِإبن  وعيل َ ْ وعبد ,سفيانبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ الفرج الغافقي بن  َ
با َأ وجده ,باهَأاسان َرُ وسمع بخ,يسنِِّيب بتَِالبراهيم الكِإبن  با حفص عمرَأ و,بمرص

َأمحدالعباس  ْ َّحممدبن  َ َ ْارسَ املُ َّ الرسبا العباسَأ و,يسِجَ  .يمةَزُخبن  با بكرَأ و,اجَّ
ْ عبد َأبو احلاكم روى عنه ْ عبد َأبو و,اهللاَ  .لميُّ السَّالرمحنَ

َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أنا)٢(بكر البيهقي َأبو َ, أنااميَّحّ الشالقاسم َأبو َ َ ْعبد بن  ُ ْاحلسنيَ نا ,اهللا احلافظَ َ بن  ُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْارسَاملعيل  َأبو ,ُ َأمحدالعباس  َأبوي ِّجدَ نا ,يسِجَ ْ َّحممدبن  َ َ  وهو ابن ,)٣(ُ
َاحلسنبنت  ُاحلسني ّجدَ نا ,عيسىبن  َ َ  عن ,)٤(القعقاعبن  يعقوبَ نا ,باركُابن املَ نا ,عيسىبن  َ

 :وزاء يقولَبا اجلَأ َه سمعـَّنَأ :سعدبن  معروف
 , بدرمهنيٍله عن درهمَأ فس,ٌرجل ُهَذ جاءِإ , تسع سننيٍاسَّ عبَ ابنُخدمَأ ُكنت

                                                 
 .بن أمحد احلسني): س(يف  )١(

 تاريخ ,١٦/٢٨٧, سري أعالم النبالء ٣/٩٥٥, تذكرة احلفاظ ٦/٢٧٣٨, بغية الطلب ٧/٨١املنتظم  (*)
, ١٣/٣١, الوايف بالوفيات ٢/٣٨١, مرآة اجلنان ٣٣٧صفحة ) ٣٦٥وفيات سنة (اإلسالم 

 .٢٩, الرسالة املستطرفة ٤/١١١رة , النجوم الزاه١١/٢٨٣البداية والنهاية 
 .٥/٢٨٢السنن الكربى  )٢(
 .بن حممد, وهو ابن احلسني أبو عيل املارسجيس كررت مرتني َنا جدي أبو العباس أمحد): س(يف  )٣(
 .بن أيب القعقاع :٥/٢٨٢السنن الكربى  )٤(

 ]درهم بدرمهني ربا[



٢٢٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ا نَُّ كِْنإ : حولهٌ فقال ناس.باِّالر ُهَطعمُأ ْنَأمرين أ هذا يَِّنإ :اس وقالَّ عبُفصاح ابن١(
َحدثنيى َّفتي بذلك حتأ ُقد كنت :)١اسَّ عبُ فقال ابن. هذا بفتياكُلنعمل َّ  ,سعيد َأبو َ
 .م عنهُكهناَأنا َأ ف, هنى عنه َّالنَّبي َّنَأ عمر ُوابن

َأخربنا َ ْ َّحممداملعايل  َأبو خايل القايض َ َ َّحممدبن  )٢(سهلبن  روح ياسني َأبو َ, أناحييىبن  ُ َ  : قال,ُ
َّحممدبا منصور َأسمعت  َ َأمحدبن  )٣(ُ ْ  : قال احلاكم:يقول )٤(منصور القاينيبن  َ

 ٍ واحدِّلجال لكِّالر  عىل تراجمُف املصنَُّد املسنَ بلغٌقد كان يف عرصنا مجاعة
َّحممدبن  ُبراهيمِإسحاق ِإ َأبو منهم ,ٍ جزءَلفَأمنهم  َ عيل  َأبو و,صبهاينَمحزة األبن  ُ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ ْارسَ املَ  .)٥(يسِجَ
َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ,عمروبن  سهلبن   هبة اهللاُ َّ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن  سليامنبن   عيلَ ْ , رادي عنهُ املَ

َأمحدبكر  َأبو َأنا ْ ْاحلسنيبن  َ َ ْ عبد َأبو َ, أناُ َحدثني ,اهللا احلافظَ َّ ْاحلسني َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
ْاحلسني َ ْاحلسني َأبوَ نا , احلافظُ َ َّحممد ُ َ ْعبد بن  ُ َأمحدبكر  َأبوَ نا ,ازي بدمشقَّالر جعفربن  )٦(اهللاَ ْ  ,هارونبن  َ

َأمحدَنا  ْ  :حييى يقولبن  لةَمْرَ سمعت ح: قال,ميميّ التعبادن ب َ
ة ناج وما هم فيه من امل, احلديثُصحابَأكر له ُ وذ, يقولَّافعيَّ الشُسمعت
 َ لو استعمل,بحان اهللاُ يا س:ُّافعيَّ الش فقال,َدبَم ال يستعملون األَّهنَأ و,والضحك

 : فقالُّافعيَّ الشليناِإ َفت التم ث.همُّ كلَ لكانوا علامء,)٧( احلديث ما تقولونُصحابَأ
ا من ًو شيئَأ ,و العربيةَأحو  النّوَأو القرآن َأ ِا من احلديثً شيئُخذتَأ ّينَأ ُعلمَأما 
فعل هذا َأ ُ فكنت, فيه اجتناب ما ذكرتمُستعملَأ ُ كنتَِّالإه ُستفيدَأ ُا كنتَّشياء ممَاأل

                                                 
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .بن سهل أبو روح): د(يف  )٢(
 .بن حممد عت أبا نرص منصورسم): د(يف  )٣(
: ويف بغية الطلب). األنساب(القايني نسبة إىل قاين, بلدة قريبة من طبس بني نيسابور وأصبهان  )٤(

 .القايض
 .٦/٢٧٣٩بغية الطلب  )٥(
 .بن عبيد اهللا َنا احلسني حممد): س(يف  )٦(
 .ملا تقولون) د(يف  )٧(

املسند املصنف [
 ]ألف جزء

قول الشافعي عن [
 ]هيبة العلم



٢٢٥ حممد بن أمحد النيسابوري املارسجيسبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ُيتَأنس ما رَأبن  ِيت من مالكَأ فر,َ املدينةُن قدمتِإِإىل  وكان ذلك طبعي ,ًقديام
 ُريدُأ وِهِكون يف جملسَأ )١(ُكنت ]٥٦[ى َّ لذلك حتُ فازددت,جالله للعلمِإ وِِهمن هيبت

 .هاَ وقعَ له لئال يسمعًا هيبةًيقفا رًها صفحُصفحأ ف,َ الورقةَصفحَأن َأ
 :اهللا احلافظ قالْبد َ عَأبو َ, أنايب بكر البيهقيَأ عن ,طاهربن  يب القاسم زاهرَأ عىل قرأت

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْارسَعيل امل َأبو , احلافظُ يس ِجَ
داء َامع واألَّصحابنا يف السَأثبت َأ و,حلةِّامع والرَّعرصه يف كثرة الكتابة والس )٢(ةنََّفْيِس

 . احلديث)٣(بيت ومن
 ,كثر عن مجاعتهمَأقفي وّ الثبا العباسَأ و,يمةَزُخبن  بكر ابَ أابورَسْيسمع بنَ

بن  سلمُ مِصحابَأ وكان من ,باهَأ و−  عرصهِهلَأ َسندَأوكان  −ه َّ جدَوسمع
ْعبد  باَأ َ فسمع,حدى وعرشينِإىل العراق سنة ِإ َ ورحل,اجَّاحلج خملد بن  اهللاَ

 َ ثم دخل,قراهنمَأ وَّعامربن  صحاب هشامَأ فكتب عن ,امَّ الشِىلإ َ ثم خرج,وطبقته
 الكبري يف َسندُف امل وصنَّ,قراهنمَأين وَزُ املَصحابَأ وسمع , هباَ املقامَكثرَأ و,مرص

 ,حدَأليه ِإه ْسبقَا مل يًهري مجعُّ الزَ حديثَ ومجع,)٤(ا بالعللًبَّهذُ جزء ممئةِ وثالثٍلفَأ
 ,ا هباً وكان عارف, املغازي والقبائلَف وصنَّ, املاءَهري مثلُّ الزَ حديثُوكان حيفظ

 ,حيحَّ الص عىل كتاب البخاري ومسلم يفَجَّ وخر,بوابَ املشايخ واألَكثرَأ َفوصنَّ
 ومخسني مئة هري ويف الفوائد ومقدارُّ الزله يف َ أناُ نظرت,ليهِإ ِ احلاجةَومل يبلغ وقت

 .دهسناِإىل ِإ ِ احلاجةَ ريض اهللا عنه قبلُةَّ املنيُهْدركتَأ و,سندُا من املًجزء
ربعاء َ األَ يومَِنفُ ود,هرُّ الظَاسع من رجب وقتَّ التالثاءُّ الثَ رمحه اهللا يومّويفُت

  عليهّ وصىل,ُهَ جنازتُ وشهدت,مئة من سنة مخس وستني وثالثِالعارش منه بعد العرص
                                                 

 .حتى ربام كنت): س(يف  )١(
َّسيفنة )٢( َ ْ َّ طائر بمرص ال يقع عىل شجرة إال أكل مجيع : وفتح الفاء والنون املشددة,بكرس السني: ِ

 ).سفن(انظر القاموس . ً ألنه إذا أتى حمدثا كتب مجيع حديثه;ورقها, ولقب به أكثر من رجل
 .ومن ثبت): د(يف  )٣(
ًمهذبا معلال: يف سري أعالم النبالء )٤( ً. 

 ]هوسيفنة عرصه[

 ]علمه[

 ]وفاته[



٢٢٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلسن َأبو ُالفقيه ْارسَ املَ ْاحلسنيخيه يف ميدان َأ ُيس ابنِجَ َ  ٍ ثامنُابن وهو ِهِ يف دارَِنفُ ود,ُ
 . بدفنهٌ كثريٌ علمَِنفُ ود,تنيمئ وتسعني وٍه كان سنة ثامنَ مولدَِّنإ ف;وستني سنة

 : قال, عن احلاكم, عن البيهقيٍ زاهرُوزاد غري
َنَيسابور بَعيل سمع َأبونا ُوشيخ سحاق ِإبن  يب بكرَأو ,يب العباسَأه ِّ من جدْ

 ,هوازَ األ)١( وانرصف عىل طريق,امَّ والشَ ومرصَواحلجاز راقنيِ العَ ثم دخل,قراهنامَأو
 فيه عىل َهري حتى زادُّ الزَ حديثَ ومجع,يارِّ الد عرصه يف هذهِ عن مشايخَدّوجو
َّحممد َ َّحممد وكان ,حييىبن  ُ َ ْارسَ املَ فصار,هريُّ بالزُعرفُحييى يبن  ُ  َّهريُّ الزُّيسِجَ
 ٌسندُسالم مِ يف اإلْفنَّصُه مل يـَّنَأوعندي  , الكبريِسندُفنى عمره يف مجع املَأ ثم ,غريَّالص
 ُه يقعَِّنإ ِحقيقَّ الت عىلُ وقد قلت, جزءمئة وثالثٍلفَأه يف ِّ بخطَه وقعَِّنإ ف; منهُربكَأ

َّحممدبا َأ َِّنإ ف; آالف جزءِ من ثالثةِكثرَأاقني يف َّ الورِبخطوط َ  له َدَقَعالعدل زياد بن  ُ
ْاحلسني ِّيق بخطّدّ الصيب بكرَأ ُ وكان مسند,ِ عىل الوجهِِها لقراءتًلسَجم َ  يف بضعة عرش ُ

 .)٢(اً وستني جزءٍّفاقون يف نيَّ وكتبه الور, وشواهدهِِها بعللًجزء

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
ْ عبد َأبو  (*)يبْ زرَْنيَالعبن  اهللاَ

َأمحديب بكر َأحكى عن  ْ  .الّعيل احلببن  َ
 .)٣(يائنَِّحكى عنه عيل احل

َاحلسنيب َأ ِّ بخطقرأت َّحممدبن  ِّ عيلَ َ ْ عبد باَأ ُ سمعت,ائيَّنِ احلُ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  ْنيَ العَ
َأمحدبا بكر َأ ُ سمعت: يقولَّيبْرَز ْ  :ويف يقولُّ الصالَّعيل احلببن  َ

                                                 
 .عن طريق): د(يف  )١(
 .٢٨٩−٦/٢٨٨, وانظر سري أعالم النبالء ٢٧٤٠−٦/٢٧٣٩الطلب بغية  )٢(

ْ, والعني زريب نسبة إىل عني زربى بلد بالثغر من نواحي املصيصة ٦/٢٧٤١بغية الطلب  (*) معجم (َ
 ).البلدان

 .بن احلنائي ):س(يف  )٣(

]مسنده[



٢٢٧ حممد بن أمحد األنصاري احللبي الشاهد البزازبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

و كان من  ل:ُ فقلت?ين املطعمَأمن  : فقال,]ب٥٦[ ولةّ الدِعىل سيف )١(ُدخلت
 .عجب بذلكُأ ف.ين فنيَأ

ْ عبد ِّ بخطقرأت  :حويّالنبن  عيلبن  املنعمَ
ْ عبد َأبو َمات  من شوال ْ ليلة خلتَ عرشةَيب يف يوم اجلمعة لسبعْرَ زُْنيَاهللا العَ

 .مئةسنة اثنتني وتسعني وثالث

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
ْ عبد َأبو  هد البزازاّ الشنصاري احللبيَاهللا األَ

 (*)قريْيَنُاملعروف بابن امل
ْ عبد يبَأ هبا عن َثَّ وحد,سكن بدمشق َأمحداهللا َ ْ  .ويفُّ الصباريْوذُّالر عطاءبن  َ

َأمحدصالح  َأبو و,)٢(براهيمِإبن  ُالفتح نرص َأبو الفقيه روى عنه ْ ْعبد بن  َ  امللكَ
َالنَّيسابور َأمحدبن  ونجا ,نّؤذُي املْ ْ ْ وعبد ,َ َّحممدالفتح  َأبو و,اينّالكتالعزيز َ َ بن  ُ
َاحلسن َّحممدبن  َ َ  .يب العالءَأبن  القاسم َأبو و,)٣(اباذيَدََساأل ُ

َأخربنا َ ْ َّحممدبن  الفتح نرص اهللا َأبو َ َ ْ عبد َأبو َ, أناًمالءِإبراهيم ِإبن  ُنرصَ نا , الفقيهُ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ بن  ُ
َأمحد ْ ْ عبد بوَأَ نا , احللبي بدمشقَ َأمحداهللا َ ْ َّحممدَ نا ,ويفُّ الصباريْوذُّالر عطاءبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ بن  عيلَ نا ,طريْنَ القُ
َأمحد ْ َّحممدبن  عيلبن  َ َ ْعبد بن  جعفربن  ُ ْاحلسنيبن  اهللاَ َ َحدثني ,يب طالبَأبن  عيلبن  ُ َّ عن ٤( ,بيهَأ عن ,يبَأ َ
َّحممدبن  جعفر َ ْاحلسنيبن  ّعيلبن  ُ َ  : قال,يب طالبَأبن   عيل)٤بيهَأ عن ,هِّبيه عن جدَأن  ع,ُ

 ُرصتُ ون,)٥(َسودَأ وَمحرَأ ِّىل كلِإعثني َ اهللا تعاىل بَِّنإ« : اهللا ُقال رسول
                                                 

 .إذا دخلت): س(يف  )١(
 ).٦٣٢وفيات سنة  (٤٢٦, تاريخ اإلسالم ٦/٢٧٤١بغية الطلب  (*)

 .ًبن إبراهيم إمالء ):د(يف  )٢(
 .بن األسدابادي احلسن): س(يف  )٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
أراد باألسود واألبيض مجيع العامل, فاألسود معروف, واألمحر هو األبيض, : األمحر واألسود )٥(

 ).٦٣٢٩ (٨/٥٢٩جامع األصول . والعرب تسمي األبيض أمحر

 ]وفاته[

إن اهللا : حديث[
 ]...تعاىل بعثني



٢٢٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

فاعة َّ الشُعطيتُأ و,اًا وطهورًسجدَ مُرضَ يل األْعلتُ وج,نمْغَ يل املَّحلُأ و,عبُّبالر
 .)١(» القيامةَتي يومَّمُأذنبني من ُللم

َأخربنا َ ْ َّحممدالفتح  َأبو َ, أناًعيل قراءةبن  ُالفرج غيث َأبو َ َ َاحلسنبن  ُ َّحممدبن  َ َ , ورُاباذي بصَدََس األُ
ْ عبد َأبو َأنا ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحد ُ ْ ْ عبد َأبو )٢(َ, أناقريَْيُن املعروف بابن امل,لّدَعُاز املَّاحللبي البزبن  َ اهللا َ

َأمحد ْ َّحممدَ نا ,ورُ بصًمالءِإباري ْوذُّالر طاءعبن  َ َ َّحممديعني  −اين َّاحلسَ نا ,خملدبن  ُ َ َ نا − سامعيلِإبن  ُ
ْ عبد  عن,رسائيلِإَ نا ,وكيع  : قال,مالكبن  نسَأ عن ,يب موسىَأبن   عن بالل,عىلَاألَ

 ٌكَلَعليه م َ نزل, عليهَِربُ ومن ج,ليهِإ َلِ وكَضاءَ القَلَأمن س« : اهللا ُقال رسول
 .)٣(»هُدِّدَسُي

َأخربنا َ ْ ّ حممد السَأبوا ًه عاليَ َّ َ َاجلنزروسعد  َأبو َ أنا: قاال,يب سعيدَأبن  القاسم متيم َأبو و,ديِّيُ ْ  َ, أنايذَ
َأمحد َأبواحلاكم  ْ َّحممدبكر  َأبو َ, أنا)٤( احلافظَ َ  ,ئيلرساِإَ نا ,حييىبن  ُسعيدَ نا ,َّعامربن  هشامَ نا ,مروانبن  ُ

ْ عبد عن  : قال,مالكبن  نسَأ عن ,يب موسىَأبن   عن بالل,عىلَاألَ
 ,ليهِإ َلِ وك, عليهَ واستعانَ القضاءَمن طلب« : يقول اهللا َ رسولُسمعت

 .»هُدِّدَسُا يًكَلَ اهللا عليه مَنزلَأ , عليهْستعنَ ومل ي,ُهْطلبَومن مل ي
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َحدثني ,ويفّ الصالعزيزْبد َ عَ نا,كفاينَاألبن  ُ َّ َأمحدبن   نجاَ ْ  :ار قالَّ العطَ

ْ عبد َأبو ّويفُت ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ  وثالثني ٍّاز يف سنة ستَّلبي البزَ احلُ
ْ عبد يبَأث عن َّ حد,مئةربعَأو َأمحداهللا َ ْ  :ادَّ وذكر احلد,ويفُّ الصباريْوذُّالر عطاءبن  َ
 .)٥( شاهدٌمونأ مٌه ثقةـَّنَأ

*   *   * 
                                                 

 .١١/٤١٥كنز العامل  )١(
 .نا): د(يف  )٢(
 يف  يف األحكام, باب ما جاء عن رسول اهللا ١٣٢٣, والرتمذي ٣/١١٨رواه أمحد يف املسند  )٣(

 .يف األحكام, باب ذكر القضاة) ٢٣٠٩ (٢/٧٧٤القضاء, وابن ماجه 
, يرويه يف كتابه الفوائد, وصلنا منه اجلزء )٣٧٨ت(أبو أمحد هو احلاكم الكبري حممد بن حممد  )٤(

 .٢٩٩انظر فهرس جماميع املدرسة العمرية .  واحلادي عرش, وهو خمطوط يف الظاهريةالعارش
 .٦/٢٧٤٢بغية الطلب  )٥(

من سأل : حديث[
 ]...القضاء

]رواية أخرى[

]وفاته[



٢٢٩ حممد بن أمحد النيسابوري الشافعيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
ْ عبد ويقال ابن َالنيسابور اهللاَ ْ  افعيّ الشيَّ

ْ عبد ث بدمشق عنَّحد َأمحدبن  اهللاَ ْ ْ وعبد ,)١(يْرس النََّ َّحممدبن  َّالرمحنَ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
 .كيالّرت

 .لميّ السَِرضاخلبن  عيل ]٥٧[روى عنه 
ْ عبد القاسم َأبونا َأنبَأ َأمحدبن  عيلبن  املنعمَ ْ ْاحلسنيَ نا ,سليامنبن  اخلرضبن  عيل َ, أناَ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 

َالنيسابور ْ ْ عبد َ نا, قدم علينا,يَّ براهيم ِإَ نا ,مطيع َأبوَ نا ,يبّالطبن  براهيمِإَ نا ,يِْرسَّ النامحدبن  اهللاَ
ْ عبد َ نا,نرصبن  سويدَ نا ,اخلواص ميمون بن   عن عمرو, عن زياد,برقان بن  عن جعفر,املباركبن  اهللاَ

 : قال,وديَاأل
 قبل َكَ شباب:ٍا قبل مخسً مخسْاغتنم« : وهو يعظهٍ لرجلقال رسول اهللا 

وحياتك  ,كغلُك قبل شَ وفراغ,ناك قبل فقركِوغ , قبل سقمكَكَتَّ وصح,كِهرم
 .)٢(»قبل موتك

                                                 
, ٣٣٧صفحة ) عبد اهللا−عبادة( النسوي, انظر ترمجته يف تاريخ ابن عساكر :يف خمترص ابن منظور )١(

 . النرسي من ضيعة من ضياع نيسابور:وقال
, والشهاب يف )٣٤٣١٩ (٧/٧٧, وابن أيب شيبة يف املصنف )٢ (١/٢د رواه ابن املبارك  يف الزه )٢(

 ).٧٢٩ (١/٤٢٥املسند 



٢٣٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ُ 
َأمحبن ا ْ  الفضلبن  ادّمحبن  كثريبن  بَّالَطبن  دَ

 ريش اخلطيبُنرص الق َأبو
 (*)عبيد اهللابن  طلحةبن  موىل عيسى

ْاحلسنييب َأ روى عن َ َّحممد )١(ُ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  يب مسعود صالحَأ و,يع الغساينَُمجبن  َ
َأمحد ْ ْاحلسني َأيب و,جيَانَ امليَ َ ْ عبد يب القاسمَأ و,اويَدْيَّ الصعطاء اهللابن   عطية اهللاُ َ

ْعبد بن  العزيز َاحلسنيب َأ و,زْيَبُّالطبن  يب القاسمَأ و, القزوينيَّالرمحنَ  ,تيقيَ العَ
َاحلسنبن  وعيل َّحممديب َأ و,كوجكبن  عيلبن  نِّحسُ وامل,عيَبَّالر َ َ رجاء بن  سامعيلِإ ُ
َّحممديب َأ و,امَّالشبن  يب القاسم محزةَأ و,قالينْسَالع َ يب َأبن  يب بكرَأ و, نرصيبَأبن  ُ

َّحممديب الفرج َأ و,احلديد َ َأمحدبن  ُ ْ ْ عبد يب الفضلَأ و,يبْرَ زْنيَ العَ بن  الواحدَ
َّحممد َ َّحممد و,يب احلديدَأبن  ُ َ عيل بن  دّدَسُيب املعمر املَأ و,اخلرض الفاريضبن  ُ
َاحلسنيب َأ و,ملوكيَاأل َّحممدبن   عيلَ َ َحم املفضل يبَأ و,وطيُ احلُ  براهيمِإبن  َّمدُ
ْ وعبد ,ري املقرئَونَْيِّالد ُّحممد الصبن  املحسنَ َّ َ ْ وعبد ,اعرَّ الشوريُ ْعبد بن  الوهابَ َ

َّحممديب نرص َأ و,يّرُاهللا امل َ َأمحدبن  ُ ْ ْ عبد يبَأ و,دينُْاجلبن  هارونبن  َ َأمحداهللا َ ْ بن  َ
َّحممدبن  عيل َ َاحلسنبن  ُ  .مسارِّالسبن  َسنَاحليب َأ و,حوي النّايبّ الرشَ

ْ عبد َأبو َّحدث عنه َّ حممدَأبو و,يب احلديدَأبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ بن  املسلمبن  الكريمَ
َّحممد َ ْعبد بن   وعمر, العطارُ َحدثنا و,تاينْسِهِّ الدالكريمَ َّ  ,سيب النَّالقاسم َأبو عنه َ

َّ حممدَأبوو َ َاحلسن َأبو و,كفاينَاألبن  ُ بن  القاسم َأبو و,هرزوريَّش ال وابن,بيسُقبن  َ
                                                 

, تاريخ ٨/٥٩١, مرآة الزمان ١١٢, ذيل تاريخ دمشق البن القالنيس ٣٨٣زيادات األكفاين  (*)
, ٣/١١٦٤, تذكرة احلفاظ ١٨/٣٧٥, سري أعالم النبالء ٣١٧صفحة ) ٤٧٠وفيات (اإلسالم 

 .٣/٣٣٦, شذرات الذهب ٥/١٠٧, النجوم الزاهرة ١٣/٤٨ الوايف بالوفيات
 .عن احلسني): س(يف  )١(



٢٣١ حممد بن أمحد القريش اخلطيببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِالسمرقنْدي َ  .منيَأنه ثقة َأ :سيب النَّ وذكر,َّ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو و,مّلَُساملبن   عيل)١(َ ْ َ ْاحلسنينرص  َأبو َ أنا: قاال,َّ َ بن  ُ

َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناب اخلطيبَّالَطبن  َ َ ْاحلسني َ, أنابصيدا )٢(يعَُمجبن  ُ َ  ,سامعيل القايض ببغدادِإبن  ُ
ْ عبد َنا َّ الرسيونسبن  َّالرمحنَ ْ عبد َ نا,اجّ  : قال,سعدبن   عن سهل,بيهَأ عن ,يب حازمَأبن  العزيزَ

 .رَرَ عن بيع الغ اهللا ُهنى رسول
َحدثني َّ َاحلسن َأبو َ  :بيس قالُقبن  َ

َّطالببن  نرص َأبوكان  َحدثني ف,ًا عظيامً كسبِ يف الوكالةَب اخلطيب قد كسَ َّ  : قال,َ
 ٍ سنةِّ لكلُ فجعلت,خرىَأ سنني َ عرشُعيشَأ ما ُكثرَأ :ُ قلت, سبعني سنةُملا استوفيت

 ,ىل ضامنهِإ َفاحتاج )٣(اغورَّ بالشٌكْلُ وكان له م, من ذلكَكثرَأ َ فعاش:قال . دينارمئة
ئيس َّ عليه بالرَلّ فتحم: قال, ذلك املكانَجرَأه ِّ فلم يوف,)٤( املصامدةِ من بعضُهنََّفضم

َّحممديب َأ َ َّ حممدَأبوقال له ف. ؤالهُله فلم ينفع فيه سَأ فس,ويفُّ الصبنا ُ َ ىل ِإشكوك َه يَِّنإ :ُ
ّعز وجلىل اهللا ِإ ّ دعه يمر:ُّصموديَ فقال امل]ب٥٧[, ولةَّ الدِ رزينِمريَاأل  َأبو فقام ,َّ

َّطالببن  نرص  فلم ,ويفُّ الصُ به ابنَثَّ فتشب. قالَّ الذيِىلإ َِّالإ ُهُ ال شكوتاهللاِ و: فقال,َ
 , ذلك املصموديِ ومل يمض,ُصامدةَ ومضت امل,َ دمشقُتراكَ األِ ثم دخلت: قال,بهُجي

 قد : فقال,يب نرصَ فقيل أل,صموديَبض عىل املُ فق: قال.ميضَألكي وُ مُدعَأ ال :وقال
 ثم . لهَ قد بقي: فقال,يب نرصَ فقيل أل, عظيمٌمرَأليه  وجرى ع,َرِودُثم ص. لهقي ب

 .و كام قالَأ , لهُنتظرَأ ُ كنتَّ الذي هذا: فقال,قيل لهف ,بت عنقهُرض
                                                 

 .أخربنا احلسن): س(يف  )١(
يف البيوع, ) ١٥١٣(, واحلديث رواه عن أيب هريرة مسلم ٢٥٤معجم شيوخ ابن مجيع صفحة  )٢(

غرر, وأبو يف البيوع, باب ما جاء يف كراهية بيع ال) ١٢٣٠(باب بطالن بيع احلصاة, والرتمذي 
 .يف البيوع, باب بيع الغرر) ٣٣٧٦(داود 

 .انظر معجم البلدان. حملة بالباب الصغري من دمشق: الشاغور )٣(
نسبة إىل قبيلة مصمودة, أكرب قبائل املغرب العريب, والتي أقامت دولة املوحدين, أتوا : املصامدة )٤(

انظر الكامل البن األثري . فوذ وسلطة وكان هلم ن,بالد الشام ومرص مع امتداد الدولة الفاطمية
٩٩, ١٠/٨١. 

النهي عن بيع [
 ]الغرر

قصته مع [
 ]املصمودي



٢٣٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ عبد َأبونشدنا القايض َأ ,يضَرَم الفّلَُساملبن   عيلَ َاحلسناهللا َ َأمحدبن  َ ْ  ,يب احلديدَأبن  َ
َّطالببن  نرص بوَأ ُيخَّ الشنشدناَأ  : املؤمنني عيلِمريَ ألَ

ــــت َإذا كن ــــمَ تِ ــــُعل ِ أن الف ــراق  َراقَ ــوس النَُّف ــبِف ــبٌ قري  ُ قري
َّوأن ـــــدُ املَ ـــــوتّق ـــــا ال يف  ُ معيــبٌعيــبَ مُعــىل مــا يفــوت  ُم م
َّوأن ــــــــُ املَ َ أداةَّدِع ــــــــل َ ِالرحي ُالرحيــل مـ ِليـوم  َّ  ُ مــصيبٌصيبَّ
ــد ج  ِنوبُّوبقــات الــذُ مــن مَكُوقلبــ ــا ق ــتَوم ــبكئ َني ــبكئ ٌي  ُي

 :نرص من قوله هذين البيتني َأبو ُيخَّ الشزاد
ـــعو ـــت فم ْأن ـــويَ ال تَ ذاكَ ُفأمر  رع  ُ عجيـبٌجيـبَ عنـدي عَكَ

ــأخلص ْف ــوالكَ ــهْرضعا وَ مل  ُ جميــــبٌريــــبَ قٌّ ربَفمــــوالك  ِ إلي
َاحلسنبا َأسمعت   :م يقولّلَسُاملبن  َ

ْ عبد كان َّطالببن  يب نرصَأامع من َّ السنا عىلُّالعزيز حيثَ القاسم  َأبو وذكر ,َ
َّطالببن  با نرصَأل َأنه سَأبراهيم ِإ ُبن ُّعيل خري من َ فقال يف العرش األ. عن مولدهَ

ه مل ـَّنَأ َِّالإه ِّبخط َ أنا وجدتهلك وكذ, بصيدامئة وسبعني وثالثٍة سنة تسعَّذي احلج
 .ومل يقل بصيدا ,َ العرشِيذكر

َّ حممدَأبوا قال لن َ فيها تويف أبو ٢(, مئةربعَأسنة سبعني و: )١(كفاينَاألبن   هبة اهللاُ
َّطالببن  أمحدبن  حممدبن  نرص احلسني  اخلطيب يوم السبت الثالث من صفر سنة َ
ْاحلسنييب َأث عن َّ حد, دمشقِغري بظاهرَّ الص ودفن بباب,)٢مئةسبعني وأربع َ ُ 

َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممديب بكر َأ وعن , له)٣(»كتاب املعجم«ـيداوي بَّلص ايعُمجبن  َ َ بن  ُ
َأمحد ْ َّحممديب َأ و,يب احلديدَأبن  عثامنبن  َ َ ْ عبد ُ  ,يب نرصَأبن  عثامنبن  َّالرمحنَ

َّحممديب نرص َأوالقايض  َ َأمحدبن  ُ ْ  يبَأ وروى عن , وغريهم,دينُْاجلبن  هارونبن  َ
                                                 

 .٣٨٣بن األكفاين عىل كتاب مولد العلامء  زيادات هبة اهللا )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .كتاب معجم الشيوخ طبعته مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عمر التدمري )٣(

]شعره[

]وفاته وروايته[



٢٣٣ حممد بن أمحد أبو حممد النيسابوري الواعظبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد  َأمحداهللا َ ْ َحمبن  عيلبن  َ َّمد الرشُ يب َ أل»صالح املنطقِإ«مشقي كتاب ِّ الدايبَّ
 . للقرآنِرسَّ الدَكثري ً وكان فاضال,يتِّكِّالسبن  يعقوب

 .علمَأ فاهللاُ ,مَّ بصيدا يف املحرَه ماتـَّنَأ :ُسيب النَّوذكر
ْ عبد َأبووذكر   . ووهم يف ذلك,حدى وسبعنيِإ يف سنة َه ماتـَّنَأ :بيسُقبن  اهللاَ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
َّ حممدَأبو َ َالنيسابور ُ ْ  (*)ي الواعظَّ

َاحلسنبا َأ :سمع بدمشق ْ عبد باَأ و,مسارِّالسبن  َ َّحممد َّالرمحنَ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
َنَيسابورويف بُّالص َاحلسنبا َأ و,ْ  .تيقيَ العَ

ْ عبد َأبو روى عنه  :ابَّاحلطبن  اهللاَ
ْ عبد َأبو َِّيلإكتب  َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ  .ازيَّالر ابَّطَاحلبن  براهيمِإبن  َ

َحدثناو َّ َّ حممدَأبو َ, أناام القرطبي عنهَّمتبن  سعدونبن  بكر حييى َأبو َ َ ْاحلسني ُ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 
َالنيسابور ْ ُأمحد يبَأ و,ي الواعظَّ َ ْ َأمحدبن  براهيمِإبن  )١(َ ْ َاحلسن َأبوَ نا : قاال,ازي الفقيه بمرصَّالر َ بن  ُّ عيلَ

ْاحلسنيبن  ]٥٨[موسى  َ ْ عبد َأبو َ, أنامشقي هباِّ الدُ َّحممداهللا َ َ َاحلسنَ نا ,مروانبن  براهيمِإبن  ُ بن  عيلبن  َ
ْعبد بن  سليامنَ نا ,خلف يوسف عن بن  وزاعي وسعيدَاألَ نا ,)٢(اشّابن عيَ نا ,عيسىبن  َّالرمحنَ
َسلمة يبَأ عن ,يب كثريَأبن  حييى  ,ريرةُيب هَأ عن ,َ

 ,َذنَأستُى تَّ حتُ وال البكر,َمرَأستُى تَّ حتُبِّيَّ الثُنكحُال ت« : قالعن رسول اهللا 
 .)٣(»وتُمُّ الصاُذهنِإو

                                                 
 .٦/٢٧٤٣بغية الطلب  (*)

ْأخربنا أبو عبد اهللا حممد: لبكذا يف األصول, ويف بغية الط )١( أخربنا : بن إبراهيم الرازي قال بن أمحد َ
 ...بن أمحد الرازي بن إبراهيم ُبن أمحد النيسابوري الواعظ, وأيب أمحد بن حممد أبو حممد احلسني

 .بن عياش وهو إسامعيل. ١٢/٢٦ابن عباس, واملثبت من هتذيب الكامل : يف األصول )٢(
وإذهنا ): س(ويف . ١٠/٤٠٧يف النكاح, باب استئامر البكر, وأبو يعىل ) ١٨٧١(رواه ابن ماجه  )٣(

 .الصوت

 ]وفاته[

ال تنكح : حديث[
 ]....الثيب



٢٣٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدقال  َ  :ابَّاحلطبن  )١(ُ
َّ حممدَأبو َ ْاحلسني ُ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َالنَّيسابور َ ن َأىل ِإ ُ يكتب)٢( كان,ي الواعظْ

ْ عبد باَأاسان َرُ بخَدركَأ وقد ,ثي مرصّدُ معنا عىل حمَ وسمع,ّويفُت مي َلُّ السَّالرمحنَ
يب بدمشق يف َأفقاء ُ وكان من ر,مسار وغريهِّالسبن  موسىبن   عيلِامَّ وبالش,هَوطبقت

ْ عبد يبَأ من فوائد ٌ وعندي عنه جزء,طلب احلديث  سمعته عليه ,روانَمبن  اهللاَ
 .مشقي هباِّ الدمسارِّ السا عىل ابنً مع)٣( وكانا قد سمعاه,والدي وعىل
 سمع منه عند قدومه ,اخلرضبن  ِّوى عنه عيلَ رَّ الذييخ هوَّ الش هذاُّظنَأ

 .علمَأ واهللا ,ا للحديثًدمشق طالب

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  جعفربن  َ
ْ عبد َأبو  اهللاَ

َّحممديضا َأويسمى  َ   (*)ملقرئ الفقيهيني اِبُرْهَّ النُ
َأمحدبن  با القاسم حييىَأ :سمع ْ َأمحدبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ املعروف  )٤(يبيِّ السعيلبن  ُ
ْ عبد باَأ و,قرئُامل يْرصَبابن الق ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبا َأ و,ايلَع النِّطلحةبن  ُ َ ُ 

ْعبد بن  باركُامل  .همَيوري وغريُّالطبن  اجلبارَ
ْاحلسنييب َأ من َه سمعـَّنَأ يل َوذكر َ  .ظفر بسامعه منهَأ ومل ,ُّالنَّقوربن  ُ

                                                 
 .قال أبو حممد): س(يف  )١(
بن  َنا أبو احلسن عيل: بن أمحد الرازي الفقيه بمرص قاال بن إبراهيم الواعظ وأيب أمحد): د(يف  )٢(

 .بن احلسني الدمشقي كان يكتب موسى
 .نا قد سمعناهوهو والدي, وكا): س(يف  )٣(

 ٢/١٠٢٣, معجم الشيوخ البن عساكر − وهي قرية من قرى بغداد −) هنربني(معجم البلدان  (*)
 .٣٦/١٨٠ تاريخ اإلسالم  ,)بن حممد حممد(

 .السييس): د(و) س(يف  )٤(



٢٣٥ حممد بن أمحد أبو عبد اهللا النهريينيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ً وكان خري,عنه ُ كتبت, مدة)٢(مينيةَ األِ يف املدرسةَدمشق )١(وسكن  ُئِقرُ ي,ً ثقةاِّ
 .)٣(قّاس يف مسجد سوق الغزل املعل بالنَّّويصيل ,القرآن

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبن  القاسم حييى َأبو َ, أناينيِبُرْهَّ النُ ْ  َأبو َ, أناببغداد )٤(يبيِّالسبن  َ
ْ عبد الفضل ْعبد بن  الواحدَ َّحممدبكر  َأبوَ نا ,ميميَّ التاحلارثبن  العزيزَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,افعيَّ الشاهللاَ َ بن  ُ

َّحممدبن  اجَّحجَ نا ,زرقَالفرج األ َ َأخرب ,ريجُابن جَ نا ,ُ َ ْ ْعبد بن  َ جابرَه سمعـَّنَأبري ُّ الزَأبو ينَ  :اهللا يقولَ
ىل يوم ِإ ِّ احلقىلقاتلون عُتي يَّمُأ من ٌ طائفةُزالَال ت« : يقول َّالنَّبي ُسمعت

 َِّنإ , ال:ُ فيقول. لناِّ صلَ تعال:همُمريَأ فيقول ,مريمبن   عيسىُنزلَ في,القيامة
 .)٥(»مريَأ ٍكم عىل بعضَبعض

َأخربو َ ْ ْ عبد َأبو ناَ َأمحدبن  حييى َ, أنااًيضَأاهللا َ ْ ْ عبد الفضل َأبو َ, أناقرئُامل يبيِّالسبن  َ ْعبد بن  الواحدَ َ
َأمحدَ نا ,يب الفوارسَأ ابن ِميمي بانتقاءَّ التاحلارثبن  العزيز ْ َاحلسنييب َأ ِكامل القايض بانتقاءبن  َ بن  )٦(ُ
ْ عبد َ نا,مظفر  عن ,ات القارئَّي َّّ الزحبيببن  محزةَ نا ,سليامن املدائنيبن  سالمَ نا ,روح املدائنيبن  اهللاَ
ْعبد بن  جلحَاأل  : قال,اسَّ عن ابن عب,احمَزُمبن  اكَّحَّ الض عن,اهللاَ

 ,اًاعّا وال زرًني تاجرْ ومل يبعث,ً ورمحةً بعثني ملحمة اهللاََِّنإ« : اهللا ُقال رسول
 .)٧(» عىل دينهَّ من شحَِّالإاعون َّرّ والزُارَّجّ التة يوم القيامِاس النََّ رشارَِّنإو

ْ عبد َأبو ّويفُت عدة سنة ثالثني َربعاء خامس ذي القَيني يوم األِبُرْه النَّاهللاَ
                                                 

 .وسمع دمشق): س(يف  )١(
اب اجلامع األموي املسمى من أبو) يعرف اليوم بباب القوافني(قبيل باب الزيادة : املدرسة األمينية )٢(

. ه٥٤١نسبة إىل أمني الدولة كمشتكني املتوىف سنة ) يف سوق احلرير اليوم(ًقديام بباب الساعات 
 .١/١٧٧انظر الدارس يف تاريخ املدارس 

مسجد يف رأس سوق الغزل عند قناة درب العلق, : ٢/٦٨ويف تاريخ دمشق . كذا يف األصول )٣(
 .م ووقفيعرف بابن البياعة, له إما

 .بن السيبي بن أمحد أمحد): س(يف  )٤(
 ).٢٠٧٨(, وأبو يعىل ٣/٣٤٥أخرجه أمحد يف املسند  )٥(
 .١٦/٤١٨, والسري ٣/٢٦٢وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد . احلسن): د(و) س(يف  )٦(
, وطبقات املحدثني ٤/٧٢, وبنحوه أبو نعيم يف احللية ٣/١١٥٨رواه ابن عدي يف الكامل  )٧(

 .٣/١٤٣ان بأصبه

ال تزال : حديث[
 ]...طائفة من أمتي



٢٣٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدخيه َأ عند ,وطة دمشقُ بقرية حديثة جرش من غَِنفُ ود,مئةومخس ْ وكان  ,)١(َ
 ]ب٥٨[. ا باحلديثةًحّفال

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  براهيمِإن ب ُ
ْ عبد َأبو  (*)الّميمي املعروف بابن البقّ التاهللاَ

 .مونَأيام املَأاسان َرُ من خُهُ سلفَقدم
َأمحديب مسعود َأ ث عنَّحد ْ َّحممدبن  َ َ  اطّجزي خيِّ السحييىبن   وزكريا, القايضُ

َأمحد و,ةنَُّّالس ْ  .مشقيِّ الدرعةُيب زَأ و,شاكربن  نرصبن  َ
َاحلس َأبو  عنهَكتب  .زبربن  ليامنُس َأبو و,اليبِ والك,ازيَّالر ْنيُ

َاحلسنيب َأ و,الفراتبن  )٢(الفضلبن  عيليب القاسم َأ عن ,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َ 
ْ عبد َ أنا:نظيف قاالبن  أرش ْ عبد َأبو , نارْبَزبن  سليامن َأبو َ, أناجعفر امليداينبن  ابّالوهَ ْاحلسني اهللاَ َ  بن ُ
َّحممد َ َاحلسنَ ونا :ال قالّالبقبن  براهيمِإبن  ُ َأمحدبن  َ ْ ْ عبد رعةُز َأبوَ نا : قاال,اعسَّ النيبَأعرف بُ اهلمداين يَ َ

َّحممدَ نا ,سنانبن  ُزهرَأ ]ناث[ :ليامن قالُسبن  سعيدَ نا ,عمروبن  َّالرمحن َ بن   لباللُ قلت: قال,واسعبن  ُ
َدثنيَح َباكَأ َِّنإف :)٣(ردةُيب بَأ  :كِّ عن جدَّ

ا عىل  حق, هبهبيقال له ٌ بئري ويف الواد,)٤(ٍ يف جهنم وادَِّنإ« : قال َّالنَّبي َّنَأ
 .)٥(»ارَّ جبَّ كلُهسكنَُن يَأ اهللاِ

َأخربنا َ ْ  قال لنا : قالًجازةِإ ,هوازيَعيل األ َأبو َ, أنا)٦(ي مقاتلّجد َ, أناويسّالسبن  القاسم َأبو َ
                                                 

 .٧/١٧٨تقدمت ترمجته  )١(
 .٢٤/٢٨٣, تاريخ اإلسالم ٢٧٦تاريخ مولد العلامء  (*)

 .عن أيب الفضل): س(يف  )٢(
 .أيب فروة): س(يف  )٣(
 .»ًواديا«: كذا يف األصول, والوجه )٤(
 .وما بني معقوفني مستدرك منه) ٣٥٤٨(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  )٥(
بن مقاتل, انظر معجم شيوخ ابن  بن أمحد وأبو القاسم هو نرص. جدي ابن مقاتلأنا ): س(يف  )٦(

 .٢٠/٢٤٨, وسري أعالم النبالء ٢/١١٩١عساكر 

إن يف : حديث[
 ]...جهنم واد



٢٣٧ حممد بن إبراهيم احلنائي املعدلبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :سمية شيوخهَتيف  اليبِالك
َّحممد َ ْ عبد َأبوال ّالبقبن  ُ َّحمدُامل«اليب يف باب ِه الكَّ سام, كذااهللاَ  .علمَأ فاهللا ,»ينَ
َأمحدبن   نجاِّ بخطقرأت ْ ْاحلسني يبَأ ِّ ذلك من خطَه نقلـَّنَأ َرَكَ وذ,َ َ  عنه َبَتَسمية من كَازي يف تَّالر ُ

 :بدمشق
ْ عبد َأبو ْاحلسنياهللا َ َ َّحممبن  ُ َ  عىل ٌخَأ وكان له ,الّعرف بابن البقُ وي,براهيمِإبن  دُ
 .مئة سنة ثالثني وثالثِةَّ ومات يف ذي احلج, دمشقِرشطة

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ َّحممد التيب َأ عن ,ميَلُ َّ َ َّحممدبن  يّمك َ, أناميميُ َ  : قال)١(رْبَزبن  ليامنُس َأبو َ, أناُ
ْ عبد َأبو ّويفُت − مئةالثني وثالثيعني سنة ث −نة َّ السويف هذه  .الَّقَالببن  اهللاَ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبن  براهيمِإبن  ُ َ ُ 
ْ عبد ابن ْعبد بن  اهللاَ  َّالرمحنَ
  (*)لّدَعُائي املَّنِ احل)٢(القاسم َأبو

ْ عبد روى عن ْ عبد يب بكرَأ وه,ويُتْسُرُدبن  ّيب عيلَأ و,يبَالِالوهاب الكَ بن  اهللاَ
َّحممد َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  امَّ ومت,يب احلديدَأبن  يب بكرَأ و,ائينَِّهالل احلبن  اهللاَ َ يب َأ و,ُ
َّحممد َ َّحممديب بكر َأ و,يب نرصَأبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  ,حييى القطانبن  عبيد اهللابن  َّالرمحنَ

َّحممديب الفتح َأو َ َّحممدبن  براهيمِإبن  ُ َ يب َأ و,دس نزيل الق,ريَدْحَ البرصي اجلُ
َاحلسن َاحلسنبن  بيد اهللاُ عَ َأمحدبن  َ ْ َأمحدبن  زكريابن  يب بكر حييىَأ و,اقّ الورَ ْ َ 

ْ عبد يب القاسمَأ و,خيْلَالب ْاحلسنيبن  َّالرمحنَ َ َاحلسنيب َأبن  ُ يب َأ و,بَقَيب العَأبن  َ
َاحلسنيب َأ و,انََّباجلبن  نرص ْعبد بن   عيلَ َاحلسنيب َأ و,يسوُسَرَّ الطزيعَببن  القادرَ َ 
ْعبد بن  عيل َّحممدبن   محزةَىلْعَيب يَأ و,ةَّم نزيل مكَضْهَجبن  اهللاَ َ َّحممدبن  محزةبن  ُ َ ُ 

                                                 
 .٢٧٦تاريخ مولد العلامء  )١(
ْأبو عبد اهللا: يف األنساب )٢( َ. 

, ١٨/١٣٠, سري أعالم النبالء ٤/٢٤٤, األنساب ٣/٦٠, اإلكامل ٣٦٥تايل تاريخ مولد العلامء  (*)
 .٣/٣٠٧, شذرات الذهب ٣٠/٤٦٧, تاريخ اإلسالم ١٣٢طبقات املحدثني 



٢٣٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .يدي القزوينيَّ الز)١(العلوي
ْعبد بن  يّ ومك,امنَّ السسعد َأبو و,بكر اخلطيب َأبو روى عنه  ,الم املقديسَّالسَ

ْوعبد  َّحممدبن  حسنُاملَ َ برش بن   وسهل,)٢(اويَّ السعيلبن  َسنَاحلعيل وبن  ُ
ْاحلسنيبن   وعيل, وابنه صاعد,نييسفرايِاإل َ َّحممدبن  ُ َ  ,علبي احللبيَّالث )٣(فاجَّالسبن  ُ
َاحلسن َأبو و,سهلبن   وياسني,يونس املقديسبن  براهيمِإو  َأبو وابناه , املوازينيَ

ْاحلسني َأبو و,طاهر َ ْاحلسنيبن  الفضل يوسف َأبو و,ُ َ ْعبد بن  ُ  ]٥٩[, سكندراينِاهللا اإلَ
ْوعبد  َأمحدبن  عيلبن  املنعمَ ْ بن  طاهر َأبو و,)٤(قيلَّالصبن  اسّميبن  براهيمِإ و,َ
ْ وعبد ,هالل ْ عبد َأبو و,طارَاملسلم العبن  الكريمَ  .يب العالءَأبن  اهللاَ
َأخربناو َ ْ َّ حممدَأبو و,سيب النَّ عنهَ َ ْ وعبد ,كفاينَاألبن  ُ  بن وطاهر ,محزةبن  الكريمَ
ْاحلسني َأبو و,سهل َ  .جعفربن   وثعلب,سعيدبن  ُ

ْعبد بن  ُّيّوذكر مك  .ه كان ثقةـَّنَأ ُسيب النَّ وذكر, صالحٌه ثقةـَّنَأالم َّالسَ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو و,سيبَّ النبراهيمِإبن  القاسم عيل َأبو َ َ َأمحدبن   هبة اهللاُ ْ ْ وعبد ,َ  بوَأ و,محزةبن  الكريمَ
َّ الرسجعفربن  املعايل ثعلب ْاحلسنيالقاسم  َأبو َ أنا: قالوا,اجَّ َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,ائيَّنِبراهيم احلِإبن  ُ َ ُ 

ْعبد  َاحلسنبن  الوهابَ َّحممد َ, أنايبَِالالوليد الكبن  َ َ َّحممدبن  يمَرُخبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َ نا ,ييلَقُمروان العبن  امللكَ
 :يب هريرةَأ عن ,يب صالحَأ عن ,هشامبن  يب بكرَأ موىل ُّيَمُسَ نا ,نسَأبن  مالكَ نا ,رَّعامبن  هشام
ه َه وطعامَكم نومَحدَأ ُمنعَ ي, من العذابٌ قطعةُفرَّالس« : قال اهللا َ رسولَّنَأ
 .)٥(»هلهَأىل ِإ ْلِّه فليعجِ من سفرُهَكم هنمتُحدَأذا قىض ِإ ف,ورشابه

 :براهيمِإبن  ِّقاسم عيليب الَأ ِّ بخطقرأت
ْاحلسنيبا القاسم َأن ِّيَّ الدقةِّ الثيخ الفاضلَّ الشُلتَأس َ َّحممدبن  ُ َ براهيم ِإبن  ُ

                                                 
 .بن حممد العلوي أيب يعىل محزة): د(يف  )١(
 .الشاوي): د(يف  )٢(
 .السفاح): د(يف  )٣(
 .مياس الصقيل): د(يف  )٤(
باب يف اإلمارة, ) ١٩٢٧( يف احلج, باب السفر قطعة من العذاب, ومسلم )١٨٠٤(رواه البخاري  )٥(

 . يف االستئذان, باب ما يؤمر به من العمل يف السفر٢/٩٨٠السفر قطعة من العذاب, واملوطأ 

السفر : حديث[
 ]..قطعة من العذاب

]مولده[



٢٣٩ حممد بن إبراهيم احلنائي املعدلبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ربع َ ألمئة وسبعني وثالثٍ يف شوال من سنة ثامن: فقال,ث عن مولدهّحدُائي املنَِّاحل
 .)١( من شوالْعرشة ليلة خلت

َّ حممدَأبووحكى  َ ه عن َلَأه سـَّنَأبراهيم ِإبن  ِّسم عيل القا أيب عن,صابربن  ُ
 .علمَأ فاهللا , وسبعنيٍ سنة سبع: فقال,مولده

َأخربنا َ ْ ْعبد بن   اهللاُالقاسم هبة َأبو َ  :بكر اخلطيب قال َأبوَ نا ,اهللاَ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد  سمع,مشقيِّ الدائينَِّالقاسم احل َأبوبراهيم ِإبن  ُ  بن الوهابَ

َاحلسن  . عنه بدمشقُ كتبت,ليهامَيب احلديد ومن يَأبن  با بكرَأ و,يبَِاللوليد الكابن  َ
ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  :)٢(ماكوال قالبن  يب نرصَأ عن ,ميَلُ

ْاحلسنيالقاسم  َأبو :اءنَِّبيع احل ]ِىلإ ًنسبة[ :ائينَِّا احلَّمَأ َ َّحممدبن  ُ َ بن  براهيمِإبن  ُ
ْاحلسني َ ْ عبد  سمع,لَّعدُمشقي املِّد الائينَِّ احلُ َاحلسنبن  ابَّالوهَ با َأ و,يبَالِ الكَ
 .ً وكان ثقة, عنهُ كتبت,مشقينيِّ الدمها منَيب احلديد وغريَأبن  بكر

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,)٣(كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ  :اين قالَّ الكتَ
ْاحلسنيالقاسم  َأبوتويف  َ َّحممدبن  ُ َ من  ابع وعرشينَّالر ائي ليلة اخلميسنَِّ احلُ

ْ عبد ث عنَّحد, ]مئةَوأربع[  سنة تسع ومخسنيوىلَادى األُمج َاحلسنبن  ابَّالوهَ َ 
َاحلسن وعن ,خي تبوكَأ] ِالكاليب[ َّحممدبن  َ َ ث عن ّ من حدُ وهو آخر,تويهْسُرُدبن  ُ
مىض عىل و ,ٍجزاءَأ َ عرشةُّيخشب النَّ انتقى عليه,مهاِث عن غريَّ وحده,تويْسُرُبن دا

خيه َأعىل  )٤(هر يف مقابر باب كيسانّ الظ اخلميس بعدَفن يومُ ود, مجيلٍمرَأ وٍسداد
ن مولده سنة ست َأ وذكر ,ٍينا مثلها من مدةَأ ما ر,ٌ عظيمةٌ وكانت له جنازة,عيل

 .مئةوسبعني وثالث
                                                 

 .١٨/١٣٠سري أعالم النبالء  )١(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٣/٦٠اإلكامل  )٢(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٣٦٥تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  )٣(
ًق, يقع يف اجلنوب الرشقي ملدينة دمشق , نسبة لكيسان موىل باب كيسان أحد أبواب دمش )٤(

 .بن أيب سفيان معاوية

 ]قول اخلطيب[

 ]نسبته[

ّوفاته وعمن [
 ]حدث



٢٤٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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٢٥ 

َّ حممدَأبووقال لنا  َ  : آخرٍ يف موضعُ
ْاحلسني القاسم َأبو ّتويف َ َّحممدبن  ُ َ ائي رمحه اهللا ليلة اخلميس يف نَِّبراهيم احلِإبن  ُ

 عليه يف ّيلُ وص,)١(مئةربعَأوىل من سنة سبع ومخسني وَادى األُخري من مجَ األِالعرش
 .فن يوم اخلميس يف باب كيسانُ ود,اجلامع

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  سدَأبن  ُ
 يلُبْيَّ الدالقاسم َأبو

َاحلسن ]ب٥٩[يب صالح َأعن ث بدمشق َّحد َّحممد و,فّالَزكريا العبن  َ َ بن  ُ
 َىلْعَيب يَأ و,ثابتبن  حاجببن  سحاقِإ و,هارونبن   وموسى,زيَوْرَحييى امل

َاحلسن و,صيلْوَامل َّحممد و, القطانهعلويبن  َ َ َأمحد و,يبةَيب شَأبن  عثامنبن  ُ ْ بن  َ
َّحممد َ َالنَّيسابور عبدوسبن  ُ  .يْ

َّحممدبن  امّمت روى عنه َ ْ وعبد ,ُ بن  العباس َأبو و,نرصبن  عمربن  َّالرمحنَ
 .مسارِّالس

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ ْ عبد َ نا,محزةبن  الكريمَ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  متام َ, أناَ َ القاسم  َأبو َ, أناُ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  َأبوَ نا : آخر بدمشقٍ قال يف حديث,مئةربعني وثالثَأ عليه سنة ً قراءة)٢(يلُبْيَّ الدسدَأبن  ُ
َاحلسنصالح  َّحممدجعفر  َأبوَ نا ,فّزكريا العالبن  َ َ ْ عبد َ نا,ريفَطبن  ُ  عن ,بيهَأ عن ,دريسِإبن  اهللاَ
ْعبد بن   عن جابر, عن عطاء,بيهَأ عن ,يب ثابتَأبن  حبيب  :اهللاَ
 .)٣(اًرَّبَدُ باع م اهللا َ رسولَّنَأ

 صحيحغريب 
                                                 

 .»سنة تسع ومخسني وأربعمئة«: كذا يف األصول, ويف ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم )١(
ُالديبيل نسبة إىل ديبل مدينة مشهورة عىل ساحل بحر اهلند )٢( ْ َ ُ ْ  ).معجم البلدان, األنساب. (َّ
: وفيه زيادة هي. ١٠/٣١٤, والبيهقي يف سننه ٥/٣٦١واه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ر )٣(

 .ًباع مدبرا يف دين
ُوالتدبري أن يعتق الرجل عبده عن دبر, وهو أن يعتق بعد موته  .اللسان. ُ

]وفاته[



٢٤١  األسدي موالهمحممد بن مجعةبن  احلسني
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١٥ 
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٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  مجعةبن  ُ
 (*)سدي موالهمَجعفر األ َأبو

َّحممدبا يوسف َأ و,ةَّمنصور بمكبن  سمع سعيد َ َأمحدبن  ُ ْ َّاحلجاجبن  َ  الينَدْيَّ الصَ
 .ِّقيَّالر

ْ عبد  ابنهروى عنه ْاحلسنيبن  اهللاَ َ َّحممد وابن ابنه ,ُ َ ْعبد بن  ُ ْاحلسنيبن  اهللاَ َ  َأبو و,ُ
َالعقبيب َأبن  القاسم َّحممد و,َ َ َّحممد و,مروانبن  براهيمِإبن  ُ َ بن  براهيمِإبن  ُ
َّحممدرعة ُز َأبو و,حيةبن  سهل َ ْعبد بن  ُ َّحممد و,جانةُيب دَأبن  اهللاَ َ بن  موسىبن  ُ

َّحممدطاهر  َأبوو ,ريشُالة القَضَف َ  َأبو و,آدمبن  عيل َأبو و,ذكوانبن  سليامنبن  ُ
َأمحداحلارث  ْ َّحممدن ب َ َ  .ة الليثيرَامُعبن  ُ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َّحممدبكر  َأبو َ, أنايب العالءَأبن  القاسم َأبو َ, أناطاوسبن  ُ َ ْعبد بن  رزق اهللابن  ُ اهللا َ
َّحممدعيل  َأبوَ نا ,املقرئ َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َالفزاريآدم بن  احلميدَ ْاحلسنيجعفر  َأبوَ نا ,َ َ َّحممبن  ُ َ  ,مجعةبن  دُ

 عن ,رْحَ عن ابن ز,يوبَأبن   ابن املبارك عن حييى نا,تنيمئمنصور سنة مخس وعرشين وبن  سعيدَنا 
 :ةَامَمُأيب َأ عن القاسم عن ,يزيدبن  عيل

 ,ِهِو يدَأ ِِهتَه عىل جبهَ يدَعَضَ يْنَأ املريض ِام عيادةَمن مت« : قال ِّالنَّبي عن
 .)١(»ُصافحةُ املِةَّحيَّت الُ ومتام? كيف هو:هَلَأويس

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ َحدثنا و,)٢(ازي يف كتابهَّ الربراهيمِإبن  َ َّ سعدون بن  بكر حييى َأبو َ
َّحممدبن  القاسم عيل َأبو َ, أناالقرطبي عنه َ َأمحد َأبو َ, أناعيل الفاريس بمرصبن  ُ ْ ْ عبد َ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ

                                                 
, ويف سري أعالم النبالء ١/٣٦٦ذكر يف مسند الشهاب للقضاعي , وله ٩/٩٤١تاريخ اإلسالم  (*)

 .١٧/٥٠, ٤١٩ و١٦/١٥٨
. ٦/٥٣٩والبيهقي يف شعب اإليامن ) ٣٧٤(, وهناد يف الزهد ٥/٢٥٩رواه اإلمام أمحد يف املسند  )١(

 .٤/١٦٣٢وابن عدي يف الكامل 
ْأخربنا أبو عبد اهللا حممد): د(يف  )٢( بن منصور بمكة يف  َبن إبراهيم الرازي اخلطيب بدمشق نا سعيد َ

 .كتابه

من متام : حديث[
 ]...عيادة املريض



٢٤٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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ْاحلسنيجعفر  َأبوَ نا ,مشقيِّ الدّرسَُفامل َ َّحممدبن  ُ َ بن  سعيدَ نا , بدمشق)١(يبصسدي اخلَمجعة األبن  ُ
 :يب هريرة قالَأ عن ,بيهَأ عن ,قفيّ الثالعالءبن  مرُ عن ع,سليامنبن  يحَلُفَ نا ,ةَّمنصور بمك

 منها )٢(ٍبْقَن عىل كل ,ِفوفتان باملالئكةَ حمُةَّ ومكُاملدينة« : اهللا ُقال رسول
 .)٣(»اعونَّ الط والُالَّجَّالد  ال يدخلها,ٌكَلَم

َاحلسن َأبونا َأنبَأ َاحلسنبن   عيلَ َّحممدطاهر  َأبو و, املوازينيَ َ ْاحلسنيبن  ُ َ  .ائيَّنِاحل )٤(ُ
َأخربناو َ ْ َاحلسنبن  ُبراهيمِإطاهر  َأبو َ ْ عبد َأبو َ أنا: قاال, الفقيه عنهامَ َّحممداهللا َ َ ْعبد  بن ُ بن  المَّالسَ
َّحممدعمر  َأبو َ, أناسعدان َ َفضالةبن  موسىبن  ُ َفضالةبن  براهيمِإبن  َ ْاحلسني َ, أناَ َ َّحممدبن  ُ َ َ نا ,مجعةبن  ُ
بن  نسَأ عن ,ناينُ عن ثابت الب,بيدُعبن  ُاحلارثَ نا ,تنيمئة سنة مخس وعرشين وَّمنصور بمكبن  ُسعيد

 :مالك قال
 َّ فلام,ليهمِإ ُ فجلست,]٦٠[  بصبيانُ فمررت,ٍ يف حاجة اهللا ُبعثني رسول

 .)٥(م عليهمّ فسل,بيانِّ بالصَّ فمر,َين خرجَأاستبط

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
ْ عبد َأبو  (*)حويّ النابّ الرضوريّ الصاهللاَ

 .عيلبن  يب حفص عمرَأ و,جيَانَيَ يوسف املَّحدث عن
ْ عبد زكريا َأبو روى عنه َأمحدبن  حيمَّلراَ ْ  .خاري احلافظُ البَ

ْ عبد  يلَرَكَ ذ:قال −  يلُهَجازَأو −عيل بن  ِيب الفرج غيثَأ ِّ بخطقرأت  :المَّالسَ

                                                 
 .اخلطيب): س(يف  )١(
 .ثقب): س(ويف . النهاية. الطريق بني اجلبلني: النقب )٢(
, وابن حبان يف الثقات ٢/٤٨٣, وأمحد يف املسند ٦/١٨٠رواه البخاري يف التاريخ الكبري  )٣(

 .»حمفوظتان باملالئكة ال يدخلهام«: ورواية البخاري يف التاريخ. ٧/١٧٣
 .٩١٤عساكر احلسن, وانظر ترمجته يف معجم شيوخ ابن ) س(يف  )٤(
 ).س(ليست يف ) فسلم عليهم: (وقوله. ٦/١٠٤رواه أبو يعىل يف املسند  )٥(

 .٢٣٥, بغية الوعاة ٦/٢٧٤٧, بغية الطلب ١/٣٣٧إنباه الرواة  (*)
 .َّوالرضاب نسبة إىل رضب الدنانري

كة م: حديث[
 ]...واملدينة

 عىل سلم [
 ]الصبيان



٢٤٣ حممد بن احلسني ابن خرشة اآلبيلبن  احلسني
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٢٥ 

ْ عبد باَأ َّنَأ  ِ البلدَّه كان يف وقته نحويـَّنَأو ,)١(ربع عرشةَأ سنة ّويفُحوي ت النّاهللاَ
 .نةُّ الس يفٌنَسَ حُهُ ومذهب, واسعة حسنةٌ وكانت له حال,ُهَسِّومدر

ْ عبد وقال يل  :المَّالسَ
َحدثنا َّ   وكذلك يف اليوم, عليهَخذَأن يَأبى َأ ف,ُقرئُ يٍ عىل رجلَ فدخل,َّه حجـَّنَأ َ

 َنتُ كِْنإ و,َّ عيلْ هللا فخذُقرئُ تَ كنتِْنإ : وقال له,ليهِإم َّ فتقد,الثَّ الث ويف,اينَّالث
َ فرس, الفاحتةَأ قرَّ فلام,ذن لهَأ ف.عطيكُأنيا فمعي ما ُّللد ُقرئُت  ما فيها من َ وذكر,ها لهَّ

ي هبذا  منُّّحقَأنت َأ : وقال, بني يديهَ وجلس, عن مكانهُيخَّ الشَفقام ,عرابِاإل
 .)٢(و كام قالَأ ,املوضع

َّحممدبن  ْنيَسُاحل َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحدبن  عامربن  ُ ْ َ 
 (*)وف بابن خراشة اآلبيلنصاري اخلزرجي املقرئ املعرَطاهر األ َأبو

 .)٣(هل آبلَأمن 
ّاملظفريب الفتح َأ عىل َ القرآنَأ قر, املسجد اجلامع بدمشقَمامِإكان  َ برهان بن  ُ

ْ عبد يب بكرَأث عن َّ وحد,قرانهَأصبهاين وَاأل َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ هالل بن  اهللاَ
َامليانجي يب بكرَأو ,رائيضَمزام الفَّ الزيبَأوابن  ,ائينَِّاحل َ َّحممديب َأ و,َ َ ْ عبد ُ بن  اهللاَ

َّحممد َ َأمحديب القاسم َأ و,ذكوانبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ رهان ُببن  يب الفتحَأ و,)٤(املؤذنبن  ُ
َّحممدام ّيب مهَأ و,املقرئ َ ْعبد بن  براهيمِإبن  ُ  .اهللا احلافظَ

                                                 
 .١/٣٣٧انظر إنباه الرواة . تويف سنة أربع عرشة وأربعمئة )١(
 .٦/٢٧٤٨بغية الطلب  )٢(

, تاريخ )آبل السوق (١/٥٠, معجم البلدان ٢٥٢, تبيني كذب املفرتي ٣٤٠تاريخ مولد العلامء  (*)
 .٢٩/٢٣٢اإلسالم 

 .آبل قرية كبرية يف غوطة دمشق, من ناحية الوادي )٣(
 .بن املؤذن حممد): س(يف  )٤(



٢٤٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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َّ حممدَأبو روى عنه َ ْ عبد َأبو و,اينَّ الكتُ َّحممد و,يديب احلدَأبن  اهللاَ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ
 .نَّامَّ السسعد َأبو و,نباريَقر األَّ الصيبَأ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْاحلسنيطاهر  َأبو َ, أناَ َ َأمحدبن  عامربن ا ُ ْ بن  َ
ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا , جامع دمشقُمامِإراشة املقرئ ُخ َ َّحممدَ نا ,رائيضَجابر الفبن  مبراهيِإبن  ُ َ بن  متامبن  ُ

َّحممد عن ,وريَّ الثفيانُ عن س,سباطَأبن  ُيوسفَ نا ,طايبْرَفَواضح الكبن  بّيَُساملَ نا ,اينَرْهَصالح الب َ بن  ُ
ْعبد بن   عن جابر,رِدَْكُنامل  :اهللا قالَ

 .)١(»قةَدَ صِاس النَُّداراةُم« : اهللا ُقال رسول
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  محنَّالرَ ْ عبد َأبوجدي  َ, أنايب احلديدَأبن  اهللاَ  )٢(هرطا َأبو َ, أنااهللاَ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َّ حممدَأبوالقايض َ نا , جامع دمشقُمامِإ ُقرئُعامر املبن  ُ َ ْ عبد ُ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ
ْعبد  َّحممدبكر  َأبوَ نا ,الغفار املعروف بابن ذكوانَ َ َّحممدبن  ُ َ ُّحممد الدبن  العباسَ نا ,داودبن  ُ َّ َ َ نا ,وريُ
 :يب هريرة قالَأ عن ,يب صالحَأ عن ,نيِصَيب حَأ عن , وقيس,رشيك )٣(نا ,امَّنَغبن  لقَط

 .)٤(» من خانكْ وال ختن,ىل من ائتمنكِإ َمانةَ األِّدَأ«:  اهللا ُقال رسول
َأخربنا٥( َ ْ َاحلسن َأبوا ًليه عاَ َّ حممدَأبو و,مَّلَُساملبن   عيلَ َ ْ عبد ُ ْاحلسنياملعايل  َأبو و,محزةبن  الكريمَ َ بن  ُ
َّحممد َ, أنابكر َأبوي ّجد َ, أنايب احلديدَأبن  نيسُاحل َأبو َ أنا: قالوا,ميونَلُّ السمحزة َ  ,)٦(رائطيَجعفر اخلبن  ُ

ُّحممد الدبن  ُاسّعبَنا  َّ َ يب َأ عن ,نيِصَيب حَأ] ب٦٠[ عن ,رشيك وقيسَ نا ,عيْخَّ النغنامبن  قْلَطَ نا ,وريُ
 :ريرة قالُيب هَأ عن ,صالح

ُ وال خت,َكىل من ائتمنَِإ َمانةَ األِّدَأ« : اهللا ُ رسولَقال قال , )٥» من خانكْنَ
 .علمَأ َنتَأ : قال?اً رشيكُكتبَأا وً قيسُكُرْتَأ :لطلق ُ قلت:عباس

                                                 
 يف , وابن عدي٨/٥٧, واخلطيب يف تاريخ بغداد )٤٧١ (٢/٢١٦رواه ابن حبان يف صحيحه  )١(

 .٤/٢٦١٤الكامل 
 .طاوس): س(يف  )٢(
 .عن): س(و) د(يف  )٣(
يف البيوع, باب يف الرجل ) ٣٥٣٥(, وأبو داود )٣٨(يف البيوع, باب ) ١٢٦٤(رواه الرتمذي  )٤(

 .يأخذ حقه من حتت يده
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
 .٢/٤٦, املستدرك ٤/٣١٩, شعب اإليامن ٥١املنتقى من مكارم األخالق  )٦(

مدارة : حديث[
 ]الناس صدقة

أد األمانة : حديث[
 ]....إىل من

]رواية أخرى[



٢٤٥ ) الفاخوري−النصيبي (حممد بن احلسني بن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,)١(كفاينَاألبن  ُ  : قال,ميميَّ التالعزيزَ
ْاحلسنيطاهر  َأبونا ُ شيخّويفُت َ َّحممدبن  ُ َ  جامع ُمامِإ ُقرئُامل عامر اآلبيلبن  ُ

 وعرشين ٍ سنة ثامنِنةَّ السمن شهر ربيع اآلخر من هذه ابعَّ السربعاءَ األَدمشق يوم
َامليانجي عن َثَّ حد,مئةربعَأو َ َاحلسنو ,َ مزام الفرائيض َّ الزيبَأبن  براهيمِإبن  َ

 .شعري رمحة اهللا عليهَ األِىل مذهبِإ ُ يذهب,اًمونَأ مً نبيالً وكان ثقة,مهاِوغري

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
ْاحلسنيبن  ابن عبيد اهللا َ  براهيمِإبن  ُ

ْ عبد يبَأبن  عيل َأبو ْاحلسينيصيبي ّالنبن  اهللاَ َ ُ)٢( 
 وكانت ,ٌ له ذكر,)٣(بيهَأ يف حياة َ ومات,باه عىل القضاء واخلطابةَأ ُان خيلفك

 .ه هاشميةُّمأ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
 لمي الفاخوريّ السعيل َأبو

َحدث   .دركهَأعن بعض من َّ
َّ حممدَأبونا ُسمع منه شيخ َ  .كفاينَاألبن  ُ

 .هِّه يف تسمية شيوخه بخطَ اسمُقرأت

                                                 
 .٣٤٠تاريخ مولد العلامء  )١(
 .احلسني): س(يف  )٢(
 .٣٢٠انظر تاريخ مولد العلامء ووفياهتم صفحة . ه٤٠٨تويف أبوه سنة  )٣(



٢٤٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْسنيُاحل َّحممدبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
َأمحدابن  ْ ْاحلسنيبن  َ َ  سحاقِإبن  ُ

 القايض )١(احلمرييار َّقَّالنبن  يب منصورَأبن  القاسم َأبو
 ,سُلُابَرْطَأىل ِإ ثم انتقل ,مئةربعَأربع وستني وَأولد بدمشق يف حدود سنة 

ن َأىل ِإ هبا َقامَأ و, هباَالوقوفالة وَّوالص ,ةَلَبَ بجَ اخلطابةّ وتوىل,م هبا القرآنَّوتعل
ُأطرابلس من )٢(َّعامرىل دمشق بعد خروج ابن ِإانتقل  ُ َ ْ هود ُّ الشَحدَأ فكان هبا ,َ

 .الوة للقرآنِّ التَ وكان كثري,)٣(َوطُّ الرش وكان يكتب,لنيّعدُامل
َأمحدطاهر  َأبوي ّنشدين عمَأ : قال,القاسم َأبونشدين َأ ْ ْاحلسنيبن  َ َ  :)٤( لوالديُ

َ مــن أهــوى عــىل حــُوزارين طيــف  فـاَتَ قـد هِجرَ وداعي الفِ الوشاةِمن  ٍرَذَ
ــظُ أُفكــدت ــُوق ــْنَ م ــَ ح ــه فرح  فاَغَ يب شــِّ احلــبَرتِ ســُكِ هيتــَوكــاد  اًويل ب

 َبطتي أسـفاِ غْنى واستحالتُ املَنيل   يلُلِّ وآمــــــايل ختيــــــُثــــــم انتبهــــــت
َّ حممدَأبوه ِّ عمُوذكر يل ابن ,ارَّقالنَّبن  القاسم َأبوكذا ذكر يل  َ ْ عبد ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ َ 

َأمحديب طاهر َأبيه َا ألَّهنَأ ْ ْاحلسنيبن  َ َ  بياتَ هذه األُ وجدتِِّينإ ف;اً وما صدقا مجيع,ُ
َّحممديب َأولة ّ الدهنا لويلَأالثة يف جمموع قديم ذكر جامعه َّالث َ َأمحد ُ ْ ان ْريَخبن  عيلبن  َ

 .حيحّ الصو وهذا ه,)٥(العلوي
                                                 

 .اجلبريي): س(يف  )١(
َابن عامر فخر امللك صاحب أطر )٢( َّْ ًبلس من دهاة الرجال وأفراد الزمان شجاعة وإقداما ورأيا اَ ًُ ُ

ُوحزما, ابتيل بلده بح صار الفرنج مخسة أعوام وهو يقاوم وينكي يف العدو, أخذت أطرابلس منه ً
 .١٩/٣١١انظر أعالم النبالء . ه٥٠٢سنة 

 .األنساب. ً سميت رشوطا ألهنا مشتملة عىل الرشوط,الصكاك والسجالت: الرشوط )٣(
, ٣٤٨, ذكر األبيات ابن الصابوين يف تكملة إكامل اإلكامل ١/٢٩٣معجم شيوخ ابن عساكر  )٤(

ْونسبها إىل أيب حممد عبد اهللا  .بن احلسني بن أمحد َ
 .٣/٣٨٣انظر وفيات األعيان . ٤٣١شاعر مليح تويف سنة  )٥(

]شعر أبيه[



٢٤٧ ) سنان− السفاج−حيدرة (حممد بن بن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 مئةول سنة ثالث وثالثني ومخسَقار يف شهر ربيع األالنَّبن  القاسم َأبومات 
 .انيةّ الثيف رحلتي اًذاك غائبذ ِإوكنت 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  رةَدْيَحبن  ُ
َّحممدهو ابن  َ َأمحدبن  ُ ْ  .)١( تقدم ذكرهَ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  نرصبن  )٢(فاجّالسبن  ُ
 بي اآلمديعلّ الثطالب َأبو

َّحممد وكان قد سمع ,ث بدمشقَّحد َ َأمحدبن  ُ ْ بن   وعيل,نوخيّ التريَكُببن  َ
َّحممد َ  .ائينَِّ احلُ

َّحممدبن  براهيمِإسحاق ِإ َأبو روى عنه َ  .مام جامع دمشقِإ )٣(يل البوسنجيََج البُ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  سنانبن  ُ
ُطرابليسَ املوصيل ثم األِرَّمَعُامل َأبو ُ َ ْ 

 يرّ الرضاشّاملعروف بابن عي
َأمحد روى عن ْ َّحممدبن  َ َ ُطرابليسَاأل )٤(يب اخلناجرَأبن  ُ ُ َ َأمحد و,ْ ْ بن  مسعودبن  َ
 .ويسُّ الس)٥(رواحة اهلمذاين
َأمحد َأبو روى عنه ْ ْ عبد َ ْ عبد َأبواين وَربَّ الطبكربن  اهللاَ  ,يب كاملَأبن  ]٦١[اهللا َ

                                                 
 . من هذا املجلد٢٢٢انظر الصفحة  )١(
 .السفاح): د(يف  )٢(
 .معجم البلدان. نسبة إىل بوسنج, قرية من قرى ترمذ: البوسنجي )٣(
 .ه٢٧٤تويف سنة . ١٣/٢٤٠ته يف سري أعالم النبالء اخلناير, انظر ترمج): س(يف  )٤(
 ., واملثبت من باقي النسخ, ومل أقف عىل ضبطه»اهلمداين«): س(يف  )٥(



٢٤٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْوعبد  ْ عبد َأبو و,شاهنيبن  حفص بوَأ و,يبَالِاب الكّالوهَ  والقايض ه,َدنَْمبن  اهللاَ
َاحلسن َأبو َّحممدبن   عيلَ َ ْ عبد القاسم َأبو و,يزيد احللبيبن  سحاقِإبن  ُ بن  الواحدَ
َأمحد ْ  .اهدّ الش)١(فوعبن  سامعيلِإبن  َ

َأخربنا َ ْ  مري النقيب عامدَيف األّ الرشيِّ عىل عمُقرأت : قال,براهيم العلويِإبن  القاسم عيل َأبو َ
ْاحلسينالعباس بن  يب الربكات عقيلَأولة ّالد َ  : قلت له,يُ

ْ عبد َأبوكم َخربَأ ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ ُطرابليسَيب كامل األَأبن  ُ ُ َ ْ 
 . بدمشق)٢( عليهًقراءة

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  هللالقاسم عبيد ا َأبو َ, أنامحزةبن  الكريمَ ار ّسوبن  هشامبن  اهللاَ
ْ عبد َأبو َ, أنا عليهًاين قراءةَارَّ الدْيسنَالع ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ  زهريبن  براهيمِإبن  سحاقِإبن  ُ
َحدثنا , علينا دمشقَقدم − اهدّ الشرابليسّالط َّ ْاحلسني َ أنا:− يب القاسمَأ ويف حديث َ َ َّحممدبن  ُ َ , سنانن ب ُ
َأمحد )٣(َأنا ْ َّحممدبن  َ َ  :ثم اتفقا قال −سامعيل البرصي ِإ يعني ابن −  قال العلوي,لِّمَؤُمَ نا ,يب اخلناجرَأبن  ُ
ْعبد بن   عن جابر,بريّ الزيبَأ عن ,كثريبن  ادَّعبَنا   :نصاري قالَاهللا األَ

 − :وقاال , يضع تبارك وتعاىل:وقال العلوي −وضع ُي« :قال رسول اهللا 
َاحلسن ُوزنُ فت, القيامةَيوم امليزان  عن سيئاته ه ُ حسناتْ فمن رجحت,يئاتّات والسَ
 وقال − مثقال٥( ِِه عىل حسناتُهُ سيئاتْجحتَ ومن ر,اجلنَّةدخل  )٤(ابةَؤُ صَمثقال
ِمثل مثقال : العلوي  ُهُ فمن استوت سيئات, يا رسول اهللا: قيل»ار النََّصؤابة دخل −َ
: األعراف[ )٦(z _ ~ {  | } :عرافَ األُصحابَأولئك َأ« :قال )٥?ُهُوحسنات

٤٦[«. 
                                                 

 .عرف): س(يف  )١(
األطرابليس الشاهد, قدم علينا دمشق, حدثنا, ويف : اضطراب وتقديم, فقد جاء السياق) د(يف  )٢(

 .لزيادة يف اخلرب التايل وسرتد هذه ا.حديث أيب القاسم قراءة عليه
 .نا): د(يف  )٣(
 ).قمل(اللسان . بيضة القمل: ُّالصؤابة )٤(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
 .بن سليامن يف آخر اجلزء اخلامس عرش  عن مسند خيثمة٧/٢١١ذكره القرطبي يف التفسري  )٦(

وضع ي: حديث[
 ]....امليزان



٢٤٩ حممد بن شعيب أبو عيل املعدلبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد َأبو َ, أناَ ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ
ُطرابليسَزهري األبن  سحاقِإ ُ َ ْحلسنيار َّاملعم َأبو َ, أنا قدم علينا,ْ َ َّحممدبن  ُ َ ُأطرابلسعياش ببن  ُ ُ َ ْ َ, 

 .اًفذكر عنه حديث

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  شعيببن  ُ
 لّدَعُعيل امل َأبو

ْاحلسنييب َأث عن َّحد َ  .ةَامرُعبن  ُ
َأمحدبكر  َأبو روى عنه ْ َاحلسنبن  َ  .يانّالطبن  َ

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  القاسم نرص َأبو َ ْ َأمحدبن  بنرص غال َأبو و,مقاتلبن  َ ْ  َأبوَ نا : قاال,املسلمبن  َ
َاحلسن َأمحدبن   عيلَ ْ َأمحدبكر  َأبو َ, أناميمي املالكيّ التزهريبن  َ ْ َاحلسنبن  َ َأمحدبن  َ ْ عيل  َأبو َ, أنااينّ الغسَ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َاحلسن َأبوَ نا ,بدمشق )١(لّعدشعيب املبن  ُ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ نا ,ارة العطَّعامربن  َ

َّحممد عن ,يدةِبُعبن   عن موسى,سامةَأ َأبو و,ابَُباحلبن  زيدَ نا ,سعيد اجلوهريبن  براهيمِإ َ  ,ثابتبن  ُ
 : قال,بريُّ الز عن,بريُّ الزم موىلْيَكُيب حَأعن 

 .)٢(»حوا امللك القدوسِّ سب: يناديٌكَلَ ومَِّالإ ٌا صباحَم« :قال رسول اهللا 
َّحممدبيدة فلم يذكر ُعن ب رواه غريمها عن موسى َ  .سنادهِإثابت يف بن  ُ

َأخربنا َ ْ َّحممدسهل  َأبوه َ َ  َأبو َ, أناهنصور سبط بحرويَمبن  براهيمِإ َ, أناهسعدويبن  براهيمِإبن  ُ
َخيثمة َأبوَ نا ,)٣(صيلْوَيعىل امل َأبو َ, أنااملقرئبن  بكر ْ  )٥(سامعيلِإبن  حزامَ نا ,القاسمبن  )٤(شماهَ نا ,َ

 : قال,امَّوَالعبن  بريُّ الز عن,بريُّ الزيم موىلَكُيب حَأ عن ,يدةِبُعبن   عن موسى,العامري
 ,ا اخلالئقُّهيَأ :ُرصخَ يٌ صارخَِّالإ ُ العبادُصبحُ يٍما من صباح« :قال رسول اهللا 

 .»وسُّحوا القدِّسب
                                                 

 .العدل): س(يف  )١(
ْرواه عبد )٢(  ).٩٨(٦٣بن محيد يف املسند  َ
 ).٦٨٥ (٢/٤٥مسند أيب يعىل  )٣(
 .هشام): س(يف  )٤(
 .بن إسامعيل جرير): س(و) د(يف  )٥(

ما صباح : حديث[
 ]....إال ملك

 ]رواية أخرى[



٢٥٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َأمحد ابن : ويقال,اهللاَ ْ َ 
َ حمَأبو  مامِ اإلَّمدُ

ْ عبد ث هبا عنَّوحد ]ب/٦١[قدم دمشق  َأمحدبن  اهللاَ ْ  .يْرس النََّ
 .لميّ الساخلرضبن  روى عنه عيل

ْ عبد القاسم َأبونا َأنبَأ َأمحدبن  عيلبن  املنعمَ ْ َ نا ,لميُّ السسليامنبن  َرضاخلبن  عيل َ, أنامرَالغبن  َ
ْاحلسني َ ّحممد الشبن  ُ َّ َ ْ عبَ نا,افعيُ َأمحدبن  اهللاد َ ْ َأمحدَ نا ,مطيع َأبوَ نا ,بيَّالطبن  براهيمِإَ نا ,)١(يْرسَّ النَ ْ بن  َ
ْ عبد َ نا,داود  :يب هريرة قالَأ عن , عن ابن سريين, عن هشام,يّرُ عن صالح امل,غياثبن  الواحدَ

ّعز وجل  اهللاََِّنإ« :قال رسول اهللا  اه كذا رو »ٍه الِ من قلبً دعاءُستجيبَ ال يَّ
 .اًخمترص
َأخربناو َ ْ َاحلسن َأبوقىض القضاة َأ َ, أناكادشبن  العز َأبو ٍعىل من هذا بدرجاتَأه بتاممه َ بن   عيلَ
َّحممد َ َاحلسنعيل  َأبوَ نا , املاورديُ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  بكرَ نا , اجلبيل املؤدب)٢(عيلبن  ُ ْ قبل موىل بني ُمبن  َ
ْ عبد َ نا,هاشم َّحممد عن ,حسانبن   عن هشام,يِّرُصالح املَ نا ,حيَمُاجلمعاوية بن  اهللاَ َ  عن ,سريينبن  ُ

 :يب هريرة قالَأ
 ُقبلَه ال يـَّنَأ واعلموا ,جابةِوقنون باإلُنتم مَأادعوا اهللا و« :قال رسول اهللا 

 .)٣(حيَُممذي عن اجل الّرترواه .»−و قال غافل َأ − ٍ الهٍ من قلبًدعاء
َحلسنايب َأ )٤(ِّبخط رأتق َّ حممدَأبويخ ّالش َ, أنااخلرضبن   عيلَ َ ْاحلسني ُ َ َّحممدبن  ُ َ َالنيسابور ُ ْ  قدم ,يَّ

ْ عبد َ نا,علينا دمشق َأمحدبن  اهللاَ ْ َنيسابورب يْرسَّ النَ ْ  .)٥( وقد تقدم قبل هذا, ذكرهٍبحديث َ
 

                                                 
 .النرصي): س(يف  )١(
 .بن حممد بن عيل احلسن): د(يف  )٢(
, ١/٣٧٢ني حروج, وابن حبان يف امل)٦٦(يف الدعوات, باب ) ٣٤٧٩(أخرجه الرتمذي  )٣(

. ٤/١٣٨٠, وابن عدي يف الكامل ١/٤٩٣واحلاكم يف املستدرك ) ٥١٠٥(والطرباين يف األوسط 
 .١٤/٢٣٧واخلطيب يف تاريخ بغداد 

 ).س(كلمة بخط ليست يف  )٤(
 .»بعد املئةوالسبعني آخر اجلزء اخلامس «:  جاء هنا يف األصول ما نصه.٢٢٩انظر صفحة  )٥(

إن اهللا عز : حديث[
 ]....وجل

ادعوا اهللا : حديث[
 ....]وأنتم



٢٥١ حممد بن عبد اهللا املعروف بابن امللحيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  اهللاَ
 )١(حيبن امللاملرصي القايض املعروف باالفضل  َأبو
 , وسمع منه بمرص,عديّ السيب الفضلَأث هبا عن القايض َّ وحد,قدم دمشق
 .وسمع بعسقالن

َأمحدبن  كتب عنه نجاء ْ َّ حممدَأبو وشيخنا ,َ َ كفاين َجاز البن األَأ و,كفاينَاألبن  ُ
 .سامعه بمرص وعسقالن

َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْاحلسنيالفضل  بوَأ َ, أناهِّ من خطُهُكفاين ونقلتَاألبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ اهللا املرصي َ
َّحممدالفضل  َأبوالقايض  َ, أنامئةربعَأسنة ستني و −قراءة عليه  −قدم علينا  ,)٢(حيلامل َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ

َاحلسن َأبو َ, أنا عليهًعدي بمرص قراءةّ السعيسى َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبكر  َأبو َ, أنارزقويهبن  ُ ْ بن  َ
ْ عبد بكر َأبوَ نا ,ادَّّج النسلامن َّحممدبن  اهللاَ َ َأمحدجعفر  َأبوَ نا ,نياّ الديبَأبن  ُ ْ القاسم بن  هاشمَ نا ,نيعُمبن  َ
 ِ عن بالل,الينَْودريس اخلِإيب َأ عن ,يزيدبن   عن ربيعة, عن عمر القريش,يسَنُخبن  بكرَ نا ,رضَّ النَأبو
 :قال

 َ قيامَِّنإ و,ني قبلكمحلاَّ الصُبأه دَِّنإ ف;يلَّ اللِكم بقياميعل« :هللا  اُقال رسول
ّعز وجلىل اهللا ِإ ٌةَبْرُيل قَّالل اء عن َّ للدٌطردةَ وم,ئاتّللسي ٌ وتكفري,ثمِ عن اإلٌ ومنهاة,َّ

 .)٣(»اجلسد
َّحممد عن :جاءنكان يف كتاب  َ  . بدل عمر, القريشُ

                                                 
 .املليحي): س(يف  )١(
 .املحيل): س(يف  )٢(
, قال ٢/٥٠٢, والبيهقي يف السنن الكربى )١١٢(يف الدعوات, باب ) ٣٥٤٣(رواه الرتمذي  )٣(

 .رواه ابن أيب الدنيا يف التهجد: ١/٢٤٢املنذري يف الرتغيب والرتهيب 

عليكم : حديث[
 ]....بقيام الليل



٢٥٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْعببن  ُ  عثامنبن  محنَّالرد َ
 يب نرصَأبن  بن القاسما

ْ عبد َأبو ْاحلسنييب َأبن  اهللاَ َ ّحممد التيب َأبن ١( ُ َّ َ  (*)لّدَعُميمي املُ
َّحممدبا َأه َّسمع جد َ َاحلسن )٢(, وأبا حممدُ َّحممدبن  َ َ جبارة بن  عيلبن  جعفربن  ُ

 .اجلوهري
َّحممدبكر  َأبوسمع منه  َ  .هه شاهدـَّنَأ وذكر ,دموسى احلدابن  عيلبن  ُ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,)٣(كفاينَاألبن  ُ َحدثني ,العزيز الكتاينَ َّ َأمحدبن   نجاَ ْ  :ار قالَّ العطَ
ْ عبد َأبونا ُ صديقّويفُت ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ ْعبد بن  ُ يب نرص يف صفر َأبن  محنَّالرَ

 .مئةربعَأ وثالثني وٍّسنة ست
ْ عبقال  .ثِّدُمل حيو] ٦٢[ سمع الكثري :العزيزد َ

َّحممدبن  حسني َ  اورَسُمبن  بةْتُ ع)١ بنُ
 اقَّرَعيل املقرئ الو َأبو

ْ عبد يب بكرَأ َّحدث عن َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ  .ائينَِّهالل احلبن  اهللاَ
َأمحدبن   نجاءروى عنه ْ َاحلسن َأبو و,َ  .حوي النّطاهربن   عيلَ

َّ حممدَأبو٤(نا َأنبَأ َ ْ عبد ُ َأمحدبن  محنَّالرَ ْ ْ عبد َأبو )٤صابر وبن  عيلبن  َ َّحممد اهللاَ َ براهيم الكردي ِإبن  ُ
َاحلسن َأبو َ أنا:قاال ْاحلسنيعيل  َأبويخ ّالش َ, أنالميُّ السجعفربن  طاهربن   عيلَ َ َّحممدبن  ُ َ بن  بةْتُعبن  ُ

                                                 
 ).د(ما بينهام ليس يف  )١−١(

 .٣٤٦تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  (*)
 ).س(وأبا حممد ليست يف : قوله )٢(
 .٣٤٦تاريخ مولد العلامء  )٣(
 ).د(وال يف ) ب( ما بينهام ليس يف) ٤−٤(

]وفاته[



٢٥٣ حممد بن عثامن بن زرعةبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد بكر َأبوَ نا ,سمعَأنا َأ عليه وًاق قراءةَّرّاور الوَسُم َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ هالل البغدادي بن  اهللاَ
َّاحلنائي َّحممدجعفر  َأبوَ نا ,ِ َ بن  َىلْعَي َ, أنا− يب طالبَأبن   يعني−حييى َ نا ,ازَّزَّ الريَرتْخَالببن  عمروبن  ُ

َّحممدَ نا ,بيدُع َ ْعبد بن   عن حبيب,سحاقِإبن  ُ  :يب هريرة قالَأ  عن,عاصمبن   عن حفص,محنَّالرَ
ه ِ يف غريٍ صالةِلفَأ من ُفضلَأ يف مسجدي هذا ًن صالةِإ« :قال رسول اهللا 

 .)١(»َ احلرامَ املسجدَِّالإ ,من املساجد
َّ حممدَأبوذكر  َ  :كفاينَاألبن  ُ
ْاحلسنيعيل  باَأ نَأ َ َّحممدبن  ُ َ ْعتبةبن  ُ َمساوربن  ُ  تويف يف شهر , الوراق املقرئُ
 . بدمشقمئةربعَأربعني وَأ سنة تسع وولَربيع األ

َّ حممدَأبووهكذا ذكر  َ َاحلسنيب َأ عن ,صابربن  ُ ثنني  وزاد يوم اال,طاهربن  َ
 .خلمس بقني

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ْزربن  عثامنبن  ُ  ةَعُ
ْ عبد َأبو ْزريب َأبن  اهللاَ  (*)ةَعُ

ْ عبد َأبو وويل , قايض دمشقُزرعة َأبوبوه َأكان    دمشق ومرصَضاءاهللا هذا قَ
 .وهبا مات

َّ حممدَأبونا َأنبَأف َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّحممدبن  امَّمت َ, أناالعزيز الكتاينَ َ ْ عبد َأبو َ, أناُ  :مروان قالبن  اهللاَ
خر سنة اثنتي عرشة آل بقني من شهر ربيع اٍحد لعرشَر يوم األْبَ زُ ابنَلِزُثم ع

ْاحلسنيوويل  −يعني من قضاء دمشق  − مئةوثالث َ َّحممدبن  ُ َ  ,ُزرعةيب َأبن  عثامنبن  ُ
ْاحلسنييب َأ وعىل ,يب ثابتَأ كتابه عىل ابن )٢(وورد َ يب َأ فلم يقبل ابن ,حريشبن  ُ

                                                 
, )١٣٩٤( يف التطوع, باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة, ومسلم ٣/٥٤رواه البخاري  )١(

 .٢/٣٥, والنسائي )٣٢٥( والرتمذي ,١/١٩٦واملوطأ 
, قضاة ١٣/٤٧, الوايف بالوفيات ٥٦٢, و٤٨٨الوالة وكتاب القضاة , ٧/٥٣٢تاريخ اإلسالم  (*)

 .٤١, رفع اإلرص ٢٧دمشق 
ْأيب زرعة, وبلغني أن أبا عبد اهللا ويل قضاء مرص, وورد: زيادة مضطربة هي) د(يف  )٢( َ. 

إن صالة : حديث[
 ]....يف مسجدي



٢٥٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

قام َأ و, من بغدادُزرعةيب َأ ابن َن قدمَأىل ِإىل ابن حريش وحده ِإمر َ األَ وجعل,ثابت
 .)١(ُزرعةيب َأابن ن مات َأ ِىلإ ,احل ودمشقّ الس عىلُهَ حريش خليفتَابن

ْ عبد باَأ َ أنوبلغني ربع َأسنة من  بقني منه )٢(اهللا ويل قضاء مرص يف شوال لستَ
َّحممدبكر  َأبوعل ُ وج,مئةوعرشين وثالث َ َأمحدبن  ُ ْ اس من  النّ بنياًاد ناظرَّاحلدبن  َ

 .ايض باهللاَّ الر من قبلُزرعةيب َأبن ا وكانت والية ,ن قدمَأىل ِإقبله 
ْعبد بن  زكريا حييى َأبو َِّيلإكتب  َمندهبن  الوهابَ ْ َ. 

َحدثنيوح  َّ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْ عبد يبَأي عن ّالقاسم عم َأبو َ, أناشجاع عنهبن  ُ قال لنا :  قال)٣(بيهَأاهللا َ
 :يونسبن  سعيد َأبو

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُزرعةيب َأبن  ُ َ ْ عبباَأ قايض مرص يكنى )٤(عثامنبن  ُ اهللا د َ
 َ اجلمعة يومَ يومّويفُ ت, وهو عىل القضاء, هباّويفُ وت, عىل قضاء مرصَ قدم,ٌّدمشقي

 .مئة وعرشين وثالثٍة سنة سبعَّ من ذي احلجِحرالنَّ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  عثامنبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)اهللا اليربوديَ

ْ عبد يبَأ َّحدث عن  .َقبَالعيب َأبن  يب القاسمَأ و,مروانبن  اهللاَ
 .ِاحلنَّائي عيل روى عنه

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,)٥(كفاينَاألبن  ُ َحدثني ,العزيزَ َّ َاحلسن َ  :قال]  ب٦٢[ ,عيل املقرئبن  َ

                                                 
 . أبوه أيب زرعةتأن ما): س(يف  )١(
 .يف شوال سنة لست): س(يف  )٢(
ْعن أيب عبد اهللا عن أبيه): س(يف  )٣( َ. 
 .بن عثامن عن حممد): س(يف  )٤(

 .٩/٢٨, تاريخ اإلسالم )يربود (٥/٤٢٧م البلدان , معج)البريوذي (٣١٦تاريخ مولد العلامء  (*)
 .واليربودي نسبة ليربود, قرية من قرى بيت املقدس كام قال ياقوت احلموي

 .٣١٦تاريخ مولد العلامء  )٥(



٢٥٥ حممد بن عيل بن عتاببن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني ّتويف َ َّحممدبن  ُ َ  .مئةربعَأحدى وِإول سنة َيف شهر ربيع األ  اليربوديُ
ْ عبد يبَأ َّحدث عن َّحممداهللا َ َ يب َأبن  يعقوببن   وعيل,مروانبن  يمبراهِإبن  ُ

َالعقب  . وغريمهاَ
َحدثنا َّ َّحممدبن   عنه عيلَ َ  .ِاحلنَّائي ُ

ْ عبد ِّ بخطقرأتو  :حويّالنبن  ِّعيلبن  املنعمَ
ْ عبد َأبومات  بت بعد صالة العرص لثامن ّ السبدمشق يف يوم اهللا اليربوديَ

 .مئةربعَأحدى وِإول سنة َعرشة ليلة خلت من شهر ربيع األ
 :هوازيَعيل األ َأبووذكر 

 .ولَحد احلادي والعرشين من ربيع األَ يوم األّتويف  اليربوديَّنَأ

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  باتعبن  عيلبن  ُ
 )١(عتاببن  حممدبن  ويقال ابن عيل

 (*)عيل املقرئ البزاز َأبو
ْ عبد يبَأ القرآن عىل َأقر وحدث  ,خفشَرشيك األبن  موسىبن  اهللا هارونَ
َّحممدبن  )٢(زةْيَرُعن و َ  .اينّسَ الغُ

َّحممدبكر  َأبو عليه َأقر َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  ُ ْاحلسني َأبوو ,ينُُّباهللا اجلَ َ ُ)٣( 
ْعبد  ْعبد بن  القاهرَ  .ايغّ الصبراهيمِإبن  العزيزَ

ْ عبد روى عنهو  .)٤(م ذكرهّ وقد تقد,يباينّ الشنرصبن  عمربن  محنَّالرَ
                                                 

 .بن عتاب بن عامن, ويقال ابن عيل عيل): س(يف  )١(
 .١٤٢, وانظر تاريخ مولد العلامء ١/٢٥٢غاية النهاية  (*)

 .٧/٣٠١اإلكامل  )٢(
 .أبو احلسن): د(يف  )٣(
 . من طبعة املجمع٤١/١٣٤انظر  )٤(

 ]وفاته[



٢٥٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلسنيب َأ ِّ بخطقرأت َّحممدبن   عيلَ َ َّاحلنائي ُ َّحممدبكر  َأبو َ, أناِ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ مي َلُّ السهاللبن  ُ
ْاحلسنيعيل  َأبوَ نا ,الحّ الصيخّ الشاملقرئ َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبكر  َأبوَ نا ,باَّتعبن  ُ ْ  َأبوَ نا ,راينُزَْيبكر اخلبن  َ

َأمحدبكر  ْ َّحممبن  َ َ ِعكرمة سمعت : قال,ةَّزَيب بَأبن  القاسمبن  دُ ْ  :سليامن يقولبن  ِ
ْعبد بن  سامعيلِإ عىل ُقرأت  :قال يل bz} ُطني فلام بلغتنَْطْسُقبن  اهللاَ

ُكربُأ كيف :قلت١( ,ٍ سورةِّ كلِ عند خامتةِّْربَك  p q r s z} َذا بلغتِإ : قال?ِّ
 ;)١ٍ سورةِّ كلِ عند خامتةِّربَ ثم ك,محنَّ الرم اهللابسب ْ وافتتح,كربَأ  اهللاُ:فقل ]١١: الضحى[
ْ عبد  عىلُقرأتين ِإف اهد ُ عىل جمَأه قرـَّنَأ وذكر ,مرين بذلكَأاري فّ الدكثريبن  اهللاَ
ه َمرَأ فَّيبُأ عىل َأه قرـَّنَأ وذكر ,مره بذلكَأ فٍاسَّ عبِ عىل ابنَأه قرـَّنَأ َ وذكر,مره بذلكَأف

 .)٢(مره بذلكَأ ف ِّالنَّبي  عىلَأ قرهـَّنَأ َ وذكر,بذلك

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ   ويقال غوث,غويثبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)وخيُنَّ التاهللاَ

َّحممد و,ينَُز املَّحدث عن وَرحل وسمع َ  يب سفيانَأبن  براهيمِإ و,ييلَز األْيَزُعبن  ُ
َاحلسن و,اينَرسْيَالق ْعبد بن  َ ْ وعبد ,ان البرصينَِسبن   ويزيد,ِيسالَمنصور الببن  اهللاَ َ
ْعبد بن   ويونس,القداح املرصيبن  اهللا َأمحد و,عىلَاألَ ْ بن   وبحر,ويفّ الصحييىبن  َ

َّحممد و,الينَْونرص اخل َ ْعبد بن  ُ ْعبد بن  اهللاَ َاحلسن و,احلكمَ ْ وعبد ,زيَوْرَنرص املبن  َ َ
ْعبد بن   وعيل,سليامنبن  بيعَّ والر,يبيِجُّ التسيفبن   ومالك,اجلارودبن  محنَّالر َ

بن  ارَّوبك ,)٣(مزيدبن  الوليدبن   والعباس,ويسُسَرَّ الطميةأيب َأ و,العزيز البغوي
                                                 

 ).د(ما بينهام ليس يف  )١−١(
, وذكره ابن حجر يف لسان ٣/٣٠٤, واحلاكم يف املستدرك ٢/٣٧١رواه البيهقي يف شعب اإليامن  )٢(

ْبن عبد اهللا البزي, وقال بن حممد  يف ترمجة أمحد١/٦٣٢امليزان  هو مما  هذا حديث غريب, و:َ
 .هذا حديث منكر: , وقال أبو حاتمُأنكر عىل البزي

 ).ه٣١٧وفيات سنة  (٢٣/٥٣٦, تاريخ اإلسالم ٦/٢٧٧٢, بغية الطلب ٢٦٨تاريخ مولد العلامء  (*)
 .يزيد): س(يف  )٣(



٢٥٧ حممد بن غويث التنوخيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .مرزوقبن  براهيمِإ و,تيبةُق
ْاحلسني َأبو روى عنه َ ْ وعبد ,ازيَّ الرُ  ,رْبَزبن  سليامن َأبو و,يبَالِالوهاب الكَ

َأمحدبكر  َأبوو ْ ْعبد بن  َ َاحلسن و,املقرئبن  بكر َأبو و,انةَجُيب دَأبن  اهللاَ  منريبن  َ
َأمحدبكر  َأبو و,نوخيّالت ْ ْعبد بن  َ َالرببن  الفرجبن  اهللاَ  .اميِ

َأخربنا َ ْ ْاحلسنيبن  منصور َ, أنايفَْريَّ الصجاءَّ الريبَأبن  الفرج سعيد َأبو َ َ بن  طاهر َأبو و]٦٣[, ُ
ْ عبد َأبوَ نا ,املقرئبن  بكر َأبو َ أنا: قاال,حممود َّحممدبن  اهللا حسنيَ َ َاحلسنَ نا ,مشقيّ الدغوثبن  ُ بن  )١(َ

ْعبد  ْ عبد  عن,نينيُبراهيم احلِإبن  سحاقِإَ نا ,ِيسالَاهللا البَ  عن ,نسَأبن   ومالك,عمر العمريبن  اهللاَ
 : قال, عن ابن عمر,نافع

 َن يركعَأراد َأ ذاِإ و, منكبيهَ يديه حذوَ رفعَالةَّ الصَذا افتتحِإ  ُّالنَّبي كان
 .)٢(هامَرفع

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ َّحممديب َأ عن ,ميَلُ َ ْ عبد ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  مكي َ, أناَ َ  َ, أنامرَالغبن  ُ
 : قال,)٣(رْبَزبن  سليامن َأبو

ْاحلسنيعيل  َأبو ّويفُت َ  يعني − ةَّ بقني من ذي احلجٍحد لعرشَ األَغويث ليلةبن  ُ
 .− مئةنة سبع عرشة وثالثمن س

ْاحلسني َأبوخالفه  َ َاحلسنيب َأ ِّ بخطقرأت :]قال[ ,ازيَّ الرُ َأمحدبن   نجاَ ْ َ 
ْاحلسنييب َأ ِّ فيام نقله من خط,اهدّالش َ  َأبو : عنه بدمشقَبَتَسمية من كَازي يف تَّ الرُ

ْاحلسنيعيل  َ َّحممدبن  ُ َ  .مئةث مات يف سنة ثامن عرشة وثال,نوخيّ التغويثبن  ُ
 .)٤(هرَّد بالشّيُنه قَ أل;وىلَأيب سليامن َأن قول َأوك

                                                 
ُاحلسني, وقد تقدم قبل, وانظر األنساب ): ب(و) أ(يف  )١( ّ٢/٥٤. 
 .٢٥٥, والرتمذي ٧٤٣−٧٤١, وأبو داود ٧٧−١/٧٥, ومالك يف املوطأ )٣٩٠(رواه مسلم  )٢(
 .٢٦٨تاريخ مولد العلامء  )٣(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٦/٢٧٧٥بغية الطلب  )٤(

كان النبي : حديث[
إذا افتتح ...[ 

 ]وفاته[



٢٥٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ُِّريفبن  ُ  ونُّيَحبن  هْ
 ندليس احلافظ الفقيهَاأل يفَدَّ الصعيل َأبو

َهل رسَأمن   (*)سطةُقَ
 بن براهيمِإ و,برشبن   وسهل,قديسَبراهيم املِإبن  َ نرص: وسمع بدمشق,رحل

ْ عبد با القاسمَأ : وببغداد,طكودَمبن  قاتلُ وم,ونسُي خي ْلَميمي البَّ التطاهربن  اهللاَ
َّحممدبن  َّ وعيل,يب عثامنَأبن  با الغنائمَأو ,)١(ورفاملعروف بشاه َ َّحممدبن  ُ َ  ,نباريَ األُ

َاحلسنبن  وعاصم َأمحدبن   ومالك,َ ْ با طاهر َأ و,ونْريَخبن  با الفضلَأ و,انيايسَ البَ
َّحممد التبا َأ و,البطربن  با اخلطابَأ و,ينّالباقال َّ َ ّحممد الزبن  ادَِر وط,ميميُ َ با َأ و,ينبيَُّ

َّحممدبن  طاهر جعفر َ َّحممدبا الفرج َأ و,اينَادَّبَريش العُالفضل القبن  ُ َ  )٢(عبيدبن  ُ
َاحلسنبن  اهللا ْ عبد با القاسمَأ و, القايضَ با َأ و,فّفهد العالبن  عيلبن  الواحدَ

َأمحدبن  دمح الفضل ْ َاحلسنبن  َ ْ عبد با القاسمَأ : وبالبرصة,صبهاين الفقيهَ األَ َ
َّحممدبا املعايل َأ :وبواسط ,بةَغَشبن  خلفبن  عيلبن  امللك َ ْعبد بن  ُ بن  المَّالسَ
َّحممد َ  . الواسطيُ

َّ حممدَأبو و,القاسم َأبوسمع منه بدمشق  َ  ,املعايل َأبو وخايل القايض , ابنا صابرُ
َاحلسن وَأبو  .عيلبن  زيدبن   عيلَ

َأخربنا َ ْ َّحممداملعايل  َأبو خايل القايض َ َ ْاحلسنيعيل  َأبو َ, أناريشُحييى القبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ  بقراءيت عليه ُ
َّحممداملعايل  َأبويخ ّالش َ, أنا بدمشقمئةربعَأسنة سبع وثامنني و َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  المّالسَ َ  عليه ً قراءةُ

َاحلسن َأبويخ ّالشا َ ن,بواسط َّحممدبن   عيلَ َ َاحلسنبن  عيلبن  ُ مالء سنة سبع ِإ ,دالينْيَّ الصةَفَزَخبن  َ
                                                 

, سري ١١/٢١٨, تاريخ اإلسالم ٦/٢٧٧٤, بغية الطلب ٢٦٩, بغية امللتمس ١/١٤٤الصلة  (*)
, غاية النهاية ١/٣٣٠هب , الديباج املذ٤/١٢٥٣, تذكرة احلفاظ ١٩/٣٧٦أعالم النبالء 

 .٤/٤٣, شذرات الذهب ٢/٩٠, نفخ الطيب ١/٢٥٠
 .١٨/٤٠١انظر سري أعالم النبالء . شاهقور): س(يف  )١(
ْعبد اهللا): د(يف  )٢( َ. 



٢٥٩ حممد بن الوزير كاتب امليانجيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ حممدَأبوَ نا ,مئةربعَأو َ ْ عبد ُ َّحممدَ نا ,بَذْوَشبن  عمربن  اهللاَ َ  َأبوَ نا ,هارونبن  يزيدَ نا ,امّوَيب العَأبن  ُ
َاليـامنبن  يفةَذُح عن ,اشَرِحبن  يِعْبِ عن ر,شجعيَمالك األ  : قال,َ

 اجلاهلية ُهلَأ به َقَّ ما تعلَ آخرَِّنإ و, صدقةُهُّاملعروف كل« :قال رسول اهللا 
 .)١(»شئت ما ْفاصنع  مل تستحياِذإ :بوة النُِّمن كالم

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ  الوزيربن  ُ
ْاحلسنييب َأبن  دَْمحَأ َأبو َ ُ)٢( 

ُ الرشاهدَّالش َامليانجيتب  كا,ي احلافظطوُّ َ َ(*) 
َّحممد وعن ,بيهَأث عن َّحد َ َّحممدبن  جعفربن  ُ َ َاحلسن و,سَّمالبن  هشامبن  ُ بن  َ
 .ائريََصحبيب احل

ْ عبد روى عنه  ,انََّباجلبن  نرص َأبو و,هوازيَعيل األ َأبو و,الوهاب امليداينَ
 .ِاحلنَّائيوعيل 
َاحلسن َأبونا َأنبَأ َحلسناعيل  َأبو َ, أنا املوازينيَ َأمحد َأبو َ, أنا)٣(هوازيَاألبن  َ ْ ْاحلسني َ َ َّحممدبن  ُ َ بن  ُ

َّحممدالعباس  َأبوَ نا ,اق بدمشقّرَالوزير احلافظ الو َ َّحممدبن  جعفربن  ُ َ َ نا ,رييَمُّ النسَّالَمبن  هشامبن  ُ
ْ عبد  عن,عبةُ شعن ,عيَبُّ الضعامربن  سعيدَ نا , من كتابهًمالءِإجاين َزْوَيعقوب اجلبن  براهيمِإ َ

 : قالت عائشة: قال,بيهَأ عن ,القاسمبن  محنَّالر
 : فقالت,صيلُ وهو ي اهللا ِ بني يدي رسولُهُ فجعلت,صاويرَ فيه تٌكان لنا ثوب

 .)٤(َ وسائدُهُ فجعلت,اين عنهَ هن:و قالتَأ ,ُهَكره
                                                 

, والبيهقي يف اآلداب ٣٧١ و٤/٣٦٩, وأبو نعيم يف احللية ٥/٤٠٥أخرجه أمحد يف املسند  )١(
 .١٢/١٣٥, واخلطيب يف تاريخ بغداد )١٠٨(

 .أيب احلسن): د(يف  )٢(
, وامليانجي ١٧/٦٣ سري أعالم النبالء ,٨/٨١٤ تاريخ اإلسالم ,٣١٥تاريخ مولد العلامء  (*)

 .١٦/٣٦١, سري أعالم النبالء ٣٧٥بن فارس املتوىف سنة  بن القاسم يوسف
 .بن عيل األهوازي احلسن): س(يف  )٣(
 .٢/٧١ وأبو عوانة يف املسند ,)٢٦٦٢ (٢/٣٦٩, والدارمي )٢١٠٧(رواه مسلم  )٤(

املعروف : حديث[
 ]...كله صدقة

كان لنا : حديث[
 ]....ثوب فيه



٢٦٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  محزةبن  ُّ عيلَ َاحلسنبن  اهللاَ َاحلسنبن  محزةبن  َ  َ, أناار بقراءيت عليهَّ العطَ
َّ حممدَأبوي القايض ّجد َ ْ عبد ُ َاحلسن َأبو َ, أنا عليهًاهللا قراءةَ َّحممدبن   عيلَ َ َّاحلنائيبراهيم ِإبن  ُ ,  عليهً قراءةِ
َأمحد َأبو َأنا ْ ْاحلسني َ َ َّحممدَ نا ,الوزير احلافظبن  ُ َ َأمحدَ نا ,سَّالَمبن  ُ ْ َاحلسنبن  براهيمِإَنا  ,شعيببن  َ َ نا ,َ

َّحممدبن  اجّحج َ  : عن ابن عباس,بريُجبن   عن سعيد,بيهَأ عن ,ّذربن   عن عمر,ُ
 ,ًالم توبةَّ الس عليهُها داودَسجد« : وقال,)١(AB z } يف َ سجد َّالنَّبي َّنَأ

 .)٢(»اًكرُش هاُونسجد
ِالسمرقنديبن  القاسم َأبونشدين َأ ْ َ َّحممداهر ط َأبونشدين َأ ,َّ َ َأمحدبن  )٣(ُ ْ َّحممدبن  َ َ  ,قرّ الصيبَأبن  ُ

َأمحدنشدنا َأ ,انََّباجلبن  نرص َأبونشدين َأ ْ  :مشقي لنفسهّ الداحلافظبن  َ
ـــــــــــصيت ـــــــــــرٍّ يف رس اهللاَُع ــــــ  ِ وجه ــــــن الغْسَومل آي ــــــرانُ م ــــــِ مِف  ُهنْ
ـــــ ـــــا يتحم ـــــسان ذُلَّوم ـــــِ اإلن ــــــ  )٤(اًنب  ُ اهللا عنــــــهِ عفــــــوُسيحَ فــــــُضيقَي

َأمحد :صلَكان يف األكذا  ْ َأمحدبا َأه ظنَُّأ و,َ ْ  .انََّب فقد روى عنه ابن اجل,َ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,)٥(كفاينَاألبن  ُ َاحلسنبا عيل َأ ُ سمعت: قال,العزيز الكتاينَ عيل املقرئ بن  َ

 :يقول
َأمحد َأبومات  ْ ْاحلسنيوهو احلافظ, الوزير بن  َ َ ُحممد الرشبن  ُ ُّ َ  وكان ,وطيَُّ

 ,سَّالَث عن ابن مَّ حد, سنة وسنةَمئة هُ كان عمر,مئةربعَأه من بغداد يف سنة ُصلَأ
َاحلسنو َ  .ٌ يسريٌنفر َِّالإ منه ْ مل يسمع»ماأل« :حبيب بكتاببن  َ

ْ عبد ِّ بخطقرأتو  :حويّالنبن  ِّعيلبن  املنعمَ
ول سنة َت من شهر ربيع األالثاء لثامن عرشة ليلة خلَّ الث وفاته كانت يف يومَّنَأ

 .مئةربعَأ

                                                 
 ).ص( يف االفتتاح, باب سجود القرآن, السجود يف ٢/١٥٩سنن النسائي  )١(
 .º   »  ¼ z  ¹      ̧ ¶ }: ٢٤يف قوله تعاىل يف سورة ص  )٢(
 .بن أمحد أبو طاهر): د(يف  )٣(
 .ًذما): س(يف  )٤(
 .٣١٦−٣١٥تاريخ مولد العلامء  )٥(

أن النبي : حديث[
سجد يف ص ..[ 

]وفاته[



٢٦١ حممد أبو الفرج النحوي املعروف باملستوربن  سنياحل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ ُ 
 (*)ورُتْسَ املعروف بامل,حويّ النالفرج َأبو

 .ٌله شعر
ْاحلسنيه ظنَُّأ و,مشقينيّ الد بعضِّ بخطقرأت َ  ,وانَرَيب زَأبن  َسنَاحلبن  ُ

ْاحلسنيالفرج  َأبوستاذي َأنشدين َأ َ َّحممدبن  ُ َ  له بدمشق سنة ور هذه القصيدةُتْسَ املُ
 :مئةمخس وثامنني وثالث

َ خمـــــــــــُهُراكبـــــــــــ  ُ زاخـــــرٌ بحـــــرُّاحلـــــب  ُِراطُ
ــــــــود ــــــسُقَدَواحلــــــ  ُرِحــــــــاجَ املُهُجن  ُرِواحَّ ال

*   *   * 
ـــر  ْرَرَ عــــــىل غــــــُهُبتــــــِكَر ـــرٍوخط ـــن اخلط  )١(ْ م

 ْرَظــوكــان حتفــي يف النَّ  ْ القمــريكــَ حيٍيف واضــح
*   *   * 

ــــْفّحل ]٦٤[ ــــُت ــــَّه مل ــــ  اَدَا ب ــــٍنُصُكغ ــــَّبِ غ  ىَدَ ن
 )٢(داَرْفـــُ مَّن ظـــلْسُباحلـــ  ى ارتــــدِوران بــــالنَّّريــــ

*   *   * 
ــــتِّبحــــق ــــدسِ بي  ِسَّقـــــــــدُ املِوالبلـــــــــد  ِ املق
ـــ ال  ِسَنْدَتي مل تــــــــَّوبــــــــال ـــك مُكَت ـــيسُ من  ؤي

*   *   * 
 )٣(ِمَّعظــــــــُ املِوالبلــــــــد  ِ مـــــريمِسْدُ قـــــِّبحـــــق

                                                 
 .١/٥٤٠, بغية الوعاة ١/٣٢٨, إنباه الرواة ٣/١١٥١معجم األدباء  (*)

 .وخطر عىل خطر: يف معجم األدباء )١(
 .َّوبالبها تفردا: يف معجم األدباء )٢(
 .وبطرس املعظم: يف معجم األدباء )٣(

 ]شعر له[



٢٦٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ـــــــــادل ـــــــــَ مل يٍبع ـــــ  ِمِظل ـــــ ْدُج ـــــيًلفت  )١(ِمّى مت
*   *   * 

ــــــد ــــــانُّ بالرِيرَّبال  ِبــــــــانْرُ القِبحرمــــــــة  )٢(ِهب
ِ اإلحـــسانَنَسَكـــن حـــ  )٣(ِ القــــــــرآنِنــــــــزلُبم ِ 

*   *   * 
ــــــــالط ــــــــالزِورُّب ـــــــــساكن  ِورُبَّ ب ـــــــــُ القِب  ِورُب

ْإعطـــف  )٤(ِ مـــشهورٍمـــن شـــاهد  ِهجـــورَ عـــىل املِ
*   *   * 

ـــــــــة ـــــــــسيحِبحرم ــــــــذ  ِ امل ــــــــالفتى ال  ِيحبَّوب
ــــــسبيحِحصِبالفــــــ ــــــ  ِ بالت   روحــــــيّ عــــــيلِّقَب

*   *   * 
ـــــــــــة ـــــــــــيالدِبليل ــــــــْرُوح  ِ امل ــــــــادِةَم ِ األعي َ 

ــــــــسواد ــــــــس ال ِوالب  اك زاديَ رضــــْجعــــلإ  ّ
 .وهي طويلة

 .مئة يف سنة اثنتني وتسعني وثالثّويفُور تُتَْسبا الفرج املَأ َّنَأ :اًيضَأه ِّ بخطقرأت

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحد ابن : ويقال,ُ ْ َ 
 ارَّ املعروف بالعط,اهد الواعظَّ الزعيل َأبو

َأمحد َّحدث عن ْ َّحممدبن  َ َ ْ عبد يبَأ و,ّيلحسعيد املبن  ُ َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ
                                                 

 .ّرق لصب مغرم: يف معجم األدباء )١(
 .بالدير بالربهان): د(يف  )٢(
 .ببولص ذي الشان: يف معجم األدباء )٣(
 .مشهود): س (يف )٤(



٢٦٣ حممد أبو عيل الزاهد الواعظ املعروف بالعطاربن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .ويفُّ الصبانيكبن  براهيمِإ
 :ِاحلنَّائي عيل روى عنه

َّاحلنائي عيل ِّ بخطقرأت ْاحلسنيعيل  َأبو َ, أناِ َ َّحممبن  ُ َ َأمحدَ نا ,ار الواعظَّ العطدُ ْ َّحممدبن  َ َ سعيد بن  ُ
َحدثني ,تكيَعيل العبن  عمرَ نا ,ّيلحامل َّ َاحلسنعيسى  َأبو َ َأمحدَ نا ,قرئُبراهيم املِإبن  َ ْ  ,رَّامـّ التباركُاملبن  َ

 : قال,عيسىبن  ليمُعن س
 خل عليهُقد ن وجهه َّنَأ وك,ات املقرئّيّ الزحبيببن  ا محزةً يوم)١(علينا داع

 ,لوينَأسَ ال ت: قال?راه بكَ نَّ الذي ما− ةَامرُعبا َأو يا َأ − ,ستاذَأ يا : فقلنا له,مادَّالر
 , جالس َّالنَّبي َّنَأ وك, الكوفةِ يف مسجدّينَأ كَيت الليلةَأ ر: قال,ا سائلوكَِّنإ ف:قال
 عن ُ وعمر, عن يمينهٍكرب َأبو و, جالس ُّالنَّبي ذاِإ فُ فجئت,عرض عليهُه تُتَّمَأو

 يبَأبن  ُين عاصمَأ : فقال قائل,هرأس قائم عىل ٌّ وعيل, وعثامن بني يديه,يساره
 . يا عاصم: ُّالنَّبي  فقال,قيهَه يراه ومل يكن لَّنَأه محزة كَفوصف )٢(ٍيت بشيخُأ ف?ودُجالنَّ
 : قال, اهللاَسول كذلك يقولون يا ر: قال? الكوفةِهلَأ ُنت قارئَأ : قال.يكَّ لب:قال
 حبيببن  ُين محزةَأ : ثم قال القائل.ى ختمهاّها حتَأ وافتتح فقر.نعامَ األَ سورةأفاقر
 بني ُ فوقفت, َّالنَّبي يت يبُأ ف,ماكنهاَأعن  رتتُ مفاصيل قد بَّنَأ يل كَ فمثل?ياتّالز
ك ا كذ:ُقلت ف? الكوفةِهلَأ ُنت قارئَأ : قال يل.يكَّ لب:ُ فقلت. محزة: فقال يل,يديه

 َورةّ السُتلا ف,َّ هلم: ثم قال,فجلست.  اجلس:قال ]ب٦٤[. يقولون يا رسول اهللا
 ]١٢٥[ P Q z }ىل ِإتيت َأنعام حتى َ األَ فافتتحت سورة.كُ تالها صاحبَّالتي
 :ُفقلت Qz } :فقال يل اًجِرَح :فقلت Qz } يل : فقالجاِرَح :فقلت
جاِرَحفقال يل : {Qzفقلت,ني عينيه بَبَّ وقط : {Qz. 

 اهللا َ رسولَِّنإو اًجِرَحربعني سنة َأكم منذ ُقرأتَأ ِّينإاس  النَّاُّهيَأ :ثم قال محزة
 نيها َأقرَأ{ Qzفاقرؤوها : { Qz. 

ْ عبد ِّ بخطقرأت  :حويَّالنبن  عيلبن  املنعمَ
                                                 

 .غدا علينا): د(يف  )١(
 .ٌفأتى شيخ): س(يف  )٢(



٢٦٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

يلة خلت حدى عرشة لِ بدمشق يوم اخلميس إلُدِّار الواعظ املتعبَّ العطُمات حسني
 . حسنٌ وكان له مشهد, باب اجلابيةِفن يف مقابرُ ود.مئةربعَأ وٍربعَأ َمن صفر سنة

ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ   املسحوريُ
 .هِ وغري,يب بكر اخلطيبَأسمع بدمشق الكثري من 

 .رباءُ الغُسمع منه بعض

ْاحلسني َ  (*)اينََربَّ الطاملباركبن  ُ
 .الوليد بن ُ وبقية,عياشبن  سامعيلِإ روى عن
ىل ِإ توجهه من طربيةعند  واجتاز بدمشق ,جيِبنَْسنان املبن   عمرروى عنه

 .محص
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َأمحد َأبو َ, أنا)١(يوسفبن  محزة َ, أناسعدبن  ُسامعيلِإ َ, أناَّ ْ بن  َ

 ,عروةبن   عن هشام,عياشبن  سامعيلِإ اَ, أناينََربَّ الطباركُاملبن  حسنيَ نا ,نانِسبن  عمرَ نا ,)٢(عدي
 : قالتَ عن عائشة,بيهَأعن 

 .»اًقُلُكم خـحسنََأ َن يكونَأحرى َأه َِّنإ ف;اًكم وجهـحسنَُأ كمَّليؤم« : ُّالنَّبي قال
 .»عن دينه ِِهكم بلسانُحدَأ ْ وليصانع,كمِعراضَأكم عن ِموالَأوا بُوق« :قال
 .»اً مهورَّهنُّقلَأ و,اً وجهَّنُصبحهَأتي َّمُأ ِ نساءُْريَخ« : اهللا ُ رسولَ وقال:قالتو

  يفَِّالإ ُياضةِّ الرُنفعَ كام ال ت,و دينَأ ٍ عند ذي حسبَِّالإ ُنيعةَّ الصُنفعَال ت« :وقال
 .»ِجيبالنَّ

َأمحد َأبوقال  ْ  ;عياشبن  سامعيلِإن كان عن ِإ و, املتنُ وهذا احلديث منكر:)٢(َ
                                                 

, تاريخ ١/٥٤٨, ميزان االعتدال ١/٢١٧, الضعفاء البن اجلوزي ٢/٧٧٤الكامل يف الضعفاء  (*)
 ).٢٦٠٩ (٣/٢٠٩, لسان امليزان ١٨/٢٤٥اإلسالم 

 .بن يوسف بن محزة, أنا محزة أنا إسامعيل): س(يف  )١(
 .٢/٧٧٤الكامل  )٢(

]وفاته[

ليؤمكم : أحاديث[
 ]....أحسنكم

 ..]وقوا بأموالكم[
 ...]خري نساء أمتي[
ال تنفع الصنيعة إال [

 ...]عند



٢٦٥ مبرش بن عبيد اهللا املعروف بالكتاينبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ُ والبالء,امَّ الش يف حديثٌ وهو ثبت, احلجاز والعراقِيف حديث ُسامعيل خيلطِإ َنأل
ْاحلسنياحلديث من  يف هذا َ  .عياشبن  سامعيلِإاملبارك هذا ال من بن  ُ

َ أمحدَأبو ناَأ و:قال ْ ْاحلسنيَ نا ,نانِسبن  عمر َ, أنا)١(َ َ بن  حييىَ نا ,عياشبن  سامعيلِإَ نا ,مباركبن  ُ
 :ه قالِّ عن جد,بيهَأ عن ,شعيببن   عن عمرو,نصاريَاأل سعيد

 ِّ وعقابه ورشِِه من غضبِامةّ الت اهللاِ بكلامتُعوذَأ« : يدعوكان رسول اهللا 
 .»ن حيرضونَأ و,ياطنيَّ الشِومن مهزات ,عباده

َأمحد َأبوقال  ْ ْاحلسنيمن   البالء فيهاًيضَأ وهذا :َ َ  .املباركبن  ُ
َأمحد َأبونا َأ و:قال ْ ْاحلسنيَ نا ,سنانن ب عمر َ, أنا)١(َ َ  يبَأ عن ,عمربن  ورقاءَ نا ,بقيةَ نا ,املباركبن  ُ

 :يب هريرةَأ عن ,عرجَ عن األ,نادّالز
 ِ املرءِ من سعادةَِّنإ و,اس النَِّىلإ ُبُّحبَّ التِ العقلَرأس َِّنإ« : قال ِّالنَّبي عن

 .» حليتهُةَّفِخ
َأمحد َأبوقال  ْ عرف له َأاملبارك ال بن  ْنيَُساحل و,سنادِاإل هبذا ٌ منكراًيضَأ وهذا :)١(َ

حاديثه َأ و,اً يسرياً فيكون شيئ, له غريهَن يكونَأ َّ ولعل,من احلديث غري ما ذكرته
 .مناكري

َأمحد َأبووقال  ْ نكرة عن ُ مٍ ومتونَسانيدَأ بَثَّ حد,اينََربَّ الطاملباركبن  سنيُ ح:)١(َ
 .]٦٥[ امّ الشهلَأ

ْاحلسني َ  بيد اهللاُعبن  ِّرشَبُمبن  ُ
 (*)اينّتَي املقرئ املعروف بالكِّرُعيل امل َأبو

 »اسخ واملنسوخالنَّ« ار بكتابَّ العطىرشُببن  يب القاسم عيلَأ َّحدث عن
                                                 

 .املصدر السابق )١(
, غاية )٥٢٢ (٢/٦٤٤, طبقات القراء ٣٠/٣٤١, تاريخ اإلسالم ٣٥٩تاريخ مولد العلامء  (*)

 .١/٢٤٩النهاية 

كان : حديث[
 رسول اهللا 
 ]...يدعو

إن رأس : حديث[
 ]....العقل



٢٦٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد وعن ,اسَّحللنَّ َ ستاذه يف َأ وهو ,سكاف املقرئِهاشم اإلبن  يونسبن  ُ
َّحممدبا َأ وسمع ,القراءات َ ْ عبد قاسمبا الَأ و,يب نرصَأبن  ُ عثامن بن  العزيزَ
َالقرقساين َاحلسنبا َأو ,)١(َْ َّحممد َ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  ,صخر بمكةبن  اهللاَ
 . وغريهم,فطيسبن  عبيد اهللابن  وسعيد

َأمحدبن   نجاروى عنه ْ َاحلسن َأبو و, العطارَ  .حوي النّطاهربن  َ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأمحدبن   هبة اهللاُ ْ َّحممدبن  َ َ ْ عبد َ نا,)٢(ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ  : قال,َ
ْاحلسنيعيل  َأبوتويف  َ حد َ يوم األَةَّ عشي, رمحه اهللا,اين املقرئّتَ الكِّرشَبُمبن  ُ

فن يوم ُ ود,مئةربعَأ من ذي القعدة سنة ثالث ومخسني و)٣(اخلامس والعرشين
قام َأسعني وّ التن يف عرش وكا, عظيمةٌ وكانت له جنازة,هرّ الظ صالةَاالثنني وقت
 ,اسَّحالنَّبن  يب جعفرَ أل»املعاين«ث بكتاب َّوحد ,)٤( يف اجلامعُقرئُمخسني سنة ي

 عن ,ارَّرشى العطُببن  ث بذلك عن عيلَّ حد,اًيضَأ له »الناسخ واملنسوخ«و
ْاحلسني َ ري  يسٍيشء ب)٥(ثَّ وحد, عنهيصام الفرائَزْمّ الزيبَأبن  جابربن  براهيمِإبن  ُ

َّحممدستاذه ُأمن احلديث عن  َ  هلَأ وكان من ,سكاف املقرئ وغريهِيونس اإلبن  ُ
َأمحد َ مذهبُ وكان يذهب,وى رمحه اهللاَ ثقة فيام ر,)٦(رتّين والسّالد ْ  . رمحه اهللاَ

                                                 
 .الفرساين): س(يف  )١(
 .٣٥٩تاريخ مولد العلامء  )٢(
 .اخلامس عرش: يف املطبوع من تاريخ مولد العلامء )٣(
 .بجامع بني أمية: ٢/٦٤٤يف طبقات القراء  )٤(
 .الفرائيض, وعنه حدث): د(يف  )٥(
 .والتسرت): س(يف  )٦(

]وفاته[



٢٦٧ املتوكل العسقالينبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ  يّ الرسيبَأل وهو ابن ّكَوَتُاملبن  ُ
َّحممدخو َأ َ  (*)الينَقْسَي العّالرسبن  ُ

َّحممدسمع  َ َاحلسن و,شابور ببريوتبن  شعيببن  ُ َّحممدبن  َ َ َّاحلراينعني َأبن  ُ َ, 
َّحممد و,يب محزةَأبن  شعيببن  وبرش َ  .ني بحمصّيِصْمِ احل)١(َريِْمحبن  ُ

َّحممد روى عنه َ ْاحلسني و,الينَقْسَيبة العَتُقبن  نََساحلبن  ُ َ  يَرتْسُّ التسحاقِإبن  ُ
َأمحد و,قيقيّالد ْ َّحممدو ,)٢( اجلوهريَساورُمبن  سحاقِإبن  َ َ  . كاتب الواقدي)٣(سعدبن  ُ

َحدثني ثم ,عيل احلداد َأبونا َأنبَأ َّ بن  ليامنُسَ نا ,عيم احلافظُن َأبو َ, أناصبهاين عنهَمسعود األ َأبو َ
َأمحد ْ ْاحلسنيَ نا ,)٤(َ َ ْاحلسنيَ نا ,سحاقِإبن  ُ َ َّحممدَ نا ,الينَقْسَي العَّ الرسيبَأبن  ُ َ بن   عن حييى,عيبُشبن  ُ

َأمامةيب َأ عن , عن القاسم,اريّمّاحلارث الذ َ  : قال,ُ
 .» يف سبيل اهللاِ من اجلهادِىل املساجدِإ ُواحَّ والرُّالغدو« :قال رسول اهللا 

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ ُأمحد انَأ ,امللكَ َ ْ  : قال,قرئُاملبن  بكر َأبو َ, أناقفيّ الثحممودبن  َ
َأمحد ُسمعت ْ َحممد ُ سمعت: قال,النيسَ جعفر القُ سمعت:يل يقولْمَّ الرجابربن  مروَعبن  َ َّ َ  يبَأبن  ُ
 :ي يقولَّالرس

ْاحلسنييعني  −اب َّه كذَِّنإ ف;خيَأال تكتبوا عن  َ  .)٥(يّ الرسيبَأبن  ُ
 :وبة يقولُرَبا عَأ ُ وسمعت:قرئُ املُقال ابن

 .)٦(ابَّ وهو كذ,يّمُأ ُهو خال
                                                 

, ٦/٤٦٨, هتذيب الكامل ١٧/١٤١, تاريخ اإلسالم ١٠٧, املعجم املشتمل ٨/١٨٩الثقات  (*)
 .٢/٣٦٦, هتذيب التهذيب ١/٥٣٦ميزان االعتدال 

 .محيد): س(يف  )١(
 .بن مساور بن القاسم أمحد: يف هتذيب الكامل, وهتذيب التهذيب )٢(
 .سعيد): د(يف  )٣(
 ).٧٧٣٩ (٨/١٧٧املعجم الكبري  )٤(
 .٦/٤٦٩هتذيب الكامل  )٥(
 .٦/٤٦٩هتذيب الكامل  )٦(

الغدو : حديث[
 ]...والرواح



٢٦٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  براهيمِإبن  سحاقِإ َأبوذكر   :ويََر اهلمحنَّالرَ
ْاحلسنين َأ َ  .تنيمئربعني وَأالين مات سنة َقْسَي العّ الرسيبَأبن  ُ

ْاحلسني َ  (*)لِّمَكُمبن  ريَطُمبن  ُ
 .سدَأبن  انودُدبن  بةَلْعَثبن  مالكبن  ثم لبني سعد يمةَزُخبن  سدَأموىل بني 

ُاحلسني وكان ,وتبُ ويقال ك, فعتقاً عبدلِّمَكُكان جده م ْ َ  َدركَأ ,اسنًُ حماً شاعرُ
 ,مَّعراب وزهيَ األَشبه كالمُ ي]ب٦٥[ هُّيِه وزُوكالم ,)١(بالةُ وكان يسكن ز,ولتنيّالد

 .يزيدبن  وقدم عىل الوليد
ْاحلسنيبن  يب الفرج عيلَأ يف كتاب قرأت َ َّحممدبن  ُ َ  ,ًجازةِإحييى بن  عيلبن  حييى َ, أنا)٢(مويُ األُ

َأخربين َ ْ  : قال,ةَصْفَيب حَأبن   عن مروان,صيلْوَبراهيم املِإبن  سحاقِإ عن ,يبَأ َ
ْاحلسني و,قفيّ الثسامعيلِإبن  حْيَرُوط َ أناُدخلت َ   منٌةَّ وعد,سديَري األَطُمبن  ُ

شد نَأام َّ كلٌذا رجلِإ و,ش قد غاب فيهاُرُ وهو يف ف,يزيدبن  عراء عىل الوليدّالش
 , من موضع كذاُهَخذَأ هذا : وقال, بيت منهٍ عىل بيتَ الوليدَ وقف,اً شعرٌشاعر

 ? من هذا:ُ فقلت,عراءّ الشِكثرَأتى عىل َأ حتى ,ه من شعر فالنَوهذا املعنى نقل
 هذا يف جملس ُ ما كالم: قلت,ُهَنشدُ بني يدي الوليد ألُ وقفتَّفلام ,وايةَّ الر محاد:قالوا

 ُمِّكلُأ ٌرجل َ, أناخيَأ َبن يا: ثم قال,يخّالش )٣(فت فتها,ٌانةَّ وهو حلمري املؤمننيَأ
 . فذكر احلكاية... بكالمهاُمَّتكلَأ و,العامة

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناكادشبن  ّالعز َأبو َ َ  .هيَوْيَحبن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ

                                                 
 ,٤/٣٣٧ تاريخ اإلسالم ,٣/١١٥٧, معجم األدباء ١٥/٣٣١, األغاين ١١٤طبقات ابن املعتز  (*)

األدب , خزانة ١٣/٦٣, الوايف بالوفيات ١/٣٨٨, فوات الوفيات ٧/٨١سري أعالم النبالء 
 .وقد مجع ديوانه الدكتور حمسن غياض. ٢/٤٨٥

 .معجم البلدان. منزل بطريق مكة من الكوفة: زبالة )١(
 .١٥/٣٣١األغاين  )٢(
 .التهانف الضحك بالسخرية: وجاء يف احلاشية. فتهانف: ويف طبعة دار الكتب. فتهافت: يف األغاين )٣(



٢٦٩ مطري بن مكملبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدنشدنا َأ َ َحدثني ,خلفبن  ُ َّ َأمحد َ ْ  :ريَطُمبن  نشدين غيث الباهيل حلسنيَأ ,زهريبن  َ
ُا ومل أصــــبح لقعــــدو  اشـــــياَ وَكِ بـــــْعِطـــــُ مل أّينَأ َكِنـــــْهَِيل   قاليـــــاَكِربــــَ
ْ مل أبخــــــلَِّينَأو ــــــك ومل أجــــــَ ُ علي َّ إالَلغـــــريك  ْدَ  )١(باليـــــاُ أن بالـــــذي لـــــِ

ــــ ــــزالَّامـَول ــــا من ــــً نزلن ــــُهَّ طل ــــ  دى النَّ ُأنيقــــا وب ــــَ  االيــــح ِرْوستانا مــــن النَّ
َأجــــ  )٢(مانيــــاَاأل َينــــا فكنــــتمنََّتَى فنًــــُم  ُهسنُُ وحــــِ املكــــانُ لنــــا طيــــبَّدَ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ِ حممد الرصَأبو َ أنا:قاال ,يلْجُاملبن  عودّ السَأبو و,َّ ِّ َّ َ  َأبو َ, أنايفينيُ
َأمحدبن  القاسم عبيد اهللا ْ َأمحدبن  طالب عيل َأبوَ نا ,دالينْيَّ الصَ ْ  . الكاتبَ

َأخربناوح  َ ْ َاحلسن َأبو َ َأخربين ,)٣(بكر اخلطيب َأبو َ, أناونُْريَخبن  منصور َأبووَ نا ,بيسُقبن  َ َ ْ َ 
َأمحدبن  بيد اهللاُالقاسم ع َأبوَ نا ,زهريَاأل ْ ِعكرمة َأبوَ نا ,طالب الكاتب َأبوَ نا , املقرئَ ْ  − عامربن   عمروِ

ِّالضبي :− وقاال,مرانِعبن  نام هو عامرِإ و;ال كذا ق:ويف رواية اخلطيب  :ليامن قالُسَ نا ,َّ
ْاحلسني فلقيه ,ُدَّا يتصيً يومُّ املهديَخرج َ  :ُهَنشدَأري فَطُمبن  ُ

ْأضــ ــْتَحَ ــصوٍ مــن جــودَك يمينُ ـــ  ًرةّ م  ِودُ اجلـــُك منهـــا صـــورةال بـــل يمينُ
 .َرِّوُ ص:)٤( اخلطيبِويف رواية

ِودُ يف العـــُ جيـــري املـــاء)٥(كِومـــن بنانـــ  ًرشقةُمـ ُرضَاأل ىضحَتـ وجهك ِنْحس من
 مع قولك ٍحدَا ألًك موضعِ يف شعرَ وهل تركت, يا فاسقَ كذبت:ُّفقال املهدي

 :زائدةبن  : زاد اخلطيب− يف معن
ـــــ ِأل ـــــنَّامـَ ـــــٍ بمع ـــــوال لق ـــــم ق  بعـــاْرَا ثـــم مًعـــَبْرَ الغـــوادي مَكْتَقَســـ  هِْربَ ث

َّ أوَ كنــــتٍ معــــنَفيــــا قــــرب ــــُ حَلَ َمن األرض خ  ٍرةْف  جعاْضَ مـِ للمكارمْتَّطَ
ــ ــا ق ــنَْربَوي ــتٍ مع ــف واري ــَ كي ُّوقــد كــان منــه الــرب  ُهَودُ ج  عــاْرتُ مُحــرَ والبَ

ــُ واجلــودَ اجلــودَولكــن حويــت ــ  ٌتّ مي ــَّ حتــَتْقِا ضــولــو كــان حي  عاَّدَصَى ت
                                                 

 .مل أباليا): س(يف  )١(
 .افكنت أماني): س(يف  )٢(
 .بن زائدة يف ترمجة معن. ١٥/٣٢١تاريخ بغداد  )٣(
 .خطأ يف هذه الرواية) صور): (م(يف : وقال حمققه. صورة: املثبت من تاريخ بغداد )٤(
 .ومن يامنك): د(يف  )٥(

خربه مع املهدي [
ومدحه معن بن 

 ]زائدة



٢٧٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّومـــا كـــان إال  عـــــاّدَوَ فَّا ثـــــم وىلًبيعـــــَ رَفعـــــاش  ِهِ وجهـــَ صـــورةُ اجلـــودِ
َفأصــــبح  دىوالنـَّ ُاجلـود ىضَمـ ٌمعـن ىضَم َّفلام ]٦٦[ ــــَ َ أجــــدِنني املكــــارمْرِ ع  عاَ

ْاحلسنيطرق َأف َ  , من حسناتكٌ حسنةَِّالإ ٌ وهل معن,مري املؤمننيَأ يا : ثم قال,ُ
 .لفي دينارَأب  لهَمرَأ و,فريض عنه
َأخربنا َ ْ َأمحد ّالعز َأبو َ ْ َحلسنا َ, أناعبيد اهللابن  َ  : قال,)١(باينُزَْر عن ابن امل,هويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أناعيلبن  َ
 :)٢(ريَطُمبن  ْنيَسُروى حلُ وقد تء,لفاذعرايب لسعد َ األُنشد ابنَأو

َأيــــا ظبيــــة ـــــــذلفاء  ٌةهيَ أنــــت شــــبء الوعــــساَ َّ إالَب َّ أنِ ـــــــاءَ ـــــــدلَ ذلف ُ أج َ 
ــــاك ــــدِفعين ــــدُ عيناهــــا وجي ـــــــكل  هاُك جي َّ إالِكُوش ـــــــَ أِ ـــــــَّهن  ُلّا ال تعط
َأخربنا َ ْ َّحممدبن   اهللاُالفتح نرص َأبو َ َ َأمحد َ, أناُ ْ ْعبد بن  َ بن  بيد اهللاُالقاسم ع َأبو َ, أناطاوسبن  اهللاَ

َأمحد ْ َاحلسنعيل  َأبو َ, أنازهريَرييف األَّ الصعثامنبن  َ ْاحلسنيبن  َ َ  .اينذََمكان اهلـََمحبن  ُ
َحدثني َّ َاحلسن َأبو َ َّحممد بن  عيلَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َ نا ,َرتْسُي بتَرتْسُّ التهبرامانبن  سعيدبن  ُ

َأمحد ْ َاحلسنبن  عيلبن  َ  :ينَزُحييى املبن  سامعيلِإَ نا ,اين بمرصَربَّ الطزياد املدائنيبن  عيبُشبن  َ
 :)٣(طريُافعي بيتني البن مّ الشنشدناَأ
ـــرش  دىَتـْ واغَ راحْنَتيـان مـِتى الفَ فَوليس ـــرشٍوحُبَب صـــُل ُ أو ل ـــَ غٍبَ  ِوقُب
ِّلـــــرض  دىَتـْ واغَ راحْنَتيـان مـِتـى الفَ فْولكن ـــــَ أو لنٍَّ عـــــدوَ  )٤(ِ صـــــديقِعْف

َّحممد يف كتاب قرأت َ َّحممدبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ ْاحلسنيبن  دب عن عيلَهل األَأ بعض ِّيناري بخطِّ الدَ َ ُ 
َاحلسن َأبو َ, أناالكاتب  :سحاق املوصيلِإيعني ابن  −اد ّمحَ نا ,سديَ األَ
ا ًراه هلجَأ ُ كنت,بياتَ هذه األُستحسنَ وكان ي,ريَطُمبن  ْنيَسُيب للحَأنشدين َأ

 :نشادهاِإب
ـــد ـــا كب ًأي ـــةَ ـــن لوع ـــِا م ـــِّبُ احل  ُيـرفض )٥(حني اهلوى ِرفض ومن ,ُذكرت  امَّ كل

                                                 
 .عن املرزباين): د(يف  )١(
 .٦٥الديوان صفحة  )٢(
 . غري عزو, من٣/١٧, ويف العقد الفريد ٣/١٧٨وردت يف عيون األخبار  )٣(
ٍّلصد عدو): د(يف  )٤( ِّ. 
 .)حني( فوق كلمة )حيث(: كتبت كلمة): ب(يف  )٥(

]شعر له[

]شعر له[

أبيات يلهج [
 ]بإنشادها



٢٧١ مطري بن مكملبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــــرة ــــادَ تٍومــــن زف ــــرةَين بعــــد زُعت  ُتــنهض هلــا حــني )١(َ أحــشائيُفّتقــص ٍف
ُهـا أبغـضتِّن حبِفم ُهـا أحببـتِّومن حب اً وامقـُ مـن كنـتَ  ُبغـضُ أُ مـن كنـتَ

ــا رصفــت ُإذا م ــأسِ َ الي ــا بغريَ ــاِ عنه ــــى حب ه ُّأت ــــَ ــــن دون ــــا م ــــرِهِه  ُضَّ يتع
َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ َأمحدبن   هبة اهللاُ ْ ْ وعبد ,َ َأمحدبن  اهللاَ ْ َاحلسن َأبو َ, أنابكر اخلطيب َأبو َ أنا: قاال,َ َ 

َّحممدعبيد اهللا  َأبو َ, أنايوب القميَأبن  عيل َ  :هارونبن  نشدين عيلَأ ,باينُزَْرموسى املبن   عمران)٢( بنُ
 :ّديََسري األَطُمبن  ْنيَسُعيل للحبن  ي حييىّنشدين عمَأ

ُ يـا أسـامءُّقىض احلـب ُ أن لـستَ َّأحبــك حتــ ًالئـ زاَ ُّ  ُضِغمــُ مَ العــنيَضِغمــُى يُ
ـــ ـــوكُّفحب ـــى بل َ غـــري أن ال ي  ُضِبغُننـــي لـــك مـــَأِوإن كـــان بلـــوى  )٣(ينّرسَ

َوأقرضني ص تيَبابَا صــًدْلــَفيــا ليتنــي أقرضــت ج  ُضِقـرُ مِوقَّا عىل الـشًْربَ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ َأخربينو .ف يف كتابهّالعالبن  ُ َ ْ َأمحدبن  ر املباركّمَعُامل َأبو َ ْ  . عنهَ

ْأخو ح َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو ََربناَ ْ َاحلسن َأبو و,يب جعفرَأبن  عيل َأبو َ, أناَ  : قاال,فّالَالعبن  َ
ْ عبد َأنا َّحممدبن  امللكَ َ َأمحد َ, أنارشانِببن  ُ ْ َّحممد َ, أناديْنِبراهيم الكِإبن  َ َ  :رائطيَجعفر اخلبن  ُ

 ]ب٦٦[ :)٤(ريَطُمبن  ْنيَسُجعفر العدوي للح َأبونشدين َأ
ِأحبـــك ُّ ـــا ســـُ ـــةِ رِ عـــىل غـــريىلمَ ي  ْهُرِ رسائـــُّفِعـــَ تٍّبُ يف حـــَوال بـــأس ٍيب
ِأحبـــــك ُّ ـــــُا ال أبـــــُ حُ ــــــبــــــُِحم هَدْعـــــَ ب)٥(ُفعنِّ ِي إذا لــــــا ولكنّ  ْهُرِ عــــــاذَيمِ

ّوقـــد مـــات قـــبيل أو  ْهُرِآخـ مـات قد ُُّباحل َأضحى ُّتِم ولو )٦(ًةّرَ مـــِّبُ احلـــُلَ
 :)٧(ريَطُمبن  ْنيَسُجعفر للح َأبو نشدينَأ و:قال
ِ أكـــرَونفـــسك ٍ عـــن أشـــاءْمَ  هاُستعريَا تـــهَ بعـــدٌسْفـــَفـــام لـــك ن )٨(ٍ كثـــريةَ

                                                 
ُتقضقض أحشائي: ١/٢٦٥يف جمالس ثعلب  )١( ُ. 
 .بن عمران أمحد): د(يف  )٢(
 .غري أن ال يسوؤين. ١/٢٦٥يف جمالس ثعلب  )٣(
 .٥٤الديوان صفحة  )٤(
 .لن أعنف: يف معجم األدباء )٥(
 .أول احلب فانقىض: , والديوان١١٦٠دباء يف معجم األ )٦(
 .٥٢الديوان  )٧(
 .ٍعن أمور: يف الديوان )٨(

 ]شعر له[

 ]شعر له[



٢٧٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ األمـــــرِوال تقـــــرب ـــــَرامَ احلـــــَ َّ فإن  هـــــاُريرَبقـــــى مَه تفنـــــى ويُحالوتـــــ  هِ
َاحلسن َأبوين َأنبَأ َّحممدبن   سعد اخلريَ َ ْ عبد يبَأ عن ,ُ َّ حممدبوَأ َ, أنايديَُماهللا احلَ َ َأمحدبن   عيلُ ْ بن  َ
َّ حممدَأبوالقايض َ نا ,ندليسَسعيد األ َ ْ عبد ُ  : قال,)١(عيل القايل َأبوَ نا ,بيعَّالربن  اهللاَ

 :سديَري األَطُمبن  ْنيَسُريد للحُدبن  يب بكرَأ عىل ُقرأت
ــــَجَفواع ــــًب ــــرشفوِاسا للنَّ ْكـــأن  )٢(نين يست ـــَ ِ بعـــدي حماروَ مل ي ـــُ ـــب  يلْبَا وال ق

ــَ العِجــعْرَي ْمِرصا :يقولــون يل ْورص  ُهُّ كلــُلْق ْ أذِسْف الــنَِّ حبيــبُمَ  ِ للعقــلُهــبَ
ــ ــا عجب ــًفي ــن ح ــاتيلِّبُا م ــو ق ــن ه ــــأين   م َك ّ ــــُ أَ ــــه امل ــــَةَّودَجازي ــــن ق  يلْتَ ع
ُ أهلَ كـــانْنَأ ِّبُ احلـــِنـــاتِّيَومـــن ب َّأحـــب  هـــاَ ـــَ ْ مـــن أهـــَّيِ إىل قلبـــي وعينَ  يلَ
َّحممد َأبونا َأنبَأ َ ِالسمرقندي  وابن,كفاينَاألبن  ُ ْ َ َأخربين ,بكر اخلطيب َأبوَ نا : قاال,َّ َ ْ  َ, أنايوبَأبن   عيلَ

َّحممدعبيد اهللا  َأبو َ َأمحد عن ,امينُداود العبن  نشدين عمرَأ ,عمرانبن  ُ ْ  عرايبَ األِعن ابن, حييى ثعلببن  َ
 :سديَري األَطُمبن  ْنيَسُللح
ِأحبـــك ُّ ـــا ســـُ ـــةِ رِعـــىل غـــريلمى َ ي  )٣(ْهُرِ رسائـــُّفِعـــَ تٍّبُ يف حـــَوال بـــأس  ٍيب

ــــة ــــوال نفاس ــــاذيل ل ــــا ع ــــاِّبُ حُوي  )٤(ائرهحـــَ أنـــك َ ملـــا باليـــتَعليـــك  ه
ِأحبــــــك ُّ ــــــبــــــُِحم  هَ بعــــــدُفعنِّــــــُا ال أبــــــُ حُ ِي إذا لــــــا ولكنّ  ْهُرِ عــــــاذَيمِ

ــــن ــــيس م ــــ)٥(بنف َ أينّدُ الب ِّ ــــاظرَ ــا يف امل  )٦(ْهُ ن ــن أن َوم ــَ ــسي ــِْرسُور والع  ْهُرِ ذاك
ــ ــُاسومــن قــد رمــاه النَّ ــاهَّتاى َّ حت ـــــُبب  ُمُق َّ إالَيضْغ ِ مـــــا جتـــــِ  )٧(ْهُرِئ ضـــــامّنُ

ــات ــد م ــَلق َّيل أوْبَ ق ــِّبُ احلــُلَ  ْهُرِآخـ مـات قد ُّاحلب َأضحى ُّتِم ولو  َىضَ فانق
                                                 

 .١٥٤−١/١٥٣أمايل القايل  )١(
انظر . َأن تضع يدك عىل حاجبك كالذي يستظل من الشمس, وينظر هل يراه: استرشفت اليشء )٢(

 .١/١٥٤األمايل 
ُّوما خري حب ال تعف رس: ١٥/٣٣٠يف األغاين  )٣( ِ َ  .ائرهٍّ
 .١/٧٧وانظر األمايل . أنك خابره: ويف معجم األدباء. أنك جائره): س(يف  )٤(
 .بنفيس بل): د(يف  )٥(
 .أين هاجره: يف معجم األدباء )٦(
 .ُما حتن ضامئره): د(يف  )٧(

]شعر له[

]شعر له[



٢٧٣ املظفر بن احلسني أبو عبد اهللا اهلمذاينبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ـــي يف ح ـــد كـــان قلب ـــُكَ يٍجـــابِوق ــب  هنُّ ُبــارشُ مِك مــن دون احلجــابِّحب  )١(ْهِ
َأقــام  اً يف القلـــب واردُّنـــاهى احلـــبَا تَّوملـــ  )٢(ْهُرِصادَ عنــه مــُ بعــدْتّدُ وســَ
ُّوأي ــــٍ طبيــــبَ ـــــرش   بعــــدماَّ احلــــبُئربُ ي ـــــنُهَبَّت ـــــؤادُ بط ـــــاهِ الف  ْهُرِ وظ

َاحلسنيب َأ ِّ بخطقرأت  .نظيفبن  أَشَربن  َ
 .م عنهَّلَُساملبن  يعَبُالوحش س َأبو و,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونيه َأنبَأو

َأخربين َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ عبد َ َأمحدبن  )٣(محنَّالرَ ْ َأمحدالعباس  َأبو َ, أناعاذُمبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ  َأبو َ, أنا الكاتبُ
َّحممديب َّالط َ  : قال,اءَّالوشبن  حويّ النعرايبَاألبن  حييىبن  سحاقِإبن  ُ

ْاحلسنيوقال  َ  :ريَطُمبن  ُ
ُ إذا اســــتُوكنــــت ـــظ  ُهُيتــــَوَا طِ رسُتْعِودِ ـــا ضـــٍبحف َ إذا م ـــرسَعَّيِ َّ ال ـــارشِّ ُ ن  ْهِ

ِّوإين َ ألرعــــــى باملِ َ كـــام أرعـــاه حـــنيًحيـــاء  ِي صــــــاحبِغيبــــــةَ ُحـــارضُ أَ  ْهِ

ْاحلسني َ َّاملظفبن  ُ َ ْاحلسنيبن  رُ َ  دانـمحبن  جعفربن  ُ
ْ عبد َأبو  ذاينَمَاهل ]٦٧[اهللا َ

ْ عبد سمع  .يب بدمشقَالِالوهاب الكَ
َّحممدالفضل  َأبو روى عنهو َ َأمحدبن  عثامنبن  ُ ْ  .ومساينُالق )٤(ينِدْزَمبن  َ

َأخربنا َ ْ َأمحدعيل  َأبو َ ْ َّحممدالفضل  َأبوجدي  َ, أنااين البديع ببغدادذََميل اهلْجِعيل العبن  سعدبن  َ َ بن  ُ
َأمحدبن  عثامن ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسنياهللا ْبد َ عَأبو َ, أناومساينُالق ينِدْزَمبن  عيلبن  ُ َ َّاملظفبن  ُ َ ْاحلسنيبن  رُ َ بن  ُ

ْ عبد َ, أناذانَمَجعفر هب َاحلسنبن  الوهابَ َّحممدبن  عيلَ نا ,الوليد بدمشقبن  َ َ ْ عبد َ نا,اساينَُر اخلُ بن  اهللاَ
ْعبد  َاحلسنَ نا ,المّالسَ ْعبد بن  َ  عن ثابت ,)٦(يب جعفرَأبن  نََساحل عن ,براهيمِإبن   مسلمن ع,)٥(مدّالصَ

                                                 
ُ وحبك من دون احلجاب يساتره: وفيه البن الدمينة,١/٧٨البيت يف أمايل القايل  )١( ُّ. 
 .أقام وأعيت بعد ذاك  مصادره: ١/٧٨قايل يف أمايل ال )٢(
ْبن عبد الرمحن أبو احلسن): س(يف  )٣( َ. 
 .مردين): قومسان(, ومعجم البلدان ٤/٨٤ترمجته يف الوايف بالوفيات  )٤(
ْبن عبد الصمد احلسني): د(يف  )٥( َ. 
 .بن أيب جعفر نياحلس): د(يف  )٦(



٢٧٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,مالكبن  نسَأ عن ,اينَنُالب
 )١(اًلفَأ ثامنني ِابعةَّ السامءَّ الس يفُيتَأامء رَّ السِىلإ يب َجِرُ عَّامـَل« :قال رسول اهللا 

ّعز وجل من املالئكة عىل جبل الياقوت يستغفرون اهللاَ  يب َجِرُ عَّمُ ث, وعمرٍيب بكرَ ألَّ
من املالئكة عىل جبل الياقوت يستغفرون  )١(اًلفَأ سبعني ُيتَأ فرِامء اخلامسةَّ السِىلإ

 .»يب بكر وعمرَاهللا ملن يستغفر أل

ْاحلسني َ ّاملظفربن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 
 اينذَمَالقاسم اهل َأبو

ْ عبد يب الفضلَأث بدمشق عن َّحد  .هماهكبن  طاهربن  اهللاَ
ْ عبد َأبو روى عنه  .ديدَيب احلَأبن  اهللاَ

 .علمَأ واهللا ,لف يف كنيتهُختا ,هُم ذكرَّ تقدَّ الذيراهَأو
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َاحلسن َ, أنايضَرَم الفَّلَُساملبن   عيلَ َأمحدبن  َ ْ ْ عبد َأبوالقايض  َ, أناديدَيب احلَأبن  َ َ

ْاحلسنياهللا  َ ّاملظفربن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْ عبد الفضل َأبوَ نا ,اينذََم اهلُ ْ عبد بكر َأبوَ نا ,هماهكبن  طاهربن  اهللاَ َ
َأمحدبن  اهللا ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,ةَبْزْوَربن  ُ َ  َأبوَ نا , بنصيبني)٢(مرائيّ الرساملباركبن  ادَّمحبن   حامدُ

َّحممدبن  ارَّيسبن  سحاقِإيعقوب  َ َّ حممدَأبوَ نا ,صيبيّ النُ َ َّحممدبن  سامعيلِإ ُ َ َّاحلراينريمة َيب كَأبن  ُ َ نا ,َ
َّحممد قال : قال,يعِزَببن  سعيد َ  :سحاق املطلبي صاحب املغازيِإبن  ُ

 :يب طالب فقالَأبن  مري املؤمنني عيلَأ عند ُهدّ الزكرُذ
َّإن ٌ أخــــــــالقَ املكــــــــارمِ ـــــل ٌبــــــــةّ مهذَ َّ أوُفالعق ـــــَ ـــــربُهل ـــــاّا وال  )٣( ثانيه

 .اًبياهتا اثنان وسبعون بيتَأ فذكر قصيدة عدد
ْاحلسنيقاسم ال َأبونشدنا َأ و:قال َ ّاملظفربن  ُ َ  :)٤(ا لبعضهمًيضَأ ُ

                                                 
 .ألف): ب(و) س(يف  )١(
, ١/١٤٥, املغني ١/٤٤٧ميزان االعتدال : بن محاد العسكري, انظر  حامدكذا يف األصول, وهو )٢(

 ).٢٠٨٨(لسان امليزان 
 .وقال جامعه عن أدب الدنيا والدين. ١٥٤الديوان صفحة  )٣(
إهنا تعزى إىل : وقفت عىل أبيات بخط احلافظ الدمياطي وقال: ١/٤٧قال املناوي يف فيض القدير  )٤(

 .بن أيب طالب عيل

ملا عرج يب : حديث[
 ]....إىل السامء

قصيدة أمرية [
 ]املؤمنني يف الزهد



٢٧٥ موسى بن هارونبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ــــن ــــومَمِْعل ــــوم  ُ الي ُ ي ــــسَ ـــــــصيد  ا حقــــِبتَّال ْ إنٍل َ أردتِ ـــــــَ ـــــــال ام  ِاءِرتْ ب
ِويف األحــــــــد ــــــــاءِ البَ َّ ألنُن ــــــــهَ ــــــــد   في ــــــــق اهللاُىَّتب ــــــــسِ يف خل  ِامءَّ ال

ْويف االثنـــــــني إن ً إذُتعــــــــود   فيـــــــهَ ســـــــافرتِ ــــــــنجحِ ــــــــٍا ب َ أو ث  )١(ِراءَ
ْوإن  ِماءِّ الــــــدُفكَ ســــــِِهففــــــي ســــــاعات  الثـــــــاُّ يف الثَجامـــــــةِ احلِردُ تـــــــِ
ْوإن ــــــــــَ رشبِ ــــــــــرؤ يوم ــــــن  ًا دواءً ام ــــــومُ اليــــــومَمِْعف ِ األربعــــــاءُ ي َ 

ــــوم ــــيسِويف ي ــــضاءِ اخلم ــــاجُ ق ـــــــــه اهللاُ  ٍ ح ـــــــــففي ـــــــــُأذنَ ي  ِضاءَ بالق
 ِساء مـــــع النِّـــــِجـــــالِّ الرُاتَّولـــــذ   فيــــــهُزويجَّ التــــــِ اجلمعــــــةُويــــــوم
ْاحلسنيالقاسم  َأبو وذكر :قال َ ّاملظفربن  ُ َ  :نيِّصاب سكِ عىل نَه وجدـَّنَأ ُ
ِ ويف اإلقـــدامٌ عـــارِبنُيف اجلـــ  )٢(ِرَدَ فـــال ينجـــو مـــن القـــُّ يفـــرْفمـــن  ٌكرمـــةَ مِ

 :وعىل درقة
ْ إنُربَواحلــــــــ ـــال ي   القيتهــــــــاِ ـــنَف ـــكْك ـــَ من  ْلَشَ الف

ِ عـىل أهوالـْاصرب ]ب٦٧[ َّ إالَال مـــــــــوت  هاـَ ْبأجـــــــــل ِ َ 

ْاحلسني َ  هارونبن  موسىبن  ُ
و املستكفي َأايض باهللا َّ الر من قبلمئةحدى وثالثني وثالثِإويل قضاء مرص سنة 

 .وىلَادى األُمها يف مجِدَوق
 َ واستخلف,مئةام من مرص سنة ثالث وثالثني وثالثَّ الشِىلإوخرج ابن هارون 

َحممدعىل قضاء مرص  َّ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسنيه َِّنإ : وقيل,اد الفقيهَّاحلد ُ َ  ,عيسىبن  ُ
 .)٣( ذكرهَمَّوقد تقد

                                                 
 .أو رشاء): د(يف  )١(
 .فال ينجو من الغرر): د(يف  )٢(
 . من هذا املجلد٢١٥انظر صفحة  )٣(

 ]من الشعر[

 ]من الشعر[



٢٧٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 النحرف
ّ

 ون

ْاحلسني َ  املعاركبن  نرصبن  ُ
 عيل البغدادي َأبو

َأمحدصهر  ْ  (*)صالح املقرئبن  َ
َّحممد و,ادّمحبن  عيمُون ,)١(سليامنبن  يكَدُ وف,رِهْسُيب مَأ روى عن َ يوسف بن  ُ

ْ وعبد ,ايبَيْرِالف ْ وعبد ,امميَيونس اليبن   وعمر,صايصَّ الرزيادبن  محنَّالرَ بن  اهللاَ
بن  سحاقِإ و,حسانبن   وحييى,ارَّوَسبن  ابةَبَ وش,هارونبن   ويزيد,يوسف
 .ازيَّ الرسليامن

َاحلسن َأبو :هلهاَأث عنه من َّ وحد,وقدم دمشق احلارث  َأبو و,اَصْوَجبن  َ
َأمحد ْ َّحممدبن   وعيل,سعيدبن  َ َ ْعبد بن  زكريا حييى َأبو و,اساينَُراخلبن  عيلبن  ُ َ
ْ عبد طاهر َأبو و,حاويّ الطجعفر َأبو و,مشقيونّالد )٢(قاينّ الدةَامرُعبن  محنَّالر َ

ْعبد بن  الواحد َّحممدالعباس  َأبو و,اجلبارَ َ ْعبد بن  ُ بن  بكر َأبوو ,)٣(اهللا اليافونيانَ
َّ حممدَأبو و,يمةَزُخ َ َّحممدبرش  َأبو و,ازيَّ الريب حاتمَأبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  ,واليبَّ الدادّمحبن  َ
َّحممدعيل  َأبوو َ َّحممدبن  ُ َ  .شعثَاألبن  ُ

َّاحلنائيبن  طاهر َأبونا َأنبَأ  ميساطيُّ السالقاسم َأبو َ, أناِ
َأخربنا ثم ح َ ْ َأمحدبن   نرصَ ْ ْ عبد َ أنا: قاال,نظيفبن  أَشَر َ, أنابرشبن  سهل َ, أناَ َ نا ,يبَالِوهاب الكالَ

َاحلسن َأبو َّحممدَ نا ,اَصْوَجبن  َ َ ْاحلسني و,يب زيدونَأبن   وسعيد,غزوانبن  َّعامربن  خلفبن  ُ َ بن  ُ
                                                 

, سري ٥/٢٧, املنتظم ٨/٧٢٣, تاريخ بغداد ٢٣٩, تاريخ مولد العلامء ٣/٦٦اجلرح والتعديل  (*)
 .٦/٣٢٠, تاريخ اإلسالم ١٢/٣٧٦أعالم النبالء 

 . هتذيب الكاملواملثبت من كتب الرجال, انظر. سلامن: يف األصول )١(
 .انظر معجم البلدان, واللباب. الدقاين نسبة إىل دقانية من قرى غوطة دمشق )٢(
 .٣/٤٠٥انظر اللباب . نسبة إىل يافا: اليافونيان )٣(



٢٧٧ نرص بن املعاركبن  احلسني
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثنا : قالوا,حصنبن  سامعيلِإ )١(ميسل َأبو و,املعاركبن  نرص َّ   عن,وزاعيَاألَ نا ,)٢(امنيسلبن  يكَدُ فَ
 : قال,كيَدُفبن  بشريبن   عن صالح,هريّالز

ه من مل ـَّنَأزعمون َم يَِّهنإ , اهللاَ يا رسول: فقالىل رسول اهللا ِإيك َدُخرج ف
 ِ واهجر,كاةَّ الزِّدَأ و,الةَّ الصقمَأ ,يكَدُيا ف« : اهللا ُ فقال رسول,كَلَاجر هُهي
 نسق احلديث عن .)٣(»اًهاجرُ مْ تكنشئترض قومك حيث َأ من ْ واسكن,َوءُّالس

 .زيدونيب َأبن  سعيد
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َاحلسنبن   عيلَ ْعبد بن   بدر)٤(جمّ النَأبوو, َ  َ, أنا)٥(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ

ْالرب َّحممدنا عىل أ قر: قال,قاينَ َ ّاملظفربن  ُ َ َأمحدجعفر  َأبوكم َثَّ حد,ُ ْ َ نا ,صل كتابهَأحاوي من َّ الطسالمةبن  َ
ْاحلسني َ ْ عبد اَ ن,معاركبن  نرصبن  ُ  : قال,ديناربن   عن عمرو,عبةُشَ نا ,زيادبن  محنَّالرَ

 : قلنا,عفرانَّس والزْرَى عن الوَه هنـَّنَأ  ِّالنَّبي  عنِربُخي َ ابن عمرُسمعت
 .)٦( نعم: قال?حرمُللم

ْ عبد ُ املحفوظ:رَّظفُ مُقال ابن  .)٧(ديناربن  اهللاَ
َأخربنا َ ْ َاحلس َأبوا ًواب عاليّ الصه عىلَ َاحلسنبن   عيلنَ  َ, أنايب نرصَأبن  سليامن َأبو َ, أنا املوازينيَ

َامليانجيالقاسم بن  بكر يوسف َأبوالقايض  َ  ]٦٨ [الوليد َأبوَ نا ,ابَُباحلبن  خليفة الفضل َأبوَ نا ,َ
ْ عبد  عن, عن شعبة,واحلويض  : سمعت ابن عمر يقول:قال ,)٧(رانيدبن  اهللاَ

 . يعني للمحرم,عفرانَّس والزْرَ عن الوهنى رسول اهللا 
َأمحدرواه  ْ َّحممدبن   وحجاج,عن غندر ,)٨(حنبلبن  َ َ  . عن شعبة,عورَ األُ

                                                 
 .٨/٩٨, والثقات ٢/١٦٦وانظر ترمجته يف اجلرح والتعديل . أبو سامل): س(يف  )١(
 .امنسل): س(يف  )٢(
 .١١/٢٠٢, وابن حبان ١٨/٣٣٦, والطرباين ٩/١٧نن أخرجه البيهقي يف الس )٣(
 .َنا وأبو النجم): س(يف  )٤(
 .٨/٧٢٤تاريخ بغداد  )٥(
 ).١٨٧٩(, وأبو داود الطياليس ٢/٤٧رواه أمحد يف املسند  )٦(
ْعبد اهللا: يف األصول )٧(  .واملثبت من تاريخ بغداد, وكتب الرجال. بن دنري َ
 .انظر احلاشية السابقة )٨(

يا فديك, : حديث[
 ]....أقم الصالة

النهي عن الورس [
 ]....والزعفران

 ]رواية أخرى[



٢٧٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

املعارك, قدم بن  نرصبن  حسنيَ نا عن بعض الدمشقيني,١(  يف بعض الكتبقرأت
 .ًا فذكر حديث,ارَّوَسبن  ابةَبَشَ نا ,الربيد )١علينا من مرص سنة مخس ومخسني, نزل باب

ْ عبد َأبوجاز يل َأنسخة ما يف  ْعبد بن  محد َ, أناهَْدنَمبن  القاسم َأبو َ, أنااهللا اخلاللَ  .جازةِإاهللا َ
ْاحلسنينا َأ و:قالح  َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ ْ عبد ُ  ,يب حاتمَأبن  محنَّالرَ

 :)٢(قال
ُاحلسني ْ َ  ,ليامنُسبن  سحاقِإ و,امَدِْقاملبن  صعبُ روى عن م,رصيِنرص املبن  ُ

 .دقّ الصهُّ وحمل, منه بمرصُ سمعت,عيمُيب نَأ و,القاسمبن  وهاشم
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبو و,سعيدبن  َ  :)٣(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,اهللاَ

ْاحلسني َ ْ عبد ا عن هبَثَّ وحد,عيل سكن مرص َأبواملعارك بن  نرصبن  ُ  بن محنَّالرَ
 جعفر َأبو روى عنه ,ادّمحبن  عيمُ ون,نيَكُدبن  ضلَعيم الفُن َأبو و,صايصَّ الرزياد
َّحممد و,حاويَّالط َ َّحممدبن  ُ َ  . وغريمها من املرصيني,شعثَاألبن  ُ

َأخربنا َ ْ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبو َ َّحممدَ نا ,)٤(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ َ َّحممد َ, أناوريُّ الصعيلبن  ُ َ بن  ُ
ْعبد  ْ عبد َ نا,زديَ األمحنَّالرَ َّحممدبن  الواحدَ َ  . قال,يونسبن  سعيد َأبوَ نا ,)٥(ورمرسبن  ُ

ْعبد بن  زكريا حييى َأبو َِّيلإوكتب ح  َحدثني وه,َْدنَمبن  الوهابَ َّ َّحممدبكر  َأبو َ َ  َ, أناشجاع عنهبن  ُ
ْ عبد يبَأ بيهَأ عن ,القاسم َأبوي ِّعم  :)٦(ونسُيبن  سعيد َأبو قال لنا : قال,اهللاَ

ْاحلسني َ  . هباَثَّ وحد,ىل مرصِإ َمِدَ قٌّ بغدادي,با عيلَأنى ْكُ ي,املعاركبن  نرصبن  ُ
حدى وستني ِإون من شعبان سنة َلَا خً وعرشين يوم)٧(ربعَمعة ألُ بمرص يوم اجلّويفُت
 .اًتْبَ ثً وكان ثقة,تنيمئو

                                                 
 ).س(ما بينهام ليس يف  )١−١(
 .٣/٦٦اجلرح والتعديل  )٢(
 .٨/٧٢٣تاريخ بغداد  )٣(
 .٨/٧٢٤تاريخ بغداد  )٤(
 .بن مسور ):س(يف  )٥(
 .٦٧صفحة ) الغرباء(تاريخ ابن يونس  )٦(
 .وهو الصواب. ألربعة: يف تاريخ يونس )٧(

 ]نزل مرص وحدث[

 ]دثنزل مرص وح[

]وفاته[



٢٧٩ نرص بن املعاركبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّحممد السيب َأعىل  ]ملحق[قرأت َّ َ ّحممد التيب َأ عن ,ميَلُ َّ َ َّحممدبن  مكي َ, أناميميُ َ  َأبو َ, أنامرَالغبن  ُ
َّحممدسليامن  َ ْعبد بن  ُ  :حاويَّ الطجعفر َأبو قال : قال,)١(رْبَزبن  اهللاَ

ْاحلسنيحدى وستني يف شعبان تويف ِإويف سنة  َ  .نرصبن  ُ
ْ عبد ِّ من خط)٢(ا نقلهَّمم ,وي املؤدبََر بكر اهليبَأبن  َيب حفص عمرَأ ِّ بخطقرأتو يب َأبن  العزيزَ
َأمحديب جعفر َأ حكاية عن ,طاهر ْ َّحممدبن  َ َ  :شيوخه قال )٣( يف ذكر وفيات,حاويّ الطسالمةبن  ُ

ْاحلسنيعيل  َأبو −تني مئحدى وستني وِإيعني سنة  − منهم فيها ّويفُوت َ بن  ُ
 . وعرشين ليلة خلت من شعبانٍربعَيوم اجلمعة أل يف ,املعارك البغداديبن  نرص

*   *   * 
 

                                                 
 .٢٣٩تاريخ مولد العلامء  )١(
 .فيام نقله): س(يف  )٢(
 .ولعل الوجه ما أثبته. ووقاات: يف األصول )٣(



٢٨٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حرف الواو

ْاحلسني َ  الوليدبن  ُ
ْ عبد َأبو : ويقال,عيل َأبو  اهللاَ

َالنيسابور ريش موالهمُالق ْ  (*)نيِمْشَي يلقب بَّ
ْعبد بن  َام سعيدَّ بالشَسمع َّحممد و,العزيزَ َ بن  سامعيلِإ و,كحويلَ املَراشدبن  ُ

 .دهمَأبن  براهيمِإ و,اشَّعي
َسلمةبن  ادَّ ومح,ريََز اجلِاملنْهالبن  احّ واجلر, مالكروى عنو  ,عبةُ وش,َ

ِعكرمة و,يونسبن  رسائيلِإ و,سعدبن  براهيمِإو ْ  ,بيعَّالربن   وقيس,َّعامربن  ِ
ْعبد بن   والرباء,زيَوْرَاهد املُجمبن  باركُوامل ْ وعبد ,وينََالغ ]ب٦٨[اهللا َ يب َأبن  العزيزَ
 .وريَّ والث,لَوْغِمبن   ومالك,بْئِيب ذَأ وابن ,ّرَذبن   وعمر,ادُّوَر

ُأمحد روى عنه َ ْ َاحلسن و,حنبلبن  َ َّحممد و,هارونبن  َ َ  ,ميَلُّ السرشسَأبن  ُ
َّحممد و,)١(َّعامربن  سامعيلِإو َ َسلمةبن   وعيل,منصوربن  براهيمِإ و,ميَلُّ السيزيدبن  ُ َ 
َسلمة و,قيَبَّالل َأمحدزهر َاأل َأبو و,بيبَشبن  َ ْ َّحممد و,زهرَاألبن  َ َ ْعبد بن  ُ  ,الوهابَ
ْاحلسني و,عاذُك موىل مَرْيِ وز,براهيمِإبن  نَطَوق َ َالنَّيسابور منصوربن  ُ  .ينيْ

َأخربنا َ ْ َّحممدبن  القاسم هبة اهللا َأبو َ َ َاحلصنيبن  ُ َأمحدواهب امل َأبو و,ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  ُ  امللكَ
                                                 

 التاريخ الكبري ,١/١٨٥ العلل لإلمام أمحد ,٣٢٤, طبقات خليفة ٩/٣٨٠طبقات ابن سعد  (*)
, ثقات ابن ٣/٦٦, اجلرح والتعديل ١/٤٩٥, الكنى ملسلم ٢/٣٠٠, التاريخ الصغري ٢/٣٩١

, سري ٦/٤٩٥, هتذيب الكامل ٢/١٤٨, معجم البلدان ٨/٧٢٥, تاريخ بغداد ٨/١٨٦حبان 
, ١/١٢٣, نزهة األلباب يف األلقاب ٤/٦٣٦, ١/٤٣٨, هتذيب التهذيب ٩/٥٢٠أعالم النبالء 

ْولقب أيضا بكميل. ٢/٦, شذرات الذهب ٢/١٢٦ ََ ُ ً ِّ , وهتذيب ٦/٤٩٥انظر هتذيب الكامل . ُ
 .٤/٦٣٦التهذيب 

 .بن عامر سهل): د(يف  )١(

]روى عن[

]روى عنه[



٢٨١ نرص بن املعاركبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  يب طاهرّ الطَأبوالقايض  َ أنا: قاال,اقَّرَالو َأمحد َأبو َ, أنااهللاَ ْ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ نا ,الغطريفبن  َ
َاحلسن َفضالةبن  اهللاد ي عبَ نا,سفيانبن  َ ْاحلسنيَ نا ,)١(َ َ  عن ,هريّ الز عن,رقمَأبن  سليامنَ نا ,الوليدبن  ُ
 فانعبن   عن عثامن,بّيَُساملبن  سعيد

 .داةَنوم الغ  يعني)٢(»َزقِّ الرُمتنع ةَحْبُّالص« : قال ِّالنَّبي عن
َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبو و,طاهربن  القاسم زاهر َأبو َ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  املنعمَ ثامن ُع َأبو َ أنا: قاال,الكريمَ

َّحممدبن  سعيد َ َأمحدبن  عيل زاهر َأبو َ, أناُ ْ َأمحد َأبو َ, أناي احلافظمشقِّ الديب مسعودَأ ِ بانتخابَ ْ َّحممد َ َ بن  ُ
ْعبد  ْ عبد َأبوَ نا ,خييلَارود األَاجلبن  خليفةبن  اهللاَ َّحممداهللا َ َ ْاحلسنيَ نا ,لميُّ السموسىبن  رشسَأبن  ُ َ بن  ُ
يب سعيد َأ عن ُثِّدُاجي حيَّ النلّبا املتوكَأ ُ سمعت: قال,عانْدُجبن  زيدبن   عن عيل,عبةُشَ نا ,الوليد
 : قال,دريُاخل

 فيها ٌةَّليه جرِإهدى َأوكان فيام  , هدايا اهللا ِىل رسولِإوم ُّ الرُهدى ملكَأ
 .)٣(طعمني قطعةَأ و,ً قطعةٍنسانِإ َّ كلَطعمَأ ف,زنجبيل

َأخربنا َ ْ ْ عبد عايلَامل َأبو َ َأمحدبن  اهللاَ ْ َّحممدبن  َ َ طاهر  َأبومام ِستاذ اإلُاأل َ, أناخلفبن  بكر َأبو َ, أناُ
َّحممد َ َّحممدبن  ُ َ ْحمبن  ُ ْعبد بن  عثامن عمرو َأبو انَأ, يِّيادِّ الزشِمَ َّحممد َ, أنارصيَاهللا البَ َ ْعبد بن  ُ , الوهابَ
ْاحلسني َأنا َ  : قال,يب هريرةَأ عن ,يُربَْقيب سعيد املَأبن   عن سعيد,نسأبن  مالكَ نا ,الوليدبن  ُ

 ,ِِهتأ فليٍو عوضَأ ٍ يف مالٌخيه مظلمةَأمن كان له عند « :قال رسول اهللا 
 كان له حسنات ِْنإ ,رهمِ وال دٌ دينارَّ وليس ثم,ؤخذ بهُن يَأ ِه منه من قبلَّوليستحل

 .)٤(» صاحبه فوضع عليهِئاتِّخذ من سيُأ َِّالإ و,خذ من حسناتهُأ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  ُجم بدرَّ النَأبووَ نا ,يدعسبن  َ َأمحدبكر  َأبو ناَ, أاهللاَ ْ  َأبو َ, أنا)٥(عيلبن  َ

َأمحدبن  مرُحازم ع ْ َنيسابوري بيوَدْبَبراهيم العِإبن  َ ْ ْ عبد َأبو َ, أناَ َّحممداهللا َ َ ْعبد بن  ُ  َ, أنااينَجْوزُاهللا البَ

                                                 
ْعبد اهللا): س(يف  )١(  .بن فضالة َ
 .١/٣٢١, وابن عدي يف الكامل ٩/٢٥١أبو نعيم يف احللية و, ١/٧٣د يف املسند رواه أمح )٢(
عن ملك  (٤/١٣٥واحلاكم يف املستدرك ) ٢٤١٦ (٣/٤٣رواه الطرباين يف املعجم األوسط  )٣(

 .بن أرشس , وانظر لسان امليزان ترمجة حممد٣/٢٦٧والعقييل يف الضعفاء  ) اهلند
يف ) ٢٤٢١(ظامل, باب من كانت له مظلمة عند الرجل, والرتمذي  يف امل)٢٤٤٩(رواه البخاري  )٤(

 .»عوض«: بدل» عرض«: وفيهام. صفة القيامة, باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص
 .٦/٤٩٨, وهتذيب الكامل ٨/٧٢٥تاريخ بغداد  )٥(

 ]الصبحة: حديث[

ُأهدي : حديث[
 ]لرسول اهللا 

من كانت : حديث[
 ]له عند أخيه مظلمة



٢٨٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ َّحممدَ نا ,ويََرسليامن اهلبن  ْرصَنبن  ُ َ ْاحلسنيَ نا ,يزيدبن  ُ َ َالنيسا الوليدبن  ُ ْ ُأمحد وروى له − يبورَّ َ ْ بن  َ
 من : ويقول.ٍ مالَ وكان صاحب, للناسَةَّ العطيُلِ وكان جيز,اسان يف زمانهَرُ بخْنَ مُوثقَأ هو : قال,حنبل
 , عن برش احلنفي,سعدبن  براهيمِإَ نا :]قال[ − ةُّ الرصليهمِإيدفع  َذا خرجِإ ثم ,كرمنيَأى عندي فقد َّتعش
 : قال,مالكبن  نسَأعن 

ون ُّسبَي ٌ قومِمانَّ الزِ يف آخرُيءَه جيَِّنإ ف,صحايبَأوا ُّسبَال ت« :ال رسول اهللا ق
 وال ,ناكحوهمُ وال ت,شهدوهمَن ماتوا فال تِإ و,عودوهمَرضوا فال تَ مِْنإ ف,صحايبَأ

 .)١(»وا عليهمُّصلُ وال ت,موا عليهمِّسلُ وال ت,توارثوهم
َأخربنا َ ْ َأمحدطاهر ] ٦٩[ َأبو َأنا, نامطيَالربكات األ َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ  َ, أنالّدَعُرباح املبن  يوسف َ, أناَ

َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ َّحممدَ نا ,هندسُ املُ َ َأمحدبن  ُ ْ  : قال,صالحبن  معاويةَ نا ,واليبَّ الدَ
ْاحلسني :راسانُ خِهلَأ ِسميةَمعني يقول يف تبن   حييىُسمعت َ  .الوليدبن  ُ
َأخربنا َ ْ  َ أنا:− قاال,الفضل َأبو و:الربكات َأبوزاد  −طاهر  َأبو َ أنا: قاالّالعز َأبوالربكات و بوَأ ]ملحق[َ

َّحممد َ َاحلسنبن  ُ َأمحد َ, أناَ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  مرُع َ, أناُ ْ بقة اخلامسة من ّ الطيف  قال,)٢(خياطبن  خليفةَ نا ,َ
 :اسانَرُهل خَأ

ْاحلسني َ  .الوليد موىل قريشبن  ُ
ْأخ َمندهبن  عمرو َأبو َ, أناواينُتْفَّبكر الل َأبو ََربناَ ْ َاحلسن َ, أناَ َّحممدبن  َ َ َأمحد َ, أنايوسفبن  ُ ْ بن  َ

َّحممد َ َّحممدَ نا ,نياُّ الديبَأبن  بكر َأبوَ نا ,مرُعبن  ُ َ  :اسانَرُ خِهلَأ ِ قال يف طبقات,)٣(سعدبن  ُ
ْاحلسني َ ْ عبد باَأ ويكنى ,الوليدبن  ُ  .وىل لقريشاهللا مَ
َأخربنا َ ْ َأمحدبكر  َأبو َ, أنااينَّقَّ الشبكر َأبو َ ْ َّحممد َ, أنامنصوربن  َ َ ْعبد بن  ُ بن  يّمك َ, أنادونَمحبن  اهللاَ

َّاحلجاجبن  ُ مسلمُ سمعت: قال,عبدان  : يقول,)٤(َ
ْ عبد َأبو ْاحلسنياهللا َ َ َالنَّيسابور الوليدبن  ُ  .عبةُوش ,َّوريَّ الثَي سمعْ
ْعبد بن  صيبَاخل َ, أناسعيدبن  بيد اهللاُع َ, أناحييىبن   عن جعفر,نارصبن  يب الفضلَأ عىل رأتق َ

َأخربين, اهللا َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ ُأمحديب َأ َ َ ْ  : قال,َ
                                                 

 .١/١٢٦أخرجه العقييل يف الضعفاء  )١(
 .٣٢٤طبقات خليفة  )٢(
 .٩/٣٨٠طبقات ابن سعد  )٣(
 ).١٩٣٠ (١/٤٩٥الكنى ملسلم  )٤(

ال تسبوا : حديث[
 ]...أصحايب

]قول ابن معني[

]قول خليفة[

]قول ابن سعد[

]قول مسلم[



٢٨٣ نرص بن املعاركبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َأبو ْاحلسنياهللا َ َ َنيسابورالوليد بن  ُ ْ  .)١(سَأ ليس به بٌّيَ
 :روقال يف موضع آخ

ْاحلسنيعيل  َأبو َ َالنَّيسابور الوليدبن  ُ  .يْ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  :)٢(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,جمَّ النَأبو و,سعيدبن  َ

ْاحلسني َ ْ عبد َأبوالوليد بن  ُ َالنَّيسابور ريشُاهللا القَ  .يْ
ْ وعبد ,نسَأبن   ومالك,يب ذئبَأ وابن , ابن جريج:سمع  ,ادَّوَ ريبَأبن  العزيزَ

ِعكرمةو ْ ْ وعبد ,عدَسبن   وهشام,َّعامربن  ِ  فيانُ وس,امَدِكبن  رَعْسِ وم,يعةَهلبن  اهللاَ
بن   وزهري,دامةُقبن   وزائدة,ونسُيبن  رسائيلِإ و,سعدبن  براهيمِإ و,وريَّالث

بن  سامعيلِإ و,حازمبن   وجرير,امنْهَطبن  براهيمِإ و,ِنْيَدَّ واحلام,عبةُ وش,معاوية
ْ وعبد ,صعبُمبن   وخارجة,اشَّيع  .ل املخزوميّاملؤمبن  اهللاَ

َّحممد وه,راهويبن  سحاقِإ و,حييىبن   حييىروى عنه َ  .هيلُّحييى الذبن  ُ
ُأمحدها ِهلَأ فروى عنه من ,ث هباَّ وحد, بغدادَوقدم َ ْ َأمحد و,حنبلبن  َ ْ رص َنبن  َ

َّحممد ود,هيّ الشاعيَُزاخل َ  َأ قر.ا للقرآنً قارئ,اً فقيهًان ثقة وك.يمونَمبن  حاتمبن  ُ
 ِ ثالثِّ يف كلَك الرتُّغزوَ يَ وكان,اًجواد )٣(ايسخ وكان ,سائيِمحزة الكبن  ِّعىل عيل
 . سننيِ مخسِّ يف كلُّ وحيج,سنني

َأخربنا َ ْ ْ عبد نرص َأبو َ ْعبد بن  حيمَّالرَ ْ عبد َأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو انَأ ,الكريم يف كتابهَ  , احلافظاهللاَ
َّحممد ُ سمعت:قال َ َّحممدبا العباس َأ ُ سمعت:سامعيل يقولِإبن  ُ َ َحممد ُ سمعت: يقول,سحاقِإبن  ُ َّ َ بن  ُ

ْعبد   : يقول,ابّالوهَ
ْاحلسنيكان  َ  , وكان جيري عليهم, احلديث الفالوذجَصحابَأطعم ُالوليد يبن  ُ
 .)٤(اوكان سخي

                                                 
 .١/١٨٥انظر العلل ومعرفة الرجال  )١(
 .٨/٧٢٥تاريخ بغداد  )٢(
 .ًشيخا): س(يف  )٣(
 .٦/٤٩٨: هتذيب الكامل )٤(

 ]قول أمحد[

 ]قول اخلطيب[

قول ابن عبد [
 ]الوهاب



٢٨٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َأبونا َأ و:قال َّحممد عن ,ميلَتُْسيب عمرو املَأ ِّ بخطُأتقر :اهللا قالَ َ ْعبد بن  ُ  : قال,ابّالوهَ
ْاحلسنيكان  َ  .)١(من فالوذجته كلَأى يَّا حتًحدَأ ُثِّدُالوليد ال حيبن  ُ
ْ عبد باَأ ُ وسمعت:قال َحدثنا : يقول,اهللا احلافظَ َّ َّحممدالعباس  َأبو َ َ ْ عبد َ نا,»الفوائد«يعقوب يف بن  ُ َ

َأمحبن  اهللا ْ َحدثني ,حنبلبن  دَ َّ  :, نايبَأ َ
ْاحلسني َ َالنَّيسابور الوليدبن  ُ  .)٢(اًثنى عليه خريَأي وْ
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإسعد  َأبو َ ْ َاحلسن َأبو و,َ َأمحدبكر  َأبو َ أنا: قاال,يب طالبَأبن  يّ مكَ ْ بن  َ

ْ عبد َأبو َ, أناخلفبن  عيل َّحممدلعباس با اَأ ُ سمعت: قال,اهللا احلافظَ َ  ُسمعت: يقول ٍةَّ مرَعقوب غريَيبن  ُ
ْعبد  َأمحدبن  اهللاَ ْ  :يب يقولَأ ُ سمعت: يقولَ

َحدثني َّ ْاحلسني َ َ َالنَّيسابور الوليدبن  ُ  .ً وكان ثقة,يْ
َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبو ]ملحق[َ َ ْ عبد َأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو َ, أنارييَشُالقبن  ُ  .سعيد َأبو و,اهللاَ

َأخربناو ح َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  جم بدرَّ النَأبووَ نا ,سعيدبن  َ  َأبو َ, أنا)٣(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ
َّحممد )٤(ديسع َ َّحممدالعباس  َأبوَ نا : قاال,يفْريَّ الصضلَالفبن  موسىبن  ُ َ ْ عبد َ نا,صمَعقوب األَيبن  ُ َ
َأمحدبن  اهللا ْ َحدثني :حنبلبن  َ َّ  : نا,يبَأ َ

َالنَّيسابور الوليدبن  ْنيَسُح  . ثقة:يبَأ قال ,)٥(يْ
َأمحدبن  ليامنُسَ نا ,عيم احلافظُن َأبونا َأو :)٦(قال اخلطيب ْ ْ عبد ُ سمعت: قال,ًمالءِإاين َربَّ الطَ بن  اهللاَ

َأمحد ْ  :يب يقولَأ ُ سمعت:حنبل يقولبن  َ
ْاحلسني َ َالنَّيسابور الوليدبن  ُ  .ٌي ثقةْ
َأخربنا َ ْ َّحممدسعد  بوَأ َ َ َّحممدبن  ُ َ ِّاملطرز ُ َ َاحلسنعيل  َأبو و,ُ َأمحدبن  َ ْ َّحممدبن  القاسم غانم َأبو و,َ َ  . من كتبهمُ

َأخربينثم  َ ْ ْ عبد عايلَامل َأبو َ َأمحدبن  اهللاَ ْ  : قال,عيمُن َأبو َ أنا: قالوا,ادَّعيل احلد َأبو َ, أناَ
َأمحدبن  ليامنُ سُسمعت ْ  .احلكاية َ فذكر,ًمالءِإ َ

                                                 
ِفالوذجه: , وفيه٦/٤٩٨هتذيب الكامل  )١( ِ. 
 .٦/٤٩٧هتذيب الكامل  )٢(
 .٨/٧٢٦تاريخ بغداد  )٣(
 .سعد): س(يف  )٤(
 .بن الوليد النيسابوري حدثني حسني: حدثني أيب قال: يف تاريخ بغداد )٥(
 .٨/٧٢٦تاريخ بغداد  )٦(

]قول أمحد[

]قول أمحد[

]قول أمحد[

]قول أمحد[

]نعيمقول أيب[



٢٨٥ نرص بن املعاركبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  سامعيلِإ َ, أناَّ ْ  .يوسفبن  محزة َ, أناَ
َأخربنا وح َ ْ ّاملظفر َأبو ]ملحق[َ َ َأمحدسعد  َأبو َ, أنايهقيَبكر الب َأبو َ, أنارييَشُالقبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  ,الينيَ املُ

َأمحد َأبو َ أنا:قاال ْ َاحلسن َ, أناَ َسلمةَ نا ,يَرتْسُّ التثامنُعبن  َ َأمحد ُ سمعت: قال,بيبَشبن  َ َ ْ  :حنبل يقولبن  َ
ْ عبد نيَّلَد ا يف ًرسَ عْنيَسُ وكان ح,الوليدبن  ِْنيَسُمهدي عىل حبن  محنَّالرَ
ْ عبد  فقال له,يب حنيفةَأ ُيأ فيه ر,ٌ كتاب يدهذا يفِإ ف, عليهُ فدخلت,احلديث  :محنَّالرَ

 .)١(ثك فيه بحديثّحدُأى َّ يف كتابك حتٍلةَأمس ِّني عىل كلْلَس
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َاحلسنبن  ُّ عيلَ ْعبد بن  جم بدرَّ النَأبووَ نا ,َ  ,حازم َأبو َ, أنا)٢(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ

َّحممدَنا  َ َّحممدبن  براهيمِإ ُ سمعت: قال,لْدَيزيد العبن  ُ َ َّحمم ُ سمعت:سفيان يقولبن  ُ َ  :يى يقولَحيبن  دُ
ْ عبد  عىلُ ما دخلتُلَّوَأ ْاحلسنيلني عن َأ س,مهديبن  محنَّالرَ َ  ثم ,الوليدبن  ُ
 . وعن هؤالء,حييىبن  يىَ ذلك عن حيَبعد

َأمحدنا َأنبَأو :)٣(قال ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  ُ َّحممد َ, أنااهللا الكاتبَ َ بن  عيلَ نا ,ميِّرَخُيد املُمحبن  ُ
 :− معنيبن  عني حييىَي −زكريا  َأبو : قال, يدهِّيب بخطَأ يف كتاب ُ وجدت:قال ,)٣(انَّبِحبن  ْنيَُساحل

َالنَّيسابور الوليدبن  ُْنيَسُح  خوَأكان يقال له  ,)٤(بيعَّ الرِطيعةَ كان بقٌي شيخْ
 .اً عنه شيئْكتبَأ مل ,ً وكان ثقة,يحِطَّالس

ّاملظفر َأبونا َأنبَأ َ َّحممدعن  ,هُريي وغريَشُالقبن  ُ َ َّحممدبن  ِّعيلبن  ُ َ ْ عبد َأبو َ, أناُ  : قال,لميُّ السمحنَّالرَ
ْاحلسنيعن  −ارقطني َّ الديعني − ُهُلتَأوس َ َالنَّيسابور الوليدبن  ُ  . ثقة: فقال.يْ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  سامعيلِإ َ, أناَّ ْ بن  َْمحدَأ َأبو َ, أنايوسفبن  محزة َ, أناَ
 : قال,ديَع

ْاحلسني َ َنيسابورالوليد بن  ُ ْ  . بهَسأ ال بٌّيَ

                                                 
  »آخر اخلامس والثالثني بعد املئة«:  ويف األصول بعد هذه اللفظة ما نصه.٦/٤٩٧هتذيب الكامل  )١(

 .وهي إشارة إىل جتزئة األصل
 .٨/٧٢٦تاريخ بغداد  )٢(
 .حيان): س(يف  )٣(
 .بن يونس وزير املنصور منسوبة إىل الربيع. خ من بغداد فيها مزارع الناسبالكر: قطيعة الربيع )٤(

 .معجم البلدان

 ]علمه[

أول ما سأل ابن [
 ]مهدي

 ]قول ابن معني[

 ]قول الدارقطني[

 ]ل ابن عديقو[



٢٨٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأخربين :)١(بكر اخلطيب َأبو َ, أناجمَّ النَأبووَ نا ,َ َ ْ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ نا ,يعقوببن  َ
َّحممد َ ِّالضبي عيمُنبن  ُ َّحممد ُ سمعت:ميلَتْسُيب عمرو املَأ ِّ بخطقرأت : قال,َّ َ ْعبد بن  ُ  :اب يقولَّالوهَ

ْ عبد َأبومات  ُاحلسنياهللا َ ْ َ  .تنيمئالوليد يف سنة اثنتني وبن  ُ
َأخربنا َ ْ  َأبواحلاكم  َ, أنامرانِعبن  موسى َ, أناه منهُكن سمعتَأن مل ِإ ,ًجازةِإطاهر بن  بكر وجيه َأبو َ

ْعبد  َّحممداهللا َ َ ْعبد بن  ُ َّحممد ُ سمعت:ميلَتُْس عمرو امليبَأ ِّ بخطُقرأت : قال,اهللاَ َ ْعبد بن  ُ  :اب يقولَّالوهَ
ْ عبد َأبو َمات ْاحلسنياهللا َ َ  يوم اجلمعة َِنفُ ود, اخلميس بعد العرصَالوليد يومبن  ُ

ْاحلسنيوا عليه يف ميدان َّ وصل,تنيمئمن سنة اثنتني و َ  ,)٢(هشامبن   يف والية اخلليلُ
ْاحلسني ِ يف مقربةَِنفُود َ ُ. 

ْأخ َاحلسن َأبو ََربناَ  الفضل ُابن َ, أنا)٣(بكر اخلطيب َأبو َ, أنايحيّ الشجمَّ النَأبووَ نا ,سعيدبن  َ
َأمحد َأبوَ نا ,ميلَتُْسبراهيم املِإبن  ُّعيل َ, أناانَّالقط ْ  .)٤(خاريُالبَ نا ,فارسبن  َ

َّحممدنائم َالغ َأبونا َأنبَأ وح َ َحدثنا و,ِّعيلبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصن ب الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ بن  باركُ وامل,َ
ْعبد  َّحممد و,اجلبارَ َ ْ عبد َ أنا:قالوا −  لهُفظَّ والل− ِّعيلبن  ُ َّحممدبن  ابَّالوهَ َ َأمحدزاد  − ُ ْ َّحممد و:َ َ بن  ُ
َاحلسن َأمحد َ أنا:−  قاال,َ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)١(اريخُسامعيل البِإبن  ُ

َالنَّيسابور عيل َأبوالوليد بن  ُْنيَسُح  .تنيمئ وٍ سنة ثالثَيش ماتَرُي القْ
 

*   *   * 
 

                                                 
 .٨/٧٢٧تاريخ بغداد  )١(
 ).د( ليست يف )ابن هشام(: قوله )٢(
 .٨/٧٢٧تاريخ بغداد  )٣(
 .٢/٣٠٠, والتاريخ الصغري ٢/٣٩١التاريخ الكبري  )٤(

]سنة وفاته[

]وفاته[

]سنة وفاته[



٢٨٧ هارون بن عيسى أبو عيل اإلياديبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حرف اهلاء

ْاحلسني َ  يب موسىَأبن  عيسىبن  هارونبن  ُ
َاحلسنويقال اسمه  ,ياديِعيل اإل َأبو َ 

َاحلسنيب َأ و, مكحول البريويتَّحدث عن ْعبد بن   وسعيد,اَصْوَجبن  َ العزيز َ
َّحممد و,احللبي َ ْعبد بن  ُ َّحممد و,احلميد املكتبَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد و,ة العطارَامرُعبن  َ َ بن  ُ
َّحممدبن   وسليامن,عامن بالفسطاطالنّبن  موسى َ  نّالَسليامن عبن   وعيل,اعيَُز اخلُ
َّحممديب بكر َأ و,يقلّالص َ  .حبيببن  )١(انبزبن  ُ

ْ وعبد ,نََساحله ّ وسام,دينُْاجلبن  نرص َأبو روى عنه   ووجدت,الوهاب امليداينَ
ْاحلسني امليداين ِّبخط َ  .حيحّ الص وهو, بزيادة ياء,ُ

ْ عبد  عن,ريشُعيل القبن  ل حييىّضَُفامل يبَأي ّنا عىل جدأقر َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد َ, أنا)٢(ويفّ الصَ َ
ْاحلسنيعيل  َأبو َ, أناالوهاب امليداين َ  ومخسني ٍيادي يف سنة سبعِيب موسى اإلَأبن  عيسىبن  هارونبن  ُ

ْعبد بن  عثامن سعيد َأبوَ نا ,مئةوثالث ْ عبد َ نا,روان احللبيَمبن  العزيزَ ْعبد بن  محنَّالرَ ْ عبد َ نا,اهللا احللبيَ َ
َّحممد عن ,املباركبن  اهللا َ  ,يب هريرةَأ عن ,عرجَ عن األ, عن ربيعة,عجالنبن  ُ

 ىل اهللا من املؤمنِإ ُّحبَأ وُفضلَأ وٌ القوي خريُاملؤمن« : قال ّالنَّبي عن
 :ْ فقلٌمرَأ َن غلبكِإف ,)٣(لجعت عىل ما ينفعك وال ْ احرص, خريٍّ ويف كل,عيفّالض
 .)٥(»يطانّ الشمن ُ تفتحّوّ اللَِّنإ ف,)٤(ّوّياك واللِإ و, صنعَ وما شاء اهللاَُرَّقد

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبوا ًه عاليَ َّحممدبكر  َأبو َ, أناّاخلباز منصوربن  براهيمِإ َ, أنااللاهللا اخلَ َ بن  براهيمِإبن  ُ
                                                 

 بن زيان  ):س(يف  )١(

 .الصرييف): د(يف  )٢(
 .وال يعمل): س(يف  )٣(
 .وإياك وإياك واللو): س(يف  )٤(
احرص عىل : وفيها) ٥٧٢٢(, وابن حبان ٧٩, وابن ماجه ٢/٣٦٦, وأمحد ٢٦٦٤أخرجه مسلم  )٥(

 .ما ينفعك وال تعجز

 ]حدث عن[

 ]روى عنه[

املؤمن : حديث[
 ]...القوي خري



٢٨٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد َ, أناعيل ْ ْ عبد َ نا,داسْرِمبن  خالدَ نا ,يلِصْوَعيل املبن  َ َّحممد عن ,املباركبن  اهللاَ َ  عن ,عجالنبن  ُ
 : قال,يب هريرةَأ عن ,عرجَ عن األ,ربيعة

ّعز وجل ىل اهللا ِإ ُّحبَأ وُفضلَأ وٌ خري القويُاملؤمن« :قال رسول اهللا  من َّ
 ٌمرَأن غلبك ِإ ف,ْ عىل ما ينفعك وال تعجزْ احرص,ٌ خريٍّ ويف كل,عيفّ الضِاملؤمن
 .)١(»يطانّ الشِ من عملُ تفتحَّوَّ اللَِّنإ ف;َّوّاك واللَِّيإ وصنع, َ وما شاء اهللاَُرَّ قد:ْفقل

َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَألابن   هبة اهللاُ َّحممداملكارم  َأبو و,اًاين لفظَّالعزيز الكتَ َ تيان ِالف َأبو و,ُ
َّحممد َ َّحممدبن  لطانُ ابنا سُ َ َاحلسن َأبو و,وسُّيَحبن  ُ َّحممد َ َ َّحممدبن  براهيمِإبن  ُ َ  ,ًسدي قراءةَ األَملْذَحبن  ُ
َّحممدنرص  َأبو َ أنا:قالوا َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنعيل  َأبو َ, أناديْنُجلابن  هارونبن  َ يب موسى َأبن  هارونبن  )٢(َ
َّحممد َ, أنا عليهًقراءة َ ْعبد بن  ُ َأمحدَ نا ,احلميد املكتبَ ْ  ,عمربن  عبيد اهللاَ نا ,غياثبن  حفصَ نا ,يلَدُببن  َ

 : عمرِ عن ابن,عن نافع
 .A B C Dz}و A B Cz} : يف املغربُأ كان يقر َّالنَّبي َّنَأ
َّ حممدَأبونا َأنبَأو َ َاحلسنعيل  َأبو َ, أناديُْناجلبن  نرص َأبو َ, أنابَّطالبن  نرص َأبو َ, أنااًيضَأ ُ بن  )٥(َ
 .ةمئ يف سنة ثامن ومخسني وثالث−  عليهًيب موسى قراءةَأبن  هارون

 بحديث ذكره 

ْاحلسني َ  ماهانبن  اهليثمبن  ُ
 (*)ازي الكسائيَّ الربيعَّ الرَأبو

سامعيل ِإبن   وعثامن,زرقَخالد األبن   وهشام,َّعامربن  ام هش:سمع بدمشق
ْعبد بن   وخالد,حييىبن  لةَمْرَ وح,مريُحييى كاتب العبن   زكريا:مرصب و,يلَُذاهل َ
َّحممد :وبالعراق ,واضح بن بّيَُسامل :وبالشام ,يفَدَّالص المّالس َ  ,)٣(ائيَرَجَْراجل احَّبَّالص بن ُ

 .يوخنَُّ التحييىبن  ومالك
                                                 

 ).٨٣٣(وابن ماجه ) ١٣٣٩٥ (١٢/٢٨٨رواه الطرباين يف الكبري  )١(
 .كذا يف األصول )٢(

 .٢١/١٦٦, تاريخ اإلسالم ٦/٢٧٩٨ة الطلب , بغي٨/٧٢٧تاريخ بغداد  (*)
 .اجلرجاين): س(يف  )٣(

]رواية أخرى[

 كان أن النبي [
 ]..يقرأ يف املغرب



٢٨٩ اهليثم بن ماهان الرازي الكسائيبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد روى عنه بن  سهل َأبو و,سلامنبن  بكر َأبو و,تيْسَّ الطعيلبن  مدَّالصَ
َأمحد و,انَّزياد القط ْ َّحممدبن  هارون موسى َأبو و,يمةَزُخبن  الفضلبن  َ َ هارون بن  ُ

َأمحدبكر  َأبو و,رقيَّ الزنصاريَاأل ْ عمران  َأبو و,صيبي النَّدّالَخبن  يوسفبن  َ
 .سعيدبن  موسى
ْأخ َاحلسن َأبو ََربناَ ْعبد بن  جم بدرَّ النَأبووَ نا ,سعيدبن  َ َّحممد َ, أنا)١(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ َ بن  ُ

َأمحد ْ ْاحلسني َأبو َ, أنا)٢(زقِربن  َ َ ْ عبد ُ َّحممدبن  عيلبن  مدَّالصَ َ ْاحلسنيبيع َّ الرَأبوَ نا ,ُ َ  ماهانبن  اهليثمبن  ُ
ْ عبد يعني ابن − خالدَ نا ,ازي الكسائيَّالر َّحممد عن ,هلادا عن ابن ,رشدينَ نا ,− يفَدَّ الصالمّالسَ َ بن  ُ
َسلمةيب َأ عن ,براهيمِإ  :ا قالتَّهنَأ عن عائشة َ

  ِّالنَّبي ن تقضيه معَأ ُ فام تقدر,ضةَْي رمضان من احلَفطر شهرُحدانا تِإكانت 
ا يصوم يف َّكثر ممَأ ٍمن شهر ُ يصوم اهللا ُ ما كان رسول: قالت,عبانَيت شَأحتى ي
 .)٣(هَّه كلُصومَ بل كان ي;ً قليالَِّالإه َّ كلُهُ كان يصوم,شعبان

َأخربنا َ ْ ْ عبد الربكات َأبو َ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنااملباركبن  الوهابَ ْ َاحلسنبن  َ َأمحدبن  َ ْ  َ, أنا الباقالينَ
َاحلسن َأمحدبن  َ ْ ْاحلسنيبيع َّ الرَأبوَ نا ,انَّلقطزياد ابن  سهل َأبو َ, أناشاذانبن  َ َ ازي َّ الربراهيمِإبن  ُ

 ,حبيببن  وسىُ وم,يوبَأبن   عن حييى,سعدبن  رشدينَ نا , العمريُيى كاتبَحيبن  زكرياَ نا ,الكسائي
 :ا قالتَّهنَأ ,َ عن عائشة,بيهَأ عن ,عروةبن  عن هشام

 ;يلَّ من اللُ فعطشت,َملاءى اَّ فحموين حت,ُ مرضتِِّينإ ف;اًال حتموا مرضاكم شيئ
 .َ العافيةراين اهللاَُأ ف,رشبَأ ُا كنتَّ ممَكثرَأ ُ فرشبت,ٍقةَّعلُ مٍةب يف قرُفقمت
ْ عبد َأبونا َأنبَأ َّحممد َ, أنايهقيَيب بكر البَأ عن ,هُاوي وغريَرُاهللا الفَ َ ْعبد بن  ُ  ُ سمعت: قال,اهللا احلافظَ

 :ارقطني يقولَّ الدعمربن  َّعيل
ْاحلسنيبيع َّالر َأبو َ  ال ,سائيِعرف بالكُ ي, ببغدادَثَّ حد,ازيَّالر ماهانبن   اهليثمُ

 .)٤( بهَسَأب
                                                 

 .٨/٧٢٧تاريخ بغداد  )١(
 .بن رزق بن حممد أمحد): س(يف  )٢(
 ,)٢٤٣٤ و٢٣٩٩(, وأبو داود )١١٤٦(, ومسلم )١٩٥٠(أخرجه البخاري انظر احلديث الذي  )٣(

 .)٧٨٣, و٧٣٧(والرتمذي 
 .٦/٢٧٩٩بغية الطلب  )٤(

: حديث عائشة[
 ]...كانت إحدانا

ال : حديث عائشة[
 ]...حتموا مرضاكم



٢٩٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبو و,سعيدبن  )١(َ  :)٢(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,اهللاَ
ْاحلسني َ  ثَّ وحد, بغدادَ سكن,ازيَّ الرسائيِبيع الكَّ الرَأبو ,ماهانبن  اهليثمبن  ُ

َّحممدهبا عن  َ بن  لةَمْرَ وح,مشقيّ الدَّعامربن  وهشام ,)٣(ائيَرَجَْراح اجلَّبَّالصبن  ُ
ْعبد بن   وخالد,حييى ْ عبد روى عنه ,الم املرصينيَّالسَ  ,تيْسَّ الطعيلبن  مدَّالصَ
َأمحدو ْ َأمحد و,يمةَزُخبن  الفضلبن  َ ْ  ,انَّزياد القطبن  لسه َأبو و,ادَّج النَّسلامنبن  َ

 .)٤( بهَسأ ال ب:ارقطني فقالَّ الد وذكره: وقال بدر,ً وكان ثقة:بن سعيداقال 
 

*   *   * 

                                                 
 .و احلسنيأب): س(يف  )١(
 .٨/٧٢٧تاريخ بغداد  )٢(
 .اجلرجاين): س(يف  )٣(
 .ليس يف املطبوعني من تاريخ بغداد. قال ابن سعيد وكان ثقة, وقال بدر: قوله )٤(



٢٩١ حييى بن احلسني بن جزالنبن  احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حرف الياء

ْاحلسني َ ْاحلسنيبن  حييىبن  ُ َ  النْزُجبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)اهللاَ

َّحممدبن  يب القاسم يزيدَأ َّحدث عن َ ْعبد بن  ُ  ,عمروبن  ُزرعةيب َأ و,مدّالصَ
 .ريَجُيب حَأبن  زوجبن  الدوخا

َّ حممدَأبو روى عنه َ  .يب نرصَأبن  ُ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ ْ عبد َأبوالقايض  َ أنا: قاال,م الفقهيانَّلَُساملبن   وعيل,منصوربن  َ اهللا َ

ْسنيُاحل َّحممدبن  عيلبن  َ َ َّ حممدَأبو ناَ, أنطاكي يف داره بالشاغور بظاهر دمشقَضا األِّالربن  ُ َ ْ عبد ُ بن  محنَّالرَ
ْ عبد َأبومىل علينا َأ : قال, عليهً قراءة,)١(يب نرصَأبن  عثامن ْاحلسنياهللا َ َ زالن يف ذي القعدة سنة ُجبن  حييىبن  ُ

َّحممدبن  القاسم يزيد َأبوَ نا ,مئةربعني وثالثَأ َ ْعبد بن  ُ  شعيب  َ, أنانافعبن  مََكن احلَامـَالي َأبوَ نا ,مدّالصَ
َأخربين :هريُّ الز قال: قال,− يب محزةَأيعني ابن  − َ ْ ْعبد بن ُ  ساملَ َّ أناهللاَ ْ عبد َ  : قال,عمربن  اهللاَ

َكربُ يديه حني يَ رفع,الةَّ الص يفَكبريَّ التَذا افتتحِإ  اهللا َ رسولُيتَأر ى َّ حتّ
َذا كربِإ ثم ,هام دون منكبيهَجيعل سمع اهللا ملن « :ذ قالِإ  ثم, مثل ذلكَكوع فعلُّ للرَّ
 وال ُ ذلك حني يسجدُ وال يفعل,»ُلك احلمدونا َّرب« : وقال, مثل ذلكَ فقال»محده

 .)٢(جودّ السه منرأسحني يرفع 
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,)٣(كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّ حممدَأبوَ نا ,َ َ ْ عبد ُ يب َأبن  عثامنبن  محنَّالرَ

 :ال ق,نرص
ْاحلسني ّويفُت َ ْاحلسنيبن  حييىبن  ُ َ م ّحرُ بقني من املٍّالثاء لستَّ الثزالن يومُجبن  ُ

ْ عبد  قال,مئةربعني وثالثَأحدى وِإسنة  َّحممدبن  ث عن يزيدَّ حد:العزيزَ َ ْعبد بن  ُ َ
                                                 

 .٣/٤٧٥, توضيح املشتبه ٢٥/٢٤٣, تاريخ اإلسالم ٢٨٨تاريخ مولد العلامء  (*)
 ).ب(واملثبت من . داريعثامن ال): س(بن أيب نرص, ويف  عثامن الرازي): د(يف  )١(
 .إىل أين يرفع يديه: يف صفة الصالة, باب) ٧٠٥(رواه البخاري يف صحيحه  )٢(
 .٢٨٨تاريخ مولد العلامء  )٣(

رأيت : حديث[
 ]...رسول اهللا 

 ]وفاته[



٢٩٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد ُزرعةيب َأ و,مدّالص َحدثنا ,يْرص النَّعمروبن  محنَّالرَ َّ َّ حممدَأبو عنه َ َ يب َأن ب ُ
 .اًسمع فيه شيئَأ ومل , ثقة,نرص

ْاحلسني َ َّحممدبن  يوسفبن  ُ َ  زربن  عيلبن  ُ
ْ عبد َأبو  (*)ي القاصّرَامَّ الساهللاَ

 . لناِّسمُن مل يَّمث بدمشق عَّحد
ْاحلسني َأبوكتب عنه  َ  .ازيَّ الرُ

َاحلسنيب َأ ِّ بخطُقرأت َأمحدبن   نجاَ ْ ْسنيُاحل يبَأ ِّ من خطُهَه نقلـَّنَأ وذكر ,َ َ 
ْ عبد َأبو :رباء بدمشقُ عنه من الغَبَتَ من كِسميةَازي يف تَّالر ْاحلسنياهللا َ َ بن  )١(ُ

َّحممدبن  يوسف َ  ,ًةَّ هبا مدَقامَأ ف,ا وكان قاص, دمشق من بغدادَ قدم,ّزربن  عيلبن  ُ
َ رسِهلَأبوه من َأو ,ةّ سامرُهَ وكان زعم مولد, منهاَثم خرج  .سْخَ

ْاحلسني َ ْعبد بن  موىل عمر ُ  *)*(العزيز وآذنهَ
 .له ذكر
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبوَ نا ,يلْجُاملبن  عودّ السَأبو َ َ  .املهتديبن  ُ

َأخربنا وح َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َّحممد ُ َ َّحممدبن  )٢(ُ َ بن  بيد اهللاُالقاسم ع َأبو َ أنا: قاال,َىلْعَي َأبو َ, أناالفراءبن  ُ
َأمحد ْ َّحممدا َ ن,عيل املقرئبن  َ َ ثكم َّ حد,نصاريَعمرو األبن  ِّ عىل عيلقرأت قال ,حفصبن  خملدبن  ُ
 : قال,اشَّ عن ابن عي,عديبن  اهليثم

ْعبد بن  ُوكان عمر  . عليه مواله حسنيُذنأالعزيز يَ

                                                 
 .٦/٢٨٠٠, بغية الطلب ٨/٧٣١تاريخ بغداد  (*)

ْأبو عبد اهللا احلسن): د(و) س(يف  )١( َ. 
 .٦/٢٨٠٤بغية الطلب  )*(*

 ).١٣٢٤(نظر ترمجته يف معجم شيوخ ابن عساكر وا. أبو احلسن حممد): د(يف  )٢(



٢٩٣ احلسني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ ُ 
 .مسلمبن   الوليدروى عن
َّحممدعيل  َأبو ابنه روى عنه َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ. 

َأخربنا َ ْ ْاحلسنيبن  سم اخلرض القاَأبو َ َ َأمحدبن   نرص غالبَأبوعبدان, وبن  ُ ْ  َأبوَأنا : املسلم قاالبن  َ
ْعبد  َّاهللا حممدَ َ َّحممدبن  براهيمِإبن  ُ َ ْاحلسني َأبو َ, أناُ َ ْ عبد َ, أناًجازةِإمسار ِّالسبن  ُ  ,اينَربَّ الطبكربن  اهللاَ

َحدثني َّ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدعيل  َأبوا َ ن,رصيِخالد املبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ  :يب يقولَأ ُ سمعت: قال,مشقيِّ الدُ
 :وزاعي يقولَ األُ سمعت:مسلم يقولبن  َ الوليدُسمعت

 له ٍارةِ هيودي عىل محٌبعنا رجلَ وت,وقاتَا من األً املقدس وقتِىل بيتِإخرجنا 
 َتينا بيتَأى َّا حت حوائجن)٢(قيضوي خيدمنا , العرشةَ فكان حسن,ريقَّ الط يف)١(افقنارف

 , نعم: قلنا?حيلَّ الر عىلُ عزمتم: فقال لنا,ليناِإ َ ثم رجع,اًا وقت عنََّ فغاب,املقدس
 ٍفدعِىل ضِإ فجاء : قال, فنزلنا,ىل بحرية طربيةِإئنا ِى جَّ وسار معنا حت,فخرجنا

 َ فدخل,اًا صغريًفدع خنزيرّ الضذا قد صارِإ ف,هَّا وجرًنقه خيطُ يف عَّ فشد,ونحن نراه
 ثم ,ا يف كسائهً وقامش,فرَّا للسًثمنه زادبا واشرتى ه باعه حيـَّنَأ فبلغنا ,ىل طربيةِإبه 

 ُفدعّ والضَر, اشرتى منه اخلنزيَّالذي٣( ُّرصاين النََّذا خلفهِإ ف,َ فالتفت:لينا قالِإجاء 
 فسقط ,رضَلقى بنفسه يف األَأ , به اليهوديَ برصَّ فلام: قال,ىل حاهلاِإقد رجعت 

 : قلنا?َّ مر,َّ مر: لناُ يقولَ جعل)٣رصاين النََّن ذهبَأ فبعد , واجلسد ناحيةًه ناحيةُرأس
 ال يتبعنا هذا يف  واهللاِ:ُ فقلت:وزاعيَ قال األ,ىل اجلسدِإ ُأسَّ الرَ فرجع: قال,نعم

 .)٤(اه وذهب عنََّخذ محارتَأ ف,طريق
                                                 

 .فوافقنا): س(يف  )١(
 .فيقيض): س(أو يقيض, ويف ): د(يف  )٢(
 ).ج(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
ترمجة  (٧/٢٨٩بن زرعة, وهي يف تاريخ بغداد  ذكر القصة ابن عساكر يف ترمجة إبراهيم )٤(

ْبن عبد اهللا إسامعيل  ).١٥٧وفيات سنة  (٨/١٩٧, ويف املنتظم )بن مهرجان َ



٢٩٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسني َ  (*)خو زيدان الكويفَأ ُ
 .اجلراحبن  كيعحكى عن و
َّحممدهاشم  َأبو روى عنه َ  . دمشقَ وقدم,فاعيَّ الرزيدَيبن  ُ

ْ عبد يبَأيب غالب وَأنا عىل َأقر َاحلسناهللا ابني َ َّحممدبن  يب متام عيلَأ عن ء,ّاالبنبن  َ َ  عن , الواسطيُ
َّحممديب ّ الطَأبو َ, أناويةَّيَحبن  يب عمرَأ َ َخيثمةيب َأبن  بكر َأبو َ نا,الكوكبيجعفر بن  القاسمبن  ُ ْ َ نا ,َ

َّحممد َ َحدثني ,زيدَيبن  ُ َّ  : قال,خو زيدانَأ حسني َ
 يف َ أنا:)٢(دْيَ فقال يل بف: قال,)١(َّ حتى ماتةَّ من مكَ مع وكيع حني رجعُكنت

َأمحديعني  − ابني هذا َّن يغتمَأ َ نفيس خمافةُقطعَأ ْ ولكن,ِوقُّالس ْ َأمحد يا : ثم قال,− َ ْ َ, 
 . اخضبني,دخل فيهن مل ٌ بابِةنَُّّ الس علينا منبقي

 َِّالإا ًتينا بلدَأ فام ,امَّ الشتيناَأ ف,وسُسَرَو طَأيصة ِِّصا من املًقبلنا مجيعَأ و:قال
 ,طافوا بوكيعَأ ,ُمامِ اإلَمَّ سلَّ فلام, دمشقِ يف مسجدَ وشهدنا اجلمعة,ليهاا وااستقبلن

ا خرضاء ًآثار ِهِ يف جسدُيتأ ر:ه فقال ابنَاً به مليحُت فحدث,)٣(هلهَأىل ِإ َ انرصفَّفلام
 . ذلك اليوم)٤(ُزحما َّمم

ْاحلسني َ َاحلسن :ويقال − ُ  وفيةّ الصاملرصي من شيوخبن  َ
َّحممدبن  يدنَُالقاسم اجل َأبوحكى عنه  َ  . ودخل حسني هذا دمشق,ُ

َأمحدجعفر  َأبونا َأنبَأ ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  ُ ْ عبد َأبو َ, أنايّالعزيز املكَ ْاحلسنياهللا َ َ بن  براهيمِإبن  حييىبن  ُ
ْ عبد َأبو َ, أنااكّاحلك ْاحلسنياهللا َ َ ِّحممد الشبن  عيلبن  ُ َّ َ َاحلسن َأبو َ, أناريازيُ ْعبد بن   عيلَ َاحلسنبن  اهللاَ بن  َ
َّ حممدَأبوَ نا ,مَضْهَج َ َّحممدبن   جعفرُ َ بن   حسنُ سمعت:ا يقولًيدَنُبا القاسم جَأ ُ سمعت: قال,ريَصُنبن  ُ

                                                 
 .١٤٥, ٩/١٤٤, وانظر سري أعالم النبالء ٦/٢٨٠٣بغية الطلب  (*)

 ).س(ليست يف ) حتى مات: (قوله )١(
 .معجم البلدان. بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة ينزل هبا احلاج: فيد )٢(
 .فام انرصف إىل أهله, يعني إىل الليل: ٩/١٤٥يف سري أعالم النبالء  )٣(
 .مما رجع): س(يف  )٤(



٢٩٥ احلسني بن املرصي من شيوخ الصوفية

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :املرصي يقول
صحابه َأقال له عثامن مع ُ يٌه رجلَفوق )١( بدمشق وكان خارجها جبلُكنت

ْ عبد قال لهُ آخر يٌسفل اجلبل رجلَأ وكان يف ,دونَّيتعب  وكان ,صحابهَأاهللا مع َ
 ساقية وال  ال هنر وال;ٌيشء ُهَّ فلم يرد,ا من الذكر عداً شيئَذا سمعِإنه َأوصف عنه ُي

 ,صحابهَأ له َأَّ فتهي: قال,ٌ قارئَأذ قرِإعنده ذات يوم  َ أنا فبينا: قال حسن.وادي
ه ُ وبعض,ار النَّه عىلُع بعضقفو : قال,هاووقدَأعراب قد َ لألٌنار ى استقبلهَّفتبعوه حت
  هيٌ وقعت به حالةٍقال يف رجلُيش يَأ :يدنَُالقاسم ج َأبو قال , فحملوه,رضَعىل األ

 ?ار النّقوى منَأ
َّ حممدَأبوَ نا ,مَضْهَنا ابن جَأقال و َ َّحممدبن   جعفرُ َ  :ا يقولًيدَنُبا القاسم جَأ سمعت : قال,ريَصُنبن  ُ
 وكان ,ليهِإدفعها َأن َأريد ُأ , ومعي دراهم,املرصيبن  ْنيَسُىل حِإا ًضيت يومَم

 , قد ولدتُهُتَأكانت امر و,نام هو يف صحراءِإ ,ٌوليس له جار ,)٢(اثاَرَيسكن يف ب
 عليه ما يرى َّرآها وشق دق وكان ,ساء عند الوالدة النِّليهِإ ُتاجَحتىل ما ِإ ْواحتاجت
  وانقطاع,ذىَة واألّدّ الش وجعل يذكر ما يناهلا من,هُ ذلك قلبَ ففاض,من حاهلا

تشرتي هلا  : فقلت له,راهمَّ الدليهِإ ُخرجتَأ ف,ا يف تلك العزلةُ ووجدهت,فق عنهاَّالر
 , من القولِّيلإبداه َأ ما َنيباؤه عِإ وكان ,ين يقبلها منَّأبى َأ ف.ليهِإ ما حتتاج َبعض
 ال : لهُ فقلت, ذلك عليهَّ واشتد, وال سببٍقبلها بوجهَأ آخذها وال ُ لست:فقال

 .ًةَّي بتخذها منَّأن يَأبى َأ ف,ةَأ املرِمن حالبه خربتني َأ َامـِها لُّ يسعك ردُحسبَأ
 ,ةَأ فيها املرَّ التيىل احلجرةِإ فرميت هبا ,ةَّ وكانت يف رص,راهمَّ الدخذتَأف
 ُّفت الت ثم,ليهِإ فارصفيها فيام حتتاجني ,راهم لكّ الد خذي هذه,ةَأتها املرَّيَأ :ُوقلت

 ومل يكن له َ فسكت,هاَن متنعَأ عليك ٌ وحرام,ها كام قلتْخذَأنت مل تَأ : لهُ فقلت,ليهِإ
 . عنهُ فانرصفت,فيام فعلت ٌحيلة

                                                 
 .حبل): د(و) س(يف  )١(
ّحملة كانت يف طرف بغداد, يف قبلة الكرخ, وجنويب باب حمول: براثا )٢(  .معجم البلدان. ُ



٢٩٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدبن  نيدُاجلَ نا ,جعفرَ ونا :قال َ  : قال,ُ
 ُسكنُا يًحدَأ ُ تعرف: فقال يل, يبُنسَأ وكان ي,ا عند حسني املرصيً يومُكنت

 هو : فقال يل,هَ ذكرِدْبُأ ومل ,ليهِإ ُسكنَأ ُ قد كنتً يف نفيس رجالُاعتقدتف ?ليهِإ
تي َّجل بنيَّ الرعن ذلك١( ُ فعدلت,يِّ يف رسَامـِ لُهُصابتِإ َّيل عَُربَ فك,ه باسمهّ فسام,ٌفالن

 )١ فعدلتَّشدَأ ّ فكان ذلك عيل,اينَّ الثَصابَأ ف, هو فالن: فقال يل, آخرٍىل رجلِإ
  ذلكَمُ فعظ,صابهَأ ف, هو فالن:الثةَّ الث فقال يل يف, ال: لهُ فقلت, ثالثٍىل رجلِإتي َّبني

 ,جلسَ ثم افرتقنا عن ذلك امل,عتقدهَأ ال يقول بام كنت َّ عامهُدفعَأ ذلك ُّ وكل,عندي
 ُ فقلت.اً شيئَقولَأن َأريد ُأ ,با القاسمَأ يا : فحني لقيني قال يل,ٍيامَأليه بعد ِإ ُفعدت

 وقد دفعتني ,نيُكذبَ وقلبي عندي ال ي,ٌنت عندي صادقَأ : فقال يل, ما تريدْ قل:له
ا عىل ما ًه ثابتُيتَأ فر?بب يف ذلكّ السٍيشَأ ف,لس املايضها يف املجُ قلتُ كنتَشياءَأعن 

 . ذلك عنده منيُ موقعَنُسَ وح,ه بالقولُتْ فعارض,ه عنهّ ال يندفع رس,كان قاله

ْاحلسني َ ْ الربُ  )٢(عيَذَ
 احلنيّ الصحدَأ

ْ عبد الفرج َأبو :حكى عنه  .يشَرُعيل القبن  الوهابَ
َاحلسنيب َأ ِّ بخطُقرأت َحمبن   عيلَ َّاحلنائي َّمدُ َأخربين ,ِ َ ْ ْ عبد الفرج َأبو َ  : قال,ريشُعيل القبن  الوهابَ

 ففي , ورجعت, فيهُيتَّ فصل,ىل القدسِإربعني سنة َأ من دمشق من ُخرجت
 ذاِإ ف,من يوم اخلميس )٤(وىلَ قبل األ,المَّ الس عليه)٣( يوسفِّىل جبِإرجوعي جئت 

يناّ وصل,ُِّبوهو من اجل َ أناُتأّ وتوض, عليهُمتَّفسل , كهل معه ركوةٍبرجل َأنا
                                                 

 ,)د(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .الربدعي): د(يف  )٢(
ظر ان. عىل اختالف فيه. ًعىل اثني عرش ميال من طربية, أو هو بني سنجل ونابلس: يوسفجب  )٣(

 ).جبب(التاج 
 ).الصبح(أي قبل الصالة األوىل  )٤(



٢٩٧ احلسني العطار
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ ثم تقدم فصىل, يبّم فصىلّ فتقد,)١(هرّالظ م َّ ثم تقد, يب املغربَّ فصىلَمَّ ثم تقد, العرصّ
كل َأ ف, بسم اهللا:ُ فقلت,عامَّ الط منٌيشء وكان معي ,وترَأ اآلخرة و)٢( يب عشاءَّفصىل
ْ الربْنيَسُ ح: يل فقال?يخَّ الشُ من يكون: فقلت له,اًسريَمنه ي  !?يتَأ ر: فقال يل,عيَذَ

 ال :فقال. )٣(ٍبسبب يا سيدي :ُ فقلت?يهاّصلُ وال يُ وخيرج,ُدركه اجلمعةُ تٌنسانِإ
 , ركعتنيِّ صل: فقال, يوسفِّىل جبِإئنا ِى جَّ فخرجنا حت. اخرج,س عليكأب

 ال بل :ُ فقلت? عليكُأقرَأو َأ َّ عيلُأ تقر: فقال, فخرجنا, بسم اهللا: ثم قال يل,يتّفصل
 , القمرِ غري ضوءٍذا نحن يف ضوءِإ و, القمرَ وغاب, آيةَمئة ُقرأت ف,عليك َ أناُأقرَأ
ام َّلك ف, بيديٌ وهو آخذ,رض مستويةَأ يف ٍاءننا نميش عىل وطَأميش كَذا نحن نِإو

َّ أنُ فعددت, ركعتنيِّ صل: قال يلٍىل موضعِإجئنا  ىل ِإ  ثم جاء يب,صلينا ستني ركعة اَ
 . اهللاَكُستودعأ ,)٤(نت يف دارياَأ : قال, ال: قلت?نتَأين َأتدري َأ : فقال,ٍحائط
تني ي ويم,يلَّ وقيام الل,هرَّ الدلهمني صيامُ وي,قني اهللا لطاعتهّ يل يوفُ ادع: لهُفقلت
 . فدعا يل,ة واجلامعةنّّسالم والسِعىل اإل

 : فقال يل,يلَّ يف قيام الل وال,ٌ كلفةِيامّ الص يفَّفمن ذلك الوقت ليس عيل
ُحبصَأ ف:ُ قلت, ال: قال?هيلَأىل ِإ معي ُيءَ ما جت,ديِّ يا سي:ُ فقلت,ستودعك اهللاَأ  ?كَ

 .ه هبذاْعلمُأ ومل ?ختَأ ولك والدان وزوجة و, لكُ كيف جيوز:قال

ْاحلسني َ   العطارُ
 . كان بدمشقٌشاعر

ْاحلسني َأبو :حكى عنه َ َّحممد ُ َ  :]جمتث[ ا من شعره منهًب شيئالعباس الكاتبن  ُ
                                                 

 .وصليت الظهر): د(يف  )١(
 .فصىل العشاء): د(يف  )٢(
 .نسيت): س(يف  )٣(
 .ً كم جنوبا٨قرية من قرى الغوطة, تبعد عن دمشق : داريا )٤(



٢٩٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ـــ ـــلَمـــن ي ـــوتَشتكي ثق َّفـــــــإن  ٍ ق  ُفيـــــــفَ قـــــــويت خِ
ــــــل ــــــومِّيف ك ــــــفٍ ي  ُ طريـــــفٌ ولـــــونٍصـــــاف  ٌ رغي

ـــــــــــديم ـــــــــــبٌويل ن ٌ أدي ــــف  َ ــــصاري حلي  ُعــــىل اقت
ـــــق  فيقــــــــيَ ر)١(ُّفــــــــالرافقي ـــــم الرفي ُنع ـــــَّ ُ األل  ُوفَ

ـــــــــا   ونُجُحديثـــــــــه ذو شـــــــــ ـــــــــفَظِإذا خلون  ُري
ـــــًطـــــور ــــه   ـا جيـــــادل يف الفق ــــه حـــــ  ُصيفَوهــــو في

ِكأنـــــــــه الغ  ىروتـــــــــــــارة يتبـــــــــــــا  )٢(ُطريــــــــــفَ
ــــــالقرمطي ــــــو ُّف ــــــاَأب ــــــه عــــــ هــــــر   ط  )٣(ُسيفَلدي

 ُطيـــــفَّالعلـــــيم الل مـــــس  ويف النّجـــــوم فمـــــن هـــــر
ــــسخيف  ٌّذكر طــــــبُوحــــــني يــــــ ــــسيح ال ُفمــــن م ّ 
 ُ فيلـــــــــسوفٌهنـــــــــدسُم  ٌ حكـــــــــــيمُّومنطقـــــــــــي

*   *   * 
)٤( 

                                                 
 .فالرافعي): ب(يف  )١(
 .اناللس. االختيال يف امليش: والتغطرف. السيد السخي: الغطريف )٢(
 .األجري: العسيف )٣(
 .سامع غري واضح, أثبت هنا ما ظهر يل منه وقدرت عىل قراءته) ب(يف نسخة  )٤(

ْبلغت سامعا بقراءيت عىل أيب الفضل عبد املنعم بن عيل بن صدقة بسامعه فيه من املصنف [ َ ً
 وفتياه أقوش بن عيل البيساين والقايض األرشف أبو العباس أمحد ابن القايض أيب عيل عبد الرحيم
 ...].وسنقر الرتكيان وأبو املكارم عبد الواحد بن عبد الرمحن بن هالل



٢٩٩  حصن بن عبد الرمحن الرتاغمي−حصن بن حسان القريش اجلبييل 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 حصن] ذكر من امسه[

 (*)ييلَبُيش اجلَرُان القّحسبن  نْصِح
 .حييىبن  يب مطيع معاويةَأ َّحدث عن
 .نْصِحبن  سامعيلِإ سليم َأبو ابنه روى عنه

ْعبد بن  نْصِح   ابن حمصن: ويقالمحنَّالرَ
َ الرتيفةَذُح َأبو  )*(*ميِاغَّ

 .هل دمشقَأمن 
َسلمةيب َأروى عن  ْعبد بن  َ  .محنَّالرَ

 .وزاعيَروى عنه األ
َّحممدالبهاء فاطمة بنت ّ أم اخربتنَأ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنعيل  َأبو َ أنا: قالت,َ َاحلسنبن  عمربن  َ بن  َ
ْاحلسنيبرش  َأبو َ, أنايونس َ ّحممد الشبن  ُ َّ َ َّحممدَ نا ,)١(امايتُ َ َّحممد َ, أنايعقوببن  ُ َ ْعبد بن  ُ بن  برشَ نا ,اهللاَ
َحدثني ,وزاعيَاألَ نا ,بكر َّ َحدث ,نْصِ حَ َّ َسلمة َأبو نيَ ْعبد بن  َ  ثتني عائشةّ حد,محنَّالرَ

غري  َّ ومن توىل,ار النَّا يفً بيتْأّ فليتبوْقلَأ ما مل ّمن قال عيل« : قال اهللا َ رسولَّنَأ
 .)٢(»ار النَّا يفً بيتْأّمواليه فليتبو
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ  القاسم َأبو َ, أناصّلَخُطاهر امل َأبو َ أنا,َّ

                                                 
 .ُ, واجلبييل نسبة إىل جبيل بلد مشهور يف رشقي بريوت عىل ثامنية فراسخ منها٢/١٠٣تكملة اإلكامل  (*)
لثقات البن , ا٣/٣٠٥, اجلرح والتعديل ٢/٤٧٣, املعرفة والتاريخ ٣/١١٨التاريخ الكبري للبخاري  (*)

 .٢/٣٧٨, هتذيب التهذيب ١/٥٥١, ميزان االعتدال ٦/٥٠٩, هتذيب الكامل ٦/٢٤٦حبان 
 .والرتاغمي نسبة إىل تراغم بطن من السكون من كندة

 .الشاميت): د(يف  )١(
من توىل «الثاين  وقد روى شطره. بن عفان  عن عثامن١/٧٠روى شطره األول أمحد يف املسند  )٢(

 ,١٠/١٧٠ن يف صحيحه ابن حبا» ...غري

ن قال م: حديث[
 ]...َّعيل



٣٠٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد  َّحممدبن  اهللاَ َ  عن ,وزاعيَاألَ نا ,مسلمبن  الوليدَ نا ,وينُكَّ السالوليدبن  شجاعبن  الوليدَ نا ,ًمالءِإ ُ
َسلمةبا َأ َه سمعـَّنَأن ْصِح ْعبد بن  َ  : عن عائشة قالت,محنَّالرَ

ن كانت ِإ و,ولَ فاألَولَاأل جزواَنحَن يَأني ِلتَتْقُوعىل امل« : اهللا ُقال رسول
 .)١(»ةَأامر

َأخربنا َ ْ ْ عبد بكر َأبوا ًه عاليَ َّحممدبن  الغفارَ َ َأخربين ثم , يف كتابهُ َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ بن  اهللاَ
َأمحد ْ ْعبد بن  شُغْزُمنصور ب َأبو و,بيبَحبن  َ َّحممد )٣(سعيد َأبو َ, أناروي عنهَ عتيق اهل)٢(اهللا اخليصَ َ بن  ُ

َّحممدَ نا ,رييفّ الصشاذانبن  الفضلبن  موسى َ َّحممد َ, أنايعقوببن  ُ َ ْعبد بن  ُ ْعبد بن  اهللاَ  َ, أنا)٤(ماحلكَ
 : وزاد وقال,سناده مثلهِإ فذكر ب,وزاعيَ عن األ,بكربن  برش

 .»ةَأ كانت امرِْنإ و,ولَ فاألَلََّونحجزوا األَن يَأ َنيِقتتلُعىل امل«
َأخربناو َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ َاحلسنيب َأبن  محنَّالرَ بن  عيل َ, أنا)٦(برشبن  سهل َ, أنابراهيمِإبن  )٥(َ

َأمحدبن  منري ْ َّحممد َ, أنالّ اخلالَ َ َأمحدبن  ُ ْ ْعبد بن  َ بن  عيلَ نا ,هخالويبن  سحاقِإَ نا ,ريَجُببن  نرصبن  اهللاَ
َسلمةبا َأ َه سمعـَّنَأيفة َذُيب حَأن ْصِ عن ح,زاعيَواألَ نا ,مسلمبن  الوليدَ نا ,رْحَب َ 

 فذكر احلديث
 :مسلم وقالبن   عن الوليد,دْيَشُربن   عن داود,»سننه«داود يف  َأبورواه 

 . بالياء»ويلَويل فاألَاأل«
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ ْ عبد َ, أناحبيببن  َ َأمحدن ب سامعيلِإبن  الواحدَ ْ َ 

َّحممدنرص  َأبو َ, أناياينْوُّالر َ َأمحدبن  ُ ْ  :خي قالْلَ البَ
َّحممدبن  سليامن محد َأبوقال  َ  ,وا عن القتلُّ معناه يكف»ينحجزوا« : قولهُ
 َ سقطًةَأن كان امرِإ و,م عفاُّهيَأ ف, ونساءٌ رجالٌ وله ورثة,ٌ رجلَقتلُن يَأ :هُوتفسري

 .ً وصار دية,دَوَالق
                                                 

 .٨/٥٩, والبيهقي يف سننه )٦٩٦٤(, والنسائي يف الكربى )٤٥٣٨(رواه أبو داود  )١(
 .٩/٢١٢انظر توضيح املشتبه . اخلصبي): س(يف  )٢(
 .١٧/٣٥٠أبو سعد, وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ) د(يف  )٣(
ْعبد احلليم, ويف ): ب(يف  )٤( ْعبد احلكيم): س(و) د(َ  .٢٥/٤٩٧ واملثبت من هتذيب الكامل .َ
 .أيب احلسني): س(يف  )٥(
 .بن برش أنا إسامعيل): س(يف  )٦(

عىل : حديث[
 ]...املقتتلني



٣٠١ ميحصن بن عبد الرمحن الرتاغ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 )املقتتلني(ن يكون معنى َأشبه ُ وي,قربَ فاألَقربَريد األُ ي»ولَول فاألَاأل« :وقوله
 بينهم احلرب والقتال من أ فينش,ُ فيمتنع القتلة,َولياء القتيل القودَأ َن يطلبَأههنا 

 .علمَأ واهللا ,ام ذكرناهـِقتتلني لُ فجعلهم م,جل ذلكَأ
 ,لَتَ فهو مقتَ اقتتل:قالُ ي,ائنيّ التبنصب )لنيَتَاملقت( :وايةّالر ن تكونَأتمل ُوقد حي

 .ُّه فيمن قتله احلبُكثرَأستعمل ُام يَِّنإ هذا َّنَأغري 
م ّ الد عنِساء النِّ عفو:هل العلمَأ ُكثرَأ فقال ,ساء النِّاس يف عفو النََّوقد اختلف

 .جالِّ الركعفو
 .ساء عفو ليس للنّ: شربمةُوزاعي وابنَوقال األ

َاحلسنوعن   .)١(مّ الدة عفو يفَأوج وال للمرَّ ليس للز:خعي النَّبراهيمِإ و,َ
ْ عبد َأبويب َأ َ, أناميساطيُّ السيب القاسمَأ عن ,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َّحممداهللا َ َ بن  ُ
َّحممدبن  حييى َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  )٢(اهللاَ َ َّحممدبن  عثامن َ, أناًجازةِإزكريا بن  ُ َ بن  سامعيلِإَ نا ,)٣(بيَهَّ الذُ

 :املدينيبن   قال عيل: قال,سحاق القايضِإ
َسلمةيب َأ عن ,وزاعيَن الذي روى عنه األْصِح  : قال َّالنَّبي َّنَأ :َ عن عائشة,َ

ْحمبن  نْصِ هو ح: قال»نحجزواَن يَأقتتلني ُوعىل امل«  .)٤(صنِ
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ ْ عبد َ, أناالفضلبن  نََساحل َأبو َ, أناربيَّالطبن  بكر بوَأ َ, أناَ َ

 : قال,)٥(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
 َا روى عنه غريًحدَأعلم َأ ال ,نْصِ ح:قال لهُ يٍ عن شيخُّوزاعيَوروى األ

 .وزاعيَاأل
َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َأخربنا ثم ,عيلبن  ُ َ ْ  َأبو و,ونُْريَخبن  الفضل وَأب َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ
ْاحلسني َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا −  لهُفظَّوالل −الغنائم  َأبو و,وريُيُّالطبن  ُ ْ ْاحلسني  َأبو و:ونُْريَزاد ابن خ − َ َ ُ

                                                 
 .األول فاألول: وفيه. يف الديات, باب عفو النساء عن الدم) ٤٥٣٨(رواه أبو داود  )١(
ْبن عبد اهللا بن حممد بن حممد حييى): د(يف  )٢( َ. 
 .٣/٣٩٦وال يف اإلكامل ذكره ابن ماك. بن عثامن حممد): د(يف  )٣(
 .٦/٥١١هتذيب الكامل  )٤(
 .٢/٤٧٣املعرفة والتاريخ  )٥(

 ]عفو النساء[

 ]روى عنه األوزاعي[

 ]رواية يعقوب[



٣٠٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد َ أنا:−  قاال,صبهاينَاأل ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)١(سامعيل البخاريِإبن  ُ
َسلمةيب َأ عن ,نْصِح ْعبد بن  َ  َبَذَمن ك« : ِّالنَّبي  عن, عن عائشة,محنَّالرَ

ن كانت ِإ و,وىلوىل فاألُة األيِّ الدنحجزوا منَن يَأقتتلني ُعىل امل« و»اًدِّتعمُ مَّعيل
يب َأ عن ,يب كثريَأبن  يىَ وقال حي,وزاعيَ عن األ, عن الوليد,ٌّ روى عيل.»ةَأامر

َسلمة َّحممد روى ,ةيِّ الدريرة يفُ هيبَأعن  ,)٢(َ َ َسلمةيب َأ عن ,عمروبن  ُ يب َأ عن ,َ
 .»َّ عيلَبَذَمن ك« : ّالنَّبي  قال,هريرة

ْ عبد َأبوافهني به َ ما ش:يف نسخة َمندهبن  القاسم َأبو َ, أنا)٣(لَّالديب اخلَاهللا األَ ْ ْعبد بن  دََمح َ, أناَ اهللا َ
َسلمةبن  راهَط َأبونا َأ و:)٤( قال,ًجازةِإ َّحممدبن  ُّعيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  : قاال,بيهَأعن  ,)٥(يب حاتمَأبن  ُ

 وقد . نسبهاًحدَأ وال ,وزاعيَ غري األ− انًْصِيعني ح −ا روى عنه ًحدَأ ُعلمَأال 
 .)٧(نسبه )٦(ّابن حبانحكى 

َأخربنا َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ ْاحلسني َأبو و,بيد اهللاُعبن  عيل بن َ َ ْعبد بن  باركُ املُ اجلبار َ
ْاحلسنيالفرج  َأبو َ أنا:قاال َ َّحممدبكر  َأبوَ نا ,ناجرييّ الطعيلبن  ُ َ ْ عبد َأبوَ نا ,)٨(يّالرسبن  براهيمِإبن  ُ ْ عبد اهللاَ َ
َأمحدَ نا ,اهليثمبن  بدربن  امللك ْ  :فردةُسامء املَالثة من األَّ الثبقةّ الطروح احلافظ قال يفبن  هارونبن  َ

َسلمةيب َأ عن ُثِّدُ حي,وزاعيَحصن روى عنه األ ْعبد بن  َ  . شاميمحنَّالرَ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناطاهربن  ُالقاسم زاهر َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ َأمحدبن  عيل َ, أناُ ْ َّحممدبن  َ َ  َأبو َ, أناُ

َّحممدحاتم  َ  : قال,)٩(تيْسُحبان الببن  ُ
                                                 

 .٣/١١٨التاريخ الكبري  )١(
 .عن أيب سلمة سقط من مطبوع التاريخ الكبري: قوله )٢(
ْأبو عبد اهللا): د(يف  )٣(  .بن اخلالل َ
 .قال) ح(ًإجازة ): د(يف  )٤(
 .٣/٣٠٥اجلرح والتعديل  )٥(
 .٦/٢٤٦الثقات  )٦(
 .وقد حكى األوزاعي نسبه): س(يف  )٧(
 .بن املرصي إبراهيم): د(يف  )٨(
. , وهناك اختالف يف العبارة بني املطبوع من الثقات وما نقله ابن عساكر عنه٦/٢٤٦الثقات  )٩(

 .٦/٥١٠ورواية ابن عساكر تتوافق مع رواية هتذيب الكامل 

]رواية البخاري[

] حاتمرواية أيب[

 ]رواية ابن هارون[



٣٠٣ ميحصن بن عبد الرمحن الرتاغ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  نْصِن هذا هو حْصِح َسلمة ُّ جد, دمشقِهلَأاغمي من  الرتَّمحنَّالرَ بن  َ
 .ولَ يعني غري األ−  له حديثان غري هذا,ارّيَالع

َاحلسن َأبو َ, أنااميلَحَيب الفتح املَأ عن ءّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت  : قال,ارقطنيَّ الدَ
َسلمةيب َأروي عن َ ي,وزاعيَ األ روى عنه,ن فهو شيخْصِا حَّمَأف ْعبد بن  َ َ
 .)١(»اًدّتعمُ مَّ عيلَبَذَمن ك« : ِّالنَّبي  عن,َ عن عائشة,محنَّالر

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناخرسوبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ بكر  َأبو َ, أناُ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ  : قال,البَغ بن َ

َاحلسنبا َأ ُلتَأس َسلمةيب َأ عن ,نْصِ ح: لهُ قلت,ارقطنيَّ الدَ ْعبد بن  َ  ?محنَّالرَ
 .)٢(عترب بهُ ي,وزاعيَث عنه األِّدُ حي:فقال

َّحممديب َأ عىل ُقرأت َ ْ عبد ُ ْ عبد  عن,زةَمحبن  الكريمَ َأمحدبن  حيمَّالرَ ْ ْ عبد َ, أنانرصبن  َ بن  الغنيَ
 .سعيد

َّحد وح َّحممداملعايل  َأبو خايل َثناَ َ ْ عبد َ, أنابراهيمِإبن  نرصَ نا ,حييى القايضبن  ُ ْ عبد َ, أناحيمَّالرَ َ
 : قال,الغني

 روى عنه ,نْصِ ح: مجاعة منهم,ون والنّ,هملتنيُاد املَّن باحلاء والصْصِوح
 . ومل ينسب,وزاعيَاأل

*   *   * 
 

                                                 
 .٦/٥١٠هتذيب الكامل  )١(
 .٦/٥١١هتذيب الكامل  )٢(

 ]رواية ابن حبان[

 ]رواية الدارقطني[

 ]رواية ابن غالب[

 ]رواية عبد الغني[



٣٠٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ذكر من امسه حصني

َالفزاجعفر بن  حصني  (*)ريَ
 .هل دمشقَأمن 

بن   وعمرو,اينّسَحييى الغبن  يىَ وحي, ومكحول,هانئبن  ريَمُ عروى عن
 ,العزيزبن  درك صاحب عمرُمبن  يدُ ومح,الينَْوان اخلَّهزبن   والقاسم,هاجرُم

 .الغازبن  وهشام
َّحممد روى عنه َ َّحممد و,َّعامربن  ُ وهشام,عطيةبن  وهببن  ُ َ بن  يوسفبن  ُ

 .يشَرُبرش الق
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ وعبد ,براهيمِإبن  نرص َ, أنام الفقيهَّلَُساملبن   عيلَ ْعبد بن  اهللاَ  َ أنا: قاال,زاقَّالرَ

َاحلسن َأبو َاحلسن َ, أناعوفبن  َ َّحممد َ, أنانريُمبن  َ َ جعفر بن  نيَصُحَ نا ,َّعامربن  هشام َ, أنايمَرُخبن  ُ
َالفزاري  : قال,يسْنَانئ العهبن  ريَمُعَ نا ,َ

ْ عبد )١(ُلقيت ْ عبد باَأيا  َّكُ من ب: فقلت له,عمربن  اهللاَ  َدْحلُأ من : قال?محنَّالرَ
 ,هلم بحامد َ أنا ما: قال?)٣(فيهمُتقول  ما ,امَّ الشَهلَأ َيتَأرَأ :ُ قلت,)٢(حرم اهللا يف

تهافتون َ ي,نياُّ الدلبون عىلتغاَ قوم ي,ٍهلم بعاذر ناَأ ما : قال?ة واملدينةَّ مكُهلَأف :ُقلت
ما لك َأ : فقال, من كالمٍتيته بمعراضَأ و: قال.ان يف املرقّ الذبَافتَار هت النَّيف
 .يطانّ الش من)٤(يتأرأ وَيتَأ رَِّنإ ,كِ برحلْقْ احل?حلَر

ْ عبد َأبو ما شافهني به :يف نسخة ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ ْ عبد َ, أناامللكَ َحمبن  محنَّالرَ َ نا ,سحاقِإبن  َّمدُ
                                                 

 .٣/١٩٠اجلرح والتعديل  (*)
 .لقينا): د(يف  )١(
الدق, وسميت بكة ألهنا كانت تبك أعناق اجلبابرة إذا أحلدوا فيها بظلم, مل يناظروا, أي مل : البك )٢(

 ).القاموس , أساس البالغة. (ُيتنظر هبم
 .ما هو فيهم): س(يف  )٣(
 .تما لك رحل? احلق إن رأيت أو أرأي: فقال): د(يف  )٤(

عبد اهللا بن : حديث[
 ]...عمر



٣٠٥ حصني بن جندب اجلنبي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  محد  .ًجازةِإاهللا َ
ْاحلسنينا َأ و: قالح َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  : قال,)١(يب حاتمَأبن  ُ
َالفزاريجعفر بن  ْنيَصُح ان َّهزبن   والقاسم,مهاجربن   روى عن عمرو,َ

َ ومح,اينّسَحييى الغبن   وحييى,الينَْواخل ْعبد بن  درك صاحب عمرُمبن  يدُ  ,العزيزَ
َّحممدروى عنه  َ  .شقيَمِّ الدعطيةبن  وهببن  ُ

 بُْدنُجبن  نيَصُح
ْظبيان َأبو  (*)الكويف يْنبَاجل َ

ْ وعبد , وسلامن الفاريس,يارسبن  َّعامر و,يب طالبَأبن  َّ عيل:سمع بن  اهللاَ
ْعبدبن  ريرَ وج,زيد الكلبيبن  سامةأ و,اسَّعب  .يلَجَاهللا الب َ

 ,خعي النَّيزيدبن  براهيمِإمران ِع َأبو و,يانْبَيب ظَأبن  ُه قابوس ابنُروى عنه
 بن نيَصُ وح,بيعيَّ السسحاقِإ َأبو و,حرببن  امكِ وس,عمشَهران األِمبن  ليامنُوس

ْعبد   .سدي الوالبي الكوفيونَزيد األَي َأبوياس ِإبن  اءقِ وو,محنَّالرَ
سنة  )٢(ةطنطينمعاوية يف غزوة قسبن  َائفة مع يزيدّ الصه غزاـَّنَأ ُّذكر الواقديو
 .)٣(مخسني

                                                 
 .٣/١٩٠اجلرح والتعديل  )١(

, تاريخ ١٥٨, طبقات خليفة ٧١٢, ٢/١١٩بن معني  , تاريخ حييى٨/٣٤٤طبقات ابن سعد  (*)
, ثقات ١/٢٠٨, التاريخ الصغري ٨٥٠ترمجة /٩, و٦ترمجة /٣, تاريخ البخاري الكبري ٣٠٣خليفة 

, ٢/٦٩٣نى للدواليب , الك٣٠٩, ١٨٩, تاريخ أيب زرعة ٣/٢١٨, املعرفة والتاريخ ١٢٢العجيل 
, الثقات البن حبان ٣/١٩٠بن مزيد, اجلرح والتعديل   ضمن ترمجة حممد٤/٤٦٧تاريخ بغداد 

, سري أعالم النبالء ٦/٥١٤, هتذيب الكامل ٦/٢٨٠٩, بغية الطلب ٢/٢٣, أسد الغابة ٤/١٥٦
 .٢/٣٧٩, هتذيب التهذيب ١٣/٩١, الوايف بالوفيات ٤/٣٦٢

قسطنطينية ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء : ال ياقوت يف معجم البلدانق. ةيقسطنطين): س(يف  )٢(
 .النسبة

 .٦/٢٨١٥بغية الطلب  )٣(

 ]يب حاتمرواية أ[

 ] قسطنطينةهغزو[



٣٠٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ  .رسيُالببن  القاسم َأبو و,َّ
َأخربنا وح َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممد َ َ ْاحلسني َأبو و,قباءّ النُ نقيب,ينبيَّ الزعيلبن  دارِطبن  ُ َ َأمحد ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ

ْ عبد َ نا,صّلَخُطاهر امل َأبو َ أنا:ي قاالْرسُالببن  القاسم َأبو َ أنا: قاال,باغّالصبن  )١(يبّالط َّحممدبن  اهللاَ َ َ نا ,ُ
 : قال,سامةُأ عن ,يانْبَيب ظَأ عن ,عمشَ عن األ,محرَ األ)٢(خالد َأبوَ نا ,− يب شيبةَأهو ابن  −بكر  َأبو

 ,ً رجالُدركتَأ ف,من جهينة )٣(قاتَُر فصبحت احل,ٍيةَّ يف رس اهللا ُنا رسولَثَبع
 ُ فقال رسول, ِّبي للنَُّهُ فذكرت, فوقع يف نفيس من ذلك,هُ فطعنت,ال اهللاِإله ِإ ال :فقال
 ا منًقَرَام قاهلا فَِّنإ , يا رسول اهللا:ُ قلت: قال»?ُهَال اهللا وقتلتِإله ِإ ال :قال« :اهللا 
ى َّرها حتِّكرُ فام زال ي»?ال ْ أم قاهلاَى تعلمّ عن قلبه حتَفال شققتَأ« : قال,الحِّالس
 ذو ُهَى يقتلَّ حتًسلامُ مُقتلَأنا واهللا ال َأ و: فقال سعد: قال, يومئذُسلمتَأ ّينَأ ُيتمتنَّ
ّعز وجل ل اهللاُُقَ يْملَأ : فقال رجل:قال − سامةُأيعني  −ني َطُالب َّ: {¥ ¦  § 

¨ ©     ª « ¬ ®¯z ]ى ال َّ قد قاتلناهم حت:فقال سعد ]٣٩: األنفال
 . فتنةَى تكونَّقاتلوا حتُن تَأريدون ُك تُصحابَأ وَنتَأ وٌ فتنةَتكون

 .رَمحيب بكر عن األَأعن  )٤(رواه مسلم
َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبو َ َ  َ, أناحرييَعثامن الب َأبو َ أنا: قاال,طاهربن  القاسم زاهر َأبو و,يريَشُالقبن  ُ

َأمحدبن  زاهر ْ َّحممد َ, أناَ َ بن   عن زيد,عمشَ عن األ,عيسىَ نا ,مَْرشَخبن  عيلَ نا ,وينيُحفص اجلبن  ُ
ْعبد بن   عن جرير,يانْبَيب ظَأ و,بْهَو  : قال,اهللاَ

 .» اهللاُُهْرمحَ ال يَاس النَِّ ال يرحمْنَم« :قال رسول اهللا 
 .مَْرشَخبن  عن عيل )٥(رواه مسلم

                                                 
 .حممد الطيب): د(يف  )١(
 .أبو خالد): د(يف  )٢(
فصبحنا : ورواية صحيح مسلم. موضع ببالد جهينة, والتسمية به كالتسمية بعرفات: احلرقات )٣(

 .احلرقات
ال إله إال اهللا, وانظر صحيح البخاري : إليامن, باب حتريم قتل الكافر بعد أن قاليف ا) ٩٦(رواه مسلم  )٤(

 ).٢٦٤٣( أسامة إىل احلرقات, وسنن أيب داود  يف املغازي, باب بعث النبي )٤٢٦٩(
يف ) ٧٣٧٦( وانظر البخاري  الصبيان والعيال,يف الفضائل, باب رمحته ) ٢٣١٩(رواه مسلم  )٥(

 .٢/٢١١وصحيح ابن حبان . ٨/١٦١, والبيهقي يف السنن )٢٤٩٢( يف الكبري التوحيد, والطرباين

 ]...رسية احلرقات[

من ال : حديث[
 ]....يرحم



٣٠٧ حصني بن جندب اجلنبي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َاحلسنبن  عىل محزةَي َأبو َ َأمحد و,سفراينيِبرش اإلبن  سهل َ, أنافرجُاملبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
َّحممد َ أنا: قاال,يثيثيَرُّ الطسعيد َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحدبن  نريُم َ, أناعديَّ السَ ْ َاحلسنبن  َ بن  جعفر َ, أنالَّ اخلالَ
َأمحد ْ َأمحدا َ ن,براهيمِإبن  َ ْ  :نيَكُدبن  ُعيم الفضلُن َأبو قال : قال,لديَ الب)١(اهليثمبن  َ

 .)٢(بَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَظ َأبو
َأخربنا َ ْ  ,نامطيَزاد األ −ين َّالِاقَطاهر الب َأبو َ أنا: قاال,يلْيِ الكّالعز َأبو و,نامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ

َّحممد اَ أن−:  قاال,ونُْريَخبن  الفضل َأبوو َ َاحلسنبن  ُ َّحممد َ, أناصبهاينَ األَ َ َأمحدبن  ُ ْ سحاق ِإبن  َ
َأمحدبن  عمر َ, أناهوازيَاأل ْ  :هل الكوفةَأيف تسمية  )٣(اطّخيبن  خليفةَ نا ,اقَحِْسإبن  َ

بن  حيشَوبن  احلارثبن  مروَعبن  بُدنُْجبن  نيَصُ اسمه ح,بينَْيان اجلْبَظ َأبو
زيد [بن  دَدُأبن  مالكبن  لدَجبن  ةَلُعبن  حرببن  يزيدبن  هّبنَُمبن  بيعةَربن  مالك

 . وثامننيٍ مخس: ويقال, مات سنة تسعني,)٤(بنَْج حرب هوبن  ُويزيد ,بُجْشَ ي]بنا
َأخربنا َ ْ َّحممدغالب  َأبو َ َ َاحلسنبن  ُ  .ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنا املاورديَ

َأخربنا وح َ ْ َأمحدبن  بيد اهللاُع َ أنا: قاال,ارَدْنُببن  ثابت َ أنا,نامطيَالربكات األ َأبو َ ْ عثامن بن  َ
َأمحدبن  بيد اهللاُع َ, أنازهريَاأل ْ َأمحدبن  صالحنا َأ, العباسبن  العباس َ, أنايعقوببن  َ ْ َحدثني َ َّ  .يبَأ َ

َأخربنا وح َ ْ ّاملظفر َأبو ]ملحق[َ َ ْ عبد َأبو َ, أنايهقيَبكر الب َأبو َ, أنارييَشُالقبن  ُ بن  بكر َأبو , نااهللا احلافظَ
َّحممدبن  ُالفضلَ نا ,لِّمَؤُامل َ َأمحدَ نا ,ُ ْ  :حنبل قالبن  َ

 .بَدنُْجبن  نيَصُيان هو حْبَظ َأبو
َأخربنا َ ْ َاحلسن َ, أناسعدَاألبن  اتكنيَرَ قِّعزَاأل َأبو ]ملحق[َ َّحممدبن  عيل َ, أناعيل اجلوهريبن  َ َ بن  ُ

َأمحد ْ َّحممدبكر  َأبو ناَ, ألؤلؤبن  َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ  من روى ِ قال يف تسمية,بحربن  عيلبن  عمروَ نا ,شهرياربن  ُ
 :هل الكوفةَأاس من َّعن ابن عب
 عن ,عمشَاألَ نا :ا يقولًكيعَ سمعت و,بَدنُْجبن  نيَصُبي حنَْيان اجلْبَظ َأبو

 .)٥(بَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَيب ظَأ
                                                 

 .بن اهليثم أنا أمحد: بن إبراهيم قاال ):ب(يف  )١(
 .٦/٢٨١١بغية الطلب  )٢(
 .٤١٢وانظر مجهرة أنساب العرب . , وما بني معقوفني مستدرك منه١٥٨طبقات خليفة  )٣(
ْهم جنب): ب(و) د(يف  )٤( َ. 
وجاء يف [آخر اجلزء السادس والسبعني «: جاء هنا يف األصول ما نصه. ٦/٢٨١١لب بغية الط )٥(

 .إشارة إىل جتزئة الفرع. » بعد املئة]والتسعني وهو تصحيف: بعض النسخ

 ]رواية ابن دكني[

 ]رواية خليفة[

 ]رواية أمحد[

 ابن روى عن[
 ]عباس



٣٠٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أنارباحبن  يوسف َ, أنااهر الباقالينَط َأبو َ, أنانامطيَاأل الربكات َأبو َ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
َّحممدبرش  َأبوَ نا ,سامعيلِإ َ َأمحدبن  ُ ْ  :)١( الكوفةِهلَأ ِ قال يف تسمية,صالحبن  معاويةَ نا ,ادّمحبن  َ

 .)٢(بَدنُْجبن  نيَصُ اسمه ح,اً عليَدركَأبي نَْيان اجلْبَظ َأبو
َخربناَأ َ ْعبد بن  دَْمحَأ َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو ْ َاحلسن َأبو َ, أناامللكَ العباس  َأبوَ نا ,ءاّقّالسبن  َ
َّحممد َ َّحممدبن  اسّ سمعت عب: قال,يعقوببن  ُ َ  : يقول)٣(معنيبن   سمعت حييى: يقولُ

 .بَدنُْجبن  نيَصُح٤(يان ْبَيب ظَأاسم 
ْ عبد يقول يف حديثيى َ حيُ سمعت:وقال يف موضع آخر  ,فيانُاق عن سّزَّالرَ

 ,ٍهر واحدُ يف طٍةَأعا عىل امرَتاه رجالن وقَأ : قالٍّعن عيل )٤يانْبَيب ظَأ عن ,عن قابوس
 .بَدنُْجبن  نيَصُواسمه ح −يعني والد قابوس  −يان ْبَظ َأبو هذا :قال حييى
  وليس يف,عمشَ األُبي صاحبنَْيان اجلْبَظ َأبو : يقول)٥( وسمعت حييى:قال

 َ عمرَّنَأ ,يانْبَيب ظَأ عن ٍر يف حديثَعْسِ يروي عنه مٌ رجلَِّالإ , هذاَِّالإيان ْبَظ َأبونيا ُّالد
 .دريَأ ال : قال? من هو: ليحيىُ قلت.يان آخرْبَظ َأبو هذا ?الكم ما :قال له

َحدثنا َّ َاحلسن َأبو َ, أنايسَامَلَّ السبراهيمِإبن  بكر حييى َأبو َ َّحممدبن  عمة اهللا نَ َ مسعود  َأبوَ نا ,ديْنَرَ املُ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,يلَجَاهللا البَ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسن َأبو َ, أناسليامنبن  َ َّحممدبن   سفيانَ َ  ,سفيانبن  ُ

َحدثني َّ َاحلسنبكر  َأبوي ّ عمَ َّحممدَ نا ,موسىبن  سفيانبن  َ َ  عن ,اجلراحبن  داَّوَعيل ابن عم ربن  ُ
َّحممد َ  :ير يقولَّ الرضبا عمرَأ سمعت : قال,سحاقِإبن  ُ

 .بُدنُْجبن  نيَصُيان حْبَظ َأبو
َأخربنا َ ْ َّحممدالعالء  َأبو َ, أنامنصوربن  ثابت َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ َ  َأبو َ, أنايعقوببن  عيلبن  ُ

َّحممدبكر  َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  :يب قالَأ َ, أنايبّالَغسان الغبن  لّضَُفاملبن  حوصَاأل َ, أنايسريَابَ البُ
 قال يف هذا املوضع ,جبريبن  ُ اسمه سعيد,جِحْذَ من مٌّ حي,بينَْيان اجلْبَظ َأبوو

                                                 
 .تسمية الكوفة): د(يف  )١(
 .٦/٢٨١٠بغية الطلب  )٢(
 .٢/١١٩بن معني  تاريخ حييى )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٤−٤(
 .٢/٧١٢بن معني  حييىتاريخ  )٥(

قول معاوية بن [
 ]صالح

]قول ابن معني[

 ]قول عمر الرضير[

]قول الغاليب[



٣٠٩ حصني بن جندب اجلنبي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .هكذا
 .بَدنُْجبن  نيَصُ ح:وقال يف موضع آخر

 بن بَدنُْجبن  نيَصُ وهو ح,جِحْذَبي من منَْيان اجلْبَظ َأبوو:  يف موضع آخر)١(وقال
 .)٢(بنَْجبن  ربيعةبن  مالكبن  وحيشبن  مالكبن  احلارثبن  عمرو

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َمندهبن  عمرو َأبو َ, أناجاعُشبن  ُ ْ َاحلسن َ, أناَ َّحممدبن  َ َ  َ, أنايوسفبن  ُ
َأمحد ْ َّحممدبن  َ َ َّحممد َ, أنانياُّ الديبَأبن  بكر َأبو َ, أناعمربن  ُ َ انية من تابعي َّ الثبقةَّ الطقال يف ,)٣(عدسبن  ُ

 :هل الكوفةَأ
 . تويف سنة تسعني,بَدنُْجبن  نيَصُه حُ واسم,جِحْذَبي من منَْيان اجلْبَظ َأبو

َأخربنا َ ْ َّحممدالعالء  َأبوالقايض  َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ َ عيل بن  ُ
َاحلس َأبو َ, أناالواسطي َاحلسنبن   عيلنَ  . اجلراحيَ
َاحلسن َ, أناونُْريَنا ابن خَأ و:قال ح ْاحلسنيبن  َ َ َحدثني ,عايلِّ النُ َّ َّحممدبن  سحاقِإي ُّمي ألّ جدَ َ ُ, 

ْ عبد َ أنا:قاال  :قال ,املحرزبن  قعنبَ نا ,سحاقِإبن  اهللاَ
 .بَدنُْجبن  نيَصُبي حنَْيان اجلْبَظ َأبو

َأخربنا َ ْ َّحممد الغنائم َأبو َ َ َحدثنا ثم ,عيل يف كتابهبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َ, 
ْعبد بن  واملبارك َّحممد و,اجلبارَ َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − واللفظ له −عيل بن  ُ ْ َأمحدزاد  − َ ْ ْاحلسني َأبو وَ َ ُ 

َأمحد َ أنا:− صبهاين قاالَاأل ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)٤(سامعيلِإبن  ُ
 منه )٥( سمع,ابي الكويف سمع سلامن وعلينَْيان اجلْبَظ َأبوب َدنُْجبن  نيَصُح

 .عمشَبراهيم واألِإ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناَ َ َاحلسنبن  ُ َأمحدَ نا ,َ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ُ 

ْ عبد َ, أناونديهاّالن َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,محنَّالرَ َ  : قال,)٦(سامعيلِإبن  ُ
                                                 

 .وقال يف موضع آخر: وقال): س(يف  )١(
 .٦/٢٨١٢بغية الطلب  )٢(
 .٨/٣٤٤طبقات ابن سعد  )٣(
 .٣/٣التاريخ الكبري  )٤(
 .سمع: ًوعليا يقول): د(يف  )٥(
 .١/٢٠٨التاريخ الصغري  )٦(

 ]قول ابن سعد[

 ]قول قعنب[

 ]قول البخاري[



٣١٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 سمع منه ,ا سمع سلامن وعلي,بينَْب اجلَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَيب ظَأاسم 
 .ن يكون سمع من سلامنَأنكر ُ وكان حييى ي,ياسِإبن  اءقِ وو,عمشَ واأل,ُبراهيمِإ

َأخربنا َ ْ َّحممدر بك َأبو َ َ َأمحد َ, أناالعباسبن  ُ ْ َّحممد َ, أنامنصوربن  َ َ ْعبد بن  ُ  ,عبدانبن  يّمك َ, أنااهللاَ
َّاحلجاجبن   مسلمُ سمعت:قال  : يقول)١(َ

ًعامر و,ابي سمع علينَْب اجلَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَظ َأبو  ,عمشَ روى عنه األ,اَّ
 .ه قابوسوابنُ

 َ, أناسعيد الوائيلبن  بيد اهللاُع َ, أناميميّ التحييىبن  )٢(رعفن ج ع,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت
ْعبد بن  بيَصاخل  .اهللاَ

َأخربين َ ْ ْ عبد يبَأبن  موسى َأبو َ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ  : قال,يبَأ َ
 .بَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَظ َأبو
َّحممد يب طاهرَأ عن ,نارصبن  يب الفضلَأنا عىل َأوقر َ َأمحدبن  ُ ْ بن   اهللاُهبة َ, أنا)٣(قرّ الصيبَأن ب َ

َأمحدبكر  َأبو َ, أناوافّ الص)٤(عمربن  براهيمِإ ْ َّحممدبن  َ َ رش ِب َأبو َ, أناالفرج املهندسبن  سامعيلِإبن  ُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ  :قال ,)٥(واليبَّ الدنصاريَاد األّمحبن  َ

 . والد قابوس,بَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَظ َأبو
َأخربن َ ْ َّحممدبن  الفتح نرص اهللا َأبو اَ َ َّحممدبن  طاهر َ, أنايوبَأبن  سليم َ, أنابراهيمِإبن  نرص َ, أناُ َ بن  ُ

َأمحدبن  براهيمِإبن  عيلَ نا ,سليامن ْ َّحممدبن  يزيدَ نا ,َ َ َّحممد ُ سمعت: قال,ياسِإبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  :مي يقولّدَُق املَ
 .)٦(بَدنُْجبن  نيَصُبي حنَْيان اجلْبَظ َأبو

َأخربنا َ ْ َّحممدجعفر  َأبو َ َ َأمحد َ, أناارَّفّ الصبكر َأبو َ, أنااين يف كتابهذيب عيل اهلمَأبن  ُ ْ , عيل احلافظبن  َ
َأمحد َأبو َأنا ْ َّحممد َ َ َّحممدبن  ُ َ  : قال, احلاكمُ

بن  مالكبن  وحيشبن  احلارثبن  عمروبن  بَدنُْجبن  نيَصُيان حْبَظ َأبو
                                                 

 .الكنى واألسامء )١(
 .عن جابر): س(يف  )٢(
 .بن أيب الصقر حممد): س(يف  )٣(
 .إبراهيم عن عمر): د(يف  )٤(
 .٢/٦٩٣الكنى واألسامء  )٥(
 .٦/٢٨١٣بغية الطلب  )٦(

]بخاريقول ال[

]قول مسلم[

قول أيب عبد [
 ]الرمحن

]قول الدواليب[

]ّقول املقدمي[

]قول احلاكم[



٣١١ حصني بن جندب اجلنبي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

زيد بن  ددُأبن  مالكبن  دْلَجبن  ةَلُعبن  حرببن  يزيدبن  هّبنَُمبن  ربيعة
يب َأبن   سمع عيل,ج الكويفِحْذَبي من منَْب اجلنَْ وهو ج,حرببن  يزيدبن  بُجْشَي

ْ وعبد ,يارسبن  َّعامر و,طالب  ,عيَخ النَّيزيدبن  براهيمِإ روى عنه ,اسّعببن  اهللاَ
 .)١(يلْهُّحرب الذ بن كَامِوس ,مهران الكاهيلبن  وسليامن

َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ َ ْ عبد َ, أنانارصبن  مسعود َ, أناطاهربن  ُ َاحلسنبن  امللكَ َ ,
َأمحد َأنا ْ َّحممدبن  َ َ  :باذي قالَالَ الكُ

 , قابوسُ وهو والد,جي الكويفِحْذَبي املنَْيان اجلْبَظ َأبوب َدنُْجبن  نيَصُح
ْعبد بن  ِ وجرير,زيدبن  سامةُأ و,اسّن عبث عن ابَّحد بن  نيَصُ روى عنه ح,اهللاَ

ْعبد   . وتفسري سورة احلجر,عمش يف القراءاتَ واأل,محنَّالرَ
 :عيلبن  قال عمرو
 .)٢(هَ سعد كاتب الواقدي مثلُ وقال ابن,هَعيسى مثل َأبو وقال , سنة تسعنيَمات
َأخربنا َ ْ َاحلسن بوَأ َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ َاحلسن َأبو َ, أناوريُيُّالطبن  َ ْ عبد َأبو و,تيقيَ العَ اهللا َ

ْاحلسني َ َّحممدنرص  َأبو و,جعفربن  ُ َ َاحلسنبن  ُ  .سيانَامَلَّ السَ
ْ عبد َأبو َ, أناارَْدنُببن  نا ثابتَأ و: قالح  .يسَامَلَّ الساهللاَ
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ ْعبد بن  باركُار واملَْدنُببن  ثابت َ, أناخيْلَاهللا البَ ْاحلسني َ أنا: قاال,اجلبارَ َ بن  ُ
َّحممد و,جعفر َ َاحلسنبن  ُ َأمحدبن  عيل َ, أنابكربن  الوليد َ أنا: قالوا,َ ْ َأمحدبن  صالح َ, أنازكريابن  َ ْ َ, 
َحدثني َّ َأمحديب َأ َ ْ  : قال,)٣(يلْجِصالح العبن  َ
 .بي تابعي ثقةنَْيان اجلْبَظ َأبوو

ْ عبد َأبوة ما شافهني به يف نسخ َمندهبن  القاسم َأبو َ, أنالّاهللا اخلالَ ْ َأمحدعيل  َأبو َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ  .جازةِإاهللا َ
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و: قالح َاحلسن َأبو َ, أناَ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,فاءَأ الفَ َ  : قال,)٤(يب حاتمَأبن  ُ

 .يان ثقةْبَظ َأبو :نه قالَأمعني بن  حييى عن ,منصوربن  سحاقِإيب عن َأذكره 
                                                 

 .٢٨١٤−٦/٢٨١٣بغية الطلب  )١(
 .٦/٢٨١٤بغية الطلب  )٢(
 .١٢٢تاريخ الثقات للعجيل  )٣(
 .٣/١٩٠اجلرح والتعديل  )٤(

 ]قول الكالباذي[

 ]قول العجيل[

 ]قول ابن أيب حاتم[



٣١٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .قةِ ثٌّ كويف: فقال,يانْبَيب ظَأ عن ُزرعة َأبوئل ُوس
َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َّحممدبن  عيل َ, أناعيلبن  امللكَ َ  َأبو و,عيلبن  ُ

َّحممد َ ْ عبد ُ َّحممدبن  محنَّالرَ َ َّحممدبن  اسّ عبُ سمعت: قال,صمَالعباس األ َأبوا َ ن: قاال,دَْمحَأبن  ُ َ  : يقولُ
ْظبيانيب َأ عن ,عمشَ األِلت حييى عن حديثَأس با َأ يا : قال يل عمر: قالَ
ْظبيان ْظبيان َأبو ليس هذا : فقال حييى,ً ماالْذَّ اخت,َ :  قال,ٍّروي عن عيلَ يَّ الذي)١(َ

ْظبيان َأبو ]ذاك[ ْظبيان َأبو :قول حييى يُ وسمعت: قال. آخرَ  روى عنه َّ الذيَ
َسلمة ْظبيان َأبو ? كم عطاؤك: فقال, عند عمرُ كنت: يقولَّ الذيهيلُكبن  َ  , القريشَ

ْظبيان َأبوليس هو   .)٢( آخرٌ هو رجل,عمشَ صاحب األَ
ْظبيانيب َألت حييى عن َأ س:وقال يف موضع آخر  من :ث عن عمرِّدُ حيَّ الذيَ

ْظب َأبو هذا : قال?هذا  . من قريشٌ رجليانَ
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناخيَْلاهللا البَ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحد َ, أنا)٣(ازّ البزُ ْ َّحممدبن  َ َ ْ الربُ  : قال,قاينَ
َحصنيعن  −ارقطني َّ الديعني −لته َأس َجنْدببن  ُ ْظبيانيب َأ ُ  وقال , ثقة: فقال,َ

ْظبيانيب َأ عن ,عمشَ األ: لهُ قلت:يف موضع آخر  , نعم: قال? هو والد قابوس,َ
َحصني : قال?هُ اسم:ُقلت َجنْدببن  ُ  .)٤( ثقةُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو ]ملحق[َ ْ َ ُّ حممد السَأبونا َأ, ًجازةِإ صّلَُخامل َ, أنايُْرسابن الب َ, أناَّ َّ َ  ,كريُ
َأخربين َ ْ ْ عبد َ َّحممدبن  محنَّالرَ َ  :بيد قالُع َأبو َ, أنابيهَأ عن ,غريةُاملبن  ُ

ْظبيان َأبوسنة تسعني فيها مات  َحصني َاجلنْبي َ َجنْدببن  ُ ُ)٥(. 
ْعبد بن  براهيمِإبن  سحاقِإيعقوب  َأبووذكر   :ويََر اهلمحنَّالرَ

ْظبيانبا َأ َّنَأ َحصني َ َجنْدببن  ُ  .)٥( مات سنه تسعنيُ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ أنا,زجيَعز األَاأل َأبو ]ملحق[َ َ َاحلسن َأبو َ, أناي اجلوهرُ بن  بكر َأبو َ, أنالؤلؤبن  َ

                                                 
 .وردت عىل احلكاية )١(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٦/٥١٦هتذيب الكامل  )٢(
 بن احلسن البندار حممد: ٦/٢٨١٥يف بغية الطلب  )٣(

 .٦/٢٨١٥بغية الطلب  )٤(
 .٦/٢٨١٦بغية الطلب  )٥(

]قول ابن حممد[

]قول الربقاين[

]سنة وفاته[



٣١٣ حصني بن خليد بن جزء بن احلارث

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,عيلبن  حفص عمرو َأبوَ نا ,شهريار
ْظبيان َأبومات   .)١( سنة تسعنيَ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناغالب املاوردي َأبو ]ملحق[َ َأمحد َ, أناريايفِّ السَ ْ  ,زكريابن  وسىُمَ نا ,سحاقِإبن  َ

 : قال,)٢(اطّخيبن  خليفةَنا 
ْظبيان َأبو َسنة تسعني فيها مات  .َاجلنْبي َ

َأخربنا َ ْ َّحممدَ نا ,يمَعُن َأبو َ, أناعيل احلداد َأبو َ, أنازيَوْرَعيل املعايل امل َأبو َ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنبن  َ َ نا ,َ
َّحممد َ َّحممدبن  هاشمَ نا ,يبةَيب شَأبن  ثامنُعبن  ُ َ ِعديبن  يثماهلَ نا ,ُ  :قال ,َ

ْظبيان َأبومات  َحصني َ َجنْدببن  ُ َّاحلجاج َزمن )٣( اللخميُ  .)٤( تسعنيٍ مخس سنةَ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ  .ىلْعَي َأبويب َأ َ, أناالفراءبن  ُ

َأخربنا وح َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنايلْجُملابن  عودّ السَأبو َ َ َأمحدبن  بيد اهللاُع َ أنا: قاال,هتديُاملبن  ُ ْ , عيلبن  َ
َّحممد َأنا َ  : قال,عديبن  ُثكم اهليثمّ حد,نصاريَمرو األَعبن   عىل عيلُقرأت : قال,حفصبن  خملدبن  ُ

ْظبيان َأبو َّاحلجاجزمن  − َاجلنْبيه ظنَُّأ − خميَّب اللنَْجبن  نيَصُ حَ ست  سنة َ
 .و نحوهاَأ )٥(تسعنيو

ِاجلنْبب َدنُْ وهو ابن ج,صلَكذا يف األ  .ٍّبغري شك يَ

َحصني  (*) بن زهرياحلارثبن  جزءبن  ليدُخبن  ُ
ِجذبن ا بن  بسَعبن  عةْيَطُبن ق احلارثبن  مازنبن  ربيعةبن  رواحةبن  )٦(يمةَ

 .خليد بن خو القعقاعَأيس ْبَبن قيس عيالن الع سعدبن  انَفَطَغبن  يثَربن  غيضَب
 .ام له ذكرَّ بالشٍسْبَا من سادات عًكان سيد

                                                 
 .٦/٢٨١٦بغية الطلب  )١(
 .٣٠٣تاريخ خليفة  )٢(
ِاجلنبي وقال بعدها: ٦/٢٨١٧أثبت ابن العديم يف بغية الطلب  )٣( ْ  .اللخمي: يف األصل: َ
 .٦/٥١٧هتذيب الكامل  )٤(
 . سنة تسعني):س(يف  )٥(

 .٦/٢٨١٨بغية الطلب  (*)
 .٢٥١وانظر مجهرة أنساب العرب . ةخزيم): س(يف  )٦(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية خليفة[

 ]رواية ابن عدي[

 ]رواية ابن عدي[



٣١٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحصني ْعبد بن  ُ  (*)اهللا الكاليبَ
 .قتلوهم ف,اء مع غريهَرْذَصحابه بعَأو ّيِدَعبن  رْجُىل حِإه معاوية هوج

َحصني  *)*(اشَخْشَاخلبن  ّرُاحل يبَأمالك بن  ُ
ِجمفر, بن  احلارثبن  ابنَِابن ج ْ َحصنيويقال ُ بن  اشَخْشَ خ:ويقال ,ُّراحلبن  ُ

ْولقبه جم ,فْيَخُأبن  رثاحلابن  مالكبن  اشَخْشَ خ:ويقال, احلارث بن  رِفُ
 ي البرصيَربنَْميمي العّالت وصُلُالق َأبو, يممتبن  عمروبن  العنرببن  كعب

بيد ُ عُّ وهو جد ِّالنَّبي  عىلٌيد وفادةَبُيه قيس وعَّ وعم,بيه مالكَ وأل,هِّجلد
َاحلسنبن  اهللا  . قايض البرصةَ

َحصنيبن  نمراِ وع,اشَخَْشه اخلِّبيه مالك وجدَأ روى عن بن  رةُمَ وس,ُ
ْعبد بن  ِ وعامر,بَدنُْج ْ عبد ي املعروف بابنَربنَْاهللا العَ  .قيسَ

ْ عبد روى عنه ان ّحسبن   ونرص,سلمُمبن  برش الوليد َأبوو ُعمري,بن  امللكَ
َاحلسن وابنه ,يَربنَْالع َحصنيبن  َ  .مالكبن  ُ

 . دمشقَوقدم
ْ عبد يبَأ عىل قرأت ْاهللا حيَ َّحممدبن  ِّام عيلّيب متَأ عن ,َسنَاحلبن  ىَيَ َ بن  دَْمحَأبكر  َأبو َ, أنا الواسطيُ

ْ عبد َأبو َ, أنا)١(رييِببن  بيدُع َّحممداهللا َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َخيثمةيب َأبن  بكر َأبوَ نا ,عفراينّ الزُ ْ بن  سعيدَ نا ,َ
َحصني عن ,يدَبُعبن  يونسنا َأ, يمَشُهَ نا ,سليامن  : قال,اشَخَْشن اخل ع,يب احلرَأبن  ُ
 .)٢(»عليه نيَجت وال ,عليك نيَجي ال« : ُّالنَّبي فقال :قال ,يل ٌابن ومعي  َّالنَّبي ُتيتَأ

                                                 
 ).٥١سنة  (٥/٢٧٤تاريخ الطربي  (*)

, ثقات العجيل ٩, ٣/٤, تاريخ البخاري الكبري ٢٠٢, طبقات خليفة ٩/١٢٤طبقات ابن سعد  )*(*
, أخبار القضاة ١/٢٨ل , اإلكام٤/١٥٦, الثقات البن حبان ٣/١٩٥, اجلرح والتعديل ١٢٣

 .١٣/٩١, الوايف بالوفيات ١/٥٥٣, ميزان االعتدال ١/٥٥لوكيع 
 .١/٥٢١ضبط عن اإلكامل  )١(
, )٤١٧٧(, والطرباين يف الكبري )٢٦٧١(, وابن ماجه ٥/٨١, ٤/٣٤٥رواه أمحد يف املسند  )٢(

 ).١٢٠٤(, وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ٣/٢٢٥والبخاري يف التاريخ الكبري 

ه عىل وفادة جد[
 ]رسول اهللا 



٣١٥ حصني بن مالك بن أيب احلر بن اخلشخاش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدهكذا رواه  ْ َأخربين :ًةَّشيم مرُقال هو : وقال,يمَشُنيع عن هُمبن  َ َ ْ  ,ونسُ يَ
َأخربين َ ْ ْ خمَ َأمحد وكذلك رواه ,َصنيُاحلعن  ,ٌِربُ ْ  عن ,رقيْوَّ الدعقوب وي,حنبلبن  َ

َأخربين :شيم مرةُ قال ه: وقال,شيمُ عن ه,عونبن  مروَ ورواه ع,شيمُه َ ْ  , يونسَ
َأخربين َ ْ ْ خمَ َحصني عن ,ٌِربُ  خربُ والوليد هو امل,َصنيُاحل عن ,يب برشَأو عن الوليد َأ ,ُ
َأمحديم يف حديث َشُه هِّسمُ مل يَّالذي ْ  .رقيْوَّ والد,َ
َأمحدما حديث َأو ْ  . ويعقوبَ
َأخربناف َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبوه َ ِاملذهببن  عيل َأبو َ, أناُ ْ َأمحد َ, أناُ ْ ْ عبد َ نا,جعفربن  َ َحدثني ,اهللاَ َّ َ 

 .بيدُعبن  يونس َ, أنايمَشُهَ نا ,يبَأ
َّحممدبكر  َأبو َ, أنامنصوربن  براهيمِإ َ أنا: قالت, بنت نارصُجتبى فاطمةُاملّ أم خربتناَأ وح َ بن  ُ

َأخربين ,ونسُي َ, أنايمَشُهَ نا ,رقيْوَّ الدبراهيمِإبن  يعقوبَ نا ,َىلْعَي َأبو َ, أنابراهيمِإ َ ْ ْ خمَ َحصني عن ,ٌِربُ بن  ُ
 : قال,يَْربنَاش العَخَْش عن اخل,ِّيب احلرَأ

ال « : قال, نعم:ُ قلت:قال »?هذا َكابنُ« : فقال, يلٌ ومعي ابن َّالنَّبي ُتيتَأ
 .هام سواءُ لفظ,»ني عليهَ وال جت,كني عليَجي

 :ما حديث عمروَأو
َأخربناف َ ْ ْ عبد َأبوه َ َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  غانمبن  ُ ْ ْ عبد َ, أناادَّ احلدَ  .هَْدنَمبن  محنَّالرَ
َأخربنا وح َ ْ ْعبد بن  وسفُالفتح ي َأبو َ ْ عبد َأبو َ أنا: قاال,عيلبن  ُشجاع َ, أناالواحدَ َّحممداهللا َ َ  بن ُ

ْ عبد َ, أناسحاقِإ َمندهبن  حييىبن  محنَّالرَ ْ  ,بيدُعبن  ونسُ عن ي,يمَشُهَ نا ,عونبن  مروَع َ, أنامسعود َأبوَ نا ,َ
َحصنيعن  َحصني عن ,يب برشَأ عن الوليد :قال وَأ ,ُّريب احلَأبن  ُ  : قال,اشَخَْش عن اخل,ِّيب احلرَأبن  ُ

 .»ني عليهَ وال جت,ني عليكَنه ال جيِإما َأ« : فقال, ومعي ابني, َّالنَّبي ُتيتَأ
َاحلصني عن ,يب برشَأبن   عن الوليد,ونسُ عن ي,يمَشُ عن ه,ورواه غريهم  من ُ

َاحلسن ورواه ,حيحّ الص وهو,غري شك َحصنيبن  َ  عن ,انّحسبن   عن نرص,ُ
َحصني  .يب احلرَأبن  ُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ُّالنقوربن  ْنيَُساحل َأبو َ, أناَّ ْ عبد َ, أناعيلبن  عيسى َ, أناَّ بن  اهللاَ
َّحممد َ َاحلسنَ نا ,يبَأَ نا ,يَْربنَعاذ العُمبن  عبيد اهللاَ نا ,ُ َحصنيبن  َ َحدثني ,ُ َّ َحصني عن ,حسانبن   نرصَ بن  ُ

 :باه قالَأ َّنَأ ّرُيب احلَأ

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٣١٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 من ٍ رجلَمارةِإليه ِإ  فشكوا, َّالنَّبي تواَأاش َخْشَبيد ابنا اخلُ وعٌ قيسُهَّكان عام
 عىل ْ مل يزدًا طويالً وذكر كالم,اً كتاب اهللا ُ فكتب هلم رسول,اس النَّهم عىلِّبني عم

 . كذا قال.هذا
َأخربناو َ ْ ْعبد بن  الفتح يوسف َأبو َ ْ عبد َأبو َ, أناعيلبن  جاعُش َ, أناالواحدَ َمندهبن  اهللاَ ْ ْ عبد َ, أناَ َ

ْاحلسنيبن  اهللا َ َحدثني ,املثنىبن  عاذُم َ أنا: قالوا, وغري واحد,زيَوْرَ املُ َّ َاحلسن عن ,بيهَأ عن ,يبَأ َ بن  َ
َاحلسن َحصني عن ,حسانبن  ه نرصِّ عن جد,َ  :ّرُيب احلَأبن  ُ
 من بني ًليه رجالِإ فشكوا , َّالنَّبي تواَأ )١(اًبيدُا وعًيه قيسّوعم ,اًباه مالكَأ َّنَأ
 .اً كتاب ُّلنَّبيا  هلمَ فكتب,فهم

َاحلسن ُوابَّ والص,اذَعُمبن  اذَعُ مُّحسان جدبن  نرص َاحلصنيبن  َ  من : وقوله,ُ
 .همِّواب من بني عمَّ والص,ٌأبني فهم خط
َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبوا ًه عاليَ ْ ْ عبد َأبو و,َ َاحلسناهللا حييى ابنا َ َّحممدسعد  َأبو َ أنا: قاالءّاالبنبن  َ َ بن  ُ

ْسنيُاحل َأمحدبن  َ ْ ْعبد بن  َ َّحممدبن  حييىَ نا ,صّلَخُطاهر امل َأبو َ, أناثةَالُيب عَأبن  اهللاَ َ َّحممدَ نا ,صاعدبن  ُ َ بن  ُ
َاحلسن عن ,يَْربنَاذ العَعُمبن  اذَعُمَ نا ,سليامنبن  عمرو َاحلصنيبن  َ َحدثني ,ُ َّ  يعني − حسانبن   نرصَ
َحصنيعن , −جده   :ّرُيب احلَأبن  ُ

 ٍ رجلَغارةِإليه ِإ فشكوا , اهللا َتوا رسولَأ )١(اًبيدُا وعًيه قيسّا وعمًباه مالكَأ َّنَأ
 : اهللا ُ هلم رسولَ وكتب.اس النَّهم عىلِّمن بني عم

َّحممد ُهذا كتاب َ كم آمنون َِّنإ ,اشَخَْشبيد بني اخلُ وقيس وعٍ اهللا ملالكِ رسولُ
 َِّالإ وال جيني عليكم , غريكمِذون بجريرةؤخُ ال ت,موالكمَأكم وئامِسلمون عىل دُم
 .)٢(يديكمَأ

ْ عبد يبَأ عىل ناقرأ َّحممدبن  يب متام عيلَأ عن ,ءّاالبنبن  اهللاَ َ يب ّ الطَأبو َ, أناهويَّيَحبن  )٣(يب عمرَأ عن ,ُ
َّحممد َ َخيثمةيب َأبن  بكر َأبوَ نا ,القاسم الكوكبيبن  ُ ْ  :اليب قَأَ نا ,عاذُمبن  املثنىَ نا ,َ

                                                 
 .ّأن أباه مالك, وعميه قيس وعبيد): س(يف  )١(
قال اهليثمي يف جممع . ١٩/٢٩٣, والطرباين يف الكبري ٨/٢٧رواه البيهقي يف السنن الكربى  )٢(

 .وهو مرسل, وبقية رجاله ثقات: ٦/٢٨٤الزوائد 
 .أيب عمرو): د(يف  )٣(

ّوفادة عميه عىل [
 ]رسول اهللا 

]رواية أخرى[

 ]كتاب رسول اهللا[



٣١٧ حصني بن مالك بن أيب احلر بن اخلشخاش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلسنل َأ شعبة يسُسمعت َاحلصنيبن  َ نه سمعه َأ وهو يرى , عن هذا احلديثُ
َاحلصنيبيه َأمن  َحدثني ولكن ,يبَأسمعه من َأ مل : قال,ُ َّ  .حسانبن   نرصَ

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َّ حممدَأبو َ, أناالباقيَ َ ْاحلسني َأبو َ, أنا اجلوهريُ َ ّاملظفربن  ُ َ َّحممد َ نا,ُ َ بن  ُ
َّحممد َ ْ عبد  سمعت:جرير قالَ نا ,شيبانَ نا ,سليامنبن  ُ َحصني عن ,)١(مريعبن  امللكَ  عن ,ّرُيب احلَأبن  ُ
 : قال,بَْدنُجبن  رةُمَس

ني ّ سكِ بطرفُهُ فهو حيجمه ويرشط,اًامَّ وقد دعا حج ِّالنَّبي  عندُكنت
 : فقال,ٍذنِإ ِ فدخل عليه بغري,هَى من بني فالن نسيت اسمّ مسمٌ فجاء رجل,حديدة

 :ُ قلت: قال»مَْجهذا احل« : :ُّالنَّبي  فقال?رىَأ به ما ُىل هذا يفعلِإك َ ظهرُ تدفعَمل
 .)٢(»اس النَّداوى بهَ ما تُهو خري« : قال?ُمْجَوما احل

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّحممدبكر  َأبو َ, أناَّ َ ْاحلسني َأبو انَأ ,هبة اهللابن  ُ َ َّحممد ُ َ َاحلسنبن  ُ َ ,
َّ حممدَأبو َأنا َ ْ عبد ُ  عن ,عبةُشَ نا ,يَْربنَمالك العبن  ُّراحلَ نا ,ارَْدنُبَ نا ,يعقوبَ نا ,هتويْسُرُدبن  جعفربن  اهللاَ

َحصني عن ,عاذُمبن  عاذُ مّ وهو جد,حسانبن  نرص َاحلسنبن  بيد اهللاُ عُّ وهو جد,مالكبن  ُ  : قال,َ
ْعبد بن  َن عامرِإ : فقيل يل,امَّ الشُتتيَأ  ,هُتيتَأ ف: قال, به ههناَيءِاهللا قد جَ
 ما : قال? بيتكِهلَأك وِّ وبني عمَكِهلَألني عن َأال تسَأ :ُ فقلت, عليهُمتّفسل
 َّ فلام,ٍ بطعامَيء قال وج, ما نزل بصاحبهَ مثلُ ينتظرَ وآخر, ميتٍ عن رجلَكُلَأسَأ

 , طعامي غليظَِّنإ : قال? فآكل معك;كِىل طعامِإن تدعوين َأ َكَ ما منع:ُ قلت,َفرغ
 .)٣(نت له كارهَأكله وَأدعوك فتَأن َأ ُ وكرهت,ليس من طعامك
 ثم خرج ,ىل دمشقِإه ُسيريَام كان تَّ الشِىلإ ّريُا سَّه ملـَّنَأ يف ترمجة عامر ُقد ذكرت

 .)٤(اًتارُ خمِىل بيت املقدسِإ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أنا)٥(ربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ  َ, أنابرشانبن  ُ

                                                 
ْعبد امللك): س(يف  )١(  .بن عبيد َ
 .٦/٥٣٥, وهتذيب الكامل ٧/٢٤٤, واملعجم الكبري ٥/١٥ أمحد انظر مسند اإلمام )٢(
ْبن عبد اهللا   ابن عساكر يف ترمجة عامرذا اخلرب عنده ذكرتقدم  )٣( َ٣١/٣٥٨. 
 .٣١/٣٣٦انظر  )٤(
 .بن الطربي بن هبة اهللا أبو بكر حممد): د(يف  )٥(

هذا : حديث[
 ]...احلجم

خرب جميء عامر إىل [
 ]الشام



٣١٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدبن  عثامن ْ َّحممد َ, أناَ َ َأمحدبن  ُ ْ  :دينيَ قال يل ابن امل: قال,الرباءبن  َ
َحصني ّاحلر بن  ُ ْ عبد  روى عنه,معروفُ  .)١(مريُعبن  امللكَ
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنابكر َأبو اَ, أناًيضَأالقاسم  َأبو َ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َحدثني ,جعفربن  اهللاَ َّ َ 

َحدثني ,يعقوب َّ َّحممد َ َ ْعبد بن  ُ  :املدينيبن  )٢( قال عيل: قال,حيمَّالرَ
َحصنيو ّ احلر يبَأبن  ُ  .اشَخَْشاخلبن  مالكهو ُ
َأخربناو َ ْ َاحلسن َأبو َ أنا,البقالبن  الفضل َأبو َ, أنااًيضَأالقاسم  َأبو َ َأمحدبن  براهيمِإ َ, أنا)٣(يمَّامَ احلَ ْ َ ,

 :حبيب يقولبن   سمعت نوح: قال,)٤(ميةَأ َأيببن  براهيمِإ َأنا
َحصني ّاحلر بن  ُ  .يب موسىَأي سمع من َربنَْالعُ
َأخربنا َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َأمحدالفضل  َأبو و,َ ْ َاحلسنبن  َ َ)٥(. 

َأخربنا وح َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنامنصوربن   ثابتّالعز َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َّحممد َ أنا: قاال,َ َ َاحلسنبن  ُ بن  َ
َأمحد ْ َّحممد َ, أناَ َ َأمحدبن  ُ ْ  : قال,)٧(اطّخيبن  خليفةَ نا ,)٦(سحاقِإبن  َ

َاحلصني ّ احلريبَأبن  ُ ّ احلر َأبو ,ُ بن  احلارثبن  مالكبن  اشَخَْشاخلبن  مالكُ
ْجمبن  )٨(ليفخ  .وصُلَبا القَأ ويكنى ,ّرُمبن  متيمبن  عمروبن  العنرببن  كعببن  رِفُ

َأخربنا َ ْ ْ عبد الربكات َأبو َ ْاحلسني َأبو َ, أناباركُاملبن  الوهابَ َ ْاحلسني َ, أناوريُّيُّالطبن  ُ َ  ,جعفربن  ُ
َّحممدو َ َاحلسنبن  ُ َأمحد و,)٩(َ ْ َّحممبن  َ َ  .تيقيَالع دُ

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسني َ, أناارَْدنُببن  ثابت َ, أناخيْلَاهللا البَ َ , بكربن  الوليد َ أنا: قالوا,جعفربن  ُ
                                                 

 .٣/١٩٥اجلرح والتعديل  )١(
 .قال يل عيل): س(يف  )٢(
 .حلامينا): س(يف  )٣(
 .بن أمية بن حممد, أنا إبراهيم ):س(يف  )٤(
 ).د( ليست يف )بن احلسن وأبو الفضل أمحد(: قوله )٥(
 .بن إسحاق حممد): د(يف  )٦(
 .وفيه أبو القموص.  مع اختالف الرواية٢٠٢طبقات خليفة  )٧(
 يأيت وسوف. , وسقطت اللفظة من طبقات خليفة»حليف«): ب, س, د(, ويف )دا(كذا يف  )٨(

 .»ُأخيف«: ضبطه
 .بن احلسن بن حممد جعفر): س(يف  )٩(

 ]قول ابن املديني[

]رواية أخرى[

 ]قول ابن حبيب[

]رواية خليفة[



٣١٩ حصني بن مالك بن أيب احلر بن اخلشخاش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدبن  عيل َأنا ْ َأمحدبن  صالح َ, أنازكريابن  َ ْ َحدثني ,َ َّ  :)١( قال,دَْمحَأيب َأ َ
َحصني ّ احلريبَأبن  ُ َحصنيوهو  ,ُ  وهو ,ي برصي تابعي ثقةَربنَْلعمالك ابن  ُ

 . قايض البرصة)٢(حسنبن   عبيد اهللاّجد
ْ عبد طالب َأبونبانا َأ َّحممدبن  القادرَ َ َّحممدنرص  َأبو و,يوسفبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ رئ ُ ق: قاال,ّاالبنبن  َ

َّحممديب َأعىل  َ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن  يب عمرَأ عن , اجلوهريُ ْ ْاحلسني , نامعروفبن  َ َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ بن  ُ
 : البرصةِهلَأوىل من َبقة األّ الطيف  قال,)٣(سعد

َحصني ّ احلريبَأبن  ُ بن  احلارثبن  )٤(عتاببن  اشَخَْشاخلبن  مالكبن  ُ
ْجمبن  يفَلُخ  .متيمبن  عمروبن  َربنَْالعبن  كعببن  رِفُ

 : قال,عاصم الكاليببن  نا عمروَأو :قال
َحصنيكان  ّ احلر يبَأبن  ُ ى َّحت وبقي ,)٥(سانْيَاخلطاب عىل مبن  َ لعمرًعامالُ

َّاحلجاجدرك َأ   ولكن اطرحوه يف, بالقتل)٦(هروّهطُ ال ت: ثم قال, بقتلهَّ فهم,يت بهُأ ف,َ
َحصني وكان ,ى ماتَّ فحبسه حت,ى يموتَّجن حتِّالس َاحلسنبن  بيد اهللاُ جد عُ َ 

 .هل البرصةَأقايض 
َّحممدنائم الغ َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ  َأبو و,ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ
ْاحلسني َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −الغنائم  َأبو و,وريُيُّالطبن  ُ ْ ْ عبد َ َّحممدبن  الوهابَ َ  :ونُْريَزاد ابن خ − ُ

ْاحلسني َأبوو َ َأمحد َ أنا:− صبهاين قاالَ األُ ْ َّحممد َ, أنابدانَعبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)٧(سامعيلِإبن  ُ
َحصني  يف ُّعدُ ي,قيسبن   سمع عامر,حسنبن  بيد اهللاُمالك جد عبن  ُ
َحصني هو ,البرصيني ّ احلريبَأبن  ُ  ُ روى عنه الوليد,ميميَّ التيَربنَْاش العَخَْشاخلبن  ُ

                                                 
 .١٢٣تاريخ الثقات للعجيل  )١(
ْعبد اهللا: يف تاريخ الثقات )٢(  .بن حسن َ
 .٩/١٢٤الطبقات الكربى  )٣(
 .بن غياث :يف الطبقات )٤(
ْميسان )٥( عجم م. اسم كورة واسعة كثرية القرى والنخل, بني البرصة وواسط قصبتها ميسان: َ

 .البلدان
 .ال تظهروه: والطبقات) د(يف  )٦(
 .٣/٩التاريخ الكبري للبخاري  )٧(

 ]رواية العجيل[

 ]رواية ابن سعد[

 ]فعل احلجاج به[

 ]قول البخاري[



٣٢٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .برش َأبو
ْ عبد َأبوه يف نسخة ما شافهني ب ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ ْ عبد َ, أناامللكَ َّحممدبن  محنَّالرَ َ  َ, أناسحاقِإبن  ُ

ْعبد بن  محد  .ًجازةِإ −اهللا َ
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و:قال ح َّحممدبن  عيل َ, أناً قراءةَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  : قال,)١(يب حاتمَأبن  ُ

َحصينًيعني  −روى  ْ عبد  روى عنه,بَدنُْجبن  رةُمَ سعن −ا ُ  ,ريَمُعبن  امللكَ
 . هو ثقة: ويقول,يب يقول ذلكَأ ُ سمعت,برش َأبووالوليد 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأخربين و,اآلبنويس يف كتابهبن  ُ َ ْ َّحممدالفضل  َأبو َ َ  َأبو َ, أناعيل عنهبن  )٢(رصانبن  ُ
َّحممد َ َاحلسن ُ ْسنيُاحل َأبو َ, أناعيلبن  َ ّاملظفربن  َ َ َأمحدعيل  َأبو َ, أناُ ْ َاحلسنبن  عيلبن  َ  َ, أنابيشعبن  َ
َأمحد ْ ْعبد بن  َ ْعبد بن  اهللاَ ْالرببن  حيمَّالرَ  : قال,قيَ

بن  احلارثبن  مالكبن  اشَخَْشمتيم اخلبن  عمروبن  )٣(َربنَْومن بني الع
ْ يلقب جم,يفَخُأ٤( بن  اشَخَْش وقد قيل اخل,متيمبن  عمروبن  َربنَْالعبن  كعببن  رِفُ

ْجمبن   احلارث)٤مالك بنبن  احلارثبن  عتاب  .رِفُ
َاحلسن َأبو َ, أنايلحامَاملبن  يب الفتحَأ عن ء,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت َأمحدبن  عمربن   عيلَ ْ بن  َ

 : قال,)٥(ارقطنيَّ الدمهدي
َحصني ّ احلر يبَأبن  ُ ّ احلر يبَأ واسم ,يَربنَْعالُ  روى عن ,اشَخَْشاخلبن  ُالكمُ

ْ عبد  روى عنه,يَربنَْاش العَخَْشه اخلِّ وعن جد,بَدنُْجبن  رةُمَس  ,مريُعبن  امللكَ
 .يَربنَْبرش الع َأبومسلم بن  والوليد

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  :)٦(قال ,ماكوالبن  يب نرصَأ عن ,لميُ
اط وابن ّخيبن  اب خليفةفهو عىل ما ذكر شب −بضم اهلمزة  −يف َخُأما َأو

                                                 
 .٣/١٩٥اجلرح والتعديل  )١(
 .نرص): س(يف  )٢(
 .العنربي): د(يف  )٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 .١/٥٠٦املؤتلف واملختلف  )٥(
 .١/٢٦اإلكامل  )٦(

 ]قول ابن أيب حاتم[

]قول الربقي[

 ]قول الدارقطني[

 ]قول ابن ماكوال[



٣٢١ حصني بن مالك بن أيب احلر بن اخلشخاش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ وعبد ,الربقي  :)١( قال شباب.ينيَربنَْب العِلَاش والتَخَْشقانع يف نسب اخلبن  الباقيَ
ْ ويلقب جم,يفَخُأبن  احلارثبن  مالكبن  اشَخَْشاخل  .َربنَْالعبن  كعببن  اًرِفُ
ْي جمّفسم ْ جم: وقال,اًفْيَخُأر ِفُ  ,يفَخُأ : وقال,ارقطني عن شبابَّ الدوقد ذكرمها اًرِفُ

وقال  .ف بضم اهلمزة وفتح اخلاء املعجمةْيَخُأ : وهو يف طبقات شباب.ٍيشءوليس ب
صحاب رسول اهللا َأابعني بعد ّ التمن )١(وىلَبقة األّ الط يف,اًيضَأ »بقاتّالط« شباب يف
بن  اشَخَْشاخلبن   ومالك: ثم قال,اًمتيم وذكر قومبن  عمروبن   ومن بني العنرب

ْجمبن  فَلَخبن  احلارث بن مالك  .متيمبن  عمروبن  َربنَْالعبن  كعببن  رِفُ
د ّقيُ ابن الفرات مِّ وكذلك هو بخط,يفَخُأ ْف ومل يقلَلَ خ: وقال,كذا ذكره

ب ّلقُي −يف َخُأبن  احلارثبن  مالكبن  اشَخَْش اخل: وقال ابن الربقي,كذلك
ْجم َاخلشخاش: وقد قيل: , قاليممتبن  عمروبن  َربنَْالعبن  كعببن  − )٢(اًرِفُ ْ بن  َ

ّجمفر وهو بخط ابن الفرات مقيد, وقال بن  احلارثبن  مالكبن  احلارثبن  جناب ِّ
َاخلشخاش: ابن قانع ْ َأخيفبن  احلارثبن  جناببن  َ بن  جمفربن  احلارثبن  ُ
َالعنْرببن  كعب ف ْيَخُأابن  نهَأثبات ِإهم عىل ّ فاتفق هؤالء كلمتيم,بن  عمروبن  َ

ْ وجعلوا اسم جم,بضم اهلمزة وفتح اخلاء املعجمة نه جعل ِإ ابن قانع فَِّالإا ًفْيَخُأر ِفُ
ْجمبن  احلارثبن  اًفْيَخُأ َخيثمةيب َأ وذكره ابن ,رِفُ ْ بن  اشَخَْش اخل: فقال»تارخيه« يف َ

 وخالف ,اب ومل يزدنَِجبن  اشَخَْش اخل: وذكره البخاري فقال, يزدْ ومل,مالك
ه مل َِّنإ ف,نساب بني متيمَأ قانع ما ذكره ابن الكلبي يف مجهرة َ الربقي وابنَنا وابًشباب

ْ جمىوسم ,اًفْيَخُأيذكر يف نسبه  ْ عبد اًرِفُ َ جم: وقال,شمسَ  ,ر بفتح اجليم وتشديد الفاءَّفُ
َ جم)٣(َربنَْالعبن   وولد كعب:فقال ْ عبد  واسمه,رَّفُ َفولد جم ,)٤(شمس وجاريةَ بن  رَّفُ

                                                 
 .٤٢طبقات خليفة  )١(
 .بن جمفر بن احلارث بن أخيف بن احلارث بن جناب اخلشخاش: قانعوقال ابن ): د(يف  )٢(
 .بن العنربي ولد كعب): د(يف  )٣(
 . وحارثة١/٢٧يف اإلكامل  )٤(



٣٢٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ وعبد ,َ احلارث:كعب َجمبن  ولد احلارثف .اًوزيد ,خيفواأل ,اً وزهري,اهللاَ  :رَّفُ
َفمن بني جم ,)١( وجارية,اًريَمُ وع,اًسْوَأ و,اًبْهَ وو,اً ومرمض,اًفَلَخ بن  كعببن  رَّفُ
َجمبن  احلارثبن  فَلَخبن  احلارثبن  ابنَِجبن  ُاشَخَْش اخل:َربنَْالع  وكان وفد ,رَّفُ
ّ احلرَأبواش َخَْشاخلبن   هو وابنه مالك ّالنَّبي عىل َاحلصنيوابن ابنه  ,ُ ّ احلر يبَأبن  ُ ُ

َاحلسنبن  اهللا ُ ومن ولده عبيد: ثم قال,اسمه مالك َاحلصنيبن  َ ّ احلريبَأبن  ُ بن  ُ
بن  حسانبن  نرصبن  اذَعُمبن  اذَعُ م:اًيضَأ ومن ولده , قايض البرصة,اشَخَْشاخل
ّاحلر ّ احلريبَأبن  ُ  واهللا , هذا آخر ما ذكره ابن الكلبي, قايض البرصة,اشَخَْشاخلبن  ُ
 .علم بالصوابَأ

َحصني و:قال ّ احلر يبَأبن  ُ بن  رةُمَ روى عن س,يَربنَْاش العَخَْشاخلبن  ُمالكُ
ْ عبد روى عنه ,اشَخَْشه اخلِّ وجد,بَدنُْج  َأبومسلم بن   والوليد,ريَمُعبن  امللكَ

 وكذلك ,ابّبَنام هو ابن خِإ :ارقطنيَّ الد وقال,ابن هو ابن ج وقيل,يَربنَْبرش الع
ْما جمَأ و: قال,معنيبن  قال حييى  وكرس الفاء فهو , وسكون اجليم,ر بضم امليمِفُ

ْجم بن  ابّبَخبن  اشَخَْشمتيم من ولده اخلبن  عمروبن  َربنَْالعبن  كعببن  رِفُ
ْجمبن  احلارث ّ احلر يبَأبن  َصنيُح روى عنه , له صحبة ورواية,رِفُ  .يَربنَْالعُ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أنا)٢(عمربن  عبيد اهللابن  عمر َ, أناَّ َ  َ, أنابرشانبن  ُ
َأمحدبن  عثامن ْ ْ عبد َأبوَ نا ,سحاقِإبن  حنبلَ نا ,َ  ,مسلمبن   عن الوليد,بيدُعبن  نا يونسَأ ,يمَشُهَ نا ,اهللاَ

َاحلصنيعن  ّ احلريبَأبن  ُ  :قال ,ُ
َحصنيبن  دخلنا عىل عمران  , صائمِّينإ : قلت,ّ هلم: فقال,ىّه يتغدُ فوافقتُ

 .)٣( شهر رمضانَِّالإ ًا جتعله عليك حتامً يومَّصومنَ ال ت:فقال عمران
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنا)٤(ريفْزَاملبن  بكر َأبوا ًه عاليَ َ  .املهتديبن  ُ

                                                 
 . وحارثة١/٢٧يف اإلكامل  )١(
 .بن عمري عبيد اهللا): س(يف  )٢(
 .٢/٣٠٣, وابن أيب شيبة يف مصنفه ١/٢٩٦رواه أمحد يف العلل ومعرفة الرجال  )٣(
 .املزرقي): س(يف  )٤(

 ]..ًال تصومن يوما[



٣٢٣ حصني بن نمري بن ناتل الكندي السكوين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخرب وح َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو ناَ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْ عبد َ, أناعيلبن  عيسى َ أنا: قاال,َّ َ
َّحممدبن  اهللا َ  عن ,مسلمبن   عن الوليد,بيدُعبن  ونسُي َ, أناةّيَلُعبن  سامعيلِإَ نا ,مروَعبن  داودَ نا ,ُ

َحصني ّاحلربن  ُ  :قال ,)١(ُ
 , صائمِّينإ :ُ فقلت,ٍ يل بطعامَمرَأ ف,نا صائمَأ وٍ حلاجةَصنيُحبن   عمرانُتيتَأ
 . ليس رمضانًه عليك حتامَ صومُا جتعلً يومَّصومنَ ال ت:فقال

َحصني  ِلتاَنبن  ريَمُنبن  ُ
َسلمةبن  احلارثبن  نةِثْعِجبن  بن لبيدا  شبيببن  كامةُشبن  َ

 احلارثبن  ديَعبن  ريَفُعن ب − رْوَوهو ث − دةِْنكبن  سَْرشَأبن  ونُكَّ السبنا
ْ عبد َأبو  (*) (*)وينُكَّ السدي ثمِْن الكمحنَّالرَ

 .هل محصَأمن 
 . باللروى عن
َحصنيبن   ابنه يزيدروى عنه ُ. 

  وويل, وخرج معه,نيّفِىل صِإ عىل اخلروج ُ معاويةَوكان بدمشق حني عزم
ْند محُا عىل جًمريَأ وكان ,معاويةبن   ليزيدَائفةّالص هه َّ وجَّ الذيكان يف اجليش و,صِ

املعروف  بةْقُعبن  سلمُ مُهَ واستخلف,ةََّرهل احلَأهل املدينة من دمشق لقتال َأىل ِإيزيد 
احلكم بن  قدت ملروانُ وكان باجلابية حني ع,ُّالزبري َ وقاتل ابن, عىل اجليشٍرسفُبم

 .)٢(اخلالفة
                                                 

 .بن احلر  حصني٤/١٥٦كذا يف األصول, وهو كذلك يف الثقات البن حبان  )١(
 ,١٢, ٩ترمجة/٣, تاريخ البخاري الكبري ٢٦٣, ٢٥٥−٢٥٣, ٢٣٨, ٢٣٦, ٢٢٥تاريخ خليفة  (*)

, )انظر الفهارس(, تاريخ الطربي ٨٥٨ترمجة /٣, اجلرح والتعديل ١/١٥٠التاريخ الصغري 
, بغية الطلب ٤٢٩, مجهرة أنساب العرب ٧٣, تاريخ مولد العلامء ٤/١٥٧ن ثقات ابن حبا

 .٢٠٩٩ترمجة /١, ميزان االعتدال ٥/١٠٩, تاريخ اإلسالم ٦/٢٨١٨
 .٢٨٢٠−٦/٢٨١٩بغية الطلب  )٢(

 ]رواية أخرى[



٣٢٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْعبد بن  الفتح يوسف َأبو َ ْ عبد َأبو َ, أناعيلبن  جاعش َ, أناالواحدَ َمندهبن  اهللاَ ْ ْ عبد َ, أناَ َ
َّحممدبن  اهللا َ ّحممد التبن  عبيد اهللاَ نا ,واصلبن  عبيد اهللاَ نا , احلارثُ َّ َ ْ عبد َ نا,)١(يميُ َ نا ,سعيدبن  الوارثَ

َّحممد َ َاحلصنيبن  زيدي عن ,بريُّالزبن  ُ  :)٢( قال,بيهَأ عن ,وينُكَّ السريَمُنبن  ُ
 َ أنا: فقال,ردنُ عىل األً بالالَ استعملُ وكان عمر,خيهَأ عىل ُاء بالل خيطبج
 ِْنيَا عائل وكنَّ, فهدانا اهللاِْنيَّا ضال وكنَّ,عتقنا اهللاَأ ف,ِنْيَا عبدخي كنََّأ وهذا ,بالل

 ,وهنكحَأ ف: قال, اهللاَِّالإله ِإونا فال ّن تردِإ و, هللاُونا فاحلمدُن تنكحِإ ف,غنانا اهللاَأف
 .)٣(دةنِْ من كً عربيةُةَأوكانت املر
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسني َأبو َ, أناشاذانبن  عيل َأبو َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أناخيْلَاهللا البَ َ ُ 

َأمحد ْ عيد س َأبوَ نا ,سائيِعيل الكبن  ْنيَُساحلبن  براهيمِإسحاق ِإ َأبو َ, أنايبيِّ الطابَخِْينبن  سحاقِإبن  َ
 :فيْعُسليامن اجلبن  حييى

َحدثني  َّ َ رشَ فذكر قدوم, لنا عن الكلبيٌشيخَ  ثم ,مط عىل معاويةّالسبن  بيلْحُ
َ رشَِّنإ :قال َحصنيتى َأبيل ْحُ َ َحصني فبعث ,ري يف منزلهَمُنبن  ُ ْ عبد  يعني ابن,ىل جريرِإ ُ َ

َن رشِإتينا فَأن تَأيت َأن رِإ :يلََجاهللا الب  . وذكر حكاية..تاهم جريرَأ ف,حبيل عندناُ
َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ بن   واملبارك,َ

ْعبد  َّحممد و,اجلبارَ َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −عيل بن  ُ ْ َأمحدزاد  − َ ْ َاحلسن َأبو و:َ  :قاال −صبهاين َ األَ
َأمحد َأنا ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)٤(سامعيلِإبن  ُ

َحصني َحدثنا :انّ قال حب,ريَمُنبن  ُ َّ ْ عبد َ َّحممدَ نا ,الوارثَ َ بن  يزيدَ نا ,بريُّالزبن  ُ
َحصني ه عىل َ استعملُ وكان عمر,خيهَأ عىل َ خطبً بالالُ شهدت: قال,بيهَأ عن ,ُ

 .سنادهِإ َّ ومل يصح, الكعبةَحرقَأه فيمن ِّنإ : ويقال,ًجوه عربيةّزو ف,ردناأل
َحصني: )٥(قبلهوقال  َحصنيبن   والد يزيد,اخلطاببن   عمرُ عاملُ ق ّ كذا فرُ

                                                 
 .التميمي): س(و) د(يف  )١(
 .السكوين قال): د(يف  )٢(
 .٦/١٨٩ملصنف , وعبد الرزاق يف ا١٨٩بن منصور يف السنن  رواه سعيد )٣(
 .٤, ٣/٣التاريخ الكبري  )٤(
 . يعود عىل البخاري يف كتابه التاريخ الكبري»قال«, والضمري يف »فعله«إىل ) س, دا(صحفت اللفظة يف  )٥(

]...خطبة بالل[

]..خطبة بالل[



٣٢٥ حصني بن نمري بن ناتل الكندي السكوين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . ومها واحد,بينهام
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبوَ نا ,يلْجُاملبن  عودّ السَأبو َ َ  .املهتديبن  ُ

َأخربناو َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َأمحدبن  عبيد اهللا َ أنا: قاال,ىلْعَي َأبويب َأ َ, أنالفراءابن  ُ ْ َّحممد َ, أناعيل املقرئبن  َ َ بن  ُ
 :اشّ عيُ قال ابن: قال,يِدَعبن  ُ حدثكم اهليثم,نصاريَعمرو األبن   عىل عيلقرأت : قال,خملد

َحصني ْ عبد باَأ يكنى ,دينِْري الكَمُنبن  ُ  .)١(محنَّالرَ
َأخربنا َ ْ ْ عبد لربكاتا َأبو َ َأمحد َ, أنااملباركبن  الوهابَ ْ َاحلسنبن  َ بن  القاسم َأبو َ, أناونُْريَخبن  َ

َّحممدجعفر  َأبوَ نا ,افَّوَّالصبن  عيل َأبو َ, أنابرشان َ  : قال,يبةَيب شَأبن  عثامنبن  ُ
َحصني ْ عبد َأبو ,ريَمُنبن  ُ  .)١(محنَّالرَ
َأخربنا َ ْ ْالسمرقنبن  القاسم َأبو َ َ ْاحلسني َأبو َ, أناِديَّ َ ُّالنقوربن  ُ  َأبوَ نا ,صّلَخُطاهر امل َأبو َ, أناَّ

َّحممد عن ,عمربن  )٣(فيسَ نا ,براهيمِإبن  شعيبَ نا ,حييىبن  ُّيّالرسَ نا ,سيفبن  )٢(بكر َ  ,وقةُسبن  ُ
 : قال,ٍعن رجل
َحصنيدة مع نِْل كّوَأون مع ُكَّ السِتَّمر يج َدُحبن  عاوية وم,كوينَّ السريَمُنبن  ُ

ٌملُ دٌذا فيهم فتيةِإ ف, فاعرتضهم عمر,مئةربعَأيف ٤(  )٤يجَدُحبن  مع معاوية )٥(سباط ْ
 عنهم ِّينإ : فقال? ما لك وهلؤالء: فقيل له,عرضَأ ثم ,عرضَأ ثم م,عرض عنهَأف

ن َأكثر ُ يُ فكان بعد,مضاهمَأ ثم , منهمِّيلإكره َأ من العرب ٌ يب قومّ وما مر,ٌدِّملرتد
 ِمرَأ بعدما كان من ,بوهّي عمر حني تعقَأاس من ر النَّبَّعجت و.رهم بالكراهيةّيتذك
 وكان ,ثامنُ فكان منهم من غزا ع, تلك الفتنةُذا هم رؤوسِإ و, كانَّ الذيِنةالفت

ذا منهم رجل حليف ِإ و,انّفَعبن  ران قتل عثامنُْمحبن  منهم رجل يقال له سودان
 يجَدُحبن  عاويةُذا منهم مِإ و,يب طالبَأبن  م قتل عيلَجَلُمبن  )٦(لدا خ:هلم يقال له

                                                 
 .٢٨١٩, ٦/٢٨١٨بغية الطلب  )١(
 .أنا أبو بكر): د(يف  )٢(
 .سفيان): س(يف  )٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
الطويل األلواح املستوهيا, ويف : السباطة. ِّوالسباط من الرجال البني. , وهو الطويلمجع أدمل: دمل )٥(

 .سناط: ٦/٢٨٢٠بغية الطلب 
ْاملشهور يف اسمه عبد الرمحن )٦(  .٣/١٥٥الكامل يف التاريخ . َ

 ]كنية حصني[

 ]قول عمر يف قومه[



٣٢٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١(ذا منهم هيوون قتل عثامنِإ و,تبع قتلة عثامن يقتلهمت منهم يٍفنهض يف قوم
َحصني وكان فيهم :قال احلافظ رمحه اهللا  ,ةَّبري بمكُّ الز ابنَ حارصَّ الذي وهوُ

 .)٢(قترتت باخلشب فاحرتُ فس, باملنجنيقَورمى الكعبة
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ  .بكر اخلطيب َأبوَ نا ,محزةبن  الكريمَ

َأخربنا وح َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,ربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَ َ , الفضلبن  ُ
ْ عبد َأنا  :لليث قال ا,ريَكُ وقال ابن ب: قال,سفيانبن  يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ

َفضالةو , ابن قحذمُويف سنة مخسني غزوة َاحلصنيو ,)٣(بيد وابن شجرةُعبن  َ  بن ُ
 . حرقة األوىلريَمُن

َأخربنا ٤( َ ْ َّ حممدَأبوَ َ ْ عبد َ ناَاألكفاين بقراءيت عليه,بن  ُ َأمحد, أنا بن  العزيزَ ََ َّ حممدَأبوْ َ  َأنا, )٤َأيب نرصبن  ُ
َالعقبيب َأبن  القاسم َأبو َأمحد اَ, أنَ ْ َحدثني ,الوليدَ نا ,ابن عائذ َ, أنابراهيمِإبن  َ َّ بن   عن يزيد,قّ ابن عالَ
 : قال,بيدةُع

َاحلصنيعاد َأو ,)٥(مرة املندرونبن   ومخسني شتا عمرٍويف سنة ثامن ري َمُنبن  ُ
 .ومَّ الرصائفة
 :مسلمبن  وقال الوليد: قال٦(

َويف سنة اثنتني وستني غزا حصني َنمري بن  ُ  .)٦)٧(الصائفة, وهي غزوة سوريةُ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناغالب املاوردي َأبو َ َأمحد َ, أناريايفّ السَ ْ َأمحدَ نا ,سحاقِإبن  َ ْ َ نا ,عمرانبن  َ

 :قال ,)٨(اطّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسى
                                                 

ْوإذا منهم قوم يقرون قتلة عثامن: وفيه. ٤٨٦, ٣/٤٨٥تاريخ الطربي  )١( َ. 
 .٦/٢٨٢٠بغية الطلب  )٢(
 .أيب سمرة: ٦/٢٨٢٣ويف بغية الطلب . ابن شجرة): س(ابن عجرة, ويف ): د(يف  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
, ١/٢٧٩بن محاد  انظر كتاب الفتن لنعيم. مكان رشقي بيسان باألردن, بالغور الشامي: املندرون )٥(

 ).بيسان(ومعجم البلدان . ٢٩٤
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٦−٦(
 .٦/٢٨٢٣ة الطلب بغي )٧(
 .٢٣٦تاريخ خليفة  )٨(

]غزوة احلصني[

]غزوة الصائفة[



٣٢٧ حصني بن نمري بن ناتل الكندي السكوين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحصنيكانت صائفة عليها  −يعني سنة اثنتني وستني  −وفيها   ري اليشكريَمُنبن  ُ
 .فغزا سورية
 .)١(وينُكَّ الس والصواب,كذا قال
َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبو َ ْ ْ عبد َأبو و,َ َاحلسناهللا حييى ابنا َ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,ّاالبنبن  َ َ , اآلبنويسبن  ُ

َأمحد َأنا ْ َّحممدبن  متام عيل َأبونا َأ و:)٢( قاال,ًجازةِإالفضل بن  يدَبُعبن  َ َ بن  بكر َأبو َ, أناًجازةِإ الواسطي ُ
َّحممد َ, أناًقراءة )٣(بريي َ ْاحلسنيبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ َخيثمةيب َأبن  بكر َأبوَ نا ,سعيدبن  ُ ْ بن  وهبَ نا ,يبَأَ نا ,َ
 : قال,ويريةُجَ نا ,جرير

 يف ٌ وهو ثقيل,اسبة بالنَّْقُعبن  ُفِْرسُ سار م: قالوا,هل املدينةَأ َشياخَأ ُسمعت
 دعا , عرف املوتَّ فلام,ار النَِّىلإهلك  )٤(بواءَ عن األَذا صدرِإى َّ حت,ةَّاملوت نحو مك

َحصني  فمىض , هبذا اجليشْ فرس,لفِ جٌّعرايبَأك َِّنإ : فقال,دينِْري الكَمُنبن  ُ
َحصني  : قال, يزيدَى هلكَّة حتَّهل مكَا ألً حمارصْ فلم يزل,ري من وجهه ذلكَمُنبن  ُ
َحصني َن تبلغَأ يزيد قبل ُاةبري وفُّ الزَ ابنِفبلغت ْ عبد هماادن ف,)٥(ريَمُنبن  ُ بن  اهللاَ

َ مل:بريُّالز  فقد هلك : قالوا, نقاتل خلليفته: قالوا?كمُ فقد مات صاحب, تقاتلونِ
ىل ِإ ْنه مل يعهدِإ ف: قال, فنقاتل ملن استخلف بعده: قالوا,)٦(خلفُ استَّ الذيهُخليفت

 .)٧(ليناِإرسع اخلرب َأ فام ,ا حقُ ما تقولُك يِْنإ :ريَمُ قال ابن ن,ٍحدَأ
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ ْعبد بن  ُ َاحلسن َ, أناالباقيَ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أناعيلبن  َ ْ بن  َ

ْاحلسنيَ نا ,معروف َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ َّحممد َ, أناسعدبن  ُ َ َحدثني ,عمربن  ُ َّ ْ عبد َ   عن عمته,فرجعبن  اهللاَ
ْخمبن  رَوِْسبكر بنت املّأم  َحدثني و: قال,مةَرَ َّ َ رشَ َحدثنيو : قال,بيهَأ عن ,يب عونَأبن  حبيلُ َّ ْ عبد َ َ

                                                 
 .السكوين: يف املطبوع من تاريخ خليفة )١(
 .قال): د(يف  )٢(
 .نمري): س(يف  )٣(
 .معجم البلدان. قرية من أعامل املدينة: األبواء )٤(
 .بن نمري الكندي ):د(يف  )٥(
 .استخلفه: ٦/٢٨٢١يف بغية الطلب  )٦(
 .٦/٢٨٢١بغية الطلب  )٧(

استخالف مرسف [
ري بن نمحصني 

 ]قتال أهل مكةل



٣٢٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني قد ,اًيضَأبيه وغريهم َأ قال غريه عن ,نادِّ الزيبَأبن  محنَّالر َّ  : قال, بطائفة من هذا احلديثَ
َحصني ف,ٌ بك حدثَ حدثِْنإ : وقال,بةْقُعبن  َسلمُ مُر يزيدّمَأ  ري عىلَمُنبن  ُ

 ,اًثالث هنبهاَأ و,وقع هبمَأ ف,هاَن يدخلَأ )١( فمنعوه,بة املدينةْقُعبن   فورد مسلم,اسالنَّ
َحصني )٣( به املوت فدعاَنزل )٢(لَّلَشُ كان باملَّفلام ,بريُّ الزَريد ابنُثم خرج ي َنمريبن  ُ ُ, 
 اسمع ,ليكِإ فيك ما عهدت َِّيلإمري املؤمنني َأ ُلوال عهد ,احلامر )٤(ةَعَدْرَ يا ب:فقال له
 ثم ,)٥(قافِّ الث ثم,قافِ الو:هم عىل ثالثْتزد  وال,ذنكُأا من ًن قريشّ ال متك,عهدي

َاحلصني َّنَأ َاس النَّعلمَأو .نرصافِاإل  لَّلَشُفن عىل ظهر املُفد ,هَ ومات مكان, واليهمُ
َحصني ومىض ,ربع وستنيَأ م سنةّحرُ بقني من املٍلسبع ليال َنمريبن  ُ صحابه َأ يف ُ

 َارص ابنُ فكان حي. وعسكر هناك,)٧(ىل بئر ميمونِإ ,)٦(جونَ فنزل باحل,ةَّحتى قدم مك
َاحلصني ونصب , القتالَّشدَأا يتقاتلون فيها ً وستني يومًربعةَأ ُ فكان احلرص,بريُّالز ُ 

 , كثريٌتل من الفريقني برشُ ولقد ق,كعبة ورمى ال,صحابهَأبري وُّ الزاملنجنيق عىل ابن
 وذلك ,معاويةبن   يزيدُ جاء نعيَ فامت ليلة, من حجر املنجنيقٌر فلقةَوِْسصاب املَأو

َحصني فكلم .ربع وستنيَأهلالل شهر ربيع اآلخر سنة  َنمريبن  ُ  ِهلَأ ومن معه من ُ
ْ عبد امَّالش  فشاور يف ذلك ,رصفوا عنههم يطوفوا بالبيت وينَن يدعَأبري ُّالزبن  اهللاَ
َاحلصنيبري ُّ الزم ابنَّ وكل, فطافوا, هلمَذنَأ ثم ,صحابهَأ َ َنمريبن  ُ  َ قد مات: وقال له,ُ

 به خلفي ّ صىل;اً يف ذلك عهدِّيلإ عهد َ عثامنََّن أل;مرَاس هبذا األ النَُّّحقَأنا َأ و,يزيد
 يكن ,اس معيالنَّ فيام يدخل فيه فبايعني وادخل ,املؤمنني ُّ أم وعرفته,بريُّطلحة والز

                                                 
 .فتبعوه): د(يف  )١(
َّاملشلل )٢( َ  .معجم البلدان. جبل هيبط منه إىل قديد من ناحية البحر: ُ
 .نزل به, فدعا): د(يف  )٣(
 .القاموس. احللس يلقى حتت الرحل: الربدعة )٤(
 ).لسان العرب. (اخلصام واجلالد: والثقاف. أن يقف معه يف حرب أو خصومة: ِالوقاف )٥(
 .جبل بأعىل مكة: احلجون )٦(
 .معجم البلدان. بن خالد احلرضمي, فنسبت له  حفرها ميمون,بئر بأعىل مكة: بئر ميمون )٧(

وقعة املدينة [
وحصار مكة 
 ]وحديث ابن الزبري



٣٢٩ حصني بن نمري بن ناتل الكندي السكوين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلصني فقال له ,هلم وعليك ما عليهم لك ما َنمريبن  ُ  ال ,با بكرَأي واهللا يا ِإ :ُ
ك ُطعتَأتمعني لك ُم جمُن وجدهتِإ ف,َامَّ الشقدمَأ ,ليك بغري ما يف نفيسِإ ُبَّتقرَأ

 ْ ولكن رس. وقاتلتكُهُطعتَأتمعني عىل غريك ُن وجدهتم جمِإ و, من عصاكُوقاتلت
 .ًبعث رسوالُأ َوَأ :ُّالزبري  فقال ابن, العربَكك رقابّملُأ ,امَّ الشِىلإنت َأمعي َأنت 
 ,اس النَّمنَأ وافرتقا و,ك ال يكون مثلكَ رسولَِّنإ ,ا لك سائر اليوم تب:قال

 ,زونّهم ويتجهَا يبتاعون حوائجًيامَأام َّ الشهلَأقام َأ و,وزارهاَأ احلرب ِووضعت
 .)١(ىل نفسهِإ من يومئذ ُّالزبري  فدعا ابن,ىل الشامِإانرصفوا راجعني ثم 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناعمربن  عبيد اهللابن  الفضل عمر َأبو َ, أناَّ َ بن  ُ
َأمحدبن  عثامن َ, أنابرشان ْ بن  سعيدَ نا ,رضُمبن  غسانَ نا ,برش ختن املقرئ َأبو , ناسحاقِإبن  حنبل , ناَ

َسلمة َأبويزيد   : قال,َ
 فيهم ,امَّ الشهلَأرشاف َأ من ٍاسنُأ ِ ورؤوس,س ابن زيادأختار برُبعث امل

َحصني َنمريبن  ُ  فقال ,)٢(َافَّب عليه القذَ ونص,ُّالزبري َ وكان فيمن قاتل ابن,دينِْ الكُ
 .هامن يرمينا َّ التيِهافتَّ منهم عند قذٍ رجلِّس كلأ انصبوا ر:ُّالزبري ُابن

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناَ َ َاحلسنبن  ُ َأمحدالعباس  َأبوَ نا ,َ ْ بن  َ
ْاحلسني َ ْ عبد َ, أناُ َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,محنَّالرَ َ  : قال,)٣(سامعيلِإبن  ُ

بن   اهللاَشرت عبيدَاألبن  ُبراهيمِإق َحرَأ و,َختارُ املُّالزبريبن   مصعبَحرقَأثم 
َحصني و,زياد َ َنمريبن  ُ ْ عبد  فقال,وينُكَّ السُ شرت َ األِ بجسد ابنيتُأو مروانبن  امللكَ
َنمريبن  )٤(َصنيُ حلًملوىل  . موالكَه كام حرقْقّ حر:ُ

َأخربنا َ ْ ْاحلسنيطالب  َأبو َ َ َّحممد الزبن  ُ َ  َ, أنانوخيّ التنِّسَحُاملبن  القاسم عيل َأبو َ, أناينبي يف كتابهَُّ
ْاحلسني َأبو َ َّحممد ُ َ ّاملظفربن  ُ َ َّ حممدَأبو َ, أناُ َ َأمحدبن   بكرُ ْ َأمحدَ نا ,حفصبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ عيسى البغدادي بن  ُ

 :بحمص قال يف طبقة قديمة
                                                 

 .٢٥٤, وانظر تاريخ خليفة ٦/٢٨٢١بغية الطلب  )١(
 .اللسان. املنجنيق: القذاف )٢(
 .٦/٢٨٢٦, وبغية الطلب ١/١٥٠التاريخ الصغري  )٣(
 .ملوىل احلصني): د(يف  )٤(

نصب رؤوس [
 ]ّالقذاف

 ]حرق األجساد[



٣٣٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحصني منهم ; ِّالنَّبي َصحابَأدركت َأ َنمريبن  ُ  اخللفاء ُهَين استعملوُكَّ السُ
بن  بيد اهللاُمع ع )١(رِازَ وستني عام اخلٍّتل يف سنة ستُ ق,ٌحياءَأ  ِّالنَّبي ُصحابَأو

 .)٢(زياد
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  القاسم هبة اهللا َأبو َ َأمحدبكر  َأبو َ, أنااهللاَ ْ َأمحد َ, أناعيلبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ  َ, أنا)٣( العتيقيُ

َّحممد َ ْاحلسنيبن  ُ َ  .عمر اليمني بمرصبن  ُ
َّحممد َ, أنانوخيّ التالقاسم َأبونا القايض َأ و: قالح َ ّاملظفربن  ُ َ َأمحدبن  بكرَ نا , قاالُ ْ  حفصبن  َ

َأمحدبكر  َأبوَ نا ,عراينَّالش ْ َّحممدبن  َ َ  : قال,عيسى البغداديبن  ُ
َحصني و,زيادبن   اهللاُبيدُع تلُق رِ اخلازَ وستني عامِّسنة ست َنمريبن  ُ  بن ريرَ وج,ُ

 .وا لناّدي يف آخرين سمنِْاحيل الكََرش
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َاحلسن َأبو َ, أناكائيَلَّالالبن  بكر َأبو َ, أناَّ ْ عبد َ, أناالفضلبن  َ َ

 : قال)٤(سفيانبن  يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
َحصنيتل يف هذا اليوم ُوق َنمريبن  ُ  .− سنة سبع وستنييعني يف  − ُ

ُّحممد السيب َأ عىل ُقرأت َّ َ ّحممد التيب َألمي عن ُ َّ َ َّحممدبن  يّمك َ, أناميميُ َ بن  ليامنُس َأبو َ, أنامرَالغبن  ُ
 : قال)٥(زبر

َاحلصني و,زيادبن  بيد اهللاُها عفيتل ُ ق: قالوا, وستنيٍّسنة ست َنمريبن  ُ  ويل ُ
 ,ُّالزبري ِىل ابنِإ هبا َ فبعث,ىل املختارِإبرؤوسهم  فبعث ,شرتَاألبن  ُبراهيمِإهام َقتل
 .ةّكَصبت باملدينة ومفنُ

                                                 
بن مالك األشرت  بن زياد وإبراهيم بقربه كانت وقعة عبيد اهللا. إربل واملوصلهنر ما بني : ِاخلازر )١(

 .انظر معجم البلدان. يف أيام املختار
 .٦/٢٨٢٥بغية الطلب  )٢(
 .العتقي): د(يف  )٣(
 .لعله من القسم الضائع من كتاب املعرفة والتاريخ )٤(
 .٧٣مولد العلامء  )٥(

استعامل احلصني [
 ]والصحابة أحياء

قتل احلصني [
 ]وآخرين

]يوم قتله[

]بعث الرؤوس[



٣٣١  حرضمي بن أمحد−حصني بن الوليد 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحصني  (*)معاويةبن  الوليد موىل بني يزيدبن  ُ
 .يصْمِالوليد احلبن  زهرَ األروى عن
 .مسلمبن   الوليدروى عنه

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيَّالطبن  )١(بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ
َحدثني ,)٢(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا َّ ْ عبد َ َحصنيَ نا ,الوليدَ نا ,براهيمِإبن  محنَّالرَ الوليد موىل بني بن  ُ
َحدثني ,يزيد َّ  : قال,يصْمِالوليد احلبن  زهرَ األَ

َّاحلجعن سري ٣( ُثِّدُ وهي حت, املقدسِرداء ببيتَّالد َّ أمُسمعت  , بالعراقاجَ
 من هذه ٌقوامَأ َّكفرنَلي :)٣رداءَّ الديبَأىل ِإ ىهدُأنا َأ وُسمعَأ ُ لقد كنت, واهللاِ:فقالت

 .هنمَيامِإمة بعد َاأل
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّحممدبن  متام َ, أنااينّالعزيز الكتَ َ َّحممدبن  جعفر َ, أناُ َ بن  ُ

 : ثقاتٍ نفرِ قال يف ذكر,ُزرعة َأبوَ نا ,جعفر
َحصني  .مسلمبن  ث عنه وليدِّدُ حي, قديمٌ شيخ,الوليد موىل بني يزيدبن  ُ

*   *   * 

 حضرمي] ذكر من امسه[

َبن أمحد ميَْرضَح ْ ً ويسمى أيض,َ  ا عيلَ
 َيأيت يف باب العني

 
                                                 

 .٢/٤٨٠املعرفة والتاريخ  (*)
 .أنا ابن أيب بكر): س( يف )١(
 .٢/٤٨٠املعرفة والتاريخ  )٢(
 .ما بينهام ليس يف املطبوع من املعرفة والتاريخ )٣−٣(



٣٣٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ح] ذكر من امسه[
ُ

ض
َ

 ني

ْحضني َ  (*)جالدُاملبن  ةَلْعَوبن  احلارثبن  رِْذنُاملبن  ُ
 ل بنْهُذبن  شيبانبن  مالكبن  احلارثبن  انَّيَّالربن  ثريبَابن الي
 وائلبن  بكربن  عيلبن  بن صعب ابةَكُعبن  بةَلْعَث
َّ حممدَأبو : وكنيته, وهو لقب,ساسان َأبو َ  قايش البرصيَّ الرُ

 .مسعودبن  اشعُ وجم,ذُفنُْقبن  اجرَهُ وامل, وعيل, عثامنروى عن
ْ وعبد ,َسنَاحل روى عنه  ,فوُجنَْمبن  سويدبن   وعيل,)١(اناجَّ الدفريوزبن  اهللاَ

ْوعبد  ْضنيُ احل)٣( وابنه حييى بن,يب هندَأبن   وداود,كريْشَ الي)٢(عمرمبن  العزيزَ بن  َ
 .ذرنُْامل

 .وفد عىل معاوية
َأخربنا َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ جعفر  َأبو َ, أناافعيّش البكر َأبو َ, أناغيالنبن  طالب َأبو َ, أناُ

َّحممد َ ْ عبد  عن,روبةَيب عَأابن َ نا ,هارونبن  يزيدَ نا , الواسطي)٤(َلمةْسَمبن  ُ ْحضني عن ,اناجّ الداهللاَ َ بن  ُ
 :املنذر قال

                                                 
, التاريخ ٣٢٠, ٣١٣, ١٩٤, تاريخ خليفة ٢٠٤, ٢٠٠, طبقات خليفة ٩/١٥٥طبقات ابن سعد  (*)

ت العجيل , ثقا٤٩ورقة ال, الكنى ملسلم ١/٢٤٧, التاريخ الصغري ٣/١٢٨الكبري للبخاري 
, ثقات ابن حبان )١٣٨٥/(٣, اجلرح والتعديل ٣١٥, ٣/٢١٣, املعرفة والتاريخ ١٢٣
, ٣١٧, مجهرة ابن حزم )انظر الفهرس(, تاريخ الطربي )٧٢٥(, مشاهري علامء األمصار ٤/١٩١

, ٦/٥٥٥هتذيب الكامل  ,٦/٢٨٢٦, بغية الطلب ٣/١٣٥, معجم البلدان ٢/٤٨١اإلكامل 
 .١٣/٩٤, الوايف والوفيات ٦/٥١٩تاريخ اإلسالم 

 .١٥/٤٣٧هتذيب الكامل . داناه, وهو العامل: بالفارسية: الداناج )١(
 .يعمر): س(يف  )٢(
 ).د(, ليس يف )حييى بن(: قوله )٣(
 .سلمة): س(يف  )٤(



٣٣٣  بن املنذر بن احلارث الرقايش البرصيحضني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ذلك )١(عُرف ف?كمُزيدَأ : ثم انفتل فقال, وهو سكراناًربعَأبة ْقُعبن   الوليدّىلَص
 : للحسنٌّ فقال عيل,مر برضبهَأ ف,َّه احلدْ ارضب:يب طالبَأبن  ُّ فقال له عيل,ىل عثامنِإ
م ُ ق: ثم قال,َ وعجزتَ ووهنتَتْفُعَنك ضِإ : قال?نت وذاكَأ فام : قال,م فارضبهُق
ْ عبد يا ْ عبد فقام ,جعفربن  اهللاَ ذا بلغ ِإى ّ حتُّ يعدٌّ وعيل,هُفجعل يرضبجعفر, بن  اهللاَ
 َأبو ورضب ,ربعنيَأ  اهللا ُ رسولَ رضب:لثم قا−و اكففَأ−ّ كف:ربعني قالَاأل

 .)٢(ةنَُّ سٌّ وكل,ربعني وثامننيَأ من خالفته اًصدر  ورضب عمر,ربعنيَأبكر 
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َأمحداهللا َ ْ َّحممدبن  َ َ ْاحلسنيبن  منصور مقرب َأبو و,يب عثامنَأبن  عيلبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ َ 

 .مونَأاملن ب الغنائم َأبو َ أنا: قاال,ساجّالن
َأخربناو ح َ ْ ْاحلسنيبن  منصور مقرب َأبو َ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,ُ َ َاحلسن َأبو َ أنا: قاال,املهتديبن  ُ َ 

ْ عبد َ نا,ارقطنيّالد َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,العزيزَ َ ْعبد بن  ُ ْ عبد َ نا,واربّ الشيبَأبن  امللكَ بن  العزيزَ
ْ عبد َ نا,املختار َحدثني ,جاانّ الدفريوزبن  اهللاَ َّ ْحضني َ َ  : قال,قايشَّ الرذرُْناملبن  ُ

 ٌ فشهد عليه محران ورجل: قال,بةْقُعبن   بالوليدَيتُأ و,انَّعفبن   عثامنُشهدت
بن   فقال عثامن.ؤهاّنه رآه يتقيَأ وشهد اآلخر ,نه رآه يرشب اخلمرَأمها ُحدَأ فشهد ,آخر
 فقال عيل ,)٣(ّ عليه احلدْمِقَأ :يب طالبَأبن   فقال لعيل,اَه حتى رشهبْأَّ مل يتقي:انَّعف

ّول حارها من توىل قارها: فقال احلسن٤( ,ّ عليه احلدْمِقَأ :للحسن َ َّّ ْ بن  , فقال لعبد اهللا)٥(ِّ
ّأقم عليه احلد: جعفر ْ ِ  ,ًربعني جلدةَأ فرغ َّ فلام,)٦(ُّ يعدُّ وعيل,وط فجلدهّ السخذَأ ف:قال, )٤َ
ْ عبد  قال,ربعنيَأ  اهللا ُ رسولَ جلد,ْكمسَأ :قال  ,بكر َأبو و:حسبه قالأ و:العزيزَ

                                                 
 .فوقع): س(و) د(يف  )١(
اب احلد يف يف احلدود, ب) ٤٤٨٠( يف احلدود, باب حد اخلمر, وأبو داود ١٧٠٧أخرجه مسلم  )٢(

 ).٢٥٧١(, وابن ماجه ٢/١٧٥اخلمر, والدارامي 
 .أقم عليه, فقال): د(يف  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
قال . البارد اهلنيء الطيب: الشديد املكروه, والقار: احلار. ٢/٤١٨جممع األمثال للميداين  )٥(

ّمعناه ول شدهتا وأوساخها من توىل هنيئها و: األصمعي وغريه  .والضمري عائد إىل الوالية. لذاهتاِّ
 .يعده): س(يف  )٦(

حد الوليد بن [
 ]رشبه اخلمرلعقبة 

 ]رواية أخرى[



٣٣٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١(َِّيلإ ّحبَأ وهذا ,ةنُّ سٌّلُ وك,اخلطاب ثامننيبن  وجلد عمر
َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ْ عبد َ, أنااآلبنويسبن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ

 َأبوَ نا ,اجي بالبرصةّ السحييىبن  حييى زكريا َأبوَ نا ,صطخريِنصاري اإلَعمرو األبن  حمارب بن سعيد
 : قال, عن يونس,يب عبيدةَأ عن ,يب حاتمَأ عن ,نعاينّ الصعيلبن  عامر محزة

ْضنيُوفد احل  فسبقه ,ذنِ يف اإل)٢(َأبطَأ َ اآلذنَّنَأىل بعض اخللفاء فكِإاملنذر بن  َ
 ?اس النّ يف آخرَّ عيلُ تدخل,با ساسانَأ يا َكَل  ما: فقال له اخلليفة,ئه لتباطُالقوم
 ]من الطويل[ :فقال

ــفُّوكــل ــشِ خفي ــِنْأَّ ال ــَعْسَ ي َإذا فـــــتح  اًرِّمَشُى م  ِ إصـــــبعاَكَ بابـــــُابّوَ البـــــِ
ُ إىل أن يًوحلـــام  ً املــــاكثون رزانــــةُ اجللــــوسُونحــــن َ ـــِ  )٣(َ أمجعـــاُ البـــابَحَتْف
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممد َ, أناتيالْرَكبن  ُ َ َأمحد َ, أناعيل اخلياطبن  ُ ْ ْعبد بن  َ  اهللاَ

َأمحدجعفر  َأبو َ, أنارديَْجنَسْوُّالس ْ َّحممدبن  يب طالب عيلَأبن  َ َ َّحممد َ, أنايبَأ َ, أناُ َ  عمروبن  مروانبن  ُ
َحدثني ,عيديّالس َّ َّحممدبن   موسىَ َ  : قال,رينصاَ األُ

ْحضني وفيهم ,يب سفيانَأبن  عىل معاويةَوفد العراق قدموا  َّنَأذكروا  َ  ,هيلُّذ الُ
 ?با ساسانَأ يا َكَل  ما: فقال له معاوية, يف آخرهمُ ويدخل,مّوهلَأؤذن له يف ُوكان ي

ْحضني َأنشَأ ف,ذنكِإحسن ُن اَِّنإ َ  ]من الطويل[ : يقولُ
ــفُّوكــل ــشِ خفي ــِنْأَّ ال ــَعْسَ ي َإذا فـــــتح  اًرِّمَشُى م َ إصـــــبَكَ بابـــــُابّوَ البـــــِ  عاِ

ــــاء   ً املــــاكثون رزانــــةُ اجللــــوسُونحــــن ُإىل أن يًحي َ ــــِ ــــابَحَتْف ــــاُ الب  َ أمجع
َّحممدغالب  َأبونا َأنبَأ َ َّحممدبن  ُ َ ْاحلسني َأبو َ, أناسدَأبن  ُ َ ْ عبد بكر َأبو َ, أناوريُيُّالطبن  ُ بن  الباقيَ

ْعبد  ْ عبد َ, أنازيرياّ الشالكريمَ َأمحدبن  عمربن  محنَّالرَ ْ َّمحبن  َ َّحممد َ, أناة اخلاللَ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  يعقوببن  َ
َحدثني ,يبةَش َّ  : قال,ي يعقوبِّ جدَ

ْحضني َ  ,ذا دخل عليهِإخته كان أو َأه عىل ابنته تنََ خَّنَأ يؤثر عنه َّ الذياملنذر هوبن  ُ
ْحضنيى له ّتنح َ  . وسرت العورة,َنةوُؤ بمن كفانا املًارحبَ م: ثم قال, عن جملسهُ

                                                 
 .٨/٣١٦, والبيهقي يف السنن ٢/٦٦٧رواه أمحد يف فضائل الصحابة  )١(
 .أخطأ): د(يف  )٢(
 .٦/٢٨٣٠بغية الطلب  )٣(

 اإلبطاء عن الدخول[
 ]عىل اخلليفة

]رواية أخرى[

]هتنقوله خل[



٣٣٥  بن املنذر بن احلارث الرقايش البرصيحضني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْضنيُوكان احل  فدخل عىل ,ه كان عندهَِّنإ  فيقال,مسلم ِبن َتيبةُيام قَأ بخراسان َ
ْضنيُ واحل,يسْبَالع راشحبن  ُ مسعودَتيبةُق  فقال مسعود , بعاممةٌّ كبري معتمٌ شيخَ
ْحضني هذا ,ٍ بخ:ةتيبُ فقال ق?مريَة عند األّ من هذه العجوز املعتم:تيبةُلق َ  ,املنذربن  ُ

ْحضني فقال ,يسْبَاش العَرِحبن   مسعود: قال?مريَا األّهيَأ من هذا :ْنيَضُفقال ح َ  َ أنا:ُ
ٌ عبد يف اجلاهليةُهَقوم )١(دّ من مل يمجواهللاِ ْ سالم ِوال يف اإل −ة يعني عنرت − حبيش َ
 .راشِحبن   عنه مسعودَ فسكت: قال,ٌّ بغيٌةأامر

ْضنيُوشهد احل  عىل َ فوفد,يام معاويةَأىل ِإ وبقي بعد ذلك ,ّني مع عيلِّفِ صَ
 ِّالإ له احلاجب ُذنأ فكان ال ي,اً شيئَ وال احلاجبَعطي البوابُ وكان ال ي,َمعاوية
 ]من الطويل[ : فقال, معاوية)٣(حيايل  فقاماً فدخل يوم,اس النّ)٢(آخر

ــفُّوكــل ــشِ خفي ــِنْأَّ ال ــَعْسَ ي َإذا فـــــتح  اًرِّمَشُى م  ِ إصـــــبعاَكَ بابـــــُابّوَ البـــــِ
ــــاء   ً املــــاكثون رزانــــةُ اجللــــوسُونحــــن ُإىل أن يًحي َ ــــِ ــــابَحَتْف ــــاُ الب  َ أمجع
 .اً شيئاًحدَأعطي ُنك ال تِإ ف;اًعطهم شيئَأن َأليه معاوية بيده ِإ َأَومَأ ف:قال
َحدثني و:قال َّ َحدثنيو : جدي قالَ َّ يعني  −يب اخلطاب َأعن  ,جريربن  بْهَوَ نا ,ساملبن   خلفَ

َّحممد َ َّحممديب جعفر َأعن  − ءسوابن  ُ َ  مروانبن  ُ
 ]من الطويل[ :)٤(ا قال عليَّنَأ

ُحــــضني,ها ْمّ قــــد:ِإذا قيــــل  هــــاُّ ظلُ خيفــــق)٥(َ ســــوداءٌملــــن رايــــة َْ  ماّ تقــــدُ
ــاض  )٦(هـــاَى يقيلَّ حتـــِّفَّهـــا يف الـــصُفيورد ــَحي ــا تقط ــوتُرُ املناي ــدَ امل  ماَّ وال

ــوت  قـــائهمِا قـــاتلوا يف لً قومـــجـــزى اهللاُ ــدى امل ــِل ــزًمْدِ ق ــا أع َّا م ــاَ  َ وأكرم
                                                 

 .ممن مل نجد): س(يف  )١(
 .إىل آخر): س(يف  )٢(
 .فقال حيال معاوية): س(يف  )٣(
 ., حتقيق كامل سلامن اجلبوري٣٧٦ ريض اهللا عنه, صفحةبن أيب طالب ديوان عيل )٤(
 .لنا راية: يف الديوان )٥(
 .َّحتى يردها: يف الديوان )٦(

 ]ٌّرد عىل عبيس[

 ]شهد صفني[

 ]تأخره عن اخلليفة[

مدح عيل ريض اهللا [
 ]عنه له



٣٣٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َوأطيـــــب ً أخبـــــارَ َا وأكـــــرمَ ــان   شـــــيمةَ َإذا ك ُ أصــواتِ ــال تِّ الرَ ــْمَغَج  )١(َامُغ
ــــة ــــلَربيع ــــي أهنــــم أه ُ أعن َ َ َ إذا القــــٍسوبــــأ  ٍ نجــــدةَ  مــــاَرْمَرَا عًا مخيــــسْوِ

َأخربنا َ ْ ِقنديَّالسمربن  القاسم َأبو َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنايوريّالطبن  بكر َأبو َ, أناَ َ  َ, أنا)٢(برشانبن  ُ
َأمحدبن  عثامن ْ َّحممد َ, أناَ َ َأمحدبن  ُ ْ  :املدينيبن   قال عيل: قال,الرباءبن  َ

ْحضنيان َاسَس َأبو َ  .املنذربن  ُ
َأخربناو َ ْ ْ عبد القاسم بوَأ َ, أناعمربن  عبيد اهللابن  عمر َ, أنااًيضَأالقاسم  َأبو َ َّحممدبن  الواحدَ َ بن  ُ
َاحلسن َ, أنابراهيمِإبن  عثامن َّحممدبن  َ َ  ,ادّمحبن  سامعيلِإبن  ِإسحاقبن  )٣(سامعيلِإ َ, أناسحاقِإبن  ُ
 :املديني يقولبن   سمعت عيل:قال

ْحضني َ  .قايشَّ الرةَلْعَوبن  احلارثبن  املنذربن  ُ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناسعدَاأل بن عز قراتكنيَاأل َأبو َ َ َاحلسن ُ َاحلسن َأبو َ, أناعيلبن  َ  َ, أنالؤلؤبن  )٤(َ

َّحممد َ ْاحلسنيبن  ُ َ  :س قالَّالفالبن  حفص َأبو َ, أناشهرياربن  ُ
ْحضني َ  .ان رجل من بني رقاشَاسَس َأبوة َلْعَاحلارث هو ابن وبن  املنذربن  ُ

ْ عبد سعد َأبو و,طاهربن  بكر وجيه َأبونا َأنبَأ  عمرانبن  موسى َ أنا: قاال,حيانبن  سعدَأبن  اهللاَ
ْ عبد َأبواحلاكم  َ, أناويفّالص َّحممدبن  عيسىَ نا ,ياريّ السالعباس َأبو َ, أنااهللا احلافظَ َ َ نا , الكاتبُ

  عن شيوخه,بَعْصُمبن  العباس
ْضنيُ احلَّنَأ  وكان ,مورهَأه يف ستشريَمسلم يبن  ُ مرو كان قتيبةَاملنذر ملا نزلبن  َ
ْضنيُاحل  .نطوي عىل بغض قتيبةَ يَ

ْحضني :قال احلاكم َ  َأبو )٥(يبانَشبن  لْهُذبن  ةَلْعَوبن  احلارثبن  املنذربن  ُ
ْحضني وكنية ,قايشَّ الرانَاسَس َ َّ حممدَأبو ُ َ بن   وعيل, سمع عثامن.ان لقبَاسَس َأبو وُ
َاحلسن روى عنه .يب طالبَأ َاحلسنيب َأبن  َ ْ وعبد , البرصيَ  .اناجّ الداهللاَ

                                                 
 .ًوأمجل صربا حني يدعى لدى الوغى: يف الديوان )١(
 .١٧/٣١١بن برشان, انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  احلسني): س(يف  )٢(
 .َنا إسامعيل): د(يف  )٣(
 .أبو احلسني): د(يف  )٤(
 .بن ذهل كذا يف األصول, ويف كتب النسب كام يف أول ترمجته شيبان )٥(

]كنيته[

]اسمه[

]اسمه[

اسمه ونسبه ومن [
 ]...روى عنه



٣٣٧  بن املنذر بن احلارث الرقايش البرصيحضني

 
 
 
 
٥ 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َاحلسن َأبو َ, أناالَّقَالببن  الفضل َأبو َ, أناَّ  َ, أناميَّامَ احلَ
َأمحدبن  براهيمِإ ْ َاحلسنبن  َ  :حبيب يقولبن   سمعت نوح: قال,ميةَأيب َأبن  براهيمِإ َ, أناَ

ْحضني َ  وروى عن ,يب موسىَأ سمع من .انَاسَبا سَأيكنى قايش َّ الراملنذربن  ُ
 . وعثامن,عيل

َأخربنا َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َأمحدالفضل  َأبو وَ ْ َاحلسنبن  َ َ. 
َأخربنا وح َ ْ َّحممد َ أنا:قاال .طاهر َأبو َ, أنامنصوربن  ثابتالعز  َأبو َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحبن  ُ ْ َّحممد َ, أنادَ َ  بن ُ

َأمحد ْ  : قال)٢(اطّخيبن  خليفة َ, أناهوازيَحفص األ َأبو َ, أنا)١(سحاقِإبن  َ
ْضنيُاحل َجمبن  ةَلْعَوبن  احلارثبن  املنذربن  َ بن  )٣(انَّيَّالربن  ريبْثَيبن  الدُ
َّحممدبا َأ ويكنى ,انَاسَبا سَأ يكنى ,بةَلْعَثبن  لْهُذبن  يبانَشبن  مالكبن  احلارث َ ُ. 

ْعبد بن  ليامنُ سِمات يف خالفة  .امللكَ
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َمندهبن  عمرو َأبو َ, أناشجاعبن  ُ ْ َاحلسن َ, أناَ َّحممدبن  َ َ َأمحد َ, أنايوسفبن  ُ ْ بن  َ

َّحممد َ َّحممد َ, أنا)٤(نياّ الديبَأبن  بكر َأبو َ, أناعمربن  ُ َ  :هل البرصةَأالثة من ّث البقةّ الطيف  قال,)٥(سعدبن  ُ
ْحضني َ  .قايشَّ الراملنذربن  ُ

 يسْرَّالنبن  الغنائم َأبونا َأنبَأ
َحدثناثم  ح َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن   واملبارك,َ َّحممد و,اجلبارَ َ يس ْرَّالنبن  ُ

َأمحد َأبو َ أنا:قالوا −واللفظ له  − ْ َأمحدزاد  − َ ْ ْاحلسني َأبو و:َ َ َأمحد َأنا − :صبهاين قاالَ األُ ْ  َ, أناعبدانبن  َ
َّحممد َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)٦( قال,سامعيلِإبن  ُ

ْحضني َ ْحضني : ويقال,قايشَّ الرانَاسَس َأبواملنذر بن  ُ َ  سمع .ةَلْعَوبن  احلارثبن  ُ
َاحلسن روى عنه .ذُفنُْقبن   وعن مهاجر,ا وعلي,عثامن ْ وعبد ,َ  .اناج البرصيّ الداهللاَ

 :وفُجْنَمبن  سويدبن  عيلَ نا ,حْوَرَ نا :براهيمِإبن  قال عيل
                                                 

 .بن إسحاق بن حممد بن أمحد بن احلسن أنا حممد): د(يف  )١(
 .٢٠٠ طبقات خليفة )٢(
 .الربان:  خليفةيف طبقات )٣(
 .بن سعد بن أيب الدنيا الرقايش ويقال حضني أنا حممد ):د(يف  )٤(
 .٩/١٥٥قات الكربى الطب )٥(
 .١/٢٤٧, وانظر التاريخ الصغري ٣/١٢٨التاريخ الكبري  )٦(

.... سمع من[
 ]....وروى عن

نسبه عند ابن [
 ]خياط

 ]عند ابن سعد[

 ]عند البخاري[



٣٣٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْحضنيب ومعنا َّلَهُاملبن  تعشينا مع يزيد َ َّحممدبا َأ يا : فقلت,املنذربن  ُ َ ُ. 
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ َّحممد َ, أنا اخلطيبُ َ َاحلسنبن  ُ َأمحد َ, أناَ ْ ْسنيُاحلبن  َ ْ عبد َ, أناَ بن  اهللاَ

َّحممد َ َّحممدَ نا ,ُ َ َحدثني ,سامعيلِإبن  ُ َّ  :وف قالُْجنَمبن  سويدبن  عيلَ نا ,حْوَرَ نا ,براهيمِإبن   عيلَ
ْحضنيب ومعنا َّلَهُاملبن  تعشينا مع يزيد َ َّحممدبا َأ يا : فقلت,املنذربن  ُ َ  وقال ,ُ

ْحضني :ل ويقا,قايشَّ الرانَاسَس َأبو كنيته :غريه َ  .ةَلْعَوبن  )١(احلارثبن  ُ
َأخربنا َ ْ  : قال,عبدانبن  يّمك َ, أنامحدونبن  سعيد َأبو َ, أنابكر املغريب َأبو َ, أنااينَّقَّ الشبكر َأبو َ
َّاحلجاجبن  سمعت مسلم  : يقول)٢(َ
ْحضنيان َاسَس َأبو َ  .ذُفنُْقبن   واملهاجر,ا وعلي, سمع عثامن.قايشَّ الراملنذربن  ُ
َاحلسن )٣(روى عنه ْ وعبد ,َ  .اناجّ الداهللاَ
 َ, أناسعيدبن  نرص عبيد اهللا َأبو َ, أناميميّ التيب الفضلَأ عن ,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت

ْعبد بن  صيبَاخل َأخربين ,اهللاَ َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ  : قال,يبَأ َ
ْحضنيان َاسَس َأبو َ  .ةَلْعَوبن  احلارثبن  نذراملبن  ُ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو و,سوار املقرئبن  طاهر َأبو َ, أنانارص احلافظبن  الفضل َأبو ]ملحق[َ َ  ,وريُيُّالطبن  ُ
ْاحلسني َ أنا:قاال َ َّحممدحكيم  َأبو َ, أنااجرييَنّ الطعيلبن  ُ َ ْ عبد َ نا,براهيم الكويفِإبن  ُ اهليثم بن  بدربن  امللكَ

َأمحدَ نا ,القايض ْ ْروحبن  هارونبن  َ  :)٥(»سامء املنفردةَاأل«انية من ّ الثبقةّ الط قال يف,الربدجيي )٤(َ
ْحضني َ  .ٌّ برصي,يب موسىَأ و, يروي عن عيل,انَاسَس َأبو وهو ,املنذربن  ُ
َأخربنا َ ْ َّحممدصادق  َأبو َ, أنافتواينّبكر الل َأبو َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َأمح َ, أناُ ْ َّحممدبن  دَ َ  َ, أناهويُجْنَزبن  ُ

َاحلسن ْعبد بن  َ  : قال,)٦(سعيد العسكريبن  اهللاَ
ْحضنيا َّمَأو َ  فمنهم , ونون, والضاد معجمة, معجمةُ احلاء مضمومة غري:ُ
ْحضني َ مري َأ راية َ وكان صاحب,قايش من سادات ربيعةَّ الرانَاسَس َأبواملنذر بن  ُ

                                                 
 .بن وعلة أبو ساسان احلارث): د(يف  )١(
 .١٢٧الكنى واأللقاب  )٢(
 .روى عنه: ابن قنفذ يقول): د(يف  )٣(
 .بن هارون بن هارون أمحد): س(يف  )٤(
 ).١٣٨(طبقات األسامء املفردة  )٥(
 .ري, باب أول لواء عقده األوائل للعسك )٦(

]كنيته[

]عند مسلم[

]اسمه[

]عند الربدجيي[

]عند العسكري[



٣٣٩  بن املنذر بن احلارث الرقايش البرصيحضني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ]من الطويل[ :ريض اهللا عنه مري املؤمننيَأ يقول  وفيه,نيِّفِاملؤمنني يوم ص
ــــل  هــــاُّ ظلُفــــقَ خيُ ســــوداءٌملــــن رايــــة ــــ:ِإذا قي ــــضنيّدَ ق ُمها ح َْ ــــَ تُ  ماّدَق

 ]من الطويل[ :عجمَ األُيه يقول زيادف ف,ُلَّخَبُ وكان ي,صطخرِإ واله ّثم
ـــ ٌ حـــضنيُّدُسَي َْ ـــُ ـــه َ باب ـــَشيةخ َبإصـــطخر  رىِ الق ُ الـــسمنيُاةَّ والـــشِ  ِرهم بـــدّ

 ]من الكامل[ :هشامبن  اكّحّ الضوفيه يقول
ــــ ــــرؤ منّ ــــت ام ــــِلُا خَأن ــــاِ لغريَتْق ــــَك ال نُحياتــــ  ن  ُ فــــاجعَكُ وموتــــ,ٌعْف

 .ذُفنُْهاجر قُ وم,مسعودبن  اشعُ وجم, وعيل, عثامن:وقد روى احلديث عن
َاحلسن روى عنه ْ وعبد ,َ ْ وعبد ,اناجّ الداهللاَ  بن سويدبن   وعيل,معمربن  العزيزَ

ْحضيني ّمُعرف من سَأ وال ,وفُجنَْم ليه ِإنسب ُ من يَ وغري,هَون غرياد والنّّا بالضَُ
 .)١(من ولده

َأخربنا َ ْ َّحممدبن  الفتح نرص اهللا َأبو َ َ نرص  َأبو َ, أنايوبَأبن  سليم َ, أنابراهيمِإبن  نرص َ, أنا الفقيهُ
َّحممدبن  طاهر َ َّحممدبن  يزيدا َ ن,براهيمِإبن  عيلَ نا ,سليامنبن  ُ َ َّحممد سمعت :ياس قالِإبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َ 

 :مي يقولّدَُقامل
ْحضني َ  .انَاسَبا سَأ يكنى ,املنذربن  ُ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أنااميلََحاملبن  الفتح َأبوجاز لنا َأ : قال,ّاالبنبن  غالب َأبو َ  : قال,)٢(ارقطنيّ الدَ
ْحضنيما َأو َ ْحضنيفهو اد املعجمة ّ بالضُ َ  ةَلْعَوبن  احلارثبن  املنذربن  ُ

يب موسى َأ و,انّعفبن   وعثامن,يب طالبَأبن   عيلروى عن .انَاسَس َأبو ,قايشَّالر
ْ عبد روى عنه .ذُفنُْقبن  هاجرُ وم,شعريَاأل بن  سويدبن   وعيل,اناجّ الداهللاَ
َاحلسن و,وفُجنَْم  ]لطويلمن ا[ :اعرّ الش قال فيهَّ الذي وهو, البرصيَ

ُ حــــضني,مهاّ قــــد:ِإذا قيــــل  هــــاُّ ظلُقُفــــَ خيُ ســــوداءٌملــــن رايــــة َْ ــــَ تُ  ماّدَق
ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْ عبد  عن,لميُ َأمحدبن  حيمَّالرَ ْ َحدثنا و.َ َّ َ نا ,املعايل القايض َأبو خايل َ

ْ عبد َ, أنابراهيمِإبن  نرص ْ عبد َ, أناحيمَّالرَ  : قال,)٣(سعيدبن  الغنيَ
                                                 

 .٦/٢٨٣٥بغية الطلب  )١(
 .٢/٥٥٣املؤتلف واملختلف للدار قطني  )٢(
 .٣٣بن سعيد  املؤتلف واملختلف لعبد الغني )٣(

 ]عند املقدمي[

 ]عند الدارقطني[



٣٤٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
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١٥ 
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ْحضنيو َ ْحضني وهو ,ٌواحد −ون اد املعجمة والنّّباحلاء املهملة والض − ُ َ بن  ُ
 . روى عن عيل.انَاسَس َأبو ,قايشَّ الراملنذر

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  : قال,)١(ماكوالبن  يب نرصَأ عن ,لميُ
ْحضنيما َأو َ ْحضنياد املعجمة فهو ّ الض وفتح, بضم احلاء املهملةُ َ بن  راملنذبن  ُ
بن  يبانَشبن  مالكبن  احلارثبن  انّيَربن  يثريببن  ِدالُجمبن  ةَلْعَوبن  احلارث

 , وعيل, عثامنروى عن ,انَاسَبا سَأ يكنى , شاعر فارس,حد بني رقاشَأل ْهُذ
ْ عبد روى عنه .وغريمها َاحلسن و,وفُجنَْمبن  سويدبن   وعيل,ناجاّ الداهللاَ  , البرصيَ

ْحضنيبن  وابنه حييى َ  عند اًثريَأ وكان ,تيبة الباهيلُقبن  )٢(مْلَ سروى عنه ,باهَأ سمع ,ُ
 .اينَراسُمسلم اخل َأبو فقتله ,ةّميُأبني 

َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َاحلسن َأبو َ, أنااينّالعزيز الكتَ َاحلسنبن   عيلَ  ,نظيفبن  أَشَ ور,َ
َّحممد َ أنا:قاال َ َّحممدن ب براهيمِإبن  ُ َ َّحممد َ, أناُ َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد َ نا,عيسىبن  داودبن  ُ بن  يوسفبن  محنَّالرَ
 : قال,راشِخ

ْحضني َ  .قايش صدوقَّ الرانَاسَس َأبواملنذر بن  ُ
َأخربنا َ ْ ُ أنا أبو احلسني الطيوري,,نامطيَالربكات األ َأبو َ ُّ ْ َ ُ َّحممد و,)٣(جعفربن  ْنيَُساحل َأبو َ أناَ َ بن  ُ

َحلسنا َأمحد و,َ ْ َّحممدبن  َ َ  . العتيقيُ
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسني َ, أنادارْنُببن  ثابت َ, أناخيْلَاهللا البَ َ بن  الوليد َ أنا: قالوا,)٤(جعفربن  ُ

َأمحدبن  عيل َ, أنابكر ْ َأمحدبن  صالح َ, أنازكريابن  َ ْ َحدثني ,صالحبن  َ َّ َأمحديب َأ َ ْ  : قال,َ
ْحضني انَاسَس َأبو َ  ٍّ وكان عىل راية عيل,ويس برصي تابعي ثقةُدَّ الساملنذربن  ُ
 .نيِّفِيوم ص

َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ  َأبو َ, أنابرشانبن  القاسم َأبو َ, أناونُْريَخبن  َ
َّحممد َ, أناوافَّالصبن  عيل َ  ,سحاقِإيب َأ عن ,عمشَ عن األ,وكيعا َ ن,يبَأ َ, أنايبةَيب شَأبن  عثامنبن  ُ

                                                 
 .٢/٤٨١اإلكامل  )١(
 .بن قتيبة مسلم): د(يف  )٢(
 .بن جعفر األنامطي أنا أبو احلسن): س(يف  )٣(
 .بن جعفر بن احلسن بن جعفر, وحممد ):د(يف  )٤(

]عند ابن سعيد[

 ]عند ابن ماكوال[

 ]عند ابن خراش[

]عند أيب أمحد[



٣٤١  بن املنذر بن احلارث الرقايش البرصيحضني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْحضنيعن  َ  .ٍّوكان صاحب رشطة عيل − ُ
َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أناريايفّ الس)١(ْنيَُساحل َأبوَ نا ,غالب املاوردي َأبو َ ْ َأمحدَ نا ,سحاقِإبن  َ ْ َ نا ,عمرانبن  َ

 :نيِّفِصحاب عيل يوم صَأمراء من َعبيدة يف تسمية األ َأبوقال  :)٢(اط قالّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسى
ْحضنيوعىل بكر البرصة  َ  .انَاسَس َأبو ,قايشَّ الراملنذربن  ُ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ  .بكر اخلطيب َأبوَ نا ,محزةبن  الكريمَ
َأخربنا وح َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َّحممد َ, أناَ َ َّحممد َ أنا: قاال,هبة اهللابن  ُ َ ْ عبد َ, أنافضلال بن ُ َ

 :صحاب عيلَأمراء يوم اجلمل من َأسفيان قال يف تسمية بن  يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
ْ عبد يعني −االهتا ّوعىل رج ُحضني −القيس َ َْ  .املنذر خاصةبن  ُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َ, أنانظيفبن  أَشَر َ, أنابراهيمِإبن  القاسم عيل َأبو َ َأمح َ, أناسامعيلِإبن  َ ْ  ,مروانبن  دَ
َّحممدَنا  َ  :املازين قالَ نا ,داودبن  ُ

ْضنيُقيل حل  ال ٍ بحسب: قال?َكَ قومَتْدُ سٍيشء ِّيَأ ب:قايشَّ الراملنذربن  َ
 ِمعّ السَجل ثقيلَّ الرن يكونَأ ِؤددّ الس ومن متام,غنى عنهَتْسُ ال يٍيأ ور, فيهُنَعْطُي

 .ِأسَّ الرَعظيم
َأخربنا َ ْ َّحممدبن  يسَبُالعالء ع َأبو َ َ َّحممدبن  منصورَ نا ,)٣(يسَبُعبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  َأبو َ, أناًمالءِإاجلبار َ

ْ عبد الفضل ْعبد بن  المّالسَ ْعبد بن  مدّالصَ َأمحد َأبو َ, أنا البزازمحنَّالرَ ْ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ نا ,وبةتيب َأبن  َ
َأمحدَ نا ,هويُساسبن  حييى ْ ْعبد بن  َ  :عبي قالّ الش عن, عن ابن عياش,يِدَعبن  اهليثمَ نا ,حكيمبن  اهللاَ

 ,نشورَ مٌ لواء: قال?ورُّ الرس ما:ودُيب سَأبن  سلم لوكيعُمبن  ُقال قتيبة
ْحضنيِْل فقال ل,)٤(مريَا األّهيَأ  عليكُ والسالم,يرَّ الرس عىلٌوجلوس َ   ما:املنذربن  ُ

 وقال لرجل من , بالفناءٌمربوط ٌسفرو ,سناءَ حٌةأوامر ,)٥(وراءَ قٌ دار: قال?ورُّالرس
 . صدقت: قال, والعافيةُمنَ األ: قال?ورُّ الرس ما:ريَشُبني ق

                                                 
 .أنا أبو احلسن): د(يف  )١(
 .١٩٤تاريخ خليفة  )٢(
 .بن عيسى بن حممد عيسى): د(يف  )٣(
 ٦/٢١٩بن احلضني, ويف العقد الفريد   إىل رضار٢/١٧٥هذا القول نسب يف البيان والتبيني  )٤(

 .بن املنذر نسب إىل احلضني
 .واسعة: قوراء )٥(

 ]عند أيب إسحاق[

 ]يوم صفني[

 ]يوم اجلمل[

 ]بام ساد قومه[

 ]ما الرسور?[



٣٤٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َأمحدعود ّ السَأبو َ ْ َّحممدبن  عيلبن  َ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,ُ َ َّحممدالفضل  َأبو َ, أنااملهتديبن  ُ َ بن  ُ
َاحلسن َّحممدبن  َ َ َّحممدبكر  َأبوَ نا ,مونأاملبن  الفضلبن  ُ َ َحدثني ,بشاربن  القاسمبن  ُ َّ بن  عامرَ نا ,يبَأ َ

ِعكرمة َأبوعمران  ْ ِّالضبي ِ َحدثني ,َّ َّ  : قال,يب شيخَأبن   سليامنَ
اس عىل  النّجلسَأ ف,ففرشت ,ِهِمر بفرشَأسمرقند  سلمُمبن  تيبةُملا فتح ق

ليها ِإرقى ُام يَِّنإ , يف الكربهاَاس مثل النَّ فلم ير,صبتفر فنُُّ الصِ بقدورَمرَأ و,مراتبهم
ْ عبد خوهَأ )١(ذنهأاستف ,ذن للعامةَأ و,بونِّاس منها متعج فالنَّ,الملَّبالس سلم ُمبن  اهللاَ

ْضنيُ احلَمّكلُن يَأيف  ْ عبد  وكان,به ثّعبَّ التقايش عىل جهةَّ الراملنذربن  َ  مسلمبن  اهللاَ
ْضنيُتيبة عن كالم احلُ قُ فنهاه,قَّمُحي٢(  ,العرب  هو باقعة: وقال,)٢قايشّاملنذر الرن ب َ

ْحضنيِْل فقال ل. كالمهَِّالإبى َأ و, فخالفه, ومن ال تطيقه,اس النّوداهية َ با َأ يا :ُ
 َيتَأفرَأ :قال ,ر اجلدرانّتسوب ٌك برصِّ ما لعم: فقال له?َ دخلتِمن البابَأ ,انَاسَس
 وال : قال?هاَ مثلْتَأ رَقاشَ رَّنَأ ُرِّفتقدَأ : قال,رىُ تَّالَأ من ُعظمَأ هي : قال?دورُالق
 :قال , عيالنَّسمُومل ي , شبعانَيّمُسَل ى مثلها عيالنَأولو ر ,)٣(ى مثلها عيالنَأر
 ]من الطويل[ : يقولَّ الذيُفتعرفَأ

ــــا وأمْلَزَع َّن ــــا وبكــــرْرَ ــــن  ُن ــــلب ــُّجتــر  ٍوائ ــَتْبَصاها تُ خ ــن حت  )٤(?الفُغــي م
 ]من الوافر[ : يقولذيَّ العرفَأ و, نعم:قال
ــــة  ٍّنـــــيَ عـــــىل غُيـــــبَ مـــــن خيُفخيبـــــة ــــن َوباهل ــــَي ِب  )٥(ِبــــابِّ والرَُرصْع

 ]من الطويل[ : يقولَّوالذي
ْإن ــــتِ ــــوى أن تَ كن َ هت ــــالَ  ِحــــلْ فارَُرصْعــــَيبــــن  َيف دار باهلــــة  ً رغيبــــةَن

                                                 
 .استأذنهو): س(يف  )١(
 ).د(هام ليس يف ما بين) ٢−٢(
 .غيالن): د(يف  )٣(
, ونسب ٧/١٩٥, والتذكرة احلمدونية ٧٢٩, ١١٢, ويف النقائض ٩٠٠البيت يف الكامل للمربد  )٤(

 .بن بدر الغداين, وإىل الفرزدق إىل احلارثة
 .وباهلة ويعرص): س(ويف . ١٧/٢٥٧, واألغاين ٢٨٨البيت لزيد اخليل انظر الشعر والشعراء  )٥(

 احلضني مع حديث[
 ]عبد اهللا بن مسلم



٣٤٣  بن املنذر بن احلارث الرقايش البرصيحضني

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــــة  ُمُهَأبـــــــوم وُهـــــــُّمُ أُ قتيبـــــــةٌقـــــــوم ــــوال قتيب ِ أصــــبحوا يف جمهــــلُل َ)١( 
ْعبد  قال  : يقولَّ الذيفمن :مسلمبن  اهللاَ
َ حـــضني بابـــَّســـد ُْ َبإصطخر  رىِ القـــَ خـــشيةُهَ ِ الـسمني بـدرهمُ والكـبشِ ّ? 

ْ عبد ثم قال  ِينإ : قال?اً من القرآن شيئأ هل تقر, دعنا من هذا,انَاسَبا سَأ يا :اهللاَ
: اإلنسان[ µ ¶ ̧ z ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ } :يبّ الطَ منه الكثريُأقرَأل
ْ عبد َفاغتاظ. ]١ فقال  ,ليك وهي حاملِإت َّفُك زَتأن امرَأ لقد بلغني : وقال,اهللاَ
ْضنيُاحل ْضنيُاحلبن  ُ فالن:قالُ في,اً غالمُ تلد? يكون ماذا:َ ْ عبد  كام قيلَ بن  اهللاَ

 .)٢(ضت نفسك هلذاّنت عرَأ ف,ك اهللا لعنَْ اكفف: فقال له قتيبة,مسلم
ْ عبد َ نا,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َأمحدبن  العزيزَ ْ َأمحد َأبوَ نا ,َ ْ َّحممدبن   عبيد اهللاَ َ يب َأبن  ُ

َّحممدبن  جعفر َ, أناًجازةِإيض َرَمسلم الف َ َأمحدَ نا ,اصََّوري اخلَصُنبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َ نا ,ويسُّ الطمرسوقبن  ُ
ْ عبد البةِق َأبو َّحممدبن  امللكَ َ َحدثني ,قايشَّ الرُ َّ َّحممد َ َ  :وانة قالَيب عَأدوس عن َعمر موىل بني سبن  ُ

ْحضنيذن َأاست َ ْ عبد خوَأسلم وعنده ُمبن  تيبةُ قىلقايش عَّ الراملنذربن  ُ اهللا َ
 : قال. ال تفعل: قال.انَاسَبا سَأمازح ُأ ف, ائذن يل,مريَصلح اهللا األَأ : فقال,الفقري

ْضنيُقبل عىل احلَأ ,َ دخلَّ فلام: قال.بى عليهَأف  ?انَاسَبا سَأين دخلت يا َأ من : فقال,َ
سلق عىل َّ وكان ذلك يتهم بالت:قال − مثيل عن وثاب اجلدر ُين يدخلَأ ومن :قال

 ]من الطويل[ : يقولَّ الذيان منَاسَبا سَأ يا :فقال له −جريانه 
ــــا وأمْعَزَن َّن ــــا وبكــــرْرَ ــــن  ُن ــــلب ـــ  ٍوائ ـــُّرَُجت ـــَصُ خ ـــا مت ِاها م ـــُّرُ ـــا حت ْ وم  ?يلُ

 ]ّمن الرجز[ : يقولَّ الذي:قال
 ْهَلـِ عائٌ وقـيسٌسْيَ قـْتَمِلَقد ع
َّأن َّ أرشَ ــــَ ــــِاس النَّ ــــِا باهرُ ط  ْهَل
 ْهَلـــِ نافٍّ حـــيِّ يف كـــلْمُهُبـــاؤآ

                                                 
 .٩٠٠ت الثاين من غري عزو يف الكامل للمربد البي )١(
 .٣٨, ٤/٣٧انظر العقد الفريد  )٢(

 ]رواية أخرى[



٣٤٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــــد ــــٍيف أس ــــِحْذَ وم  ْهَج وعامل
ْاهلابلـــهومـــا رجعـــت هبلتـــك  َ ِ 

 ]من الطويل[ : يقولَّ الذينَ فم,انَاسَبا سَأ يا :قال
ــَل ــْدَق ْ أف ــأ ْتَدَسَ ــرْس ــن  تاه بك ــلب ــن الت  ٍوائ ــَّم ــِرْم ــا ق ــاتَ أصــلحْدَ م  ?ه ثامره

 ]من الوافر[ : يقولَّ الذي:قال
ـــــة  ٍّيِنــــَ عــــىل غُيــــبَ خيْنَ مــــُةَبــــْيَوخ ـــــن  َوباهل ـــــب ـــــابِّ والرَُرصْأع  ِب

ـــــة ـــــن  ُوباهل ـــــرصب َأع ُّ رشَ ـــــَ ــث  ٍسْيَ ق ُوأخب  )١(ِاب الــرتَُّ عفــريِطــَ مــن وَ
ــــــــَفــــــــال غ ــــــــِر اإلَف  ِوء احلـــــسابُ مـــــن ســـــُوال عافـــــاه  ٍّه لبــــــــاهيلَل
 ]من الطويل[ :با ساسانَأ يقول يا َّ الذي فمن:قال

ـــ ٌ حـــضنيُّدُسَي َْ ـــُ ـــشيةَ باب ـــَه خ َبإصطخر  رىِ الق  ?ِ بـدرهمُ العظـيمُ والكـبشِ
 ]من الوافر[ : يقولَّ الذي:قال

ْإذا أن َ ــِ ــاهيلَ نــسبةَتْرَك ِ اإلزارَ عنه ناحيةْعّفرف  ٍّ ب ِ)٢( 
ـــــم  َعىل أكتافهم كذي موايل ـــــابر س ـــــارّع  ِة ويث

 .)٣(مل حيفظ البيت مستوي
ْحضنيقبل َأ ف:قال َ  ]من الطويل[ :عىل قتيبة فقال ُ
ْ إن,ُقتيبـــــة َ أخـــــاك تْفُفـــــْكَ تِ  ِسلمُمـبن   يا,ٌطمعَي م منِّويف الوصل  هَّكفـــــَ
َّوإال ـــــإينِ ّ ف ـــــذي ِ ـــــَّ وال ـــــهْتَكَسَن ــــريشُرجــــال   ل ــــزمطــــيم وزَ واحلٍ ق  ِم

ْ عبــد َّلــئن لــج َ مــا أرِاهللا يف بعــضَ ْألرتقـــــني  ىَ  ِمَّلُ ســـــَ يف شـــــتمكم رأسَ
                                                 

 ).د(ليس هذا البيت يف  )١(
ّفرجع عنه نحية): د(يف  )٢( ّ. 
 :١/٣٤٤كذا يف األصول, والبيت يف حمارضات الراغب  )٣(

 مــوايل ســامر وســم بنــار عىل اسـتاه سـادهتم كتـاب
ِمواىل عامر وسام بنار«: ويف نور القبس البن املرزبان ً والبيتان من قصيدة لبشار بن برد يف ديوانه  .»ٍ

 .٥٠٧−٥٠٥ص



٣٤٥ حضني السلمي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ـــز ـــشيخٌحَأم ـــٍ ب ـــسعني حج ـــد ت ــــ  ًةّ بع ّوتني كــــأينَط ــــةَ  ِمُهْرُ جــــِ مــــن بقي
ــــام رد ــــزحّف ــــطٌ م ــــاً خــــريُّ ق ٌ أهــلِللمــزحو  ُهُ علمت ــستَ ــأحجَ ل ِ مــنهم ف  ِمَ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ  . يف كتابه,)١(العالفبن  ُ
َأخربينو ح َ ْ َأمحدبن   املبارك)٢(املعمر َأبو َ ْ َأخربناو . عنهَ َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ بن  عيل َأبو َ, أناَّ

َاحلسن َأبو و,يب جعفرَأ ْ عبد َ أنا: قاال,العالفبن  َ َّحممدبن  امللكَ َ َأمحد َ, أنابرشانبن  ُ ْ براهيم ِإبن  َ
َّحممد ناَ, أديْنِالك َ  :د يقولَُّرب سمعت امل: قال,جعفر اخلرائطيبن  ُ

 : زال عن جملسه وقال)٣(ختهأو َأى زوج ابنته َأذا رِإمنذر بن  نيَضُاحلكان 
 . وكفى املؤونة,َ العورةَ بمن سرتاًمرحب

َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أناغالب املاوردي َأبو َ َ ْ عبد َأبو َ, أناريايفِّ السعيلبن  ُ َأمحد َ, أناهاونديّ الناهللاَ ْ بن  َ
 : قال,)٤(اطّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسىَ نا ,عمران
ْعبد بن  ليامنُ سَالفةخدرك َأان َاسَس َأبو نيَضُحو  .امللكَ

 . وتسعنيٍّليامن بويع سنة ستُ سَّنَأوذكر خليفة 

ْحضني َ  لميّ السُ
ا ّاد ممّند درب شد بدمشق عٌمالكَأ كانت له ,يب سفيانَأبن   كان ملعاويةٌحاجب

ْاحلسني َأبو فيام ذكره , البطيخَييل دار َ  ٌوهذا وهمني, يالدمشق عن شيوخه ,ازيَّ الرُ
 .يت يف حروف اخلاءَأري وسيَضُنام هو خِإ ,ازيَّ الرمن

*   *   * 
 

                                                 
 .حممد العالف): د(يف  )١(
 .بن املعمر املبارك ):د(يف  )٢(
 .زوج ابنته وأخته): د(يف  )٣(
 ٣٢٠, ٣٠٩: تاريخ خليفة خياط )٤(

قوله لزوج ابنته أو [
 ]أخته

أدرك خالفة [
 ]سليامن



٣٤٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

حطان] ذكر من امسه[
ّ
ِ 

 (*)عوفبن  انَّطِح
 .اب باجلابيةَّاخلطبن  شهد خطبة عمر
 .يب حبيبَأبن  عنه يزيدروى  .وحكى عن بالل

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ّحممد التيب َأ عن ,ميَلُ َّ َ َّحممد َ, أنامييمُ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ وعبد ,)١(هارونبن  َ َ
ْاحلسنيبن  محنَّالر َ َاحلسنبن  ُ ْ عبد َأبوَ نا ,يعقوببن  القاسم عيل َأبو َ أنا: قاال,عيلبن  َ ابن َ نا ,امللكَ

ْ عبد َ نا:ليد قال الو: قال,عائذ  :يب حبيبَأبن   عن يزيد,يعةَهلبن  اهللاَ
َحدثني َّ ُحطان َ َّ  .امَّ بالشُنِّؤذُ يًى بالالَأه رـّنَأعوف بن  ِ
َحدثني :قال الوليد َّ ْعبد بن   سعيدَ ْ وعبد ,العزيزَ  : قاال,جابربن  يزيدبن  محنَّالرَ
 ٌ ترك بالل,امَّ الشِىلإ َبكر اجليوش َأبو َزَّ وجه,ه َ تعاىل رسول اهللاَُملا قبض

 ,كِعتقتني لنفسَأ َ كنتِْنإ : فقال,بكر منعه َأبوراد َأ ,مجع املسري معهمَأ و,ذانَاأل
 ,سبيله )٢(ّخىلف , فدعني واجلهاد يف سبيل اهللا,عتقتني هللاَأ َ كنتِْنإ و, عندكُقمتَأ

 .امّ الشى فتح اهللا عليهمَّ حتاًاهدُ فلم يزل جم,َوخرج فيمن خرج
 ;ذان هلمَ باألٍ باللَلةأ مسَل املسلمون عمرَأ فس,اب اجلابيةَّاخلطبن  ُ عمرَوقدم
 − واحدة ٍن لصالةّذَأ :و قاالَأ − اً واحداً يومٌن باللّذَأ و, ففعل عمر,ذينهَأليسمعوا ت

 ما  اهللا َذكرهم رسولَأ , من بكاء املسلمني يومئذ باجلابيةاًكثر باكيَأئي ُفام ر: قاال
ام َّ املسلمون بالشِ فلم يزل:, قاال وعرفوا من صوته,ذينه لهَأمن ت٣(ون كانوا يسمع

 .)٤( يومئذٍذين باللَأمن ت )٣ هم عليهَّ الذيهم هذاذينَأ تَِّنإ :يقولون
                                                 

 .ذكره ابن عائذ يف املغازي: وقال) ١٩٩٢ (٢/١٧٥اإلصابة  (*)
 .بن إبراهيم الكندي هارون أمحد): د (يف )١(
 .ّوخىل): س(يف  )٢(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .١/٣٥٧, وانظر سري أعالم النبالء ١/٤١٩رواه البيهقي يف السنن  )٤(

]رؤية بالل[

خروج بالل [
للجهاد وأذانه 

 ]بالشام



٣٤٧ حظي بن أمحد السلمي الصوري

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

حظي] ذكر من امسه[
َ ُ

 

َأمحدبن  ّظيُح ْ َّحممدبن  َ َ  القاسمبن  ُ
 (*)وريُّ الصميَلُّ السهانئ َأبو

ْ عبد باَأ :سمع َحمامللك َ َأمحدبن  َّمدُ ْ ْعبد بن  َ با َأ و,ورُعبدوس بصبن  الواحدَ
َالنَّيسابور هيَوَّيَحبن  زكريابن  زكريا حييى ْ عبد باَأ و,ي بحمصْ َّحممداهللا َ َ بن  يزيدبن  ُ

َاحلسنبا َأ و,سوسَرَرقي بطَّ الدبراهيمِإ َأمحد َ ْ َّاحلراينيب صالح َأبن  داودبن  َ  املرصي َ
 .ملةَّبالر

 .شبييلِالعباس اإل بوَأ روى عنه
 .سوسَرَىل محص وطِإه ّضيُو بساحلها عند مَأواجتاز بدمشق 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو ]ملحق[َ ْعبد بن  سعيدبن  براهيمِإسحاق ِإ َأبو َ, أنا)١(ميَلُّاملسلم السبن   عيلَ اهللا َ
َأمحدالعباس  َأبو َ, أنا من مرصِّيلإرصي يف كتابه ِاحلافظ امل ْ َّحممدبن  َ َ  ًشبييل قراءةِحييى اإلبن  ّاحلاجبن  ُ

َأمحدبن  ّيَظُهانئ ح َأبو َ, أناعليه ْ َّحممدبن  َ َ َ نا , عليه ببيت املقدسًقراءة )٢(ُّالصوري ميَلُّ السالقاسمبن  ُ
َاحلسن َأبو َأمحد َ ْ َّاحلراينيب صالح َأبن  داودبن  َ بن  مالك عن حييىَ نا ,مصعب َأبوَ نا ,ملةَّ املرصي بالرَ
 : عن عائشة قالت,ُّالزبريبن  َروةُ عن ع,يدسع

 .)٣(»َمُلَ فحِ اهللا عىل من غضبُةَّ حمبْوجبت« : اهللا ُقال رسول

                                                 
 .٦/٢٨٤٥بغية الطلب  (*)

 .األسلمي): س(يف  )١(
 .السلمي السالمي: السلمي السلمي, ويف بغية الطلب): س(يف  )٢(
وذكره الذهبي يف ميزان االعتدال ). يف ترمجة مطرف األصم (٦/٢٣٧٥اه ابن عدي يف الكامل رو )٣(

ًهذه أباطيل حاشا مطرفا من رواياهتا, وإنام : , وقال بعد أن رسد أحاديث سندها واحد٤/١٢٥
 .بن داود, فكيف خفي هذا عىل ابن عدي? فقد كذبه الدارقطني البالء من أمحد



٣٤٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلرستاينامي َذُيب كثري اجلَأبن  ّيَظُح َ)١( 
ْعبد بن  ليامنُ سُهّوال  . له ذكر,امللك غزو البحرَ

ْ عبد َ أنا: قالوا,هُبراهيم وغريِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّ حممدَأبو َ, أناَ َ , يب نرصَأبن  ُ
َالعقبيب َأبن  القاسم َأبو َأنا َأمحد َ, أناَ ْ  : قال,مسلمبن  الوليدَ نا ,ابن عائذَ نا ,برشبن  براهيمِإبن  َ

  فوليه,ريَصُنبن  وسىُل غازية البحر من املسلمني من املوايل مَّوَأ َّنَأبلغني 
ْ عبد ّ ثم وىل: قال,معاويةغزوات يف خالفة   ,امَذُ كيسان موىل جَمروان ابنبن  امللكَ
ْعبد بن   ويل الوليدَّ فلام: قالواه,هبا عقبو ,وكان منزله عكا  غازية البحر ّامللك وىلَ

 َّ فلام: قالوا, وسفيان الفاريس,با خراسانَأ و,املهاجربن  يمَحُ س: من املوايلٍ نفرَثالثة
ْعبدبن  ويل سليامن  .هل حرستاَأامي موالهم من َُذيب كثري اجلَأبن  ّيَظُ حَّ وىل,امللك َ

*   *   * 
 

                                                 
نسبة إىل حرستا : واحلرستاين. الصواب احلرستاين: وأثبت الربزايل فوقها. سايناخلرا: يف األصول )١(

 . كانت وسط بساتني عىل طريق محص شامل دمشق,قرية كبرية



٣٤٩ حفاظ بن سالمة الناسخ–حفاظ بن احلسن املعروف بابن نصف الطريق 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه حف
ّ

 اظ

َاحلسنبن  اظَّحف ْاحلسنيبن  َ َ ُ 
 (*)ريقّ الط املعروف بابن نصف)١(ازَّزَقاين الَّسَالوفاء الغ َأبو
َاحلسنبا َأ :سمع  .حوي النّطاهربن   عيلَ

ْ عبد جازةِإ بَشياءَأ عليه قرأتو َأمحدبن  العزيزَ ْ  اً وكان شيخ,اين املطلقةّ الكتَ
 ,مئة  وثالثني ومخسٍابع والعرشين من رجب سنة ثامنّ الس تويف يوم اجلمعة.اًمستور

 .)٢(راديسَبت يف مقربة باب الفّ الس ودفن يوم,امننيّ الثوهو يف عرش

 اسخّ النسالمةبن  اظَّحف
 .ينِّجبن  عثامنبن  يب سعد عايلَأ :حكى عن
َاحلسن َأبو شيخنا :كتب عنه  . الفقيهَ

َاحلسن َأبونا َأنبَأ نشدين َأ : قال,اسخّ النسالمةبن  ُاظَّ حفَنشدَأ ,ِهِّ بخطُهُقرأت و,م الفقيهَّلَُساملبن   عيلَ
 : قال,ّينِجبن  عثامنبن  سعد عايل َأبو

 : لنفسهُّيضَّ الرنشدينَأ
ــــعُوي مُكَون عهـــــــدَسبيه ُخيـــــــَال حتـــــــ ــــكُطي ــــِ في  الذ والعــــَومّ الل

ِلو كنت أنت ُوأنت مهجتـ−َ ـــــبالِوايش هـــــواك −)٣(ُهَ ـــــا ق ـــــه م  ِ إلي
                                                 

 .الفزار): س(يف  )١(
 .٣٦/٤٦١, تاريخ اإلسالم ١/٢٥٩التحبري يف املعجم الكبري  (*)

ًا, وما جاء يف خمترص ابن منظور أتم مما كذا وردت هذه الرتمجة يف األصول, ويبدو أن فيها سقط )٢(
كان بدمشق; . ّ وكنيته أبو احلسن أحد املعدلني,ٌحلفاظ ابن اسمه عيل: ٧/١٩٩ إذ جاء فيه ,هاهنا

َّذكر أن سبب تلقيب جدهم األعىل بنصف الطريق; أنه خرج مع جبلة بن األهيم طالبا قسطنطينية  ِ ْ َ ُ ً َْ ّ
ًوكان حفاظ شيخا مستورا. نصف الطريق وعاد من , وندمَرّلالرتداد, ثم تفك ً. 

 .هبجته): د(يف  )٣(



٣٥٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

 حسنيبن  عيلبن  نّسَحُاملبن  اظَّحف
 نصاريَالوفاء األ َأبو

َأمحدبا الفضل َأ :َسمع ْ ْعبد بن  َ  .املنعم الكريديَ
َّ حممدَأبو : منهَاستجاز َ  .يب املعايلَأ والبنه ,صابر لنفسهبن  ُ

َّحممديب َأ ِّ بخطُتقرأ َ  :صابربن  ُ
عيل بن  نّحسُاملبن  اظَّالوفاء حف َأبو ّ تويف− مئة يعني سنة عرش ومخس −فيها 

 ِفن يف هذا اليوم يف مقابرُ ود,حد اخلامس والعرشين من رجبَ األَنصاري ليلةَاأل
 .بّ مل يعق, ثقة,يّمأ ,غريّ الصباب

*   *   * 
 



٣٥١  حفص بن سعيد بن جابر−حفص بن حبيب املعروف بذي األصبع الكلبي 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ذكر من امسه حفص

 حبيببن  حفص
 يميَلُصبع الكلبي العِيعرف بذي اإل

 . له ذكر,ه الوليدِّالوليد ابن عمبن   مع يزيدَن خرجَّشاعر مم

 جابربن  سعيدبن  حفص
 .الينَْودريس اخلِإيب َأ َّحدث عن
 . مكحول الفقيهروى عنه

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّ حممدَأبوَ نا ,لميّ السمّلَُساملبن   عيلَ َ ْ عبد ُ  َأبو َ, أنا)١(ميميّ التَْمحدَأبن  العزيزَ
َّحممدبن  القاسم متام َ ْعبد بن  ُ َّحممد ُزرعة َأبوَ نا ,يلَجَاهللا البَ َ َأمحدبكر  َأبو و,ُ ْ ْ عبد  ابناَ جانة ُيب دَأبن  اهللاَ
 عن ,يب فروةَأبن  سحاقِإَ نا ,محزةبن  يىحيَ نا ,َّعامربن  هشامَ نا ,يمَحُدبن  براهيمِإَ نا : قاال,البرصيان
َأمامةيب َأعن  ,الينَْودريس اخلِإيب َأ عن ,جابربن  سعيدبن   عن حفص,مكحول َ  : الباهيلُ
 ثم »هَنقُ فارضبوا ع,سالمِ يف اإلً هجاءَحدثَأ ْنَم« : قال رسول اهللا َّنَأ
 .)٢(»سالمِهجاء لإل« :يقول

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبوه َ َاحلسن َأبوبيس وُقبن  َ َّ حممدَأبو َ, أنابيسُقبن  العباس َأبوَ نا : قاال,لميّ السَ َ يب َأبن  ُ
َخيثمة َ, أنانرص ْ َأخربين ,بن شعيبا َ, أناالوليدبن  العباس َ, أناسليامنبن  َ َ ْ ْعبد بن  سحاقِإ َ  ,يب فروةَأبن  اهللاَ

َأمامةيب َأ عن ,دريسِإيب َأ عن عائذ اهللا ,جابربن  سعيدبن  خربه عن حفصَأه ـَّنَأعن مكحول  َ  : الباهيلُ
 .)٣(»ُهَ فاقطعوا لسان,سالمِ يف اإلً هجاءَحدثَأ ْنَم« : قالعن رسول اهللا 

                                                 
 .الشيمي): س(رسمها يف  )١(
 .انظر احلاشية التالية )٢(
ْ قال عبد اهللا٩٣, ٨/٩٢رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )٣( أي معناه هجا : بن حنبل بن أمحد َ

وانظر . أيب فروة وهو مرتوكبن  وفيه إسحاق: ٨/١٢٣قال اهليثمي يف جممع الزوائد . َاإلسالم
 .ً من املعجم الكبري أيضا١٨/٢٦٤



٣٥٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 سعيدبن  حفص
 .موسىبن  ادَّعببن  سحاقِإ :حكى عنه

ْاحلسنييب َأ ِّ بخطقرأت َ َّحممد ُ َ ْعبد بن  ُ َأخربين ,جعفربن  اهللاَ َ ْ َّحممديب ّ الطَأبو َ َ سليامن بن  يدَُمحبن  ُ
َأمحد ُ سمعت: قال,يبَالِالك ْ  سمعت :اد يقولَّعببن  سحاقِإ ُ سمعت:يقول −يعني ابن مالك  −نس َأبن  َ

 : قال,ديسعبن  َحفص
 ٌرّمَسُ مُهُ وجسدُهُرأس ٌ منه رجلَجِخرُأ ف,ٌرى الغوطة قربُ من قٍ يف قريةَدِوج

 . قصتهٍيشَأ ىدرُ ال ي,سامريَبامل
 . لدابتهاًد فجعله وت,اً منه مسامرُخذتَأ ف: روى احلديثَّ الذيقال

 سليامنبن  حفص
َسلمة َأبو  (*)لّالَ الكويف املعروف باخلَ

ْ من مه.بيعَّ السموىل  رضَأمن  )١(يمةَُم وقدم احل, كان من دعاة بني العباس,دانَ
من  اساينَُرمسلم اخل َأبو عليه ّ ثم دس,)٣(فاحَّ السالعباس َأبوه َّ واستخص,)٢(اةّالرش

 : فقيل,ًقتله غيلة
َّإن ــــــــوزيِ ــــــــرَر ال ــــــــدِ آلَ وزي ٍ حمم َّ َ ْأو  ُ  )٤(ناك كـــان وزيـــراْشَى فمـــن يـــَدَ

                                                 
, وفيات األعيان ٣٦٨, األخبار الطوال ٣/٢٥٣, مروج الذهب ه١٣٢الطربي حوادث سنة  (*)

, الوايف بالوفيات ٦/٧, سري أعالم النبالء ٨/٤٠٠, تاريخ اإلسالم ١٣٧, الفخري ٢/١٧٥
١٣/٩٩. 

َّض الرشاة من أعامل عامن يف أطراف الشام, كان منزل بني تصغري احلمة, بلد بأر: ُاحلميمة )١(
 .معجم البلدان. العباس

 .صقع بالشام بني دمشق ومدينة الرسول : َّالرشاة )٢(
 .بن السفاح أبو العباس): د(يف  )٣(
 .انظره بعد صفحة. بن املهاجر البجيل قائل البيت سليامن )٤(



٣٥٣ حفص بن سليامن املعروف باخلالل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد  عن,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنااينّ الكتَ َ ْ عبد ُ , الوهاب امليداينَ
ْ عبد َ, أنارْبَزبن  امنيسل َأبو َأنا َأمحدبن  اهللاَ ْ َّحممد َ نا,غاينْرَجعفر الفبن  َ َ  :قال ,)١(ربيّ الطجريربن  ُ

َّحممدثم مات  َ بن  ُبراهيمِإ فبعث ,َبراهيمِإه  من بعده ابنَُهَّوجعل وصي ,عيلبن  ُ
َّحممد َ َسلمةبا َأاسان َرُىل خِإ ُ قباء  النِّىلإ وكتب معه ,بيعَّ السسليامن موىلبن   حفصَ
 .مسلم َأبو ومعه هّ فرد,ليهِإ ثم رجع , وقام فيهم, فقبلوا كتبه,اسانَرُبخ

َّحممدبن  براهيمِإن َأ )٢(فذكر َ  ِهلَأىل ِإ )٣(يعني −ىل مروان ِإ به ِّيضُخذ للمُأ حني ُ
ْ عبد يب العباسَأخيه َأىل الكوفة مع ِإمرهم باملسري َأ و,هَعوه نفسّحني شي −بيته  بن  اهللاَ
َّحممد َ  فشخص , بعدهَليفة وجعله اخل,يب العباسَأىل ِإوىص َأ و,اعة لهّمع والطّ وبالس,ُ
ْ عبد  منهم,هل بيتهَأالعباس عند ذلك ومن معه من  َأبو َّحممدبن  اهللاَ َ  , وداود,ُ

ْ وعبد ,سامعيلِإ و,وصالح ,)٤(وعيسى ْ وعبد ,اهللاَ َّحممدبن   وحييى,مد بنو عيلّالصَ َ ُ, 
َّحممدبن  موسىبن  وعيسى َ ْ وعبد ,عيلبن  ُ َّحممد و,الوهابَ َ  بن سى ومو,براهيمِإ ابنا ُ
َسلمة َأبونزهلم َأ ف,فرَ يف ص,ى قدموا الكوفةَّمتام حتبن  جعفربن   وحييى,داود  َ دارَ
ربعني ليلة من َأ من اًمرهم نحوَأ َ وكتم,دْوَأد موىل بني هاشم يف بني ْعَسبن  الوليد

َ سلمةَأبو[كر ُراد فيام ذَأ و,مجيع القواد والشيعة لب يب طاَأىل آل ِإ )٥(والَمحتويل األ] َ
َّحممدبن  براهيمِإ عن موت ُا بلغه اخلربّمل َ َّحممدبن   فذكر عيل,ُ َ  ,وخّفربن  ن جبلةَأ ُ
 , فاختفوا,هل بيتهَأ من ٍناسُأ الكوفة يف ُمامِ قدم اإل: قالوا,مهاَي وغريّ الرسباَأو

َسلمةيب َاجلهم أل َأبوفقال   : قال,هلَأ عليه يسَّلحَأف ,ُ بعدْ مل يقدم: قال?مامِ ما فعل اإل:َ
يد َُمح )٦(َأبوى لقي ّحت] فكانوا بذلك[ وليس هذا زمان خروجه ,ؤالّ السَكثرتَأقد 

                                                 
 .)١٣٢حوادث سنة  (٧/٤٢١تاريخ الطربي  )١(
 .٧/٤٢٣تاريخ الطربي  )٢(
 .نعى: ٧/٤٢٣يف تاريخ الطربي  )٣(
 .بن عيسى داود: ٧/٤٢٣يف تاريخ الطربي  )٤(
 .حتويل األمر, وما بني معقوفني مستدرك منه: ٧/٤٢٣يف تاريخ الطربي  )٥(
 ).أبا محيد(ابن محيد, واملثبت من تاريخ الطربي, وسريد يف األصول بعد أسطر : يف األصول )٦(

 ]خربه عن الطربي[



٣٥٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

هنم َأ )١(خربهَأ ف,صحابهَأله عن َأ فس,يب العباس يقال له سابق اخلوارزميَ ألاًخادم
َسلمةبا َأن َأ و,بالكوفة  ,خربه خربهمَأ ف,مَْهيب اجلَأىل ِإ فجاء به ,ن خيتفواَأمرهم َأ َ

بالكوفة ثم رجع وجاء ٢(م َ منزهلَى عرفَّيد مع سابق حتُبا محَأاجلهم  َأبوح ّفرس
َسلمةبن  براهيمِإ )٣(معه  ِونزول )٢با اجلهم عن منزهلمَأ َخربَأف −رجل كان معهم  − َ
َسلمةيب َأىل ِإرسل حني قدموا َأنه َأ و,دْوَأبني ] يف[مام ِاإل  فلم , دينارمئة لهَأ يسَ

وا عليه ّفقص٤(كعب بن  ىل موسىِإبراهيم ِإ و,يدُمح َأبواجلهم و َأبو فمشى ,يفعل
َسلمةيب َأىل ِإم ْهَاجل َأبو ومىض ,تي دينارمئب )٤مامِىل اإلِإ وبعثوا ,القصة له عن َأ فس,َ

ىل ِإم َْهاجل َأبو فرجع ,فتح بعدُمل ت  واسط, ليس هذا وقت خروجه: فقال,مامِاإل
 )٥(كعببن   فمىض موسى,مامِن يلقوا اإلَأىل مجعوا عَأ ف,خربهَأ ف,كعببن  موسى

ْ وعبد ,مَْهاجل َأبوو َسلمة و,عيْبِربن  احلميدَ َّحممدبن  َ َ َسلمةبن  براهيمِإ و,ُ  اهللا بدع و,َ
َ ورش,براهيمِإبن  سحاقِإ و,ائيّالط  بن )٦(رزحم و,يدَُمح َأبو و,بسامبن   وعبيد اهللا,احيلَ
َّحمم و,سودَ وسليامن األ,براهيمِإ َ َاحلصنيبن  دُ َسلمةبا َأ فبلغ ,مامِىل اإلِإ ُ ل َأ فس,َ

 . هلمٍىل الكوفة يف حاجةِإ ركبوا : فقيل,عنهم
ْ عبد كمـُّيَأ : فقالوا, فدخلوا عليه,با العباسَأ ُتى القومَأو َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ
 ,مْهَاجل َأبو و,كعببن   فرجع موسى,موا عليه باخلالفةّ فسل, هذا: فقالوا?احلارثية

َسلمة َأبورسل َأ ف,مامِفوا عند اإلَّفتخل ,م اآلخرينَْهاجل َأبومر َأو ين َأ :مَْهيب اجلَأىل ِإ َ
َسلمة َأبو فركب ,ماميِإىل ِإ ُ ركبت: قال?كنت يب َأىل ِإم َْهاجل َأبورسل َأ ف,ليهمِإ َ
َسلمةبا َأ َّنَأ :يدَُمح  َأبوليهم ِإنتهى ا َّفلام , وحدهَِّالإمام ِإلاعىل  ّ فال يدخلن,تاكمَأ قد َ

                                                 
 .فأخربهم): س(يف  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .وجاء مع): ب(يف  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 .بن مصعب موسى): د(يف  )٥(
 .بن إبراهيم بن بسام, وأبو محيد حممد وعبد اهللا: ٧/٤٢٤يف تاريخ الطربي  )٦(



٣٥٥ حفص بن سليامن املعروف باخلالل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َسلمة  .يب العباسَأم باخلالفة عىل َّ فسل, فدخل وحده,ٌحدَأن يدخل معه َأ منعوه ,َ
َأخربنا ف: قال.اس بالنََّّ فصىل,بلق يوم اجلمعةَأون َذِْرالعباس عىل ب َأبووخرج  َ ْ َ 

ْ عبد َأبو و,موىل جربيل )١(ةرعام َسلمةبا َأن َأمي َلُّ الساهللاَ يب العباس َأ عىل َمَّا سلَّ ملَ
 .ْهَ م:العباس َأبو فقال له ,مهَأ بظر َّنفك يا ماصَأم ْغَ عىل ر:يدَُمح َأبو قال له ,باخلالفة

َّحممدبن  ُّعيل )٢(فذكر َ  َأبو قال :سيدأبن  ُ قال يزيد:فروخ قالبن   جبلةَّنَأ ُ
َسلمة َأبو ما صنع  فذكرنا,ٍمرنا ذات ليلةَ املؤمنني سُمريَأالعباس  َأبوا ظهر َّ مل:جعفر َ, 

َسلمة َأبو ما صنع َّ لعلم,دريكُ ما ي:افقال رجل منّ  فلم !يب مسلمَأي َأ كان عن رَ
ال ِإ ٍبعرض بالء اِّنإ يب مسلمَأي َأ لئن كان هذا عن ر:العباس َأبو فقال ,ٌحدَأا ينطق منّ

ي َأَّ الر: فقلت? ما ترى: فقال,العباس َأبو ِّيلإرسل َأ ف.قناّ وتفر,ه اهللا عناَن يدفعَأ
 ;يهأ ما رَى تعلمَّليه حتِإ فاخرج ,يب مسلم منكَأ بَّخصَأ ٌحدَأا  ليس منّ:ال فق,يكَأر

ن مل يكن عن ِإ و,نفسناَأل يه احتلناأن كان عن رِإ ف,فليس خيفى عليك لو قد لقيته
 .نفسناَأيه طابت أر

 ٌتاه كتابَأ قد )٣يَّ الرذا صاحبِإ٣( ,يَّ الرِىلإنتهيت ا َّ فلام,ٍ عىل وجلُفخرجت
ْ عبد نَأه بلغني َِّنإ :يب مسلمَأمن  َّحممدبن  اهللاَ َ ه ْشخصَأذا قدم فِإ ف,ليكِإه ّ قد توجُ
َأخربين ف,ِّيَّ الرتاين عاملَأ ُ قدمتَّ فلام, يقدم عليكَساعة َ ْ مرين َأ و,يب مسلمَأ بكتاب َ

 كنت َّ فلام, فرست,ٌئف خاٌنا حذرَأ وِّيَّ الر وخرجت من,ًالَجَ وُ فازددت,بالرحيل
َنَيسابورب ْ عبد  عليكَذا قدمِإ :يب مسلمَأتاين بكتاب َأها قد ُذا عاملِإ ْ َّحممدبن  اهللاَ َ ُ 
 فطابت , وال آمن عليه, خوارجُرضَأك َرضَأن ِإ ف,قيمُه يْ وال تدع,هْشخصَأف

 َأبواين ّتلقو عىل فرسخني ْرَ كنت من مَّ فلام,ُ فرست.مريَأ بىنَْعُراه يَأ : وقلت,نفيس
 ,ْ اركب: فقلت له, يديَلَّى قبَّ حتَِّيلإقبل يميش َأ دنا مني َّ فلام,اس النّمسلم يف

                                                 
 .عامر: ٧/٤٢٤يف تاريخ الطربي  )١(
 .٧/٤٤٨تاريخ الطربي  )٢(
 ).د(وال ) ب(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(



٣٥٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ثم قال ,ٍيشءلني عن أسَيام ال يَأ ثالثة ُت فمكث,اً دارُ فنزلت, مروُ فدخلت,َفركب
َسلمة َأبو فعلها : فقال,خربتهَأ ف?كَقدمَأ ما :ابعَّ الريل يف اليوم عا كفيكموه فدَأ !َ

ِّالضبي نسَأبن  ارّمر َسلمةبا َأ ْ فاقتل,ىل الكوفةِإ انطلق : فقال,َّ  يف ِ وانته, حيث لقيتهَ
َسلمة َأبو فكان ,ار الكوفةّ فقدم مر.)١(مامِي اإلأىل رِإذلك   ,يب العباسَأ عند ُ يسمرَ
 . قتله اخلوارج: وقالوا, قتلهَ خرجَّ فلام, يف طريقهَفقعد

َحدثني ف:قال عيل َّ  با جعفر منَأ ُ صبحت: قال,يم عن ساملَلُ من بني سٌ شيخَ
 ,ارّ الد عىل باب)٢(ُ فينزل,تيهَأمسلم ي َأبوه فكان َ حاجبُ وكنت,اسانَرُىل خِإ ِّيَّالر

ذا ِإ , ويلك: وقال يل,َّجعفر عيل َأبو فغضب , يلْنِذأ است: ويقول,الدهليز وجيلس يف
نه قال ِإ :يب مسلمَ وقلت أل,ُ ففعلت,دابته وقل له يدخل عىل , له البابْ فافتحُهَيتأر

 .ذن يل عليهأ فاست,علمَأ , نعم: قال,يل كذا وكذا
َسلمةَ أليب رّبا العباس قد كان تنكَأ َِّنإ :وقد قيل  قبل ارحتاله من عسكره َ

 ٌرّ وهو متنك,مارة هباِ اإلَ فنزل قرص,)٤(ىل املدينة اهلاشميةِإثم حتول عنه  ,)٣(يلةَخبالنُّ
 ,ّشِ به من الغَّ وما كان هم,هَيأعلمه رُيب مسلم يَأىل ِإ َ وكتب,رف ذلك منهُقد ع ,له

 , عىل ذلك منهَن كان اطلعِإ : املؤمنني)٥(مريَأىل ِإمسلم  َأبو فكتب ,ف منهّتخويوما 
 عليك هبا ُّ فيحتج,مري املؤمننيَأ ال تفعل يا :يب العباسَعيل ألبن   فقال داود,يقتلهلف

يب َأىل ِإ ْ اكتبِ ولكن, فيهم حالههُ وحال,ن معكَّ الذياسانَرُ خُهلَأمسلم و َأبو
مسلم  َأبو فبعث لذلك ,سلم بذلكُيب مَأىل ِإ فكتب ,ليه من يقتلهِإ ْ فليبعث,مسلم
ِّالضبي نسَأبن  ارّمر  َه سببَعلمَأو ,يب العباس يف املدينة اهلاشميةَأ عىل َ فقدم,َّ

َسلمةيب َأمري املؤمنني قد ريض عن َأن ِإ :فنادى ,اًديناُالعباس م َأبومر َأ ف,قدومه َ, 
                                                 

 .وانته إىل رأي اإلمام): د(يف  )١(
 .فيرتك): د(يف  )٢(
 .معجم البلدان. موضع قرب الكوفة: ُّالنخيلة )٣(
 .معجم البلدان. مدينة بناها السفاح بالكوفة: اهلاشمية )٤(
 .أن أمري): ب(يف  )٥(



٣٥٧ حفص بن أيب العاص بن برش بن دمهان

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,يلّ اللُةَّ عامَى ذهبَّ فلم يزل عنده حت,ً عليه بعد ذلك ليلةَ ثم دخل,ودعاه وكساه
 ُبن ارّ فعرض له مر,)١(اقاتّ الطى دخلَّ حت,ميش وحدهَىل منزله يِإ اًنرصفُثم خرج م

ِّالضبي نسَأ  قتل : وقالوا, املدينةُبوابَأغلقت ُأ و, فقتلوه,عوانهَأ ومن كان معه من ,َّ
َسلمةبا َأ ُاخلوارج َّحممدبن   عليه حييىّصىلف , من الغدَخرجُأ ثم ,َ َ فن يف ُ ود,عيلبن  ُ

 :يلَجَاملهاجر الببن  ليامنُ فقال س,املدينة اهلاشمية
َّإن ــــــــوزيرِ ــــــــرَ ال ــــــــدِ آلَ وزي ٍ حمم َّ َ ْأو  ُ ــــَدَ ــــن ي ــــراْشَى فم ــــان وزي  ناك ك

َسلمةيب َقال ألُ يوكان َّحممد وزير آل َ َ َّحممدمني آل َأسلم ُيب مَ وأل,ُ َ ُ. 
ْاحلسني َأبوذكر  َ َّحممد ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َسلمةبا َأن َأ :اسّالقوبن  َ  )٢(َنيْعَأم َّتل بحامُ قَ

 .مئة سنة اثنتني وثالثني وًغيلة
َأخربنا َ ْ َّحممدغالب  َأبو َ َ َاحلسنبن  ُ َاحلسن َأبو َ, أنا)٣(َ َأمحد َ, أناريايفّالس َ ْ َ نا ,هاونديّ النسحاقِإبن  َ

َأمحد ْ  :)٤(اط قالّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسىَ نا ,عمرانبن  َ
َّالضبي نسَأبن  ارّمسلم مر َأبو َ بعثمئة وثالثني وٍسنة ثالث ِّ َسلمةبا َأ فقتل ,َّ َ 

 .)٥(دانَْمهبن  بيعَّ السسليامن موىلبن  وهو حفص ,لَّالاخل

 (*)انْمهُدبن  برشبن  يب العاصَأبن  حفص
ْعبد بن   برش:ويقال بن  طْيَطُحبن  مالكبن  يساربن  بانَأبن  امّمهبن  اهللاَ

                                                 
هو : فاريس معرب كام يف الصحاح, وقال غريه.  مجع طاقات وطيقان,ما عطف من األبنية: الطاق )١(

 ).طوق(التاج . عقد البناء حيث كان
انظر . عىل نحو ثالثة فراسخ من الكوفة. بن أيب وقاص منسوب إىل أعني موىل سعد: ّمحام أعني )٢(

 ., ومعجم البلدان٧/٤١٩تاريخ الطربي 
 .بن احلسني ):د(يف  )٣(
 .طبقاته يفمل أجد قول خليفة يف تارخيه وال  )٤(
 .إشارة إىل جتزئة األصل. » بعد املئةنيآخر اجلزء السادس والثالث«: جاء يف األصول هنا ما نصه )٥(

, ٢٦٦, مجهرة ابن حزم ٣/١٨٥, اجلرح والتعديل ١٩٧, طبقات خليفة ٩/٤٠طبقات ابن سعد  (*)
 ).١٧٦٧ (٢/٩٨اإلصابة 

سنة مقتل أيب [
 ]سلمة



٣٥٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِعكرمةبن  منصوربن  ازنَوَهبن  بكربن  هـِّبنَُمبن  − وهو ثقيف − ِّيسَقبن  مَشُج ْ  بن ِ
 .قفي البرصيّ الث)١(النْيَقيس عبن  فةَصَخ

 .ابَّاخلطبن   عمرروى عن
 .حبةُ له صَِّنإ :وقيل

َاحلسن روى عنه َ ومح, البرصيَ  .ويَدَهالل العبن  يدُ
ُيسأله ووفد عىل معاوية  ْ عبد خيهَأ َابن ن يفتديَأُ يب العاص َأبن  عثامنبن  اهللاَ

 .راسِإلمن ا
 َ, أناعدلنظيف املبن  أَشَ عن ر,مّلَُساملبن  يعَبُالوحش س َأبو و,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ

َاحلسن َأبو َأمحدبن   عيلَ ْ َّحممدبن  َ َ َّ برس)٢(اءّفَّ الراملعروف بابن ُ َّحممدبكر  َأبو َ, أناىَأ رْنَ مُ َ  الفرجبن  ُ
َاحلسنَ نا ,اخّبّ الطبابناملعروف   عن , عن يونس,سديَبراهيم األِإبن  سامعيلِإَ نا ,عيل َأبويزيد بن  َ

 :هاللبن  )٣(يدُمح
 : فقال له عمر,ُكلأ ال يَ فكان, عمرَ طعامُيب العاص كان حيرضَأن ب َ حفصَّنَأ
 ِّ لنيٍىل طعامِإ ُرجعَأ ِّينإ و,ٌ غليظ)٤(ٌبْشجن طعامك ِإ : قال?ك من طعامناُمنعَما ي

 َرُ وآم,هاُلقى عنها شعرُ في,ٍ بشاةَرُن آمَأ ُزِعجَأتراين َأ : قال, منهيبصُأنع يل فُقد ص
قذف ُ في, من زبيبٍ بصاعَ وآمر,اً رقاقاًفيخبز خبز  بهَرُ ثم آم,ٍنخل يف خرقةُ فيٍبدقيق
 اًراك عاملَين ألِإ : فقال? غزالُه دمـَّنَأ كَصبحُ في,ب عليه من املاءَصُثم ي ,)٥(نْعُيف س

 يف  لشاركتكم,حسنايت )٦(صن تنتقَأ لوال , نفيس بيدهَّوالذيجل َأ : فقال,بطيب العيش
                                                 

 .بن عيالن قيس): س(يف  )١(
 .١٧/٨٦ر ترمجته يف سري أعالم النبالء وانظ. الوفاء): د(يف  )٢(
 .بن محيد ):د(يف  )٣(
ْغري املأدوم, وكل بشع الطعم جشب: الغليظ من الطعام, وقيل: الطعام اجلشب )٤( واللفظة يف . َ

 ).جشب(النهاية . وهو الطعام اليابس, من اخلشب: خشب): س(
ْالسعن )٥( ٍقربة أو إداوة ينتبذ فيها, وتعلق بوتد أو: ُّ ِّ  .النهاية.  جذع نخلةُ
 .تنتقض): س(يف  )٦(

 ]صفة طعام عمر[



٣٥٩ حفص بن أيب العاص بن برش بن دمهان

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١( عيشكمِلني
َأمحديب بكر َأ عن ,يب اجلن وغريهَأبن  القاسم َأبو ناَأنبَأ ْ َاحلسن َأبو َ, أناعيل احلافظبن  َ بن   عيلَ
َّحممد َ َاحلسن َأبو َ, أناقشيشبن  ُ َأمحد َأبو َ, أنا)٣(ريريَحبيب اجلبن  سهلبن  )٢(عمروبن   عيلَ ْ َّحممد َ َ بن  ُ
َأمحد ْ َأمحدجعفر  َأبو َ, أنا)٣(ريرييوسف اجلبن  َ ْ َاحلسن َأبو َ, أنااحلارث اخلزازبن  َ َّحممدبن   عيلَ َ ْعبد بن  ُ َ

 :اهللا املدائني قال
ْ عبد ُواستعمل زياد  ,)٤(هَّرُري خِشَدْرَأقفي عىل ّ الثيب العاصَأبن  عثامنبن  اهللاَ

لف َأ بِّيلإ ْ ابعث:املعكرببن  ىل جوان بوذانِإ وكتب زياد , من سنةاًقام نحوَأف
 فغضب .اًزمزمُ وتسعون مٌ وتسعةمئة  عندي تسع: بهأ زياد هيزِىلإ فكتب .)٥(زمزمُم

 .ن شاء اهللاِإقتل ُ ثم ت,لفَ األُ فيك ما يكمل:ليهِإ وكتب ,زياد
ْ عبد ِىلإوكتب   َّ فلام,ليهِإوحيمله  ذانو جوان ب)٦(جلخذ العَأن يَأعثامن بن  اهللاَ

ْ عبد  ووثب عىل,هَكرادَأ فجمع ,خافهبوذان ىل جوان ِإوصل الكتاب   ,عثامنبن  اهللاَ
 وكان :ن قالَأىل ِإ فذكر احلديث ,هّرُري خِشَدْرَأب )٧(تاجَرْهَن يف قلعة صَّ وحتصُهَرسَأف

ْ عبد  يفاًم زيادّيب العاص كلَأبن  ُحفص  : فقال,بىَأن يفديه فَأعثامن بن  اهللاَ
مه يف ابن ّكل ف,َتى معاويةَأ ف,ي منكِّرعى حلقَأنه ِإ ف,مري املؤمننيَأىل ِإ ُشخصَأل
 ,بى زيادَأ ف,هَصَّن يتخلَأ اهللا ِدْبَن حيتال لعَأليه ِإ ُىل زياد يطلبِإ له )٨( فكتب,خيهَأ

                                                 
 .٢٦١, ٣/٢٦٠طبقات ابن سعد  )١(
 .عمر): د(يف  )٢(
 .احلريري): س(يف  )٣(
َّأردشري خرة )٤( ُْ ِ َ . فارس, منها مدينة شرياز وجور وغري ذلك من أعيان مدن فارس  كورِّمن أجل: َ

 .انظر معجم البلدان
ِّوفرس مزمزم يف صوته, إذا كان يطرب . تسمع له دوياصوت الرعد, والصوت البعيد : الزمزمة )٥( ُ

 .انظر اللسان. فيه
 .العجل): س(يف  )٦(
 .معجم البلدان. موضع يف األهواز: صهرتاج )٧(
 .فبعث): ب(يف  )٨(

قصة حفص مع [
زياد وعبد اهللا بن 

 ]عثامن



٣٦٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .وجرى بينه وبني حفص يف ذلك كالم كثري
 َه وكالمَمر زياد رجلني يكتبان كالمَأ ف,)١(سانِّ اللَ بسيطاًهَّفوُوكان حفص م

 ; من زيادُنطقَأ حفص : معهٌ وقومُّتيُلب فقال ا, فيهامُاس النّ فاختلفا, فكتب,حفص
ها ُرجحَأ بل زياد :ٌ وقال قوم,اًظ له كالمَّ فتحف,ا مراً قد كان حذراًن زيادَأل
 وزياد ,ظّ وهو يتحف,اًمريَأم به ّكلُ ياً كالمَّعدَأقد كان  اًن حفصَ أل,اً كالمامصوهبَأو

 ,اً مبتدئ, للكالماًيقتضُ مَجابَأ َّ الذيَِّنإ و,اً له جوابّعدُ في,مه به حفصّكلُ ما يِمل يدر
 .)٢(هامُنطقَأفهو 

َأخربنا َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ أنا: قاال,منصوربن   ثابتّالعز َأبوو٣( ,نامطيَالربكات األ َأبو َ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ُ, − 
َّحممد َ أنا:−  قاال,خريونبن  الفضل َأبو و:)٣نامطيَزاد األ َ َاحلسنبن  ُ َأمحدبن  َ ْ َّحممد اَ, أنَ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ

َأمحدبن  عمر َ, أناسحاقِإ ْ ن ّهل البرصة ممَأوىل من َبقة األّ الطيف )٤( قال,اطّخيبن  خليفةَ نا ,سحاقِإبن  َ
 :)٥(ِّيسَ من ثقيف وهو ق رسول اهللا ِصحابَأابعني بعد ّ التفظ عنه احلديث منُح

ْعبد بن  )٦(انْمهُدبن  برشبن  يب العاصَأواحلكم ابنا  عثامن بن  امّمهبن  اهللاَ
يب َأبن  احلكم ُّ أم.هِّمنببن  ِّيسَقبن  مَشُجبن  يطَطُحبن  مالكبن  يساربن  بانَأ

ْ عبد  بنتُالعاص فاطمة ْ عبد باَأ احلكم يكنى .ةَعَمَزبن  اهللاَ  .امللكَ
 فقد ذكر ,وابّ الص حفص واحلكم وهو:خرىَأ ويف نسخة ,امعّ السكذا يف نسخة

 وذكره يف ,ههنا ن نزلوا البرصة فنسبه كام نسبهامَّ الذيحابةّ الصن يف تسميةخامها عثامَأ
ِنسبته  يف)٧( فقال, من ثقيف ّالنَّبي تسمية من صحب بن  يب العاصَأبن  عثامن: )٨(ِ

                                                 
 ).بسط, فوه( انظر اللسان .ّمنبسط بلسانه, مفوه: بسيط اللسان )١(
 .إشارة إىل جتزئة الفرع. »والسبعني بعد املئةآخر اجلزء السابع «: جاء يف األصول ما نصه )٢(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .١٩٧طبقات خليفة  )٤(
 ).د(وال يف ) س(ليست لفظة قيس يف  )٥(
ْبن عبد برش: يف طبقات خليفة )٦(  .بن دمهان َ
 .١٨٢طبقات خليفة  )٧(
 .التسميته): س(يف  )٨(

 ]نسبه عند خليفة[



٣٦١ حفص بن أيب العاص بن برش بن دمهان

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبدبن  برش  .مَّسب كام تقد النّ وذكر باقي,اً عبدِ وزاد يف نسبه,انْمهُدبن  َ
َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ّاالبنبن  نرص َأبو و,)١(يوسفبن  طالب َأبونا َأنبَأ َ  َأبو َ, أناً اجلوهري قراءةُ
َأمحد َ, أناًجازةِإ هويَّيَحبن  عمر ْ ْاحلسنيَ نا ,معروفبن  َ َ َّحممدَ نا ,الفهمبن  ُ َ يف تسمية من  )٢( قال,سعدبن  ُ

 :حابةّ الصنزل البرصة من
ْعبد بن  برشبن  يب العاصَأبن  عثامن ْعبد بن  انْمهُد )٣(بنَ بن  امَّمهبن  اهللاَ

يب َأبن  خوه احلكمَأ و,)٤(ثقيف من مَشُجبن  يطَطُحبن  مالكبن  ارَسَيبن  بانَأ
يب َأبن  خو عثامنَأقفي ّ الثيب العاصَأبن   حفص)٥(خومهاَأ و,قفيّ الثالعاص
تبناه مع ا ك ولكنَّ; وقد روى عنه, وال رآه, َّالنَّبي َه صحبـَّنَأيبلغنا   ومل,العاص

ُاحلسن وقد روى , بالبرصةٌرشافَأ ويف ولده ,مرهَأنا ّ وبي,)٦(خويهَأ َ  عن , البرصيَ
 .يب العاصَأبن  حفص

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َمندهبن  عمرو َأبو َ, أناشجاعبن  ُ ْ َاحلسن َ, أناَ َّحممدبن  َ َ  َ, أنايوسفبن  ُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد َ, أنانياُّ الديبَأ بن بكر َأبو َ, أناعمربن  َ َ  قال يف تسمية من نزل البرصة من ,سعدبن  ُ

 :صحاب رسول اهللا َأ
 .يب العاصَأبن  حفص
ْ عبد َأبوما شافهني به  )٧(يف نسخة َمندهبن  القاسم َأبو َ, أنالَّالاهللا اخلَ ْ ْعبد بن  محد َ, أناَ  ,ًجازةِإاهللا َ

َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و:قال َّحممدبن  يلع َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  :)٨( قال,يب حاتمَأبن  ُ
ُاحلسن روى عنه ,ابَّاخلطبن  َ روى عن عمر,يب العاصَأبن  حفص َ  . البرصيَ

                                                 
 .أبو طالب يوسف): د(يف  )١(
 .٩/٣٩لكربى الطبقات ا )٢(
ُبن عبد دمهان :يف الطبقات )٣( ْ َ. 
 .بن ثقيف ):س(يف  )٤(
 .بن أيب العاص الثقفي وأخومها حفص بن أيب العاص الثقفي أخو عثامن احلكم): س(يف  )٥(
 .مع إخوته): د(و) س(يف  )٦(
 .يف تسمية): س(يف  )٧(
 .٣/١٨٥اجلرح والتعديل  )٨(

نسبه عند ابن [
 ]سعد

حفص ممن نزل [
 ]البرصة

 ]ابن أيب حاتمقول [



٣٦٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 عبيد اهللابن  حفص
 (*)نصاريَرض األَّالنبن  مالكبن  نسَأابن 

ْعبد بن   وجابر,مالكبن  نسَأه ّ جد:سمع  .با هريرةَأ و,اهللاَ
 ,زيدبن  سامةَأ و,يب كثريَأبن   وحييى,نصاريَسعيد األبن   حييىهروى عن

َّحممد و,نصاريَاأل )١(دسعبن  وموسى َ َّحممد و,نافعبن   وعمران,سحاقِإبن  ُ َ بن  ُ
َيب محَأ  .يب حييىَأبن  براهيمِإ و,نصاريَيد األُ

ْ عبد ه عىلّووفد مع جد  .مروانبن  امللكَ
َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبو َ َ ْاحلسني َأبو َ, أنايبَأ َ, أنارييَشُلقابن  ُ َ ّ الرسالعباس َأبو َ, أناافّ اخلفُ َ نا ,اجّ

ْعبد بن  هارون ْ عبد َ نا,اهللاَ ْعبد بن  مدّالصَ بن  عبيد اهللابن   حفصينَثَّدَ ح,حييىَ نا ,حربَ نا ,الوارثَ
 :ثهّ حداًنسَأ َّنَأ ,نسَأ

 .)٣(يعني املغرب والعشاء٢( ;فرّ السالتني يفّ الص بنيُ كان جيمع اهللا َ رسولَّنَأ
َحدثني و:قال َّ ْ عبد َ, أناحييى َأبو َ يب َأبن   عن حييى,− ادّيعني ابن شد −حرب  َ, أنارجاءبن  اهللاَ

 :ثهّ حداًنسَأ َّنَأبيد اهللا ُعبن   عن حفص,كثري
 .)٢فرّ السالتني يفّ الص كان جيمع بني هاتني اهللا َ رسولَّنَأ

َحدثني ,جريربن  اهللاعبيد َ ونا :قال َّ  ,بيد اهللاُعبن   عن حفص,حييىَ نا ,بانَأَ نا ,سامعيلِإبن   موسىَ
 :مالكبن  نسَأعن 

 .فرّ الس كان جيمع بني املغرب والعشاء يف َّالنَّبي َّنَأ
 . عن حييى,املباركبن   وعيل,ذكوانبن  ُتابعهام حسني

                                                 
, الثقات ٣/١٧٦, اجلرح والتعديل ٢/٤٠الكنى للدواليب , ٢/٣٦٠التاريخ الكبري للبخاري  (*)

, هتذيب التهذيب ٧/٢٥, هتذيب الكامل )٧٠٤(, مشاهري علامء األمصار ٤/١٥١البن حبان 
٢/٤٠٥. 

 .بن سعيد ):س(يف  )١(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .٣/١٥١أخرجه أمحد يف املسند  )٣(

حديث اجلمع بني [
 ]الصالتني

حديث اجلمع بني [
 ]الصالتني



٣٦٣ حفص بن عبيد اهللا بن أنس بن مالك

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عب عن,راهويهبن  سحاقِإ عن ,)١(خرجه البخاريَأو  .مدّالصد َ
 . عن حفص,زيد الليثيبن  سامةأورواه 

 :اًووقع يل عالي
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبوه َ ْعبد بن  ْنيَُساحلاهللا َ َأمحدطاهر  َأبو َ, أناامللكَ ْ  َ, أنااملقرئبن  بكر َأبو َ, أناحممودبن  َ

َأخربين ,بْهَابن وَ نا ,لةَمْرَحَ نا ,تيبةُقبن  العباس َأبو َ ْ مالك بن  نسَأبن  بيد اهللاُعبن  َحفص َّنَأ :سامةُأ َ
َأخربين :ثهَّحد َ ْ  :مالكبن  نسَأ َ

 .فرّ الس والعشاء يفِ بني املغربُ كان جيمع اهللا َ رسولَّنَأ
 عند ,فقّ الش يغيبُ حيث: قال? بينهامَ متى مجع:اًلت حفصَأ فس:سامةُأقال 

َأخربين و:سامةُأ قال .مغيبه َ ْ سامة عنه غري ُأ وروى ,ذلك كان يصنع اًنسَأ َّنَأ ٌ حفصَ
 .هذا احلديث
َأخربنا َ ْ ْ عبد الوفاء َأبو َ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنادَمحبن  الواحدَ ْ  َأبو َ, أنااملقرئبن  بكر َأبو َ, أناحممودبن  َ

َأخربين ,بْهَابن وَ نا ,لةَمْرَحَ نا ,تيبةُقبن  العباس َ ْ ن ب  موسىَّنَأ :بيبَيب حَأ عن ابن ,احلارثبن  مروَ عَ
 :ه قالـّنَأ ,مالكبن  نسَأ عن ,نسَأبن  بيد اهللاُعبن   عن حفص,ثهَّنصاري حدَاأل )٢(سعد

ِسل من بني ٌتاه رجلَأ َ انرصفَّ فلام, اهللا ُ بنا رسولّصىل  يا رسول : فقال,ةَمَ
 )٣(انطلقناو , فانطلق»نعم« :قال ,هاَن حترضَأ ُّ ونحب, لنااً جزورَن ننحرَأريد ُن اِّنإ, اهللا
ن َأكلنا قبل َأ ثم ,بخ منهاُ ثم ط,طعتُ ثم ق,حرت فنُ,نحرُت مل َرزوَ فوجدنا اجل,معه

 .مسَّ الشَتغيب
 .بْهَ عن ابن وٍ عن مجاعة)٤(خرجه مسلمَأ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني )٥(القاسم َأبو َ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسن َأبو َ, أناالءيب العَأبن  القاسم َأبو َ, أناًجازةِإمتيم بن  َ ْ عبد َ َ
                                                 

 . باب هل يؤذن أو يقيم إذا مجع بني املغرب والعشاءيف تقصري الصالة,) ١٠٥٩(صحيح البخاري  )١(
 .بن سعيد, واملثبت من صحيح مسلم, وكتب الرجال ):د(و) ب(يف  )٢(
 .فانطلقنا): د(و) س(يف  )٣(
 .يف املساجد, باب استحباب التبكري بالعرص) ٦٢٤(أخرجه مسلم  )٤(
ْأخربنا أبو عبد اهللا): د(جاء يف  )٥( ْعبد الرمحنحممد لعالء, وأبو بن أيب ا بن عيل حممد َ بن  بن أمحد َ

 = ....بن أمحد بن صابر أبو القاسم احلسني عمر

 ]حديث اجلزور[



٣٦٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدبن  محنَّالر َ ْعبد بن  حييى َ, أنايارسبن  حييىبن  ُ يوب َأ َأبو َ, أنااجَّجّ الزِ يعرف بابن,احلارثبن  اهللاَ
ْعبد بن  يزيدَ نا ,َملْذَحبن  سليامن  :وزاعيَيعني األ ;)١(عمروابن َ نا ,مسلمبن  الوليدَ نا ,ريقُزبن  اهللاَ

َحدثني َّ َحدثني ,يب كثريَأبن   حييىَ َّ  : قال,مالكبن  نسَأبن  عبيد اهللابن  فص حَ
ْ عبد مالك عىلبن  نسَأ َقدم  ّصيلُ شهرين يِامَّقام بالشَأ ف: قال,نا معهَأامللك وَ
 .)٢( املسافرَصالة

َأخربنا َ ْ ْ عبد القاسم َأبو َ, أناالبغداديبن  سعد َأبو َ ْ عبد عمرو َأبو و,محنَّالرَ َّحممدالوهاب ابنا َ َ بن  ُ
ْعبد بن  براهيمِإسحاق ِإ َأبو َ أنا: قالواه,شكرويبن  منصور بوَأ و,سحاقِإ  بكر َأبوَ نا :خرشيذ قولهبن  اهللاَ

َالنيسابور ْ َّحممدَ نا ,يَّ َ ْ عبد َ نا,حييىبن  ُ  :بيد اهللاُعبن   عن حفص,يب كثريَأبن   عن حييى,رَمْعَم َ, أنا)٣(زاقَّالرَ
ْ عبد عام شهرين مَّ بالشَقامَأمالك بن  نسَأ َّنَأ  . ركعتنيّصيلُ فكان ي,امللكَ
َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ  .عيلبن  ُ

َحدثناثم  َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن   واملبارك,َ َّحممد و,اجلبارَ َ  : قالوا,عيلبن  ُ
ْ عبد َأنا َّحممدبن  الوهابَ َ َأمحدزاد  − ُ ْ َّحممد و:َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحد َأنا − :قاال, )٤(ُ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ بن  ُ

َّحممد َ, أناسهل َ  :)٥( قال,سامعيلِإبن  ُ
 سمع منه )٦(نسَأ عن ,نصاريَمالك األبن  نسَأبن  بيد اهللاُعبن  حفص

 ,حفصبن  بيد اهللاُ ع:مه وقال بعض,يب كثريَأبن   وحييى,نصاريَسعيد األبن  حييى
 .بيد اهللاُ عُّوال يصح

ْ عبد َأبوجازه يل َأ ما يف نسخة ْ عبد َ, أنالّالَاهللا اخلَ َمندهبن  محنَّالرَ ْ َأمحد َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ  .ًجازةِإاهللا َ
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و:قال ح َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  ُسمعت :)٧( قال,يب حاتمَأبن  ُ

                                                 
ستطع قراءته لضبابة بني أ يف اهلامش مل ٍأخربنا أبو الستدراك كالم: إشارة بعد كلمة) ب(ويف  =

 .احلروف وسواد
 .أيب عمرو): س(يف  )١(
 .٣/١٥٢أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  )٢(
ْخرجه عبد الرزاق يف املصنف أ )٣( َ٤٣٥٤ (٢/٥٣٦.( 
 .بن احلسن حممد): س(يف  )٤(
 .٢/٣٦٠التاريخ الكبري  )٥(
 .ليس يف املطبوع من التاريخ الكبري) بن مالك األنصاري عن أنس: (قوله )٦(
 .٥/١٧٦اجلرح والتعديل  )٧(

]صالة املسافر[

]رواية أخرى[

ترمجته يف تاريخ [
 ]البخاري



٣٦٥ حفص بن عمر بن سعيد األزدي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :يب يقولَأ
 ٍ من جابرَى سمعَرْدُ وال ي,عمربن   من حفصَِّيلإ ُّحبَأبيد اهللا ُعبن  ُحفص

 .مالكبن  نسَأه ِّ من جدَِّالإ ُامعّ الس لهُ وال يثبت?ال  أميب هريرةَأو
َأخربنا َ ْ ْ عبد الربكات َأبو َ َّحممد َ, أنااملباركبن  الوهابَ َ ْ عبد َ, أنانارصبن  مسعود َ, أناطاهربن  ُ َ

ْاحلسنيبن  امللك َ َأمحد َ, أناُ ْ َّحممدن ب َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ  : قال,ُ
ْعبد بن   روى عن جابر,نصاريَمالك األبن  نسَأبن  بيد اهللاُعبن  حفص  ,اهللاَ

يب كثري يف َأبن   وحييى,نصاريَسعيد األبن   روى عنه حييى,مالكبن  نسَأو
 .»قصريّالت«  ويف»اجلمعة«

 يب عزيزَأبن  سعيدبن  عمربن  حفص
 يدَْزعامن األّالنبن  بَْدنٌج

 .)٢(اَكُلَمَوسكن بز ,)١(يبطن النّهلَأمن 
 .بيهَأ روى عن

ْ عبد قطعهَأو  .اَكُلَمَ بزًمروان قطيعةبن  امللكَ
 .حفصبن   ابنه عمرروى عنه

ْاحلسنييب َأ يف كتاب قرأت َ َحدثني ,ازيَّ الرُ َّ َّحممدبن  نرص ظفر َأبو َ َ بن  حفصبن  عمربن  ظفربن  ُ
ّالنبي  صاحب,زديَيب عزيز األَأبن  سعيدبن  عمر َّ ,َحممديب َأ سمعت : قال َّ َ بيه َأظفر يذكر عن بن  ُ
 :زديَيب عزيز األَأبن  سعيدبن  عمربن  بيه حفصَأ عن ,حفصبن  َبيه عمرَأ عن ,عمربن  ظفر

ْ عبد َلَأه سـَّنَأ  ً دمشق قريةِ يف غوطةِّنإ ,مري املؤمننيَأ يا : فقال,مروانبن  امللكَ
                                                 

 .معجم البلدان. حملة بدمشق: النيبطن )١(
َزملكا )٢( ُ َ ُ زملكان وأهل الشام يقولون زملكا بفتح أوله وثانيه, وضم المه, والقرص, ةصل التسميأ: َ ََ َْ َ

ْقرية رشقي دمشق, وأهل الشام اآلن يقولون زملكا) معجم البلدان(ال يلحقون به النون  َ  اتصل .َ
 .عمران العاصمة هبا

 .زبن النعامن أيب عزي ب ترمجة جند١/٥١٤وانظر سكناه يف زملكا يف اإلصابة 

 ]عند أيب حاتم[

 ]عند ابن احلسني[

إقطاع عبد امللك [
حلفص بن عمر 
 ]ًأرضا بزملكا



٣٦٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 وليس يل يف املوضع , عليهمَرشافِلوين اإلَأ وس,ٍّ ويل فيها بنو عم,اَكُلَمَقال هلا زُي
ْ عبد  فقال له,ٌيشء  ٌذا فيها ضيعةِإ ف,وا فنظر?يشء هل لنا يف تلك القرية ,ْ سل:امللكَ

ْ عبد  وكتب له,اهاِّيإه َقطعَأ ف,ومُّ الرمن صوايف  هذا اًمروان بذلك كتاببن  امللكَ
ِ عبد منٌ هذا كتاب,حيمَّر اللرمحنابسم اهللا : نسخته ْ ِ عبداهللا َ ْ  ِمريَأمروان بن  امللك َ

ا َكُلَمَ بقرية زَكُنطيتَأ ِّينإ ,زديَيب عزيز األَأبن  سعيدبن  عمربن  املؤمنني حلفص
ًحممدخويه َأ عىل نفسه َشهدَأ و,اًكذا وكذا فدان َّ َ ْ وعبد اُ  ,ذؤيببن  َبيصةَ وق,العزيزَ

 .باعْنِزبن  حْوَور
َّحممدبن  قال ظفر َ ها ُ نتوارث,ِاعةّ السِىلإيدينا َأا يف َكُلَمَ بزُيعةّ الض فبقيت تلك:ُ

 . عن كابراًكابر

 ائبَّ السيبَأبن  حفصبن  عمربن  حفص
 ائبَّالسبن  عطاءبن  صالحبن  عمربن   حفص:ويقال

 (*)ينَّامَريش العُائب املخزومي القَّ السيبَأابن 
 .ةه من املدينُصلَأ ,نَّامَقايض ع
 .وزاعيَ واأل,)١(حييىبن  َّعامر و,ريْهُّ الزروى عن
َأمحد ابنه روى عنه ْ  ,خارجةبن   واهليثم,حفصبن  عمربن  ائبَّ الس وابن ابنه,َ

َّحممد و,َّعامربن   وهشام,موسىبن  براهيمِإو َ ْعبد بن   وسليامن,عطيةبن  بْهَوبن  ُ َ
 .ستقيمةُه مُحاديثَأ و,محنَّالر

َأخربنا َ ْ َحلسنا َأبو َ ْ عبد َ نا,مَّلَُساملبن  ُّ عيلَ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  امّمت َ, أناَ َ  ,عبيد اهللابن   وعقيل,ُ
                                                 

, معجم البلدان ٨/١٩٨, الثقات البن حبان ٢/١٨٢, اجلرح والتعديل ٢/٣٦٧لتاريخ الكبري ا (*)
 ).البلقاء(

: قال حمقق التاريخ الكبري يف احلاشية. بن حييى عامر: يف التاريخ الكبري, والثقات, ومعجم البلدان )١(
 .بن حييى ومل أجد من يقال له عامر



٣٦٧ حفص بن عمر بن حفص املخزومي القريش العامين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ أنا:قاال َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  سلمَأفافة ُد َأبوَ نا ,ازيَّ الراهللاَ َ َحدثني ,ينَّامَ العُ َّ َأمحدبن  ائبَّ السعطاء َأبو َ ْ َ, 
َأخربين َ ْ ُأمحديب َأ َ َ ْ َأخربين ,ريْهُّ الز عن,عمربن  ِي حفصّ عن جد,عمربن  ائبَّ والس,حفصبن  َ َ ْ َ 
 :ه قالـَّنَأبيه َأ عن ,يبُِّساملبن  سعيد

ْ وعبد ,با جهلَأفوجد عنده ١(  اهللا ُ جاءه رسول,ُبا طالب الوفاةَأ ْا حرضتّمل َ
ال ِإله ِإ ال :ْلُ ق,ِّ عمْيَأ«: َأليب طالب  اهللا ُ فقال رسول,املغريةبن  ميةأ )٢(يبَأبن  اهللا
ْ وعبد ,جهل َأبو فقال » لك هبا عند اهللا)٣(ُّحاجُأ ًكلمةَيا أبا طالب  ,اهللا يب َأبن  اهللاَ
ْ عبد ةّ عن ملُترغبَأ ,با طالبَأ يا :ميةأ َّاملطلبَ  ,عرضهاَ ي,)١ اهللا ُ فلم يزل رسول?ُ
ْ عبد ِةّ هو عىل مل:مهمّا كل مَطالب آخر َأبوى قال َّ حت,عاودانه بتلك املقالةُوي َ

َّاملطلب  لك َّستغفرنَألَأما واهللا, « : فقال رسول اهللا ,ال اهللاِإله ِإن يقول ال َأبى َأ ,ُ
ّعز وجلنزل اهللا َأ ف» عنكَهْنُأما مل  َّ: { S T U V W X  Y Z 

[    \ ] ^ _ ̀   a b c d e f z ]اهللا َنزلَأو .]١١٣: التوبة 
 )٤(اآلية a b c d      e f g hi...z ̀ _ }: يضاَأ يب طالبَأتعاىل يف 

 .]٥٦: القصص[
َأخربنا َ ْ ِالسمرقندي بنبو القاسم َأ َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناعبيد اهللابن  عمر َ, أناَّ َ بن  عثامن َ, أنابرشانبن  ُ

َأمحد ْ  عن ,البلقاءحفص قايض بن  عمربن   وحفص,مسلمبن  الوليدَ نا ,اهليثمَ نا ,سحاقِإبن  حنبلَ نا ,َ
 .دةْبَ عن ع,وزاعيَاأل

َأخربناو ح َ ْ َاحلسن َأبو ]ملحق[َ ْ عبد َ نا,لميّ السَ َأمحدبن  العزيزَ ْ َ. 
َأخربناو ح َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبوجدي  َ, أنايب احلديدَأبن  ُ َّحممد َ أنا: قاال,اهللاَ َ  َ, أناينَزُعوف املبن  ُ

َّحممد َ َّحمم َ, أنامسارِّ السموسىبن  ُ َ َ نا ,لقاءَعمر قايض الببن  ُحفصَ نا ,َّعامربن  هشام َ, أنايمَرُخبن  دُ
                                                 

 ).د(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 ).س( ليست يف )أيب(ة كلم )٢(
 .»...أي عم, قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج«: فقال رسول اهللا ): س(يف  )٣(
يف اإليامن, باب ) ٢٤(, باب قصة أيب طالب, ومسلم يف مناقب األنصار) ٣٨٨٤(رواه البخاري  )٤(

الستغفار  يف اجلنائز, باب النهي عن ا٤/٩٠الدليل عىل صحة إسالم من حرضه املوت, والنسائي 
 .للمرشكني

أي عم, : حديث[
 ]...قل ال إله إال اهللا



٣٦٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني ,وزاعيَاأل َّ  : قال,بابةُيب لَأبن  دةْبَ عَ
 ْتَّ فقد مت:وقاال − يهأ بر:زاد هشام − اًعجبُ ماًاريُ مماًوجَ جلَجلَّ الريتَأذا رِإ
 .)١(ُهُخسارت

َأخربنا َ ْ  . كتابهيس يفْرَّالنبن  الغنائم َأبو َ
َحدثنا وح َّ ْاحلسني َأبو و,الفضل َأبو َ, أناالفضل احلافظ َأبو َ َ  َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −الغنائم  َأبو و,ُ

َأمحد َأبو ْ ْاحلسني َأبو و:الفضل َأبوزاد  − َ َ َأمحد َأنا: −  قاال,صبهاينَ األُ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ  َ, أناسهلبن  ُ
َّحممد َ  :)٢(قال ,سامعيلِإبن  ُ

 سمع ,اةّ الرشلقاء مدينةَائب قايض البَّ السيبَأبن  حفصبن  عمربن  ُحفص
َّحممد وقال ,ٌ منقطع,خارجةبن   سمع منه اهليثم,حييىبن  عامر َ َ نا ,املباركبن  ُ

  وهذا هو,يدُيب محَأ عن ,حييىبن  َّعامر سمع ,عجالن موىل بني هاشمبن  ُحفص
 .حيحّالص

 :)٣( فقال,هَم اسميب حاتَأ ُ ابنَوقلب
 ُهُسنادِإ و, ليس بمعروف:يب عنه فقالَألت َأ س,نَّامَحفص قايض عبن  عمر

 .هولَجم
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ عبد َ نا,مَّلَُساملبن  َ  .اينّالعزيز الكتَ

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبوي ّجد َ, أنايب احلديدَأبن  ْنيَسُاحل َأبو َ َأخربنا : قاال,اهللاَ َ ْ َحلسنا َأبو َ  َ, أناعوفبن  َ
َّحممد َ َّحممد َ, أناموسى احلافظبن  ُ َ َ نا ,عمر قايض البلقاءبن  حفصَ نا ,َّعامربن  هشامَ نا ,يمَرُخبن  ُ
 .وزاعي بحكاية ذكرهاَاأل

                                                 
 ٦/٣٤١, والبيهقي يف شعب اإليامن ٥/٢٢٨, ورواه أيب نعيم يف احللية ١٨/٥٤١هتذيب الكامل  )١(

 .بن سعد من قول بالل
 .٢/٣٦٦التاريخ الكبري  )٢(
 .٣/١٨٢بن عمر  حفصيف املطبوع ً, وقد ذكر اسمه صحيحا ٦/١٠٣اجلرح والتعديل  )٣(

إذا رأيت : قول[
 ]...ًالرجل جلوجا

 ]ذكر البخاري له[

ذكر ابن أيب حاتم [
 ]له



٣٦٩ بن عمر بن سويد العدوي البغداديحفص 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 سويدبن  − ويقال ابن عمرو −عمر بن  حفص
 (*)وي البغداديَدَعمرو الع َأبو

 , وسمع منهام بدمشق,سالمبن   ومعاوية,مويواقد األبن  )١(و عمرروى عن
 .دهمَأبن  براهيمِإوحكى عن 

ْعبد بن  براهيمِإ روى عنه ْ وعبد ,يدنَُاجلبن  اهللاَ  ,اقّ الور)٢(يب سعدَأبن  اهللاَ
َّحممدو َ  .ميمونبن  عيلبن  ُ

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ َأمحديب بكر َأ عن ,ميَلُ ْ َأمحدبن  عيل َ, أناعيل اخلطيببن  َ ْ َحمبن  َ  داودبن  َّمدُ
َأمحدبن  عثامنَ نا ,ازّزَّالر ْ ْعبد بن  َ ْ عبد َ نا,قاقّ الداهللاَ عمر  َأبوَ نا ,نصاريَاق األّيب سعد الورَأبن  اهللاَ

َحدثني ,مويواقد األبن  عمروَ نا ,سويدبن  مرُعبن  حفص َّ ْعبد بن   عن القاسم,اينَْهليزيد األبن   عيلَ َ
َأمامةيب َأ عن ,محنَّالر َ  :ال ق,ُ

يا ليتني :  وقال,يب وقاصَأبن  ُ فبكى سعد, فوعظنا, اهللا ُ علينا رسولَخرج
يا « : فقال,ٌ محرةُهْتَى علَّ حت اهللا ُ رسولَ فغضب: قال.خلقُأ يا ليتني مل ,)٣(ُّمت

 ِيشءار بال النّ ما, لكْلقتُار وخ للنََّلقتُ خَنتُ لئن ك?ى املوتعندي متنَّأسعد 
 َسنَ وحيَكُ عمرَن يطولَ أل, لكْقتِلُ وخِة للجنََّلقتُ خَلئن كنت وا,ليهِإستعجل ُي

 .)٤(» لكٌ خريَكُعمل
َأخربنا َ ْ ْ عبد الربكات َأبو َ َاحلسن َأبو َ, أنااملباركبن  الوهابَ ْاحلسنيبن   عيلَ َ َّحممد َ, أناُ َ بن  عمربن  ُ

َّحممد, َ َّحممدَ نا ُ َ ْعبد بن  )٥(ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َّحممد عىل ُقرأت : قال,ُ َ َأمحدبن  ُ ْ خربك َأ : لهُ قلت,هارونبن  َ
َحدثني ,سويدبن  عمروبن  عمر حفص َأبوَ نا ,يلَُّتيد اخلَُناجلبن  ُبراهيمِإ َّ َ نا ,مشقيِّ الدواقدبن   عمروَ

                                                 
 .٩/٨٩تاريخ بغداد  (*)

 .عن معمر): س(يف  )١(
 .بن أيب سعيد ):د(يف  )٢(
 ).س(, ليس يف )يا ليتني مت: (قوله )٣(
 ).٧٨٧٠(, والطرباين يف الكبري ٣/٢٦٦أخرجه أمحد يف املسند  )٤(
ْبن عبد اهللا بن حممد بن عمر حممد): س(يف  )٥( َ. 

يا : حديث النبي [
 ]...سعد أعندي



٣٧٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,قيسبن   عن عمرو,يزيدبن  ثور
 ,سفيانيب َأبن   مات فيه معاويةَّ الذييف العام )١(ارينّوَ حيبَأ مع ُقدمت

 ٌذا رجلِإ ف,ىل مثلهمِإ بعدهم ُ ما جلستٍيب يف جملسَأ مع ُ فجلست,خلف يزيدُواست
 :ن قالَأا وعيت ّ فكان مم, يليهَّ الذييب وبنيَأ بني رأيس ُدخلتَأ ف: قال,دث القومُحي
 َوضعُ وي,رشارَ األَرفعُ وي,زن الفعلُ وخي,ُ القولَفتحُن يَأ ِاعةَّ السِرشاطَأ من ِّنإ

 ,اةْثنَ وما امل:ٌ فقال قائل,ٌنكرُمنهم م  ليس هلا,ظهر القومَأبني  اةْثنَ املَأقرُت و,خيارَاأل
 َيتك احلديثأفرَأ : قالوا,)٢( اهللاِ كتابِ من غريَتبُ اكتٍيشء ُّ كل: قال?رمحك اهللاَي
 ِهِ عىل دمُهمنُأَ يٍ من رجلاً منكم حديثَ سمعْنَ م: فقال, اهللا ِنا عن رسولُبلغَي

 وعنه , فعليكم كتاب اهللا فيه جتزونَِّالإ و, فليحفظهُهَن حيفظَأ َ فاستطاع,ِهنودي
 .)٣( ملن علمهًلامِ وكفى به ع,لونَأتس

ْ عبد والرجل:قال  .العاصبن  عمروبن   اهللاَ
ْ عبد  هبذا احلديثُثتَّ فحد:واقدبن  مروَقال ع عبيد بن  سامعيلِإبن  العزيزَ

َحدثني : فقال,اهللا َّ  .ه كان معهم يف ذلك املجلسـَّنَأيب َأ َ
َّحممدبن  يب الفتح نرص اهللاَأ عىل قرأت َ ْاحلسني َ, أنابرشبن  يب الفرج سهلَأ عن , الفقيهُ َ عبد ٤(بن  ُ

ْعبد بن  عيلَ نا ّالكريم اجلزري بمكة, ْاحلسني بنبن  عيلَ ونا :َجهضم قالبن  اهللاَ َ َ نا ,ماينْرَ حييى الك)٤ُ
َّحممد َ ْاحلسنيبن  ُ َ َحدثني ,يدَُناجلبن  براهيمِإَ نا ,ازّ البزُ َّ  : قال,مشقيِّ الدمروَعبن  ُ حفصَ

 فقال ,ً عظيامً وترك ماال,اسانَرُ له بخٍ قريبُدهم وفاةَأبن  براهيمِإ َبلغ
 , البحرِةّ وهم عىل ضف, والغداءَراد الوضوءَأ ف, فخرجا, اخرج بنا: لهٍلصاحب

ى َأ فر, املاءَكَّن حترَأ َ فام لبث,حضاح البحرَيف ض اًعمى واقفَأ اًبراهيم طريِإى َأفر
                                                 

ني وهي حصن من ناحية محص, وقيل حوارين هي القريت: ّمن قرى حلب, وحوارين: حوارين )١(
 .من تدمر عىل مرحلتني

ًإن املثناة هي أن أحبار بني إرسائيل بعد موسى عليه السالم وضعوا كتابا فيام بينهم عىل ما : وقيل )٢(
 ).ثنا: (النهاية. أرادوا من غري كتاب اهللا, فهو املثناة

 ).٤٨٢ (١/٢٧٦مسند الشاميني للطرباين  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(

من عالمات يوم [
 ]القيامة

ترك إبراهيم بن [
 ]...أدهم مرياثه



٣٧١ حفص بن عمر بن عبد اهللا أبو عمرو األنصاري

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,عمّ الطُطانّ الرسلقى فيهَأ ف,هَ له منقارَ فتحُريّ الط بهَّحسَأ َّ فلام,ٌ يف فمه طعماًرسطان
 يف البحر ٌ له رسطانٌ هذا طري, وحيك: ثم قال, انظرَ تعال:براهيم لصاحبهِإفقال 

 َفجلس,  بناْ ارجع,نياُّ الدينا منّ وقد ختل,اًرياثِ مُ نطلبُ ونحن نذهب,رزقه تيهأي
 .ام ومل خيرجَّبالش

َأخربنا َ ْ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبو َ َحدثني ,)١(بكر اخلطيب َأبوَ نا ,اهللاَ َّ َّحممد َ َ  َ, أناوريُّ الصعيلبن  ُ
ْعبد بن  صيبَاخل ْ عبد َ, أنااهللا بمرصَ َأمحدبن  الكريمَ ْ َأخرب, )٢(ائيسَّلنا عيبُشبن  َ َ ْ  :يب قالَأ ينَ

َّحممد روى عنه .ايب بغداديّمر اخلطُعبن  مر حفصُع َأبو َ  ,ميمونبن  عيلبن  ُ
 ,)٣(معانق  عن ابن,يب سالمَأ عن ,سالمبن   عن زيد,سالمبن  ه عن معاويةُوحديث

ها من  وباطنُ,ها من باطنهاُرى ظاهرُ يً غرفةِاجلنَّة يف َِّنإ« :يب مالك مرفوعَأعن 
 َ وقام,يامِّالة والصَّ الصَ وتابع, الكالمَالنَأ و,عامّ الطَطعمَأ ملن ها اهللاَُّدعَأ ,ظاهرها

 .)٤(» نيامُاسوالنَّ

ْعبد بن  عمربن  حفص  سهلبن  يب طلحة زيدَأبن  اهللاَ
 (*)هُِّممالك ألبن  نسَأ خيَأنصاري ابن ابن َعمرو األ َأبو

 .نسَأ روى عن
 ,خليفة الواسطيبن   وخلف,ييزيد البرصبن  معرش يوسف َأبو روى عنه

ِعكرمةو ْ َّحممد و,)٥(جهمبن   وهالل,َّعامربن  ِ َ  ...............بن  وعامر,موسىبن  ُ
                                                 

 .٩/٨٩ بغداد تاريخ )١(
 .النيسابوري): س(يف  )٢(
ْوهو عبد اهللا. أبو معانق: يف تاريخ بغداد )٣(  .٥/٣٦انظر الثقات . بن معانق َ
 .٢/٢٦٢, وابن حبان يف صحيحه )٢٠٨٨٣(, وعبد الرزاق يف املصنف ٥/٣٤٣أخرجه أمحد  )٤(

, هتذيب ٣/١٧٧والتعديل , اجلرح ٢/٣٦٠, التاريخ الكبري للبخاري ٢/١٢٢بن معني  تاريخ حييى (*)
 .ابن أخي أنس: , ويف مصادر ترمجته٩٩, تعجيل املنفعة ٦٤٢, اإلكامل للحسيني ٧/٨٠الكامل 

 .بن جهضم وسريد بعد صفحة هالل. كذا): ب(كتب فوق كلمة جهم يف  )٥(

إن يف اجلنة : حديث[
 ]...غرفة



٣٧٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد  وابنه, وسابق اليامميون,)١(يساف  .حفصبن  اهللاَ
َأخربنا َ ْ َّحممدالفضل  َأبو َ َ بن  َرضُمبن  سامعيلِإبن  )٢(مل حمَرضُم َأبو َ, أناييلَضُسامعيل الفِإبن  ُ

ِّالضبي سامعيلِإ َأمحدبن   اخلليل)٣(ديسع َأبوَ نا ,اةَرَهب يِمْصُ العَّ ْ َّحممدبن  َ َ ْعبد بن  اخلليلبن  ُ جزي ّ الساهللاَ
خي َأ وهو ابن ,حفصَ نا ,ابن خليفة −هو  −خلف َ نا ,تيبةُقَ نا ,اجّ الرسالعباس َأبوَ نا ,اةَرَالقايض هب

 : قال,نسَأ عن ,نسَأ
ْ عبد  بنايتُأى َّ حت,نصارَ من األًربعني رجالَأ  يب يفَقِلُانط  ,مروانبن  امللكَ
 ,مّ وسل,هر ركعتنيُّ الظ بناّ صىلِاقة النِّّذا كنا بفجِإى َّ حت, رجعناَ رجعَّ فلام, لناَففرض
 ,ليهمِإفنظر أخراوين, ركعتيه ركعتني ٤(ىل ِإيفون ِضُ يُ فقام القوم,هَسطاطُفدخل ف

 ركعتينا ركعتني )٤ِىلإضيفون ُ ي: فقال? هؤالء القومُصنعَ ما ي:يب بكرَأفقال البنه 
 ّينَأ ُشهدَأ ,ةنَُّّ السِبتاصَأ وال ,َخصةُّ الرِ ما قبلت,َ الوجوه اهللاَُحّ قب: فقال,ويناخرأ

ين كام ّ الدون منُقُرْمَ ي,ينّ الدقون يفَّ يتعماًومق َِّنإ« : يقول اهللا َ رسولُسمعت
 .)٥(»ميةَّ الرن مُهمَّ السُقُرْمَي

 :نسَأ عن ,نسَأخي َأبن   عن حفص,خلفَ نا ,تيبةُقَ ونا :قال
َّأن  ,ُ ال ينفعٍ بك من علمُعوذَأ ِّينإ ّهمَّالل« :عواتّ الددعو هبذهَ كان ي َّالنَّبي َ
 ُعوذَأ ِّينإ ّهمَّالل«: يقول ثم : قال,» ال تشبعٍ ونفس,ُعَمْسُ ال يٍ ودعاء,ُشعَ ال خيٍوقلب
 .»ربعَ األِ هؤالءبك من
 .تيبةُ عن ق)٦(سائي النّخرجهَأ

 : قال,نسَأ عن , عن حفص,خلفَ نا ,تيبةُقَ ونا :قال
 َبلْقُن يَأ اًنصار خريَ باألويصُأ و,تيَبْيَوع يشِرَنصار كَاأل« :قال رسول اهللا 

                                                 
 .بن يسار عامر): د(يف  )١(
 .حمكم): س(يف  )٢(
 .أبو سعد): س(يف  )٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 ).١٨٩٤(, والضياء يف املختارة ٢/٣٧٥بن منصور يف سننه  , وسعيد٣/١٥٩رواه أمحد يف املسند  )٥(
 ).٧٨٢١ (٧/٢٠٦أخرجه النسائي يف السنن الكربى  )٦(

ًإن قوما : حديث[
 ]...ّيتعمقون

اللهم إين : حديث[
 ]...أعوذ

األنصار : ثحدي[
 ]...كريش



٣٧٣ حفص بن عمر بن عبد اهللا أبو عمرو األنصاري

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْمن حم  .)١(» هلمَّ الذي عليهم وبقيَّ الذي فقد قضوا,ئهمي عن مسَاوزَجَتُ وي,همِنِسُ
َأمحدروى  ْ َّحممدبن   عن حسني:ولَ احلديث األ)٢(حنبلبن  َ َ  عن , املروزيُ

 .اًيضَأ  ومل ينسبه, عن حفص,خليفةبن  خلف
  والصحيح,عمرو بمعناهبن   عن حفص, عن خلف,)٢(منصوربن  ورواه سعيد

 .ابن عمر
َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو َ, أناكامللَ  َأبو و,قاّالسبن  َ

َّحممد َ َّحممدبن   عباس)٣( سمعت: قال,صمَالعباس األ َأبو َ أنا: قااله,بالويبن  ُ َ بن   سمعت حييى: يقولُ
 : يقول)٤(معني

 .خليفةبن  لفَخ روي عنه غريَ ياًحدَأعلم َأمالك ال بن  نسَأخي َأ ُ ابنُحفص
َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,ميمونبن  عيلبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َ, 

ْعبد بن  باركُوامل َّحممد و,اجلبارَ َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا −واللفظ له  −عيل بن  ُ ْ َأمحدزاد  − َ ْ ْاحلسني َأبو و:َ َ ُ 
َأمحد َ أنا:−  قاال,صبهاينَاأل ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد ناَ, أسهلبن  ُ َ  :)٥( قال,سامعيلِإبن  ُ

ْعبد بن  ُحفص  بن ُ منه خلفَ سمع,نصاريَنس األَأخي َأبن  يب طلحةَأبن  اهللاَ
َّحممدبن  ُرض النَّ وروى,خليفة َ ِعكرمة عن ,ُ ْ َحدثني :]قال[ ,َّعامربن  ِ َّ بن   حفصَ
 عون يفّتطو ياًى قومَأ فر,امَّ الشِىلإمالك بن  نسَأ صحبت : قال,يب طلحةَأبن  عمر
 .فرّالس

                                                 
, »..اقبلوا من حمسنهم«: , باب قول النبي  يف فضائل أصحاب النبي ٧/٩١رواه البخاري  )١(

 ).٣٩٠١(, باب من فضائل األنصار والرتمذي يف فضائل الصحابة) ٢٥١٠(ومسلم 
ّأي موضع رسي » كريش وعيبتي«أراد بقوله : ٩/١٦٦قال ابن األثري يف جامع األصول 

. َّوأمانتي, فاستعار الكرش والعيبة, ألن املجرت جيمع علفه يف كرشه, والرجل يضع ثيابه يف عيبته
كأنه أراد مجاعتي وصحابتي . أي مجاعةيقال عليه كرش من الناس, : قال أبو عبيد: قال اهلروي

 .الذين أثق هبم, وعليهم أعتمد
 . يف الصفحة السابقة)٦( انظر احلاشية رقم )٢(
 ).د( ليس يف )سمعت(كلمة  )٣(
 .١٢٣, ٢/١٢٢التاريخ  )٤(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٢/٣٦٠التاريخ الكبري  )٥(

 ]قول البخاري[

 ]قول ابن معني[



٣٧٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدبن  يعقوبَ نا ,عيلبن  وعمرَ ونا :قال َ ْ عبد َ نا,ُ َّحممدبن  حفصبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ يب َأبن  اهللاَ
 : قال,نسَأ عن ,بيهَأ عن ,نصاريَطلحة األ
 .» حسناتُ عليك له عرشَّ من صىل:قال جربيل« : ُّالنَّبي قال

 خرجت مع : قال,نسَأخي َأبن  عمر بن حفصَ نا :)١(مَضْهَجبن  وقال هالل
 .ٍنس يف سفرَأ

 .امَّ الشِىلإ َ حني خرجٍنسَأ كنت مع :عمر َأبوحفص َ نا :مَضْهَوقال ج
َّحممد نيَثَّدَح َ َّحممدَ نا ,يونسبن  عمرَ نا ,معمربن  ُ َ  ,نصاريَ عن حفص األ,موسى اليامميبن  ُ
 :)٢(اًنسَأه َّسمع عم

 .)٣(»َببتْحَأن  مع مَنتَأ« : ُّالنَّبي قال
َحدثني و:قال َّ َّحممد َ َ َحدثنا :قال[ ,يونسبن  عمرَ نا ,معمربن  ُ َّ  : قال,عمر حفص َأبوَ نا ,:] قال, سابقَ

 .ىل الوليدِإ ٍنسَأخرجنا مع 
ْعبد بن   حفص:كذا قال البخاري  .اهللاَ

ْ عبد َأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو َ, أنارييَشُنرص الق َأبو َِّيلإكتب  َّحممدالفضل  َأبو َ, أنا احلافظاهللاَ َ بن  ُ
َأمحد َ, أنابراهيمِإ ْ َسلمةبن  َ  : قال,َ

َّاحلجاجبن  َ مسلمُلتَأس  بن عمربن  ُ هو حفص: فقال,نسَأخي َأبن   عن حفصَ
ْعبد   .نديّ السمعرش َأبو و,خليفةبن  ُ روى عنه خلف,يب طلحةَأبن  اهللاَ

ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به  َمندهبن  القاسم َأبو َ, أناديبَاهللا األَ ْ َسلمةبن  طاهر َأبو َ, أناَ  َ, أناَ
َّحممدبن  عيل َ ُ. 

ْعبد بن  ُعيل محد َأبونا َأ و:قال ح َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ًجازةِإاهللا َ َ  :)٤( قال,يب حاتمَأبن  ُ
ْعبد بن  عمربن  حفص  ه,ُممالك ألبن  نسَأخي َأبن  يب طلحةَأبن  )٥(اهللاَ

                                                 
 .كذا:  يف بداية الرتمجة, وكتب فوق جهمبن جهم, وقد مر هالل: يف التاريخ الكبري )١(
 .واملثبت من تاريخ البخاري. ّعمه أنس: يف األصول اخلطية )٢(
 ).٣١٦١(, والرتمذي )٢٦٣٧(, ومسلم )٦٠٤٠(و) ٧٤٨٥(أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(
 .٣/١٧٧اجلرح والتعديل  )٤(
 .عبيد اهللا): س(يف  )٥(

من صىل : حديث[
 ]...عليك

]قول مسلم[

 ]قول ابن أيب حاتم[



٣٧٥ حفص بن عمر بن عبد الرمحن القريش الزهري

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِعكرمة وروى عنه ,نسَأعن روى  ْ  ُ سمعت,خليفةبن  ُ وخلف,معرش َأبو و,َّعامربن  ِ
 . احلديثُ هو صالح: وسمعته يقول,يب يقول ذلكَأ

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناخيَْلاهللا البَ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحد َ, أناُ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ الربَ  : قال,قاينَ
 ,مع ن: قال?نسَأخي َأ ُ هو ابن,نسَأ عن ,ٌ حفص: لهُ قلت,قطنيراّد الُلتَأس

ْعبد بن  عمربن  ُهو حفص  . نعم: قال? ثقة: قلت,يب طلحةَأبن  اهللاَ

ْعبد بن  عمربن  حفص  فْوَعبن  محنَّالرَ
ْ عبد ابن ْعبدبن  فْوَعَ  رةْهُزبن  احلارثبن  َ
 (*)ريهُّ الزيشَرُلؤي القبن  كعببن  ةّرُمبن  ابن كالب

 .دراكِإ وهلا ,نصاريةَي األّدَعبن   عاصمِبنت َته سهلةَّ وعن جد,بيهَأ َّحدث عن
 .ِبتْكُزياد املبن  وسعد ,يب سفيانَأبن  احلكمبن   يوسفروى عنه

ْعبد بن  ووفد عىل الوليد ْ عبد خيهَأ يف ترمجة ِهِ وفودُيت ذكرَأ وسي,امللكَ َ
 .)١(عمربن  العزيز

َأخربنا َ ْ ْعبد بن  تح يوسفالف َأبو َ ْ عبد َأبو َ, أناعيلبن  جاعُش َ, أناالواحدَ َّحممداهللا َ َ  َ, أناسحاقِإبن  ُ
َأمحد ْ َأمحدَ نا ,يصْمِعبيد احلبن  َ ْ َّحممدَ نا ,)٢(ديسعبن  عيلبن  َ َ َّحممد بن  يعقوبَ نا ,ادة الواسطيَبُعبن  ُ َ ُ
ْ عبد  عن,هريُّالز ْعبد بن  عمربن  ن حفص ع,زيادبن   عن سعيد,عمرانبن  العزيزَ ته َّ عن جد,محنَّالرَ

 عديبن   بنت عاصمَسهلة
 . سهلة ُّالنَّبي هاّ فسام,يربَلدت يوم خُا وَّهنَأ
َّحممدسعد  َأبو اًاه بتاممه عاليَنأَبْنَأ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ َاحلسنعيل  َأبو و,ُ َأمحدبن  َ ْ عيم ُن َأبو َ أنا: قاال,َ

                                                 
, هتذيب الكامل ٦/١٩٧, ثقات ابن حبان ٣/١٧٧ديل , اجلرح والتع٢/٣٦٥التاريخ الكبري  (*)

 .٢/٤٠٧, هتذيب التهذيب ٧/٣٠
 .٤٢/٣٥٣تاريخ مدينة دمشق  )١(
 .١/٤٠٧سعد, وانظر هتذيب الكامل ): س(و) د(يف  )٢(

 ]قول الدارقطني[

 ]والدة جدته[



٣٧٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدن ب سليامنَ نا ,احلافظ ْ َّحممدَ نا ,)١(َ َ ْعبد بن  )٢(ُ ْ عبد َ نا,اهللا احلرضميَ بن  يعقوبَ نا ,)٣(يب زيادَأبن  اهللاَ
ُّحممد الز َ ْ عبد َ نا,هريَُّ ْعبد بن  عمربن   عن حفص,زياد املكتببن   عن سعيد,عمرانبن  العزيزَ َ

 :عدي تقولبن   بنت عاصمَيت سهلةّ جدُ سمعت: قال,فْوَعبن  محنَّالر
 ل اُهللاّسه« : وقال,َين سهلةّ فسام,ا حنينً اهللا ِ فتح رسولَني يومنَُلدت بحُو

ْ عبد جنيّ وتزو,ٍ يل بسهمَ فرضب»كمَمرَأ  .لدتُف يوم وْوَعبن  محنَّالرَ
 .يسْرَّالنبن  الغنائم َأبونا َأنبَأ
َحدثناو َّ ْاحلسني َأبو و,الينِاقَالفضل الب َأبو َ, أناالفضل احلافظ َأبو َ َ واللفظ  −الغنائم  َأبو و,يفْريّ الصُ

َأمحد َأبو َ أنا:قالوا −له  ْ ْاحلسني َأبو و:الينِاقَزاد الب − َ َ َأمحد َ أنا:−  قاال,صبهاينَ األُ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ بن  ُ
َّحممد َ, أناسهل َ  :)٤( قال,سامعيلِإبن  ُ

ْعبد بن  عمربن  حفص ْعبد بن  َ عمر: عن,هريُّ الزفْوَعبن  محنَّالرَ  بن محنَّالرَ
 .احلكمبن   يوسفروى عنه ,فْوَع

ْعبد بن  عمربن  حفص  (*)يُاألمواحلكم بن  مروانبن  العزيزَ
  له ذكر

 )*(*ريشُقنرب القبن  عمربن  حفص
 .ٌ له ذكر,جْرَ املىرُ من ق)٥(اديةَّبَكان يسكن الع

َذكره أبو احلسن أمحد ْ َ ََ َبن مح َ ْبن أيب العجائز األز يدُ َ  .ديَ
                                                 

ْوفيه عبد العزيز: ٤/٢٥٩, قال اهليثمي يف جممع الزوائد ٢٤/٢٩٢املعجم الكبري  )١( بن عمران,  َ
 .وهو مرتوك

َبن أمحد, نا حممد, نا حممد ):س(يف  )٢( ْبن عبد اهللا َ َ. 
ْعبد اهللا: يف املعجم الكبري )٣(  .بن أيب زياد القطواين بن احلكم َ
 .٢/٣٦٥التاريخ الكبري  )٤(

 .كان مع أبيه بخنارصة, وشهد وفاته بدير سمعان: , قال ابن العديم٦/٢٨٥١بغية الطلب  (*)
. بن عمر, قنرب القريش حفص): ب(ويف . ًنقال عن ابن عساكر). العبادية (٤/٧٥معجم البلدان  )*(*

 .٣٨٠بن يعىل صفحة  بن عمر حفص: وانظر ترمجة
 .ظاهر دمشق: العبادية )٥(

]رواية أخرى[

]قول البخاري[



٣٧٧  حفص بن عمر أبو الوليد−حفص بن عمر األموي 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  الوليدبن  عمربن  حفص  مروانبن  امللكَ
ْعبد بن  ميةَأبن  يب العاصَأبن  ابن احلكم  (*)يُاألموشمس َ

 . له ذكر,ندلسَن كانوا باألَّ الذيفصينيَ احلُّجد

 عمربن  حفص
 )*(*الوليد َأبو

 .»فْطِالق« حديث ُ دمشقي سكن مرص ويعرف بحفص صاحب,موىل قريش
ْعبد بن  )١(ّيَيُ وح,خالد بن  عقيلَّحدث عن  .يزيدبن  ونسُ وي,اهللاَ
ُ عبده وابنُ,بْهَ وُ ابنروى عنه ْ  .حفص ُبن املؤمن َ

َأخربنا َ ْ َأمحدحامد  َأبو َ, أناطاهربن  وجيهبن  بكر َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َّحممدبن  َ َ َّحممدسعيد  َأبو َ, أناُ َ بن  ُ
ْعبد  َحمَ نا ,قيّالرشبن  حامد َأبو َ, أنااهللاَ َأخربين ,صبغَأَ نا ,هيلُّذ الحييىبن  َّمدُ َ ْ ْ عبد َ  عن ,)٢(بْهَوبن  اهللاَ

ْعبد بن  بيد اهللاُ عن ع, شهابِ عن ابن,خالدبن   عن عقيل,مشقيِّ الدعمربن  حفص ْعتبةبن  اهللاَ   عن,ُ
ْعبد   : قال,اسَّعببن  اهللاَ

ليك ِإرسلني َأ و,المَّ السَكُقرئُك يَّ ربَِّنإ : فقال اهللا ِىل رسولِإ ُتى جربيلَأ
 .)٣( اهللا ُخذه رسولَأ ف,كلهَأ لت;فْطِهبذا الق

َّحممديب العالء َأ عن ,يونسبن  سعيد َأبورواه  َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد و,جعفر الكويف الوكيعيبن  َ َ بن  ُ
َّحممدبن  اسَّ والعب,دينيَجامع املبن  ريقُز َ  : قال,بْهَ عن ابن و,سوادبن   عن عمرو, البرصيُ

                                                 
 .٨٩مجهرة النسب  (*)

, ميزان ١/٢٥٦, املجروحني البن حبان ٣/١٧٨, اجلرح والتعديل ٢/٣٦٥لتاريخ الكبري ا )*(*
 .٢/٣٢٨, لسان امليزان ١/١٨١ , املغني يف الضعفاء١/٥٦٥االعتدال 

 .٧/٤٨٨حبي, انظر هتذيب الكامل ): س(يف  )١(
ْبن عبد اهللا وهب): س(يف  )٢(  .بن وهب َ
 .٦/٣٣٣رواه الطرباين يف األوسط  )٣(

 ]ِالقطف: حديث[



٣٧٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربين َ ْ  .مشقيِّ الد:ْ ومل يقل,عمربن   حفصَ
 .الغنائم الكويف َأبونا َأَبْنَأ
َحدثناو ح َّ ْاحلسني َأبو و,ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أناالميّ السالفضل َأبو َ َ الغنائم  َأبووري وُّيُّالطبن  ُ

ْاحلسني َأبو و:ونُْريَبن خازاد  −د َْمحَأ َأبو َ أنا:قالوا −فظ له لوال − َ َأمحد َ أنا−:  قاال,صبهاينَ األُ ْ , عبدانبن  َ
َّحممد َأنا َ َّحممد َ, أنا)١(سهلبن  ُ َ  :)٢( قال,سامعيلِإبن  ُ

 عن ,ه بمرصُيتأ ر:ريَكُ قال ابن ب, موىل قريش,مشقيِّ الدعمربن  حفص
ْ عبد َأبو قال ,بْهَ سمع ابن و,عقيل  .)٣( ال يتابع عليه:اهللا البخاريَ

 .يب حاتمَأ ُفقد قال ابن ,بْهَ وُ سمع منه ابنُبواّ والص,كذا فيه
ْ عبد َأبو ما شافهني به ِيف نسخة َمندهبن  القاسم َأبو َ, أناديبَاهللا األَ ْ ْعبد بن  محد َ, أناَ  ,ًجازةِإاهللا َ

َاحلسن َأبو َ, أناطاهر َأبونا َأ و:قال َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,َ َ  :)٤( قال,يب حاتمَأبن  ُ
يب َأ ُ سمعت,بْهَ وُ روى عنه ابن, روى عن عقيل,مشقيِّالد عمربن  ُحفص

 . ذلكُيقول
َّ حممدَأبو ِّيلإكتب  َ َأمحدالفضل  َأبوو٥( ,عيلبن  العباسبن  ُ محزةُ ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  ُ َحدثني ثم ,َ َّ َ 

َّحممدبكر  َأبو َ َأمحد َ, أناشجاعبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  ُ َأمح َ أنا: قاال,)٦(َ ْ َّحممدبن  الفضلبن  )٥دَ َ  َ, أناُ
َّحممد َ  :هل مرصَأيونس يف تاريخ بن  سعيد َأبولنا قال  :َ قال,سحاقِإبن  ُ

ْعبد بن  ِعمر موىل الوليدبن  ُحفص  عن ُ حيدث,با الوليدَأكنى ُ ي,امللكَ
ْعبد بن  ّيَيُح   وابنه,بْهَث عنه ابن وَّ حد,يزيدبن  ونسُ وي,خالدبن   وعقيل,اهللاَ
ْعب  :سعيد َأبو قال ,فْطِ حديث القِعرف بحفص صاحبُ وي,حفصبن  املؤمند َ
 .مئة سنة سبعني وّويفُت

                                                 
 .بن سهيل حممد): د(يف  )١(
 .٢/٣٦٥التاريخ الكبري  )٢(
 .ال يتابع يف حديثه: يف التاريخ الكبري )٣(
 .٣/١٧٨اجلرح والتعديل  )٤(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
 .بن احلسن بن حممد بن حممد أنا أمحد): س(يف  )٦(

]قول ابن وهب[

]قول البخاري[

 ]قول ابن أيب حاتم[

]قول ابن يونس[



٣٧٩ سكي حفص بن عمر السك−حفص بن عمر السكوين الشامي 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 (*)اميّ الشوينُكَّ السعمربن  حفص
ْعبد بن   عمر:حكى عن  .العزيزَ
 .ربيعةبن  ةَرْمَ وض,سويدبن  يوبَأ روى عنه

َأخربنا َ ْ َّحممدالغنائم  َأبو َ َ َحدثنا ثم ,عيل يف كتابهبن  ُ َّ  ,ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ
ْاحلسني َأبوو َ َأمحد َأبونا َأ :قالوا −واللفظ له  −الغنائم  َأبو و,يوريّالطبن  ُ ْ  َأبو و:ونُْريَزاد ابن خ −جاين َْدنَ الغَ

ْاحلسني َ َأمحد َأنا − : قاال,صبهاينَ األُ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحمم َ, أناسهلبن  ُ َ  :)١( قال,سامعيلِإبن  دُ
ْعبد بن  َعمر استشار عمربن  ُحفص َّاحلجاج مظامل ِّالعزيز يف ردَ  سمع منه ,َ

ْعبد بن   كتب عمر,وينُكَّ السعمربن   عن حفص,ةَرْمَ وروى ض,سويدبن  يوبَأ َ
 .لطانّ السالعزيز يف جور

ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به  ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ َمندهبن  القاسم َأبو َ أنا,امللكَ ْ َأمحد َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ َ
 .جازةِإاهللا 

َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و: قالح َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  :)٢( قال,يب حاتمَأبن  ُ
ْعبد بن  ُ استشارين عمر,اميَّ الشعمربن  حفص َّاحلجاج مظامل ِّالعزيز يف ردَ َ, 

ون  النّ بزيادة, استشارين: كذا فيه.يب يقول ذلكَأ ُ سمعت,سويدبن  وبيَأروى عنه 
 .والياء

 كيَسْكَّ السعمربن  حفص
 .ديَْزيب كلثم األَأبن  ةَامرُع :حكى عن
 .رور الكلبيْعَمبن  يىحيبن  رض النّ:حكى عنه

                                                 
 .٣/١٧٨, اجلرح والتعديل ٢/٣٦٦التاريخ الكبري  (*)

 .٢/٣٦٦التاريخ الكبري  )١(
 .٣/١٧٨اجلرح والتعديل  )٢(

 ]لبخاريقول ا[

 ]قول ابن أيب حاتم[



٣٨٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 (*)يشَرُنجيح القبن  يمَسُقبن  ىلْعَيبن  عمروبن  حفص
 . له ذكر,اديةّبَ دمشق بالعِمن ساكني ظاهر

َاحلسن َأبوذكره و َأمحد َ ْ  .ديَْزيب العجائز األَأبن  يدَُمحبن  َ

 النْيَغبن  حفص
 )*(*داينْمَوقيل اهل ,يريْمِيني احلَعُّالر دْيَعُم َأبو

ْعبد بن   والقاسم, مكحولروى عن ْ وعبد ,قمةْلَعبن   ونرص,)١(محنَّالرَ َ
 ,موسىبن  ليامنُ وس,ينَامـَ وطاوس الي,ل عىل ما قي,بانْوَثبن  ثابتبن  محنَّالر

ْعبد بن  واحلكم  ,هريُّ والز,احَبَيب رَأبن   وعطاء,طيةَعبن   وحسان,يلَْياهللا األَ
 .سعدبن   وبالل,سلم العدويَأبن   وزيد,رْجُحبن  انّوحي

 ,يدَُمحبن   واهليثم,مسلمبن   والوليد,قرانهَأ وهو من ,الغازبن   هشامروى عنه
َسلمةيب َأبن   وعمرو,عطاءبن  نيِضَ والو,بيدُعبن  يىحيبن  وزيد  ,محزةبن   وحييى,َ

َّحممدو َ ْعبد بن  ةَقَ وصد,يب داودَأبن  ليامنُسبن  ُ  ,منيَّ الساهللاَ
 َ, أنااملقرئبن  بكر َأبو َ, أنامنصوربن  براهيمِإرئ عىل ُ ق: قالت,جتبى فاطمة بنت نارصُاملّ أم خربتناَأ

 : قال,نسَأ عن , عن مكحول, عن حفص,يدُمحبن  اهليثمَ نا ,صالح َأبوموسى بن  احلكم َ نا,ىلْعَي َأبو
ذا ِإ« : قال? باملعروف والنهي عن املنكرَمرَ األ)٢(ُرتكَن متى , اهللاَ يا رسول:قيل

                                                 
 ).حفص بن عمر (٣٧٦ص.انظر الرتمجة التي تقدمت (*)

, تاريخ أيب زرعة ٢/٣٩٤, املعرفة والتاريخ ٣/٣٦٤التاريخ الكبري , ٢/١٢٢تاريخ ابن معني  )*(*
, ثقات ابن حبان ٢/١٨٦, اجلرح والتعديل ٢/١٢٠, الكنى للدواليب ٣٩٤, ٣٢٧, ٢٣٩
, ميزان االعتدال ٧/٧٠, هتذيب الكامل ٧/٢٦٤, اإلكامل ٢/٨٠٢, الكامل البن عدي ٦/١٩٨
 .ُاحلميدي): س(, ويف ١/٥٦٨

ْالقاسم أيب عبد الرمحن: ليف هتذيب الكام )١( َ. 
 .يرتك): س(يف  )٢(

ترك األمر : حديث[
 ]...باملعروف



٣٨١ حفص بن غيالن الرعيني احلمريي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ذا ِإ« : قال? اهللاَ وما ذاك يا رسول: قالوا,»رسائيل قبلكمِإ يف بني َ فيكم ما ظهرَظهر
 ُ والفقه,لك يف صغاركمُل املَّ وحتو, يف رشاركمُ والفاحشة,يف خياركم ُهانْدِ اإلَظهر
 .)١(»ذالكمُيف ر

َأخربنا َ ْ َحدثن ثم ,اد يف كتابهّعيل احلد َأبو َ َّ َ نا ,عيم احلافظُن َأبو َ, أناصبهاين عنهَمسعود األ َأبو )٢(يَ
َأمحدبن  سليامن ْ  .سهلبن  بكرَ نا ,َ

َأخربنا وح َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ َّ حممدَأبوَ نا ,محزةبن  الكريمَ َ ْ عبد ُ َّحممدبن  متام َ, أناميميّ التالعزيزَ َ  َ, أناُ
ْ عبد َ نا,مياطيّ الدسهلبن  بكرَ نا ,رعيَْذبراهيم األِإبن  سحاقِإيعقوب  َأبو ويف  − َ, أنايوسفبن  اهللاَ

َحدثني ,)٣(ويف حديث سليامن − َ, أنايدَُمحبن  اهليثم −َ نا ,ليامنُحديث س َّ ي ذرعَ األ:وزاد –يد َعُم َأبو − َ
أيب حيدث عن  − عن مكحول ,ليامنُويف حديث س − ً سمعت مكحوال:قال −الن ْيَغبن  حفص )٤(عن

ْرهم   : قال,نصاريَيوب األَأ َأبوَ نا ,− امعيّ الس:ليامنُويف حديث س −عي َمَّالسُ
 .)٦(»من خطيئة« :ذرعيَزاد األ٥( » ما بني يدهياُّ حتطٍ صالةُّكل« : اهللا ُقال رسول

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ ْ عبد َ نا,محزةبن  الكريمَ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  متام َ, أناَ َ َأمحد َ, أناُ ْ بن  َ
َّحممد َ َفضالةبن  ُ َأمحدَ نا ,َ ْ ْعبد بن  َ ْعبد بن  اهللاَ ْحيم الربَّالرَ َسلمةيب َأبن  عمروَ نا ,قيَ يد َعُم َأبوَ نا ,َ

ْ عبد  عن,ينيَعُّ الرالنْيَغبن  حفص  مْهُيب رَأ عن , عن مكحول,بيهَأ عن ,بانْوَثبن  ثابتبن  محنَّالرَ
 ,نصاريَيوب األَأيب َأعن  ,عيَمَّالس

 .»ٍ من خطيئة)٥ ما بني يدهياُّطَ حتٍ صالةَّ كلَِّنإ« :ُه كان يقولـّنَأ عن رسول اهللا 
 عن ُوابَّ والص,بانْوَ عن ابن ث,يدَعُم َأبو ,َضالةَف هكذا يف كتاب ابن :قال متام

 . عن مكحول,يدَعُيب مَأ
َفضالة الوهم من ابن َّنَأشعر ُ متام هذا يُقول ن الوهم من ِإ ف, وليس كذلك,َ

                                                 
 .٢/٨٠٢رواه ابن عدي يف الكامل  )١(
 .حدثنا): س(يف  )٢(
 .حديث سليامن عن مكحول): د(يف  )٣(
 .وزاد األزدي حفص): س(يف  )٤(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٥−٥(
, )١٦٣٨(سند الشاميني , ويف م)٣٨٧٩(, والطرباين يف الكبري ٥/٤١٣أخرجه أمحد يف املسند  )٦(

 .١/٢٩٨, وأبو نعيم يف احللية ٢/٨٠٢وابن عدي يف الكامل 

كل : حديث[
 ]...صالة

 ]رواية أخرى[



٣٨٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُاحلسن فقد رواه .عمرو َ ْعبد بن  َ َأمحد و,ويََرالعزيز اجلَ ْ َأمحد و,ابّعيسى اخلشبن  َ ْ  بن َ
 .كذلكلمي عن عمرو ّ السيوسف
 :ويََرما حديث اجلَأ
َأخربناف َ ْ ْ عبد َأبوه َ بن  عبيد عيل َأبوَ نا ,املقرئبن  بكر َأبو َ, أنامنصوربن  براهيمِإ َ, أنالَّالاهللا اخلَ
َاحلسن َاحلسنَ نا ,حرببن  َ  .حفص َأبوَ نا ,ويَرَ اجلَ

َأخربنا وح َ ْ َاحلسن َأبو َ ِسلُاملبن  جعفر بوَأ َ, أنااغوينّ الزنرصبن  عبيد اهللابن   عيلَ طاهر  َأبو َ, أناةَمْ
َّحممدبن  حييىَ نا ,صّلَخُامل َ َاحلسنَ نا ,صاعدبن  ُ ْعبد بن  َ َسلمةيب َأبن  عمروَ نا ,ويَرَالعزيز اجلَ  َأبو َ

ْ عبد  عن,يدَعُيب مَأ عن ,ييسِّنِّ التحفص زاد  −م ْهُيب رَأ عن , عن مكحول,بيهَأ عن ,ثابتبن  محنَّالرَ
 − يوبَأيب َأعي عن َمَّ الس:لّاخلال

 .»ٍ ما بني يدهيا من خطيئةُّ حتطٍ صالةُّكل« :نه كان يقولَأ  ّالنَّبي عن
َأمحدا حديث َّمَأو ْ  :عيسىبن  َ
َأخربناف َ ْ ّاملظفر َأبو َ, أناالبغداديبن  سعد َأبوه َ َ َّحممدو,  الكوسج)١(جعفربن   حممودُ َ َأمحدبن  ُ ْ بن  َ

َّحممدبن  براهيمِإ و,عيل الفقيه َ َّحممد و,ًيان قراءةّ الطبراهيمِإبن  ُ َ َأمحد وعيل ابنا ُ ْ ّحممد السبن  َ َّ َ مسار ُ
ْعبد بن  براهيمِإ َ أنا: قالوا,اًحضور َالنيسابور بكر َأبو َ أنا: قالوا,هَولُقذشيَّرُخبن  اهللاَ ْ َأمحدَ نا ,يَّ ْ بن  َ
َسلمةيب َأبن  عمروَ نا ,عيسى يب َأ عن ,كحولَ عن م,بيهَأ عن ,ثابتبن  محنَّالرْبد َ ع عن,يدَعُم َأبوَ نا ,َ

 :نصاريَيوب األَأيب َأعن  ,امعيّ السهمُر
 .»ٍ ما بني يدهيا من خطيئةُّ حتطٍ صالةُّكل« :ه كان يقولـَّنَأ : اهللا ِعن رسول

َأمحدما حديث َأو ْ  :يوسفبن  َ
َأخربناف َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبوه َ َ َأمحد ُ ْ ْعبد بن  َ نرص  َأبو َ, أنا الكيايل)٢(محنَّالرَ
َّحممد َ َّحممدبكر  َأبو َ, أنازاعيُالفضل اخلبن  عيلبن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ  . القطانَ

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َ, أنااًيضَأالقاسم  َأبوه َ َّحممدبن  عيلبن  محنَّالرَ َ َأمحد و,ُ ْ ْعبد بن  َ َأمحدبن  حيمَّالرَ ْ َ, 
َأمحد َ أنا: قاال,عبدانبن  يّحاتم مك َأبو َ, أناحييىبن  سامعيلِإبن  حييى َ أنا:قاال ْ  حفص َأبوَ نا ,يوسفبن  َ
َسلمةيب َأبن  ييس عمروِّنِّالت ْ عبد  عن,يدَعُم َأبوالن ْيَغبن  حفص َ, أناَ  عن ,بيهَأ عن ,ثابتبن  محنَّالرَ
 :نصاريَيوب األَأيب َأ عن ,امعيَّ السهمُيب رَأ عن ,كحولَم

                                                 
 .بن جعفر حممد): د(يف  )١(
ْبن عبد الرمحن بن عمر أمحد): س(يف  )٢( َ. 

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٣٨٣ حفص بن غيالن الرعيني احلمريي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .» ما بينها من خطيئةُّ حتطٍ صالةَّ كلَِّنإ« :نه كان يقولَأ  اهللا ِعن رسول
َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو َ, أناامللكَ  َأبو َ, أنااّقّالسبن  َ

َّحممدالعباس  َ َّحممدبن   سمعت عباس: قال,يعقوببن  ُ َ  .معني يقولبن   سمعت حييى: يقولُ
َأخربنا وح َ ْ َأمحد َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ ْ َاحلسنبن  َ َّحممد َ, أناونُْريَخبن  َ َ بن  عيلبن  ُ
َّحممد َ, أنايعقوب َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  :)٢(معنيبن   قال حييى: قال,يبَأَ نا ,)١(لّضَُفاملبن  حوصَاأل َ, أناُ

 .ٌّشامي :− لّضَُفزاد امل − ,كحولَم ُصاحب ,ينيَعُّالر النْيَغ بن حفص يدَعُم َأبو
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َاحلسن َأبو َ, أناالَّقَالببن  الفضل َأبو َ, أناَّ  َ, أناميَّامـَ احلَ

َأمحدبن  براهيمِإ ْ َاحلسنبن  َ  :حبيب يقولبن  َ سمعت نوح: قال,ميةَأيب َأبن  براهيمِإ َ, أناَ
 .النْيَغبن  ُيد حفصَعُيب مَأ ُواسم

ْ عبد يبَأ عىل )٣(ناقرأ َّحممدبن  ام عيلّيب متَأ عن ء,ّاالبنبن  اهللاَ َ َّحممد َ, أناهويَّيَحبن  يب عمرَأ عن ,ُ َ بن  ُ
َخيثمةيب َأابن َ نا ,القاسم ْ  : قال,َ
َحدثنا ,النْيَغبن  ُحفص يدَعُم َأبوو َّ  َأبوَ نا ,مسلمبن  لوليد عن ا,يبَأ بذاك َ

 .النْيَغبن  حفص يدَعُم
َحدثنا ,يسْرَّالنبن  الغنائم َأبونا َأنبَأ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن   واملبارك,َ َ
َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −الغنائم  َأبو و,اجلبار ْ َأمحدزاد  − َ ْ ْاحلسني  َأبو و:َ َ  َ أنا:−  قاال,بهاينَصاألُ
َأمحد ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)٤( قال,سامعيلِإبن  ُ

بن   ونرص,كحولَ عن م,مشقيِّ الدايندَْميد اهلَعُم َأبوالن ْيَغبن  حفص
 .ضنيَ روى عنه الو,علقمة

َأخربنا َ ْ  : قال,عبدانبن  يّمك َ, أنامحدونبن  يدسع َأبو َ, أناخلفبن  بكر َأبو َ, أنااينَّقَّ الشبكر َأبو َ
َّاحلجاجبن  ُسمعت مسلم  : يقول)٥(َ
 روى ,علقمةبن   ونرص, عن مكحول,داينَْمالن اهلْيَغبن  ُيد حفصَعُم َأبو

                                                 
 .الفضل): د(يف  )١(
 .٢/١٢٢التاريخ  )٢(
 .قرأت): س(يف  )٣(
 .٢/٣٦٤التاريخ الكبري  )٤(
 .٨٢٨الكنى واألسامء  )٥(

 ]قول ابن معني[

 ]قول ابن حبيب[

 ]قول ابن أيب خيثمة[

 ]قول البخاري[

 ]قول مسلم[



٣٨٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َسلمةيب َأبن  مروَ وع,حييىبن   وزيد,ضنيَعنه الو  .ييسنِِّّ التَ
, حاتمبن  سعيدبن  عبيد اهللا َ, أناهيمبراِإبن  حييىبن   عن جعفر,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت

ْعبد بن  صيبَاخل َأنا َأخربين :اهللاَ َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ  : قال,يبَأ َ
 .النْيَغبن  يد حفصَعُم َأبو

َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ  َ, أنابرشانبن  القاسم َأبو َ, أناونُْريَخبن  َ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنبن  َ َّحممدَ نا ,َ َ  :)١( قال,يبةَيب شَأبن  عثامنبن  ُ

 .ييسنِِّّ التحفص َأبوث عنه َّ حد,النْيَغبن  ُيد حفصَعُم َأبو
َأخربنا َ ْ َّحممدبن  الفتح نرص اهللا َأبو َ َ , زياَّ الريوبَأبن  سليم َ, أنااهدّ الزبراهيمِإبن  نرصَ نا , الفقيهُ

َّحممدبن  طاهر َأنا َ َأمحدبن  براهيمِإبن  عيلَ نا ,سليامنبن  ُ ْ َّحممدبن  زكريا يزيد َأبوَ نا , اجلوزيَ َ  َ, أناُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ  : قال,مي القايضّدَُق املَ

 . هذا وهم.النْيَغبن   هو حفص,يني مرصيَعُّ الرالنْيَغبن  ُيد حفصَعُم َأبو
َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أنافتواينّبكر الل َأبو َ َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحد َ, أناجعفربن  َ ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسن َ, أناهجويْنَزبن  ُ بن  َ

ْعبد   : قال,سعيد العسكريبن  اهللاَ
ْعبد بن   والقاسم,كحولَ روى عن م,مشقيِّ الديدَعُم َأبوالن ْيَغبن  ُوحفص َ

 .مسلمبن  ُ والوليد,يدُمحبن  ه اهليثمن روى ع,محنَّالر
َخربناَأ َ َاحلسن َأبو و,يب صالحَأبن  سعد َأبو ]ملحق[ْ  َ, أناخلفبن  بكر َأبونا َأ : قاال,يب طالبَأبن  َ
ْ عبد َأبواحلاكم   : قال,اهللا احلافظَ

 .مشقيِّ الدالنْيَغبن  يد حفصَعُم َأبو
َاحلسن َأبو َ, أنا الفتح املحاميل)٢(يبَأ عن ء,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت  .رقطنياَّ الدَ

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت وح َّ َ  :)٤( قاال,)٣(ماكوالبن  يب نرصَأ عن ,لميُ
 ,كحولَروي عن مَ ي,داينَْمالن اهلْيَغبن   حفص)٥(يدَعُم َأبوف :يدَعُما مَأو

                                                 
 .قالوا): د(يف  )١(
 .بن أيب الفتح ):د(يف  )٢(
 .٧/٢٠٣اإلكامل  )٣(
 .قال):  د(يف  )٤(
 .دبفأبو مع): د(يف  )٥(

 ]قول عبد الرمحن[

 ]قول ابن أيب شيبة[

]ول املقدميق[

]قول العسكري[

]قول احلاكم[

 ]قول ابن ماكوال[



٣٨٥ حفص بن غيالن الرعيني احلمريي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,عطاءبن  ضنيَ روى عنه الو,هريُّ والز,موسىبن  ليامنُ وس,علقمةبن  ونرص
َسلميب َأبن  مروَ وع,حييىبن  وزيد ْ وعبد ,مسلمبن   والوليد:اكوالَ وزاد ابن م.ةَ َ
 .ييسنِِّّ التيوسف١(بن  اهللا

ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  .خاريُيب زكريا البَأ عن ,لميُ
َحدثناو ح َّ َّحممد )١املعايل َأبو خايل َ َ ْ عبد َ نا,زكريا َأبو َ, أنابراهيمِإبن  نرصَ نا , القايض)٢(حييىبن  ُ َ
 : قال,)٣(سعيدبن  الغني

 ,النْيَغبن  د حفصْيَعُم َأبو فهو , وتسكني الياء, وفتح العني,يد بضم امليمَعُوم
ْ وعبد ,مسلمبن  روى عنه الوليد  .]ييسالتنِّ [يوسفبن  اهللاَ

َّحممديب َأ عىل قرأتو َ  :)٤( قال,ماكوالبن  يب نرصَأ عن ,اًيضَأ ُ
ه ُ واسم,عنيُفهو ذو ر −ن  وآخره نو, والعني املهملة,اءَّبالر −عني ُا رَّمَأو

ْعبد بن  مَشُجبن  معاويةبن  قيسبن  عمروبن  سهلبن  زيدبن  ريمَي بن  شمسَ
 .اهلميسعبن  يمنَأبن  زهريبن  عريببن  نَطَقبن  الغوثبن  وائل

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْاحلسني َأبو َ, أناسهلبن   طاهرُ َ َأمحد َ, أنايّمكبن  ُ ْ َّحممدبن  عمربن  َ َ  ذخرشي بن ُ
ْ عبد َ نا,ولهُق َّحممدبن  اهللاَ َ َّحممدَ نا ,سحاقِإبن  ُ َ يد َعُم َأبوَ نا ,ييسِّنِّ التحفص َأبوَ نا ,وارةبن  مسلمبن  ُ

 ,موسىبن   عن سليامن,ادّبُ وكان من الع,غيالنبن  ُحفص
 .)٥( ذكرهٍبحديث

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّحممد َ, أنااينّالعزيز الكتَ َ بن  امليمون َأبو َ, أنايب نرصَأبن  )٦(ُ
َحدثني :ُزرعة َأبو َ, أناراشد َّ َّحممد َ َ  وكان ,غيالنبن   عن حفص,يدُمحبن  اهليثمَ نا ,وريُّ الصباركُاملبن  ُ
 : عن مكحول,ًثقة

                                                 
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .َأبو املعايل, حدثنا أبو حييى, نا نرص): س(يف  )٢(
 .وما بني معقوفني مستدرك منه. ١١٦املؤتلف واملختلف  )٣(
 .٤/١٨٧اإلكامل  )٤(
 .٧٢−٧/٧١هتذيب الكامل انظر  )٥(
 .أنا أبو حممد): د(يف  )٦(

 ]قول عبد الغني[

 ]قول ابن ماكوال[



٣٨٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال?غيالنبن  ِيد حفصَعُيب مَأ يف ُ فام تقول:براهيمِإبن  محنَّ الرعبد لُقلت
 .)١(ةثق

َأخربنا َ ْ ْعبد بن  القاسم هبة اهللا َأبو َ َأمحد َ, أنابكر اخلطيب َأبوَ نا ,اهللاَ ْ َّحممدبن  َ َ  :براهيم قالِإبن  ُ
َأمحدسمعت  ْ َّحممدبن  َ َ  : يقول)٢(ارميَّ الدسعيدبن   سمعت عثامن:عبدوس يقولبن  ُ

 . ثقة: فقال?غيالنبن  ُحفصف : ليحيىُقلت
ْاحلسني َأبونا َأنبَأ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  محنَّالرَ َاحلسني ّجد َ, أنااهللاَ َأمحدبن  َ ْ َاحلسنبن  عيل َ, أناَ َ نا ,عيلبن  َ
َأمحد ْ ْعتبةبن  َ  : قال,اينَربَّ الطمرثدبن  هاشمَ نا ,ويََرا هلَ نا ,ُ

 .)٣(غيالنبن  ُ اسمه حفص,ٌسأليس به ب يدَعُم َأبو :معني يقولبن   حييىُسمعت
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإاسم الق َأبو َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ, أناَ َ ْاحلسني َأبو َ, أناهبة اهللابن  ُ َ َّحممد ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ ,

ْ عبد َأنا  : قال,)٤(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ
ْ عبد ُلتَأس بن  ليامنُ س: قال?عىلَأ ٍ مكحولِصحابَأ ُّيَأ :براهيمِإبن  محنَّالرَ
 َ كان قليلُّوزاعيَ األ: لهُ قلت,احلارثبن  ُ والعالء,جابربن  يزيدبن  ُويزيد ,موسى
ْعبد بن  ُ فسعيد:ُ قلت,جلَأ : قال? ملكحولةاملجالس  : لهُ قلت, نعم: قال?العزيزَ

 . هو دون هؤالء: قال?يدَعُم َأبو
 .ث عن مكحولِّدُعيني حيُّ الرغيالنبن  ُيد حفصَعُم َأبو :قال يعقوب

ْ عبَأبويف نسخة ما شافهني به  ْ عبد َ, أناديبَاهللا األد َ َمندهبن  محنَّالرَ ْ َأمحد َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ  ,ًجازةِإاهللا َ
ْاحلسني َأناو :قال َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ ْ عبد َ أنا: قاال,ُ  :)٥( قال,يب حاتمَأبن  محنَّالرَ

يب َأ ئلُ وس: قال, دمشقي صدوق:فقال −يد َعُبا مَأيعني  − عنه ُزرعة َأبوسئل 
 . بهُّتجُ وال حي,هُ حديثُكتبُ ي: فقال,غيالنبن  يد حفصَعُيب مَأعن 

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ َّحممدبن   عيلَ َ َّحممدبن  دَْمحَأبن  عيل َ, أناُ َ  َ, أناُ
                                                 

 .١/٣٢٧انظر تاريخ أيب زرعة  )١(
 ).٢٤٠ (٩٢تاريخ الدارمي  )٢(
 .٧/٧١هتذيب الكامل  )٣(
 .٢/٣٩٤املعرفة والتاريخ  )٤(
 .٣/١٨٦اجلرح والتعديل  )٥(

 ]قول ابن إبراهيم[

]قول الدارمي[

]قول ابن معني[

 ]قول ابن إبراهيم[

]قول أيب زرعة[



٣٨٧ حفص بن غيالن الرعيني احلمريي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ  : قال,)١(تيْسُحبان الببن  ُ
 .ام وفقهائهمّ الشهلَأ ِيني من ثقاتَعُّ الرغيالنبن   اسمه حفص,يدَعُم َأبو

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  القاسم َأبو َ, أناَّ ْ  َأبو َ, أناهميّ السالقاسم َأبو َ, أناَ
َأمحد ْ َأخربين ,)٢(عديبن  َ َ ْ  :عبدة قالبن  الليثَ نا ,املدائني )٣( عيلَ

 . فهو ثقةٍيد عن ثقةَعُم َأبوذا روى ِإ :معني يقولبن   حييىُسمعت
ْ عبد ُ وسمعت:قال غيالن بن  ُ حفص:شعث يقولَاألبن  ليامنُسبن  اهللاَ
 .ضعيف

َأمحد َأبووقال  ْ  ٌيد حديثَعُيب مَ وأل,مشقيّ الديدَعُم َأبوغيالن بن  ُحفص :)٤(َ
يد َعُيب مَأ فعند الوليد عن . نسخةٍ واحدُّ يروي كل,فشبه املصنُّ وحديثه ي,كثري

 وحديثه ,يد عنه نسخةَُمحبن   وعند اهليثم,مني عنه نسخةّ السقةَدَند ص وع,ٌنسخة
َسلمةيب َأبن   صدوق وعمرو,س بهأ وهو عندي ال ب,شبه الفوائدُي ث عنه ِّدُ حيَ
 .حاديثَأب

غيالن بن  يد حفصَعُم َأبو :ه قالـَّنَأصيبي النّ )٥(ارَّيسبن  سحاقِإوبلغني عن 
 .)٦( احلديثُضعيف

                                                 
 .٧/٧٢انظر هتذيب الكامل .  مع اختالف يف العبارة٦/١٩٨الثقات  )١(
 .٢/٨٠٢ل الكام )٢(
َأخربين أمحد: يف الكامل )٣( َ ْ  .بن عيل املدائني َ
 .٢/٨٠٢الكامل  )٤(
 .يسار): س(يف  )٥(
 .٧/٧٢, وهتذيب الكامل ٢/٨٠٢انظر الكامل  )٦(

 ]قول البستي[

 ]قول ابن معني[



٣٨٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْميبن  حفص  َرسةَ
 (*)نعاينَّ الصعمر َأبو

 .نزيل عسقالن
َأمحدقال  ْ ْ عبد َأبو والبخاري وَ  .امّ الشنه من صنعاءِإ :محنَّالرَ

 .وابّشبه بالصَأ وهو ,)١(نه من صنعاء اليمنِإ :يب حاتمَأوقال ابن 
بن   ومقاتل,روةُعبن   وهشام,قبةُعبن   وموسى,سلمَأبن   زيدَّحدث عن

 .افريَعَى املحييبن   وعامر,انَّحي
ْ وعبد ,وريّ الث سفيانروى عنه ْ وعبد ,بْهَوبن  اهللاَ  ,بيْيَُرداود اخلبن  اهللاَ

َّحممد و,سعيدبن   وسويد,منصوربن   وسعيد,ادّعببن  ُوزهري َ ي ّ الرسيبَأبن  ُ
 ,خارجةبن   واهليثم,ازيَّ الرمنصوربن  ّعىلُ وامل,ياسِإيب َأبن   وآدم,الينَقْسَالع
َسلمةيب َأبن   وعمرو, آدمُالين ختنَقْسَحرب العبن  براهيمِإو َفضالةبن  عاذُ وم,َ َ, 
َّحممدو َ ْعبد بن  ُ َّ حممدَأبومالك بن   وخملد,يلْمَّ الرالعزيزَ َ َّاحلراين ُ َ. 

َأخربنا َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ َّحممدطالب  َأبو َ, أناُ َ َّحممدبن  ُ َ َحدثني ,افعيّ الشبكر َأبو َ, أناُ َّ  َأبو َ
َّ حممدَأبومالك بن  خملدَ نا ,مذيّ الرتسامعيلِإ َ َّاحلراين ُ َميرسةبن  عمر حفص َأبوَ نا ,َ  عن ,سلمَأبن  زيدَ نا ,َْ

 : قال,يب هريرةَأ عن ,يب صالحَأ عن ,عمشَاأل
نا معه حني َأ و, عبدي يبِّعند ظن َ أنا: اهللا تعاىلُيقول« :قال رسول اهللا 

ي  منَّبَّ ومن تقر,ِ بالفالةُهَتّ ضالُدَجل جيَّ الركم منِحدَأ بتوبة ُفرحَأ  هللاُ, واهللاِ,ينُرُيذك
                                                 

, الكنى ٢/٣٦٩, التاريخ الكبري للبخاري ٢٦٧, تاريخ الدارمي ٢/١٢٢بن معني  تاريخ حييى (*)
, اجلرح والتعديل ٢/٤٠, الكنى للدواليب ٣/٣٧٦, ١/١٧٢, املعرفة والتاريخ ٥٣٨ملسلم 

 ٣/٤٢٩, معجم البلدان )١٤٧٥(, مشاهري علامء األمصار ٦/٢٠٠, ثقات ابن حبان ٣/١٨٧
, ميزان ٨/٢٠٥, سري أعالم النبالء ١٢/١٢٧, تاريخ اإلسالم ٧/٧٣, هتذيب الكامل )صنعاء(

 .١/٢٩٥, شذرات الذهب ١/٥٦٨االعتدال 
 .٧/٧٣هتذيب الكامل  )١(

]حدث عن[

]روى عنه[

أنا عند : حديث[
 ]ظن عبدي يب



٣٨٩ حفص بن ميرسة أبو عمر الصنعاين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١(»هرولُأتيته َأ ,ميشَن جاءين يِإ و,اًراعِ منه ذُبتَّ تقراًشرب
 .يب صالحَأ عن ,سلمَأبن  ُام يرويه زيدَِّنإ و,عمش مزيد فيهَ وذكر األ,كذا قال
َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبوه َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْ عبد الغنائم َأبو َ, أناريفْزَاملبن  )٢(ُ القاسم  َأبو َ, أناعيلبن  مدّالصَ

َّحممدبن  عبيد اهللا َ ْ عبد َ نا,سحاقِإبن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َحدثني ,سعيدبن  سويدَ نا ,ُ َّ َميرسةبن   حفصَ َْ, 
َحدثني َّ  ,ريرةُيب هَأ عن ,يب صالحَأ عن ,سلمَأبن   زيدَ

 ضالته ُكم جيدِدحَأه من ِ بتوبة عبدُفرحَأ  هللاُ,واهللاِ« : قالعن رسول اهللا 
ّعز وجل وقال اهللا ,بالفالة  .» يذكرينُنا معه حيثَأ و, عبدي يبِّعند ظن َ أنا:َّ

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َأمحدغالب  َأبوالفراء وبن  ُ ْ َّحممد َىلْعَي َأبو َ أنا: قاال,ّاالبنبن  نََساحلبن  َ َ بن  ُ
ْاحلسني َ  .الفراءبن  ُ
َأخربنا وح َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنااًيضَأغالب  َأبو َ َ َّحممد ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  َأبو َ أنا: قاال,)٣(حسنونبن  ُ

ْعبد بن  عيسىبن  القاسم موسى َّ الرساهللاَ َّحممدَ نا ,اجَّ َ َّحممدبن  ُ َ سعيد بن  سويدَ نا ,ديْنَاغَسليامن الببن  ُ
َميرسةبن  ُحفصَ نا ,ثاينَدَاحل  : قال,دريُيب سعيد اخلَأ عن ,يساربن   عن عطاء,سلمَأبن   عن زيد,َْ

 ,ٍراعِ بذاًراعِ وذ,ٍ بشرباًربِكم شَن من كان قبلنََ سَّنُبعَّلتت« : اهللا ُقال رسول
اليهود « : قال? من هم, اهللاَ يا رسول: قيل» لتبعتموهمٍّضب َرْحُخلوا جَى لو دَّحت

 .»والنصارى
 .يف صحيحه عن سويد )٤( مسلمخرجهامَأ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أنا)٥(د اهللايبُعبن  عمرنا َأ ,َّ َ بن  عثامن َ, أنابرشانبن  ُ
َأمحد ْ ْ عبد َ نا,دّدَسُمَ نا ,سحاقِإبن  حنبل َ, أناَ  : قال,داودبن  اهللاَ

ذا ِإ ف,ُ العلامءِزلتُ القيامة عُان يومذا كِإ :عاين وهو يقولنَّْ الصمرُبا عَأسمعت 
 ;ريده فيكمُأ ٍ خلريَِّالإ َ اليومُ حكمتي فيكمْجعلَأ مل : قال,ِ اهللا من احلسابَفرغ

                                                 
 .يف التوبة, باب يف احلض عىل التوبة والفرح هبا) ٢٦٧٥(رواه مسلم يف صحيحه  )١(
 .احلسن): د(يف  )٢(
 .بن حسنون أمحد): د(يف  )٣(
 .يف العلم, باب إتباع سنن اليهود والنصارى) ٢٦٦٩(بن مسلم  صحيح )٤(
ْبن عبد اهللا عمر): س(يف  )٥( َ. 

 ]رواية أخرى[

لتتبعن : حديث[
 ]...سنن

إذا كان يوم القيامة [
 ]...عزلت العلامء



٣٩٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١( بام فيكماجلنَّةادخلوا 
ْعبد بن  زكريا حييى َأبو ِّيلإكتب  َمندهبن  الوهابَ ْ َحدثني و,َ َّ  َأبوعمي  َ, أنابكر اللفتواين عنه َأبو َ

ْ عبد يبَأبيه َأ عن ,سمالقا َحدثني ,يونسبن  سعيد َأبوَ نا ,)٢(اهللاَ َّ َ نا ,بْهَابن وَ نا ,نه حدثهَأي ّ عن جد,يبَأ َ
َميرسةبن  حفص  : قال,َْ
 وذلك يف , باهللاَِّالإ ما شاء اهللا ال قوة :اًمنبه مكتوببن  بْهَيت عىل باب وَأر

ّعز وجلقول اهللا  َّ: { u v     w x y z { | } ~ _ `a b c d  e f 

g h z)٣٩: الكهف[ )٣[. 
 .منبه كان يسكن صنعاء اليمنبن  بْهَو

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْ عبد َ, أنااويَرُاهللا الفَ َّحممداهللا َ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ َّحممدسهل  َأبو و,ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  َ أنا: قاال,َ
َّحممد َ  .املكيبن  ُ

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ َأمحدبن  عثامن سعيد َأبو َ, أناوياَرُاهللا الفَ ْ َّحممدبن  َ َ َّحممدعيل  َأبو َ, أناُ َ بن  ُ
َّحممد َ أنا: قاال,يوسفبن  عمر َ َّحممد َ, أنامطربن  يوسفبن  ُ َ َّحممدَ نا ,سامعيل البخاريِإبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َ

 عاين من اليمنْنَّ الصعمر َأبوَ نا ,العزيز
 .بحديث ذكره

َأخربنا َ ْ  .ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنااملاورديغالب  َأبو َ
َأخربنا وح َ ْ َأمحدبن  عبيد اهللا َ, أنازهريَاأل َ أنا: قاال,ارَْدنُببن  ثابت َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ ْ بن  َ
َّحممدبن  العباسبن  العباس َ, أنايعقوب َ ْعبد بن  ُ َأمحدبن  صالح َ, أنااملغرية اجلوهريبن  اهللاَ ْ بن  َ

َّحمم َ  : قال,حنبلبن  دُ
َميرسةبن  ه حفصُ اسم,عايننَّْ الصعمر َأبو :َأيبقال  َْ. 

َحدثنا ثم ,يسْرَّالنبن  الغنائم َأبونا َأنبَأ٤( َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ بن  باركُوامل, )٥(َ
                                                 

 ).٥٦٨ (٣٤٤املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي  )١(
ْأبو القاسم أيب عبد اهللا): د(يف  )٢( َ. 
 .٣/٤٢٩, ومعجم البلدان ٩١املؤتلف واملختلف البن القيرساين  )٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
, وهو تصحيف, وهو أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون البغدادي »نياحلس«): دا(يف  )٥(

 = رقم  ١/٣٦, واملغني يف الضعفاء )٢( رقم ١/٢٦ني , انظر ترمجته يف العلل للدارقط)ه٤٨٨ت(
 

كتب عىل باب [
 ]...وهب

اسم أيب عمر [
 ]الصنعاين



٣٩١ حفص بن ميرسة أبو عمر الصنعاين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد  َأمحدزاد  −د َْمحَأ َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −يس ْرَّ الن وابن,اجلبارَ ْ ْاحلسني َأبو و:َ َ  :−  قاال,صبهاينَ األُ
َأمحد َأنا ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)١( قال,سامعيلِإبن  ُ

َميرسةبن  حفص  ,سلمَأبن  َ سمع زيد,امّ الشعاين صنعاءنَّْ الصعمر َأبو )٤َْ
َأمحد قاله ,بةْقُعبن  وموسى ْ َ. 

َأخربنا َ ْ َحمبكر  َأبو َ َأمحدبكر  َأبو َ, أناالعباسبن  َّمدُ ْ َّحممدسعيد  َأبو َ, أنامنصوربن  َ َ ْعبد بن  ُ  َ, أنااهللاَ
َّاحلجاجبن   سمعت مسلم: قال,عبدانبن  يّحاتم مك َأبو  :)٢( يقولَ

َميرسةبن  عمر حفص َأبو  ,بةْقُعبن   وموسى,سلمَأبن  َ زيدَ سمع,عايننَّْ الصَْ
ْوعبد   .ياسِإيب َأبن  ُى عنه آدم رو,ديناربن  اهللاَ

, حاتمبن  سعيدبن  عبيد اهللا َ, أنابراهيمِإبن  حييىبن   عن جعفر,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت
ْعبد بن  اخلصيب َأنا َّحممدبن  اهللاَ َ َأخربين :)٣(اخلصيببن  ُ َ ْ ْ عبد َ َأمحدبن  الكريمَ ْ َأخربين ,َ َ ْ ْ عبد َأبوَأيب  َ َ
 : قالمحنَّالر

َميرسةبن  فصعمر ح َأبو  .امّ الش صنعاين من صنعاءٌسأ ليس به بَْ
َأخربنا َ ْ بكر  َأبو َ, أناالعالء الواسطي َأبو َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ

َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ  :يب قالَأَ نا ,غسانبن  لّضَُفاملبن  حوصَاأل َ, أناسرييَابَ البَ
 عايننَّْ الصيب عمرَأ عن ,وريّ الث قد روى سفيان:)٤(معنيبن  يا حييىزكر َأبوقال 
َميرسةبن  ُ وهو حفص,ِاهبَّ الرحديث  .النَقْسَ كان ينزل ع,َْ

َأخربنا َ ْ ْعبد بن  القاسم هبة اهللا َأبو َ َأمحدبكر  َأبو َ, أنااهللاَ ْ َأمحدنا َأ, ثابتبن  عيلبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ
َأمحد  سمعت: قال,براهيمِإ ْ َّحممدبن  َ َ  :)٥ يقول)٦(سعيد الدارميبن  سمعت عثامن٥(: عبدوس يقولبن  ُ

                                                 
, ٣٠٩, و٢٨٦وما سبق ص). خري(, وتاج العروس )٤٥٦( رقم ١/٤٣٤, ولسان امليزان )٢٦٥( =

 . وغريها٣٢٤و
 .٢/٣٦٩التاريخ الكبري  )١(
 .٥٣٨الكنى واألسامء  )٢(
ْعبد اهللا): د(يف  )٣(  .بن اخلصيب بن حممد َ
 .٧/٧٥وانظر هتذيب الكامل ) حديث الراهب(, وليس فيه ٢/١٢٢ة الدوري تاريخ ابن معني رواي )٤(
 ).س(ما بينهام ليس يف  )٥−٥(
 .٩٧تاريخ الدارمي  )٦(

 ]رواية البخاري[

 ]رواية مسلم[

رواية أيب عبد [
 ]الرمحن

 ]رواية ابن معني[



٣٩٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َميرسةبن  عن حفص −معني بن  يعني حييى −لته َأس  . ثقة: فقال?عايننَّْ الصَْ
َأخربنا َ ْ  : قال,يبَأَ نا ,ميةأ َأبو َ, أنابكر َأبو َ, أناالعالء َأبو َ, أناارَْدنُببن  ثابت َ, أناالربكات َأبو ]ملحق[َ

 .ه عرضـَّنَأطعن عليه ُام يَِّنإ و,عاين ثقةنَّْ الصعمر َأبو :)١(معنيبن  قال حييى
َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو َ, أناامللكَ  َأبوَ نا ,قاّالسبن  َ

َّحممدالعباس  َ َّحممدبن   سمعت عباس,يعقوببن  ُ َ  : يقولُ
َميرسةبن   حفص:معني يقولبن  سمعت حييى  . ثقةَْ

َميرسةبن  ُ حفص: حييى يقولُ سمعت:وقال يف موضع آخر  ,سأ ليس به بَْ
 .سلمَأبن  ض عىل زيدَرَه عِّنإ :ويقولون

َميرسةبن   عن حفص,وريّ الث قد روى سفيان:وسمعت حييى يقول  ,عايننَّْ الصَْ
 .نالَقْسَ عُ وكان ينزل,عمر َأبووكنيته 

ّحممد الشبن  يب الفتح نرص اهللاَأ عىل قرأت َّ َ ْاحلسنييب َأ عن ,افعيُ َ ْعبد بن   املباركُ  َأبو َ, أنااجلبارَ
َّحممد َ َّحممد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ َ  :يد قالَُناجلبن  براهيمِإَ نا ,جعفربن  القاسمبن  ُ

َميرسةبن   حييى عن حفصُلتَأس سلم َأبن   من زيدُهُ سامع,س بهأ ب ال: فقال,َْ
َأخربين .ضْرَع َ ْ َميرسةبن   من سمع حفصَ  عىل ُرضْعَمنصور يبن  ادّ كان عب: يقولَْ

ن كان ِإ حاله َحسنَأ وما :معنيبن   فقال حييى, معهُ ونحن نسمع,سلمَأبن  زيد
 .)٢(نه يقول مناولةَأ ك,ضْرَه عُّسامعه كل

ْ عبَأبويف نسخة ما شافهني به  ْ عبد َ, أنالَّاهللا اخلالد َ َمندهبن  محنَّالرَ ْ ْعبد بن  محد َ, أناَ  جازةِإاهللا َ
ْاحلسنينا َأ و:قالح,  َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ ْ عبد َ, أنا)٣(يب حاتمَأبن  ُ َ

َأمحدبن  اهللا ْ  : قال,ِّيلإ فيام كتب ,حنبلبن  َ
َيرسةَمبن  ُ حفص:يبَأقال  ض عىل َرَم يقولون عِّهنإ : قلت,سأ ليس به ب,ْ

َميرسةبن   عن حفصُزرعة َأبو وسئل : قال, ثقة: فقال,سلمَأبن  ِزيد  ال : فقال,َْ
َميرسةبن  يب عن حفصَأ وسئل , بهَسأب  . احلديثُ صالح: فقال,َْ

                                                 
 .٧/٧٥وانظر هتذيب الكامل . ٢/١٢٢تاريخ ابن معني  )١(
 .٧/٧٥هتذيب الكامل  )٢(
 .٣/١٨٧اجلرح والتعديل  )٣(

]رواية الدارمي[

 ]رواية ابن معني[

]رواية أخرى[

]رىرواية أخ[

]رواية أيب حاتم[



٣٩٣ حفص بن ميرسة أبو عمر الصنعاين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد َأبووذكر  َّحممداهللا َ َ  حاتم َأبو َلَأه سـّنَأصبهاين َاين األّبراهيم الكتِإبن  ُ
َميرسةبن  ازي عن حفصَّالر  ويف ,دقّ الصهُّ وحمل, حديثهُكتبُ ي: فقال,عايننَّْ الصَْ

 .)١(وهامَ األُحديثه بعض
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  )٢(ُ َ

 : قال,سفيان بن يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
َميرسةبن  عمر حفص َأبوو  .النَقْسَ كان يكون بع,َْ

َحدثنا َّ  .س بهأ ال ب, ثقة,منصوربن  )٣(سعيدو , عنه آدمَ
َأخربنا َ ْ َأمحدعادات ّ السَأبو َ ْ َأمحدبن  َ ْ َّ حممدَأبو و,يلّتوكُ املَ َ ْ عبد ُ  َأبو َ أنا: قاال,لميُّ السمحزةبن  الكريمَ
َّحممدَ نا ,رييفّ الصسعيد َأبو َ, أنابكر اخلطيب َ ْعبد بن  ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ َحدثني ,نياُّ الديبَأابن َ نا ,ارّفّ الصَ َّ َ 

َّحممد َ َحدثني ,داودبن  ُ َّ َميرسةبن  خي حفصَأ َ ابنَ  : قال,َْ
 عمر َأبو : قيل? ههناْنَ م: فقال,النَقْسَ عىل عاًمريَأبي ّلَهُروح املبن  ُِرشقدم ب

َميرسةبن  ني حفصيع −عاين نَّْالص لح ْصَأ : فقال,نيْظِ ع: فقال,ليهِإ َ فخرج,تاهَأ ف− َْ
ؤخذ فيام قد ُ فت,سد فيام قد بقيْفُ وال ت, منه)٤(ر لك ما قد مىضَفْغُفيام بقي من عمرك ي

 .)٥(ىضَم
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناعبيد اهللابن  عمر َ, أناَّ َ  .برشانبن  ُ

َأخربناو ح َ ْ ّاملظفر َأبو َ َ َّحممدبن  عيل َ, أنابكر البيهقي َأبو َ, أنارييَشُالقبن  ُ َ ْعبد بن  ُ بن  عثامن َ أنا,اهللاَ
َأمحد ْ  : قال,سحاقِإبن  حنبلَ نا ,َ

ْ عبد َأبوقال  َميرسةبن  ُعاين حفصنَّْ الصعمر َأبو ومات :اهللاَ حدى ِإ سنة َْ
َالسمرق ُزاد ابن − ,وثامنني وري ّ الثُصاحب −هان يعني ابن ما − ُبَعْصُوم − ِنْديَّ

 .فيها مات
                                                 

 .٧/٧٦هتذيب الكامل  )١(
 .سنأبو احل): س(يف  )٢(
 .بن سعيد آدم): س(يف  )٣(
 .فيام قد مىض): س(يف  )٤(
 .٧/٧٦هتذيب الكامل  )٥(

 ]قول يعقوب[

عظته لبرش أمري [
 ]عسقالن

 ]سنة وفاته[



٣٩٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّحممديب َأرئ عىل ُ ق: قال,شاذانبن  عيل َأبو َ, أنااينّالعزيز الكتَ َ ُ 
َّحممدبن  جعفر َ ْ عبد ثكمّ حد, الواسطيُ َأمحدبن  اهللاَ ْ  :يب قالَأَ نا ,حنبلبن  َ

َميرسةبن  ه حفصُ واسم,عايننَّْ الصعمر َأبو مات :وبلغني ام سنة ّ الش بصنعاءَْ
 .مئةحدى وثامنني وِإ

َّحممديب طاهر َأ يف سامع قرأت َ َأمحدبن  ُ ْ  .قرّ الصيبَأبن  َ
َّحممدالفضل  َأبونا َأنبَأو َ  َأبو اَ, أنافَّوَّ الصبن عمربن  براهيمِإبن  هبة اهللا َ, أناعيل عنهبن  نارصبن  ُ

ْ عبد يبّالط َأمحد َأبوَ نا ,علمون املقرئبن  عبيد اهللابن  املنعمَ ْ َاحلسن َأبو َ, أناسليامنبن   جعفرَ  )١( امليموينَ
 : قال,قةّبالر

ْ عبد َأبوقال  َأمحديعني  −اهللا َ ْ عاين نَّْ الصيب عمرَأ بلغني موت :− حنبلبن  َ
َميرسةبن   واسمه حفص,امّ الشبصنعاء  .مئةيعني و −ى وثامنني حدِإ سنة َْ

ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ّحممد التيب َألمي عن ُ َّ َ  ,رْبَزبن  سليامن َأبو َ, أنا)٢(مرَالغبن  يّمك َ, أناميميُ
 : واملدائني, وعمرو,موسى َأبو قال :قال

َميرسةبن  عاين حفصنَّْ الصعمر َأبومات   وذكر ,حدى وثامننيِإام سنة ّ الش صنعاءَْ
َأمحد وعن ,يب موسىَأ عن ,بيهَأخربه عن َأاه بَأن َأ ْ  َّنَأ و, عن املدائني,ناصحبن  بيدُعبن  َ
َّحممدخربه عن َأسامعيل ِإبن  صعبُم َ َأمحدبن  ُ ْ  . عن عمرو بذلك,ماهانبن  َ

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد ناَ, أالفضلبن  ُ َ
 : قال,)٣(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا

َميرسةبن  ُعمر حفص َأبوومات   ,حدى وثامننيِإام سنة ّ الش صنعاء,عايننَّْ الصَْ
 .وريّ الثُاهان صاحبَمبن  ُوفيها مات مصعب

َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ َأمحدالفضل  َأبو و,العباسبن   محزةُ ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  ُ َحدثنيو .َ َّ واين ُتْفَّبكر الل بوَأ َ
َأمحد َ أنا: قاال,عنهام ْ َّحممد َ, أناالفضلبن  َ َ  : قال,)٤(يونسبن  سعيد َأبو َ, أناسحاقِإبن  ُ

                                                 
 .امليمون): س(يف  )١(
 .بن الغمر بن حممد مكي): س(يف  )٢(
 .١/١٧٢املعرفة والتاريخ  )٣(
 .٢/٦٢) تاريخ الغرباء(تاريخ ابن يونس  )٤(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٣٩٥ حفص بن ميرسة أبو عمر الصنعاين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َميرسةبن  حفص  َتبُ وك,َ مرصَ قدم,هل صنعاءَأبا عمر من َأ يكنى ,عايننَّْ الصَْ
 عن َوخرج ,غالببن  انّ وحس,)١(رايبَعبن  ةَعَمَ وز,بْهَث عنه ابن وَّ حد,عنه
 .)٢(مئةحدى وثامنني وِإسنة يف  وكانت وفاته هبا ,امّ الشِىلإ َمرص

 ريشُوردان القبن  حفص
َاحلسن َأبو ذكره , له ذكر,من ساكني دمشق َأمحد َ ْ  .يب العجائزَأبن  يدَُمحبن  َ

 

ْعبد بن  سيفبن  الوليدبن  حفص  اهللاَ
ُحببن ٣(ابن احلارث   )٥(عاهرُمن ب عوفبن  عوفبن  يبَلُكبن  )٤(لُ
 حجربن  عمروبن  )٣احلارثبن  زيدبن  مالكبن  زيدبن  ابن عمرو

 حرضموتبن  زيدبن  سهلبن  كعببن  ابن قيس
 (*)بكر احلرضمي املرصي َأبو

ْعبد بن  مري مرص من قبل هشامَأ خرى َأ ًةَّليها مرَ ثم و,عتنيُ وليها مج,امللكَ
                                                 

 .بن عرايب معن): د(يف  )١(
 .٤٣٠, ٣/٤٢٩معجم البلدان  )٢(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
ُحبل: (املختلف فيه: ذكره ابن ماكوال يف )٤( ُجبل−ُ بن  جبل: ٢٨٥١ويف بغية الطلب . ّوقدم األوىل) ُ

 .جبل
 .٢/٤٩بن معاهر, وكذا يف اإلكامل  بن عوف كليب: ٧٤يف الوالة والقضاة  )٥(

, اجلرح والتعديل ٩٢, ٩١ ,٨٩−٨١, ٧٥−٧٣, الوالة والقضاة ٢/٣٦٩تاريخ البخاري الكبري  (*)
, ٢/٤٩ اإلكامل ,١/١٣٢) املرصيني( تاريخ ابن يونس ,٦/١٩٩, ثقات ابن حبان ٣/١٨٨

, ٨/٧٨, تاريخ اإلسالم ٧/٧٨, هتذيب الكامل ٦/٢٨٥١, بغية الطلب ٢/٣٢٢معجم البلدان 
 .١/٢٦٣, النجوم الزاهرة ٢/٤٢١, هتذيب التهذيب ١٣/٩٧الوايف بالوفيات 

ترمجته عند ابن [
 ]يونس



٣٩٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ة ثالثة يف َّليها مرَ ثم و,يزيدبن  لوليده اّقرَأ ف,صفوان له عليهابن  َباستخالف حنظلة
َّحممدبن   مروانِخالفة َ عتاهية بن  خرجوا حسانَأ و,ند عىل واليتهاُ اجلُهَكرهَأ ,ُ

 .عامل مروان عليها
ْعبد بن   وهالل,هريُّ الزروى عن  .ريشُ القمحنَّالرَ
ْ وعب,احلارثبن  مروَ وع,سعدبن  ُيثَّ والل,بيبَيب حَأبن   يزيدروى عنه د َ

 .يعةَهلبن  اهللا
ْعبد بن  ووفد عىل هشام تل ُ وق,َائفةّ الصُه هشامّ ووال,يزيدبن   والوليد,امللكَ

 .)١(الوليد عىل مرصبن  ره يزيدَّمَأ ف, بدمشقٌ وحفص,ُالوليد
َّ حممدَأبو ِّيلإكتب  َ ْ عبد ُ َاحلسنبن  محدبن  محنَّالرَ ْعبد بن  َ  .وينُّ الدمحنَّالرَ

َحدثنيو َّ َحلسنا َأبو َ َّحممدبن   سعد اخلريَ َ َأمحدنرص  َأبوالقايض  َ, أنانصاري عنهَسهل األبن  ُ ْ بن  َ
ْاحلسني َ َّحممدبن  ُ َ َأمحدبكر  َأبو َ, أنا الكسارُ ْ َّحممدبن  َ َ ْ عبد َأبوَ نا ,ري احلافظََونْيِّ الدسحاقِإبن  ُ  محنَّالرَ
َأمحد ْ ْ عبد َ, أنا)٣(ائيَسَّالن٢( شعيببن  َ َحدثني ,سعدبن  الليثبن  )٢عيبُشبن  امللكَ َّ  عن ,يّ عن جد,يبَأ َ
َّحممد عن ,الوليدبن   عن حفص− يعني يزيد −بيب َيب حَأابن  َ ْعبد بن  بيد اهللاُ عن ع,مسلمبن  ُ ثه َّ حد,اهللاَ
 : قال,ثهّ حدٍاسَّ ابن عبَّنَأ

َبرصَأ لو « : فقال,ةقَدَّ الص وكانت من,َ مليمونةٍ ملوالةًةتْيَ مً شاة اهللا ُ رسولَ
 .»كلهاَأم َّام حرَِّنإ« : قال?!ٌا ميتةِّهنإ : قال,»وا بهُ فانتفع,هاَوا جلدُعَزَن

 . هذا احلديثَالوليد غريبن  ُسند حفصُ مل ي:)٤(يونسبن  سعيد َأبوقال 
 .رسلُ شهاب مِه عن ابنُ حديث:)٥(بيهَأيب حاتم عن َأوقال ابن 

َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ َأمحدَ نا ,نارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن  باركُ وامل,َ َ
َّحممد و,اجلبار َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا −فظ له َّوالل −عيل بن  ُ ْ َأمحدزاد  − َ ْ ْاحلسني َأبو و:َ َ  َ أنا:−  قاال,صبهاينَ األُ

                                                 
 .٢٨٥٥ب بغية الطل )١(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .٧/١٧٢, ويف املجتبى ٤/٣٨٠السنن الكربى  )٣(
 .١/١٣٣) تاريخ املرصيني(تاريخ ابن يونس  )٤(
 .٣/١٨٨اجلرح والتعديل  )٥(

لو نزعوا : حديث[
 ]...عنها جلدها



٣٩٧ حفص بن ميرسة أبو عمر الصنعاين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد ْ َّحممد َ, أنادانْبَعبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)١(سامعيل قالِإبن  ُ
 ,ُيثَّ وروى عنه الل, شهابِ عن ابن, مرصُمريَأمي ْرضَالوليد احلبن  ُحفص

 .يب حبيبَأبن  ُويزيد
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّحممد َ, أناَّ َ َّحممد َ, أناهبة اهللابن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْ عبد َ, أناُ بن  اهللاَ

 :ريَكُبن ب قال ا: قال,يعقوبَ نا ,جعفر
فريقية ومن ِإ ُمريَأ ُ كلثومَِلتُ قمئة وعرشين وٍربعَأ ويف سنة :سعدبن  قال الليث

ُميرسة قتلهم , معهَصرب َ  ,فريقيةِإهل َأصفوان عىل بن  ر حنظلةَّمَأ و,هُصحابَأو )٢(َْ
 وفيها , مرصِهلَأالوليد عىل بن  ر حفصَّمَأ و, من مرص يف شهر ربيع اآلخرَوخرج
 . عرهبا وعجمهاٍ ومجع حلفص,بيد اهللا من مرصُعبن  سمنزع القا

هل مرص َأالوليد البحر عىل بن  ُغزا حفص −يعني سنة تسع عرشة  −وفيها 
ْ عبد يعني −يب مريم َأ ُ ابنِ وعىل اجلامعة,حيملون اخلشب  .اهللاَ

ى َّام حتَّ وكان بالش,َالوليد البحربن   غزا حفصمئةحدى وعرشين وِإويف سنة 
 .ِبالل عىل اجلامعةبن  سودَ واأل,هقفل من

 ,هل مرصَأالوليد البحر عىل بن   غزا حفصمئةويف سنة اثنتني وعرشين و
فلقوا  ,)٣(قريطيةِإصابوا َأسكندرية فِ فصلوا من اإل,باللبن  ُسودَأ ِوعىل اجلامعة

 .اًصابوا رقيقَأ و,قريطيةِإوا ئ ووط, فهزمهم اهللا,َاجلمع
 فلم يكن ,هل البحرَأالوليد عىل بن   غزا حفصةمئويف سنة ثالث وعرشين و

َن كانوا نزلوا الربَّ الذيبع العدوّه اتـّنَأ غري ,ٍ عامئذٌهلم خروج ى بلغوا َّحت ,)٤(سُّلَ
 . فرجع, يف قربسٌهم حفصْفلم يدرك )٥(رسطابس

                                                 
 .٢/٣٦٩التاريخ الكبري  )١(
 , وبويعّ, وتسمى باخلالفةه١٢٢ميرسة املدغري رأس الصفرية يف املغرب, قاد ثورة الرببر سنة  )٢(

 .٥٤, ١/٥٢انظر البيان املغرب البن عذاري . عليها, قتلته الرببر لسوء سريته
 .قريطش أي جزيرة كريت: كذا يف األصل, ولعلها )٣(
ُّالربلس )٤( َ  .معجم البلدان. بليدة عىل شاطئ النيل قرب البحر من جهة اإلسكندرية: َ
 .مل أجدها يف املصادر التي بني يدي )٥(

 ]قول البخاري[

 ]خرب يعقوب[



٣٩٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

سهيل عىل بن  ر حوثرةِّمُأ مئة وعرشين وٍ ويف سنة ثامن: قال الليث:ريَكُقال ابن ب
هل َأيب عطاء عىل َأبن   وجعل معه عيسى,الوليدبن   ونزع حفص,مّحرُيف املمرص 
 .هل مرصَأ من اً وقتل ناس,الوليدبن  خذ حفصَأ ف,امَّ الشُهلَأ معه َ وقدم,رضَاأل

 − َانَّ حسُ املؤمنني مروانُمريَأر َّمَأ مئة وعرشين وٍ وفيها يعني سنة سبع:قال١(
 , بقني من مجادى اآلخرةٍ يف ثامن ليالَ حفصَ ونزع,)١هل مرصَأيعني ابن عتاهية عىل 

 ,ستهل رجبُالوليد مبن  َروا عليهم حفصَّمَأ و, فنزعوه, مرصُهلَأ َانَّثم نزا بحس
 .)٢(صحابه ذلكَأ وٌ فمنعه حفص,ر حنظلة عىل مرصَّمَأثم 

َّ حممدَأبو َِّيلإكتب  َ َأمحدالفضل  َأبو و,اسّالعببن   محزةُ ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنن ب ُ َّحممدبن  َ َ سليم بن  ُ
َحدثنيو َّ ْ عبد َأبو َ, أنابكر الباطرقاين َأبو َ أنا: قاال,سليمبن  الفضل َأبو َ, أناواينُتْفَّبكر الل َأبو َ َمندهبن  اهللاَ ْ َ, 

َحدثني ,)٣(يونسبن  سعيد َأبوَنا  َّ َحدثني ,بْهَابن وَ نا ,ثهَّه حدـّنَأي ّ عن جد,يبَأ َ َّ  : الليثَ
 ِ عىل قسمِةَّمّ الذِهلَأ ِم مواريثْسَ بقَرَمَأ ل واليته بمرصّوَأالوليد بن  َحفصن َأ

 .هل دينهمَأهم بقسم َواريثَ يقسمون مٍ وكانوا قبل حفص,واريث املسلمنيَم
ْعبد بن  سيفبن  الوليدبن  حفص: )٤(يونسبن  سعيد َأبو وقال لنا :قال َ

بن  مروَعبن  عاهرُمبن  عوفبن  عوفبن  يبَلُكبن  لُبُحبن  احلارثبن  اهللا
بن  كعببن  قيسبن  حجربن  مروَعبن  احلارثبن  زيدبن  مالكبن  زيد
يكنى أبا  [عاهرُمبن   ثم من بني عوف,ميَْرضَحرضموت احلبن  زيدبن  سهل
 َِّالإ من بعد الوليد ٌ ومل يكن خليفة,يامهَأ بمرص يف ّ حرضمي)٥(ِرشفَأ كان من .]بكر

ْعبد بن  ن هشام وكا,وقد استعمله  ه مرص بعدّه بذكره ووالّفه ونوّامللك قد رشَ
ِّاحلر  , عىل هشامَ ثم وفد, ثم عزله,ٍ من شهراًاحلكم نحوبن  ن حييىب يوسفبن  ُ

                                                 
 ).د(نهام ليس يف ما بي) ١−١(
 .٢٨٥٣, ٢٨٥٢بغية الطلب  )٢(
 .١/١٣٤) املرصيني(تاريخ ابن يونس  )٣(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه١/١٣٢) املرصيني(تاريخ ابن يونس  )٤(
 .كان أرشف حرضمي: يف تاريخ ابن يونس )٥(

خربه يف تاريخ ابن [
 ]يونس



٣٩٩ حفص بن ميرسة أبو عمر الصنعاين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 بحر مرص سنة ّ فويل, ثم رجع, فغزا,َائفةّ الصهّ فوال,ك الّرتِىلإجهيز ّ التيف )١(لفاهَأف
 وسنة اثنتني ,مئةحدى وعرشين وِإة  وسن,مئة عرشين وَ وسنة,مئة عرشة وَتسع

 ,فريقيةِإ هشام عىل ُريي عاملَشُاض القَيِعبن  ُتل كلثومُ قَّفلام٢( ,مئةوعرشين و
بن  ىل حنظلةِإ ُ كتب هشام.)٢مئةة سنة ثالث وعرشين وّه يف ذي احلجُوكان قتل

 َبوكت ,ليهاِإ فشخص ,فريقيةِإ بوالية ,ه عىل جند مرصَ وكان عامل,صفوان الكلبي
 خالفة َ عليها بقيةٌ حفصّ فويل,رضهاَأ جند مرص وِالوليد بواليةبن  ىل حفصِإ

بن   ومروان,الوليدبن  براهيمِإ و,الوليدبن   ويزيد,يزيدبن   وخالفة الوليد,هشام
َّحممد َ  .مئةىل سنة ثامن وعرشين وِإ ُ

ْ وعب,سعدبن  ُ والليث,احلارثبن   وعمرو,يب حبيبَأبن   يزيدَّحدث عنه د َ
 .همُهليعة وغريبن  اهللا

َّحممدبن   مروانَن خلعّوكان مم َ بن   وثابت,يَريْمِاحل شيمَاألبن   مع رجاءُ
 من ٍيف عدد اميَذُمرو اجلَعبن   وزامل,اميَُذ اجل)٣(سالمةبن  حْوَربن  يزيدبن  يمَعُن
عرشين  وٍسهيل الباهيل بمرص يف شوال سنة ثامنبن  ُرةَثْوَ قتله ح,امَّ مرص والشِهلَأ
 .)٤(قتله يطولَ مُ وخرب,مئةو

بن  َ ويذكر قتل مروان حفص, له من مروانٍ عمَر ابنّذُالين حيَْواخل ورِْسوقال امل
 : مرص ومحصِهلَأ ِرشافَأتل معهام من ُ قْنَ وم,شيمَاأل َبن َ ورجاء,الوليد
َّوإن ــــــــريِ َ أم ــــــــؤمننيَ ــــــــَ امل ـــل أرشاف  ٌطَّلَسُ م ِعـــىل قت ـــبالدَ ـــاعْيَ ال  ِمَلْن ف
َّفإيـــ ِّنـــي مـــن الـــرش ال جتَاكِ  )٥(ِيمْأشـبـن ِء َ أو رجـاٍ كحفـصيدوفت  ًةَظـــْلِ غَّ

                                                 
 .فألقاه): د(يف  )١(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .ساملة): د(يف  )٣(
 .٩٢−٨٢, ٧٤انظر خرب مقتله يف كتاب الوالة والقضاة للكندي  )٤(
 .واملثبت من تاريخ ابن يونس. ابن األشيم): د, س(يف  )٥(



٤٠٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِوكيف وقد أضـحوا بـسفح   بعـدهمَنيا وال العـيشُّ يف الـدَفال خري  )١(ِمَّطـَقُ املَ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ

 :ريَكُ قال ابن ب: قال الليث: قال,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
 .)٢(الوليدبن  ُتل حفصُق − مئةيعني و − وعرشين ٍوفيها يعني سنة ثامن

َّحممدعمر  َأبووذكر  َ  بن َ حفصَهيل قتلُسبن  َ احلوثرةَّنَأ :)٣(يوسف الكنديبن  ُ
 .الّلليلتني خلتا من شوالثالثاء الوليد يوم 

 (*)مويُحفص األ
 وحلق ,اسّ بني العبَ دولةَدركَأى َّ بقي حت,يةُاألموولة ّ الد من شعراءٌشاعر

 .نهّمَأ ف,منهَأ فاست,عيلبن   اهللاِبعبد
َّحممدبكر  َأبوذكر  َ َّحممدالعباس  َأبو َ, أناهّطَويل فيام وجدته بخُّ الصحييىبن  ُ َ بن  ُ
 لبني ًاءّي هجُاألمو كان حفص : قال,ياديّ الزانسفيبن  براهيمِإَ نا ,)٤(دَّربُيزيد امل
ْ عبد  وطلبه,هاشم  .مري منهَ باألٌ عائذ: فقال,هَ ثم جاء, فلم يقدر عليه,عيل ُبن اهللاَ
 َ أنا: قال,اء لبني هاشمّت اهلجلسأ : فقال,مويُ قال حفص األ?نتَأ ومن :قال
 :مريَ اهللا األَّعزَأقول َأ َّالذي

 اَ عــــــدواهنُرِكثــــــُ وتُورَُجتــــــ  هــــــاِلكُ يف مُةَّميــــــُ أْوكانــــــت
ــــام ْ أنَ رأى اهللاَُّفل ــــد طَ ــــَ ق ــــ)٥(ِطــــقُومل ي  ْتَغ  غياهنــــاُ طُاس النَّ

                                                 
 .٧٩, ٧/٧٨, والقسم األخري منه يف هتذيب الكامل ٢٨٥٥, ٢٨٥٤اخلرب يف بغية الطلب  )١(
 .٢٥٨٦, ٢٨٥٥بغية الطلب  )٢(
 .٧/٧٩هتذيب الكامل  وهو يف. ٩١الوالة وكتاب القضاة صفحة  )٣(

روضة (, معجم البلدان ٥٧ضمن ترمجة كثري, الفاضل للمربد ) ط د إحسان عباس (٩/١٨األغاين  (*)
 ).رخف, نقع(, لسان العرب ٦/٢٨٥٧بغية الطلب ) أحامر, روضة اجلوف, روضة اخلزرج

 . مع اختالف يف الرواية٥٧الفاضل صفحة  )٤(
 .يظن): س(يف  )٥(

قصته مع األمري [
 ]بد اهللاع

]قول ابن بكري[



٤٠١ حفص األموي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ِ الرســــولِ آلِاحَّفَرماهــــا بــــس  َه أعياهنــــــــاْيــــــــَّ بكفَّذَفجــــــــ  َّ
ــــــــَلقــــــــد ق  ِ العــذابَعْ وقــَ قبــلْولــو آمنــت َ إيامهنــــــــل اهللاُِب  اِ

 ففزع ,ٍيشءه بّ فسار, لهاً ثم دعا خادم,يهى بني يدّ فتغد, فجلس,ْ اجلس:فقال
 ِ من هذا كانتّقلَأ ويف , بك وبطعامكُمتّ قد حتر,مريَا األُّهيَأ : وقال,ٌحفص

 : فقال, دينارمئة  بخمسُ فجاء اخلادم,َ ليس ما ظننت: فقال,ماءّ الدُبَالعرب هت
 .ا منَّ)١(َثتَّ ما شعْصلحَأ و, وال تقطعنا,هاْخذ

 عن ,كلثومبن   عن خالد,رصيِمي املََْرضقبة احلُعبن  ةهليعبن  عيسىبن  يعةَِهلبن  وحكى عيسى
َّحممد و,احلكمبن  وانةَع َ  : قاال,ائب الكلبينيَّالسبن  ُ

 من ٌمت عليه حلبةُ ما ضُكثرَأ كم :امه عىل خيلهَّلسائه وقوُ جلاًقال هشام يوم
اس  النّؤذنُن يَأ َمرَأ ف,لفانَأ : وقيل,لف فرسَأ : فقيل له?ٍو جاهليةَأ ٍسالمِإاخليل يف 

 هلا ُسعَّ فال يت,اًها بعضُ بعضُِم حيط, املؤمننيَمريَأ يا : فقيل له,ربعة آالف فرسَأبحلبة 
 تيمئ مخسني وَ فجعل الغاية.انعّ الص واهللا,ل عىل اهللاَّطلقها ونتوكُ ن: فقال,طريق
 ثم ,ٍوبَأ ِّاس من كل النّليهِإاد  وق,ٍسهمَأ َةَّ ست)٣(َوسِْق وامل,ًمئة َبص والق,)٢(غلوة

 , هباُضيقَ ال ياً واسعاً طريقَصلحَأ ف,يامَأبيل احللبة بُصافة قُّ الر)٤(هناءَىل دِإبرز هشام 
 )٦(لع فج,َرجعَى تَّ حتُليها تدورِإ ُ وكان ينظر, احللبة بني يديه)٥(رسلت يومُأ َّفلام
 ,اً سابقَى دخلَّ حت,ٌيشءق به َّ ال يتعلٌه ريحنَأك )٧(ُدائَّقبل الذَأى َّوهنا حتؤ يرتُاسالنّ
 ;رجتزونَاز يَّجُّ الرَ ووثب,اًفواجَأ واًفذاذَأ ٍَي اخليل بعد ألِ ثم جاءت,َخذ القصبةَأو

 فوثب موالهم , قومهِ خليلُ ومنهم املادح, لفرسهُ ومنهم املادحدائَّ للذُمنهم املادح
                                                 

ْار اخلرب, يقال شعثانتش: َّالشعث )١( ّت من فالن, إذا غضضت منه وتنقصّ َ  .اللسان. َتهُ
ٍقدر رمية بسهم: الغلوة )٢(  ).غال(اللسان . ُ
 ).قوس(اللسان . ِّاحلبل الذي تصف عليه اخليل عند السباق: املقوس )٣(
 .اللسان. الفالة: الدهناء )٤(
 .بني احللبة): د(يف  )٥(
 .فجفل): س(يف  )٦(
 .اللسان. ً اسم فرس نجيب جدا من نسل احلرون:الذائد )٧(

أكثر ما ضمت به [
 ]حلبة



٤٠٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : يقولاًرجتزُ فقام م,يُاألموحفص 
َّإن َ الـــــسابقَواد اجلـــــِ ُ اإلمـــــامّ ُ الـــــريض اهلـــــ اهللاُِخليفـــــة ِ  ُمَامـَّ

َأنجبــــــ  ُ ذامّنِ مــــا هبــــٍنجبــــاتُ ممــــن ُ الكــــــرامُوابقَّ الــــــسُهَ
 )٢(ُقــــامْمَها القُّ هــــشام جــــدُّأم ُالمَّ الظــــ)١(ىل هبــــاُ جيــــٌكــــرائم
ـــٌوعـــائش ـــوامْسَ ي ُمو هبـــا األق ـــف َ ـــا أعـــالمِ مـــن نجلٌخالئ ُه َ 

َّإن ــــــلُم ُه هــــــشامُّ جــــــداً هــــــشامِ  )٣(ُامَّضَ هــــــٌدابرُ مــــــٌقاب
ــوال ــه األخ ــرى ب ُج ــاممَ ُ واألع ــــُّ كلٍ لنجــــلٌنجــــل َ ــــم ق  ُامَّدُه

 اسـتقاموا ما حيث استقامت ىَّحت  ومــا اســتنامواَقْبَّوا لــه الــسنََّســ
َوأحـــرز َ الـــذي أقـــامواَ املجـــدَ َأطلـــــق َّ  ُالمُ غـــــٌ وهـــــو يفـــــعَ

ـــــة ـــــمٍيف حلب ـــــتَّ ت ـــــا ال  ُنامَّ الــــسُمُ وهــــٍ فهــــرِ آلمــــن ُاممَّ هل
  قــــامواَ يــــومُدكــــذلك الذائــــ َ ومــــا أالمــــوااًهم ســــبقَّفبــــذ
ـــى ـــَيَأت ـــلُّذب ـــرام)٤(َ اخلي ـــا ي ــــــــّلُجم ُ م ــــــــاًي ـــــــــََّ كأن  ُسامُه ح
ـــــب ـــــا رضُاقّس ـــــات هل  ُضامُ العفــــو وال يــــُال يقبــــل ُامِ غاي
ــــهم  منــه مــاذا رامــواِ اجليــادُويــل ــــَ تٌس ــــُّزِع ــــسَ دون  ُهامِّه ال

د ويش ّ من جيٍ حللَ عليه ثالثَ وخلع, آالف درهمَ ثالثةٍ يومئذٌعطاه هشامَأف
ى َّجز حتَّ الر وانرصف معه ينشده هذا,وابقّ الس له من خيلهٍ ومحله عىل فرس,اليمن

 )٥(ةقصبصحاب اخليل املَأعطى َأ و, عندهاًثريَأ َ فكان,ه بمالزمتهَخذَأ و,قعد يف جملسه
 .)٦( يف احلالئباً لتلك احللبة نظريُ ال نعلم:ُّال الكلبي فق,يومئذ عطايا كثرية

                                                 
 .ما هبن): د(يف  )١(
 ).قمم(لسان ال.  الكثري اخلري, الواسع الفضلالسيد: القمقام )٢(
 .انظر اللسان. ًاملنفق ملاله جودا: َّاهلضام )٣(
 .ويف معجم الشعراء من التاريخ ببدء اخليل. يبدوا اخليل): س(يف  )٤(
 .املفضية): س(يف  )٥(
 .٦/٢٨٥٨بغية الطلب  )٦(



٤٠٣ احلكم بن أيوب بن احلكم الثقفي
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ذكر من امسه احلكم

 يب عقيلَأبن  احلكمبن  يوبَأبن  احلكم
 عمروبن  كعببن  مالكبن  معتببن  عامربن  ابن مسعود

 (*)قفيّ الثثقيفبن  عوفبن  ابن سعد
َّاحلجاج ِّ عمُابن  .يوسفبن  َ

 .يب هريرةَأ َّحدث عن
 .البرصي ريريُاجل )١(إياسبن  د سعيروى عنه

َّاحلجاجخت َأيوسف بنت وكان قد تزوج زينب   .امّ الشِىلإ وخرج هبا ,َ
َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ بن  باركُ وامل,َ

ْعبد  َّحممد و,اجلبارَ َ َأمحد َأبو َ أنا:واقال −فظ له َّوالل −عيل بن  ُ ْ ْ عبد َ َّحممدبن  الوهابَ َ َأمحدزاد  − ُ ْ  َأبو و:َ
ْاحلسني َ َأمحد َ أنا:−  قاال,صبهاينَ األُ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)٢(سامعيلِإبن  ُ
 :ريرةُيب هَأ عن ,يوبَأبن  ُاحلكم

 .ريريُ عن اجلاًالد سمع خ,سحاقِإ قاله ,»ٍ بقراءةَِّالإ َال صالة«
ْ عبد َأبوبه  ما شافهني )٣(يف نسخة َمندهبن  القاسم َأبو َ, أنااهللا اخلاللَ ْ  .ًجازةِإصبهاين َعيل األ َأبو َ, أناَ

ْاحلسنينا َأ و:قال ح َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ بن  ُ احلكم: قال)٤(يب حاتمَأبن  ُ
                                                 

, الثقات ٣/١١٤, اجلرح والتعديل ٢/٣٣٦, التاريخ الكبري ٣١٠, ٢٩٤, ٢٩٣تاريخ خليفة  (*)
, ٢/١٠٨٤, تاريخ اإلسالم ١/٥٧٠, ميزان االعتدال ٦/١٤٢, األغاين ٤/١٤٥البن حبان 

 ).٢٦٨٢(, لسان امليزان ١٣/١١٠الوايف بالوفيات 
ِّ وهو أبو مسعود سعيد بن إياس اجلريري املحدث, وهو تصحيف,»أبان«): س(يف  )١( َ انظر ترمجته . ُ

, ١/٣٥٤, واملؤتلف واملختلف للدارقطني ٢/٢٠٨, واإلكامل ٢/٦٤٨يف تصحيفات املحدثني 
 ).جرر(, والتاج ٣/٢٤٤واألنساب 

 .٢/٣٣٦التاريخ الكبري  )٢(
 .يقول يف نسخة): د(يف  )٣(
 .٣/١١٤اجلرح والتعديل  )٤(

ال صالة : حديث[
 ]...إال بقراءة



٤٠٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :يب هريرةَأ روى عن ,يوبَأ
درى ُ ال ي, هو جمهول: ويقول,يب يقول ذلكَأ ُ سمعت,»ٍ بقراءةَِّالإ َال صالة«
 .)١(من هو

ْاحلسنيبن   يف كتاب عيلقرأت َ َّحممدبن  ُ َ َأخربين, الكاتب ُ َ ْ َأمحد َ ْ ْاحلسنيبن  )٢(َ َ  عن ,حييىبن  ُ
َحدثني ,سحاقِإبن  محاد َّ  :هُدائني وغريَ ذكر امل: قال,يبَأ َ

َّاحلجاج َّنَأ َّحممدها َجّن يزوَأ َ عىل زينبَ عرضَ َ َّحممدبن  القاسمبن  ُ َ بن  ُ
 , يف زمانهّ ثقفيُرشفَأ وهو يومئذ , سنةَ عرشةَابن سبع٣( وهو ,قيلَيب عَأبن  احلكم

 ,َ فاختارت احلكم, كبريٌ شيخ)٣قيل وهوَيب عَأبن  احلكمبن  يوبَأبن  احلكم وَأ
ُاحلجاج َ ويلَّ فلام,امّ الشِىلإخرجها َأ و,اهاِّيإجه ّفزو َّ بن  َ استعمل احلكم,َ العراقَ
َّاحلجاج َ ثم استعمل,يوب عىل البرصةَأ  َ وعزل,ري عىل البرصةْذُسعد العبن  َ احلكمَ

 .)٤(يوب عنهاَأبن  احلكم
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ  َأبو َ أنا: قاال,العطار بن منصور َأبو و,َّ

ْعبد بن  عبيد اهللاَ نا ,صّلَخُطاهر امل  : قال,صمعيَاألَ نا ,ريَْقِنحييى املبن  زكرياَ نا ,محنَّالرَ
ْ عبد ّ وىل,مروانبن  ُ برشَ ماتَّامـل َّاحلجاجامللك َ ه ّ فوج,َيوسف العراقبن  َ
ُاحلجاج َّ  ّ ووىل, ثم عزله,قفيّ الثقيلَ عيبَأبن  احلكمبن  يوبَأبن  َىل البرصة احلكمِإ َ
َحممد َ كان حبسَّ الذي وهو,ريْذُسعد العبن  َاحلكم َّ َ  ,نْيَّجن بالدّ السسريين يفبن  ُ
بن  نَطَ قّ ووىل, ثم عزله,شعثَ األُ ابنَيوب حني خرجَأبن  َعاد احلكمَأ و,فعزله

 .عني وتسٍمالك سنة ثالثبن  ِنسَأ عىل ّ صىلَّ الذي وهو,يبَالِدرك الكُم
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناغالب املاوردي َأبو َ َأمحد َ, أناريايفّ السَ ْ َأمحدَ نا ,سحاقِإبن  َ ْ َ نا ,عمرانبن  َ

 : قال)٥(اطّخيبن  خليفةَ نا ,زكريابن  موسى
                                                 

 .إنام أراد أبو حاتم أنه جمهول العدالة ال جمهول العني): ٢٦٨٢(ن حجر يف لسان امليزان قال اب )١(
َأخربين أخربين أمحد): د(يف  )٢( َ َ َْ َْ َ. 
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .ُّ يف ترمجة النمريي٦/١٤٢انظر األغاين  )٤(
 .٢٩٣تاريخ خليفة  )٥(

 ]زواجه من زينب[

والية احلكم عىل [
 ]...البرصة



٤٠٥ احلكم بن أيوب بن احلكم الثقفي
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُاحلجاجقدم  َّ  يوبَأبن  َ احلكمّ فوىل, وسبعنيٍ يف رجب سنة مخسَ العراقَ
 َ وقدم,)١(شعثَ فلم يزل هبا حتى خلع ابن األ,ني وسبعٍ سنة مخسَقفي البرصةّالث

َّاحلجاجيوب بَأبن  ُ احلكمَ فلحق,ول سنة اثنتني وثامننيَأ وذلك يف ,البرصة ها ّ ووال,َ
ْ عبد شعثَ األُابن ْ عبد  من آلً رجالّ ووىل, ثم عزله,شعثَاألبن  سحاقِإبن  اهللاَ َ
ها ّ فوال,شعثَ األُزم ابنُ ثم ه,مسلمبن  ُ فيام زعم حاتم,)٢(ل عامريَقْعَمبن  اهللا

ُاحلجاج َّ  .يوبَأبن  َ احلكمَ
َأخربنا َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ ْ عبد َ نا,افعيّ الش)٣(بكر َأبوَ نا ,غيالنبن  طالب َأبو َ, أناُ بن  اهللاَ

َأمحد ْ َحدثني ,حنبلبن  َ َّ  : قال,سحاقِإيب َأبن  حييىَ نا ,براهيمِإبن  سامعيلِإَ نا ,يبَأ َ
 ,اس النّ منٌ ناسَفطرَأ ف, منهااًا قريبِّمإ و,هرّ الظما عندِإ ; الفطرَ هاللُيتَأر

ْأخرب ف,مالكبن  َنسَأتينا َأف َ ْ  : فقال,اس النّ منَفطرَأ من ِفطارِإ وب,ه برؤية اهلاللناَ
 قبل َِّيلإ َرسلَأيوب َأبن  َ احلكمَّنَأ وذاك ,)٤(اًيوموثالثني حد َأ يل ُهذا اليوم يكمل

 يومي هذا ُّتمُنا مَأ و, فصمت, عليهَ اخلالفُ فكرهت,اً غدٌ صائمِِّينإ :اس النِّامصي
 .ىل الليلِإ

َأخربنا َ ْ ْ عبد يبَأعمرو ابنا  َأبوالقاسم و َأبو َ, أناالبغداديبن  سعد َأبو ]ملحق[َ َمندهبن  اهللاَ ْ بن  منصور َأبو و,َ
َأمحدنت  ب)٥(م العالء ضوةَأ و,مسارّ السبكر َأبو وه,شكروي ْ ْعبد بن  براهيمِإ َ أنا: قالواه,سهلويبن  َ  َ, أنااهللاَ
ْاحلسني َ َّحممدَ نا ,سامعيلِإبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  : قال,دةْلَخ َأبوَ نا ,قبةُعبن  يفَلُخبن  حييىَ نا ,اهللا املخرميَ
ِّالضبي ُليه يزيدِإ فقام ,الةّ الصيوبَأبن  ُر احلكمَّخَأ  َِّنإ ,مريَا األُّهيَأ : فقال,َّ
الة ّ الص قىضَّ فلام,خذُأ ف, خذاه: فقال,الةَّ الصرتَخَأ وقد ,طيعكُ ال تَمسّالش
 , بيزيديء وج,ى استوى مع احلكم عىل رسيرهَّمالك حتبن  ُنسَأ وجاء , بيزيديءج
 , اهللا ِّ مع نبيَيتَّك قد صلَِّنإ ,با محزةَأ يا رك اهللاَّذكأ : فقال,نسَأقبل عىل َأف

                                                 
 .خلع األشعث): د(و) ب(يف  )١(
 .ً غامديا−ابن مغفل :  خليفةيف تاريخ )٢(
 .أنا أبو بكر): س(يف  )٣(
 .ًوثامنني يوما): س(يف  )٤(
 .ضوء): , داد(يف , و)ب, س(كذا يف  )٥(

والية احلكم [
 ]وعزله

هالل شوال [
 ]وإمساك مالك

إبراد : حديث[
 ]الصالة باحلر



٤٠٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 )١ اهللا ُّ كان نبي:نسَأ فقال ? اهللا ّنا من صالة نبيُين صالتَأ ف,تنا صالَيتَأور١(
 .ر بالصالةَّذا كان الربد بكِإ و, بالصالةُ يربدُّذا كان احلرِإ

َأخربنا َ ْ ّاملظفر َأبو َ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  املنعمَ َّحممد َ, أناالكريمَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  محنَّالرَ َ َّحممد َ, أناُ َ بن  ُ
َأمح ْ  .محدانبن  دَ

َاحلسنبن   بنت نارصُجتبى فاطمةُامل ُّ أمخربتناَأ وح  َ, أنابراهيمِإبن  منصوربن  براهيمِإ َ, أناَ
َّحممد َ َأمحد َ أنا: قاال,عيلبن  براهيمِإبن  ُ ْ  َ, أناسليامنبن  جعفرَ نا ,ريَسُنبن  نَطَقَ نا ,املثنىبن  عيلبن  َ
ّاملعىل َ  : قال,زيادبن  )٢(ُ

 يف حلقة َجلسَأن َأ ُ فخشيت:ّىلَعُ قال امل, البرصةَهلَأب ّلَهُاملبن  ُ يزيدَا هزمّمل
َاحلسن َاحلسنيب َأبن  َ َاحلسن ُتيتَأ ف,عرفُأ فاوجد فيهُأ ف,َ َ  فدخلت عليه , يف منزلهَ
زاد ابن  − ?ٍة آيةـَّيَأ : قال? كيف هبذه اآلية من كتاب اهللا,)٣(با سعيدَأ يا :فقلت
ّعز وجل قول اهللا ]:قلت[ −  وقاال, من كتاب اهللا:محدان              t u } : يف هذه اآليةَّ

v w x y  z {  |} ~ � ¡            ¢ z ]عبد  يا:قال ]٦٢: املائدة ْ َ
 ,با سعيدَأ يا :ُ قلت,ِ دون الكالمُيفّ الس فحال,ِيفّ السضوا عىلِرُ عَ القومَِّنإ ,اهللا

 :ِْنيَث بحديثَّ ثم حد:ّىلَُع قال امل, ال: قال?ً فضالٍمِّلَكَتُ ملُفهل تعرف
َحدثنا :قال َّ  :قال] ٍبحديث[  اهللا ِ عن رسول,دريُسعيد اخل َأبو َ
 ,ذا رآهِإ ,َّ احلقَ يقولْنَأ ِاس النَُّم رهبةُكَحدَأ َّنَعنَْمَ ال يَالَأ« : اهللا ُ رسول:قال

 .»ٍ من رزقُبعدُي وال ٍجلَأ من ُبِّقرُه ال يَِّنإ ف; اهللاَ تعظيمَن يذكرَأ
ُاحلسنث َّ ثم حد:قال َ ن َأ ِليس للمؤمن« : قال رسول اهللا , آخرٍ بحديثَ

 ,»ُطيقُال ي ِا من البالء ملُضَّيتعر« : قال: قال?ه نفسهُذاللِإ وما : قيل,»هَ نفسَّذلُي
ِّالضبي ُ فيزيد,با سعيدَأ يا :قيل  يف − وقاال , يف نفسه: زاد ابن محدان− هُ وكالمَّ
 .َى ندمَّ حتِجنّ الس منْه مل خيرجَِّنإا َمَأ : قال,الةّالص

                                                 
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .واملثبت من تتمة اخلرب, ومصادر خترجيه. العالء: يف األصول )٢(
 .يا أبا سعد): د(يف  )٣(

ليس : حديث[
 ]..للمؤمن أن يذل

]سؤال عن آية[



٤٠٧ احلكم بن أيوب بن احلكم الثقفي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُفقمت :ّىلَُعقال امل َاحلسن ِمن جملس )١(ُ  َ أناام بين,با مودودَأ يا : فقلت,َ يزيدُتيتَأ ف,َ
َاحلسنو َاحلسنبا َأ يا ْهَ م: فقال,اً نصبَكَمرَأ ُْتذ نصبِإ ,ُرَ نتذاكَ  ,ُ قد فعلت: قلت: قال,َ

ُاحلسنال  فام ق:َلا فق:قال َ  قال , عىل مقالتهَى ندمَّ حتِجنِّ الس منْه مل خيرجَِّنإما َأ : قال?َ
 . فيه بنفيس)٢(خاطرُأ اً مقامُقمت  لقد,يم اهللا و, عىل مقالتيُ ما ندمت:يزيد

َاحلسن ُتيتَأ ف:قال يزيد  عىل ُغلبُ ن,ٍيشء ِّلبنا عىل كلُ غ,با سعيدَأ يا :ُ فقلت,َ
ْ عب يا: فقال?صالتنا  ,تيتهَأ ثم .ك هلمَ نفسُضِّعرُك تَِّنإ ,اًصنع شيئَك مل تَِّنإ ,اهللاد َ

 .فقال يل مثل مقالته
 َ رمحك: فقلت,ُبُيوب خيطَأبن  ُ واحلكم, يف املسجدِ اجلمعةَ يومُ فقمت:قال

خذوا بلحيتي َأ ف,عاوروينَتَجال يّ الر)٣( ذلك احتوشتنيُ قلتَّ فلام: قال,َالةّ الص,اهللا
ِوجعلوا جي ,وتلبيبي  فام ,قصورةَ ومضوا يب نحو امل: قال. سيوفهمِ بطني بنعالَونئَ
 : قال, املقصورةُتح يل بابُ فف: قال,دونه )٤(م سيقتلوينَّهنَأ ُى ظننتَّليه حتِإ ُوصلت

 )٦( وما كان: قال?نتَأ ٌجمنونَأ : فقال,ٌ بني يدي احلكم وهو ساكت)٥(ُفدخلت فقمت
 , ال: قال? من كتاب اهللاُفضلَأ ٍ هل من كالم,مريَ األ اهللاَُصلحَأ :ُ فقلت,ٍيف صالة

 ,ىل الليلِإ ٍه من غدوةؤ يقراًصحفُ مََرشَ نً رجالَّنَأ لو َيتَأرَأ ,مريَ اهللا األَصلحَأ :ُقلت
 .اًنونَ جمَكُحسبَ ألِِّينإ , واهللاِ: قال? عنه صالته)٧(ٍ ذلك قاضَكانَأ

 ,زةَبا محَأ يا :نسَ فقلت أل,ٌاكت سِنربهِ حتت مٌمالك جالسبن  نسَأ و:قال
 ٍّبحق أ?ٍنكرُبم مَ أُ قلتٍبمعروفَأ , وصحبته اهللا َ رسولَ فقد خدمت, اهللاَكُدُشْنَأ

                                                 
 .ثبت من مسند أيب يعىلوامل. فأقوم: يف األصول )١(
ُأخطر: يف مسند أيب يعىل )٢( ِ ْ ُ. 
 . يبتأحاط: احتوشتني )٣(
 .سيقتلونني): د(يف  )٤(
 .فقلت): د(يف  )٥(
 .ّوما كنا: يف مسند أيب يعىل )٦(
 .ًقاضيا: يف مسند أيب يعىل )٧(

 ]نغلب عىل صالتنا?[

 ]الصالة الصالة[



٤٠٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .ٍجابني بكلمةَأ فال واهللا ما : قال?ٍبباطل  أم,ُقلت
 وكان : قال, اهللاَصلحكَأ َيكّ لب: يقول: قال,نسَأ يا :يوبَأبن  قال له احلكم

 : قال يزيد, احبسوه: فقال,ٌمس بقيةّ الش منَ كان بقي: قال,د ذهب قِالةّ الصُوقت
َاحلسنبا َأ لك يا ُقسمُأف  من َّ عيلَّشدَأصحايب كان َأ من ُا لقيتَمل − ّيعني للمعىل − َ

 .ٌ جمنون:همُ وقال بعض, مرائي: قال بعضهم,مقامي
َّاحلجاجىل ِإ ُ فكتب احلكم:قال  : قال, اجلمعةَ يومَة قامَّبَ من بني ضً رجالَّنَأ :َ

 .ه جمنونـَّنَأ عندي ُ العدولُهودّ الشَدِ وقد شه,ُخطبَأنا َأ و,َالةّالص
َّاحلجاجليه ِإفكتب   ِّه جمنون فخلـَّنَأ العدول عندك ُهودّ الشِ كانت قامتِْنإ :َ

 ِ فشهدوا عند احلكم: قال,هْبُ عينيه واصلْرُ واسم, يديه ورجليهْ فاقطعَِّالإ و,هَسبيل
 .)١(ي عنّّ جمنون فخىلينَأ

ِّالضبي  عن يزيد,زيادبن  ّىلَعُقال امل  ,ينا عليهّ فصل,هَ فتبعنا جنازت, لناٌخَأ َ مات:َّ
 َينا نوايصَأذ رِإا كذلك َِّنإ ف,ناَعادَ وذكرنا م,)٢( اهللاناذكرف ٍ يف عصابةُيتّ تنحَِنفُ دَّفلام

 َى وقفَّ حتُ فجاء احلكم,حديوا وتركوين وُصحايب قامَأ رآه َّ فلام,اخليل واحلراب
ينا ّ فصل, لناٌ صاحبَ مات,مريَ األ اهللاَُصلحَأ :ُ قلت?صنعونَ ما كنتم ت: فقال,َّعيل
ّعز وجلنا َّ ربُ فقعدنا نذكر,َِنفُ ود,عليه  ما :ليه قالِإ ما صار ُنا ونذكرَ معادُ ونذكر,َّ
وآمن  ,)٣( من ذا املساحةأبرَأ ناَ, أمريَ األ اهللاَُصلحَأ :ُ? قلتواّ كام فرَّن تفرَأ َمنعك
 . احلكمَ فسكت: قال,)٤(فرَأن َأمري من َلأل

ْ عبد وقال  , من هذا:? قال هذاْنَ تدري م:هتطُ وكان عىل رش,املهلببن  امللكَ
ذاه ُ خٌيء,ك جلرِّنإما َأ : وقال,ُ احلكمَ فغضب: قال, اجلمعةَيوم مّتكلُ هذا امل:قال

                                                 
 .فخىل سبيله عني): س(يف  )١(
 .يذكر اهللا): س(يف  )٢(
 .ً ذا ساحةمن: يف مسند أيب يعىل )٣(
 .بن جعفر أن أفر وآمن لألمري من أيب املعايل ثعلب): د(يف  )٤(



٤٠٩ احلكم بن أيوب بن احلكم الثقفي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 , ما رضبنيِةَّى تركني من شدَّ حت)١( فام دريت,ٍ سوطِمئة َربعَأ فرضبني ,ُخذتُأ ف:قال
َّاحلجاج )٢(ِيامسِ فكنت يف د,ىل واسطِإ ي وبعثن:قال َّاحلجاج َى ماتَّ حتَ َ. 

َأمحد الرساج أنابن  ُلمي وغريه, عن جعفرُّ السّ املعزَأبوالفقيه ٣( ]ملحق[ناَأَبْنَأ َّ َ َّحممدطاهر  َأبو )٣ْ َ بن  ُ
َاحلسن َأبو ناَ, أعِّيَعيل الب  َأبو َ, أناسامةُأيب َأبن  احلارث َ, أناًجازةِإاف َّوَّالصبن  عيل َأبو َ, أناهقويْرزبن  َ
َاحلسن  : قال, املدائنيَ

بن  يوسفبن  اجَّجَلحِ لً كان عامال,قفيّ الثقيلُيب عَأيوب من ولد َأبن  ُكماحل
بن  قال له جريرُن بني مازن ي مً رجال)٥(قْرِ واستعمل عىل الع,قيلُيب عَأبن ٤(احلكم 
 وكان , بغدائهيتُأ ف,اًهّتنزُق مْرِىل العِإ اً يوم)٤ فخرج احلكم,)٦(رقْطَع ولقبه ال,بيهس
 ,هاَ فانتزع فخذ,)٧(ًاجةَّرُرق دْطَع فتناول ال,ى معهّ فتغد,َرقْطَع فدعا ال,ًبخيال

 عىل العرق )٩(مل واستعُ فعزله احلكم,)٨( دونك يا قائد: وقال, لهاًوناوهلا غالم
 :)١٠( عمهُرق وهو ابنْطَع فقال نويرة لل,ويرةُن

ــفيــ   بـهَعـتِنَ لـو قٌدْيَ ص)١١(رقِقد كان بالع  ِمَكــَ احلِاجــةَّرُ لــك عــن د)١٢(ىه غنً
ــــ ــــا ِارضَوَويف ع ــــكت م ــــاُلُ تأكُّنف  ِ مـن قـرمِزرُ اجلـُشفيك حلـمَلو كـان يـ  ه

ــــــــ ــــــــالٍابَويف وط ــــــــةِّتمُ مٍةّ مم  ِقمَّالـس مـن شفيَيـ َّلـذيا ّالرصيف منها  م
                                                 

 .ريتذفام ): د(يف  )١(
 .بكرس الدال وفتحها, سجن للحجاج: الديامس )٢(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 ).عرق ناهق(انظر معجم البلدان . موضع بالبرصة: العرق )٥(
َّكجعفر, وضبطه البعض كعملس: عطرق )٦( َ َ ْ  .التاج. َ
 .حياة احليوان للدمريي. طائر من فصيلة احلامم, مبارك, كثري النتاج: ّالدراج )٧(
 .دونك يا غل): ب(ويف ). د(ويف ) س(كذا يف  )٨(
 .واستعمله): س(يف  )٩(
 .٨٤٧, للفرزدق, وهي يف ديوانه ٢/٦٩٣األبيات يف ثامر القلوب  )١٠(
 .ِقد كان بالعرض: ر القلوب, وديوان الفرزدقيف ثام )١١(
 .به غنى): ب(و) س(يف  )١٢(



٤١٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  ُيوب قتله صالحَأبن  َن احلكمَأبلغني   من آل ٍ الكاتب مع مجاعةمحنَّالرَ
َّاحلجاج  ِموالَمن األ  ما اختزلوهِخراجِإ عىل ِقيل يف العذابُيب عَأبن  يوسفبن  َ

ْعبد بن  ليامنُمر سَأب  .امللك يف خالفتهَ

 ثابت القريشبن  احلكم
 . له ذكر,)١(قي من ظاهر دمشقّس المن ساكني

َاحلسن َأبوذكره   .يب العجائزَأبن  َ

 (*)نيْيَالق − حزن :وَأ − وْرِجبن  احلكم
ْعبد بن  قدم عىل هشام  .عمر من العراقبن  ُليه يوسفِإوفده َأ ,ٍامللك يف وفدَ

 . له ذكر,ردنُهل األَأوهو من 

 )٢(احلارث الفهميبن  احلكم
 . عىل معاويةَ وفدٌشاعر
َأمحدعيل  َأبورويه َ يف كتاب يُقرأت ْ ْعبد بن  َ يب عبيدة َأ عن ,بيهَأ ِاهللا العبدي عن وجوده يف كتابَ

 : قال,املثنىبن  مرْعَم
 فدخل ,اً زياد)٣(شكوَ عىل معاوية يَاحلارث الفهمي قدمبن  َ احلكمَّنَأوذكر 

 :هَنشده قولَأ ف,عليه
َّإنفـــــــ ــل  ُنـــــــتمُ كَيـــــــامنيَ مٌكم قـــــــومِ َوأه ــوُح َ ــ)٤(ٍمل ــا رسُضيقَ ال ي ْ هب  ُبِ

                                                 
 .من ظاهر, له ذكر): د(يف  )١(

 .٦/٢٨٦٠بغية الطلب  (*)
 .بن احلارث فهمي): د(يف  )٢(
 .ًليشكو زيادا): د(يف  )٣(
 .وأهل خلوى): د(يف  )٤(



٤١١  احلكم بن الصلت بن أيب عقيل−احلكم بن سعيد بن العاص 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّوإن ِ يف أديمٌوعــــــثُ ماً زيــــــادِ  )١(ُبْخـُ لـيس لـه نُؤمُّم والـشُوشائمك  كــــــمَ
ــصُوداء  مُكِ بعــــد مــــدحٍكم يف لعنــــةُوتــــارك ْ أنِحاحِّ ال ــَ  ُبْرُها اجلــَصافحُ ت
ـــــــادوواهللاِ ـــــــى زي َســوى أن تقــول  هّ وغيـــــــاً ال ينه  ُ وال حــربٌ ال زيــادَ

مره َأ و.وصيته بكَأ لقد ما واهللاَِأ , زيادَيأح اهللا رّ قب: قالَ معاويةَّنَأفذكروا 
 . والتجاوز عن زياد,اورتهجمعاوية بم

 العاصبن  سعيدبن  احلكم
ْ عبد اسمه  .ن شاء اهللاِإيت يف حرف العني َأ ي,اهللاَ

 قيلُيب عَأبن  لتّالصبن  احلكم
 (*)قفيّ الثمعتببن  عامربن  ابن مسعود

ْعبد بن  موفد عىل هشا  .اسانَرُيه خّامللك ليولَ
َاحلسنبن  اظّيب الوفاء حفَأ عىل قرأت ْاحلسنيبن  )٢(َ َ ْ عبد  عن,ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد َ, أناَ الوهاب َ

ْ عبد َ, أنارْبَزبن  سليامن َأبو َ, أناامليداين َأمحدبن  اهللاَ ْ َّحممد َ, أناجعفربن  َ َ  ذكر :)٣( قال,ربيّ الطجريربن  ُ
َّحممدبن  ُّعيل َ  : قال, عن شيوخهُ

ىل ِإعمر بن  ُ كتب يوسف,اسانَرُ له خ)٤(نتَأذار وّسيبن   نرصُا طالت واليةّمل
 ,ىل العراقِإها َّن يضمَأ املؤمنني ُمريَأى َأن رِإف )٥(ٌرةِبَد ٌرةَبَاسان دَرُن خِإ : لهاًهشام حسد

                                                 
 الثامن والسبعني بعد ]اجلزء [خرآ«: وجاء يف األصول بعد هذا اخلرب ما نصه. له نحب): س(يف  )١(

 .ً مشريا إىل جتزئة الفرع»املئة
 .٧/١٩٢تاريخ الطربي  (*)

 .حفاظ بن أسلم احلسن): د(يف  )٢(
 .٧/١٩٣تاريخ الطربي  )٣(
 .ودانت: يف تاريخ الطربي )٤(
 .أي أهنا مبعث الفتن والقالقل.َّالدبرة بالتحريك قرحة الدابة والبعري, اللسان )٥(



٤١٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

عمر َأ ف,)١(انعاملَأ جسيم َِيلَنيد ووُه قد كان مع اجلَِّنإ ف;لتّالصبن  َليها احلكمِإح ّرسَأف
 ٌه لبيبَِّنإ ف; املؤمننيِمريَأىل ِإت ْلَّالصبن   باحلكمٌنا باعثَأ و,مري املؤمنني باحلكمَأبالد 

 .هل البيتَأنا ِتَّ ومود, نصيحتناُ املؤمنني مثلِمريَ أل)٢(هُحتيِصَ ون,ريبَأ
 عيلبن   فيها مقاتلَ فوجد,يافةّ الضىل دارِإ بعث ,هُ كتاباًتى هشامَأ َّفلام

ك  الرتُُّنا صاحبَأ و, نعم: قال?نتَأاسان َرُ خِهلَأن ِمَأ : فقال,توه بهَأ ف,)٣(ديَّسعال
بن   احلكمُ هل تعرف:فقال −ك  الرتُّ منٍمئة وكان قدم عىل هشام بخمسني و:قال −

 ,يابِ الفارقال هلاُ يً قريةَ ويل: قال?اسانَرُ بخَ فام ويل: قال, نعم: قال?لتّالص
 ?فلت منهَأ َ فكيف, وحيك:قال ,)٤(جيُرسبن  رسه احلارثَأ ف,اًلفَأها سبعون ُخراج
 , بخراج العراقُ بعدُ فقدم عليه احلكم: قال, سبيلهّوخىل )٥(هَدَه وقفَذنُأ َ عرك:قال
 )٦( وفيامَ وهو عىل ما وصفتَ قدمَ احلكمَِّنإ :ىل يوسفِإ فكتب ,اً وبيانًى له مجاالَأفر

 .اسانَرُمري خَأسيار بن  َيعني نرص − وعمله َّايننَِ الكِّ وخل,قبلك له سعة

 (*)اميَذُاع اجلَبْنِزبن  حْوَربن  انَعْبَضبن  احلكم
َّحممدبن  ُ عليها حني هرب مروانَ غلب,هل فلسطنيَأمن  َ  من جيوش بني ُ
ْ عبد  وتابع, ومل يمكنه املقام هبا,العباس رسل َأ ,ل مروانتُ قَّ فلام,عيلبن  اهللاَ
ْ عبد با عونَأعيل بن  صالح َّحممد و,يزيدبن  امللكَ َ ىل ِإاعي َُزشعث اخلَاألبن  ُ

                                                 
 .أعامهلا): د(و) س(يف  )١(
 .»ونصحته«): د, س(يف  )٢(
ْالسغدي: ٧/١٩٣يف تاريخ الطربي  )٣( ُّ. 
, ٣/١٢٧٠, وهو تصحيف, واملثبت من املؤتلف واملختلف للدارقطني »ُرشيح«: األصوليف  )٤(

 .٢/٧٨٠, وتبصري املنتبه ٢٧٤, ٤/٢٧٣واإلكامل 
َصفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا: القفد )٥(  .وفقده): س(ويف . فقده): د(ويف . سانالل. ِ
 .ما وصفت به): د(يف  )٦(

 .٥/٤٢٥, الكامل يف التاريخ ٧/٤٣٩تاريخ الطربي  (*)



٤١٣  احلكم بن عبد اهللا بن خطاف−بد اهللا بن حنظلة الغسيل احلكم بن ع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد  بهَ فبعث,خذُأ ف, عليهَّلُ فد,ىل بعلبكِإ فهرب ,انَعْبَضبن  احلكم  ُبن الوهابَ
 .عيل فقتلهبن  ىل صالحِإ دمشق ُمريَأمام ِبراهيم اإلِإ

َّ حممدَأبوذكر ذلك  َ ْ عبدُ  ونقلته من ,بيل فيام حكاه عن غريهُرْطُسعد القبن  اهللا َ
 .هِّخط

ْعبد بن  احلكم  حنظلة الغسيلبن  اهللاَ
 صاري املدينَْنيب عامر األَأابن 

 .معاويةبن  بيه عىل يزيدَأ وقدم مع , ّالنَّبي َصحابَأ َدركَأ
ْعبد بن  ِخيه احلارثَأ وفوده يف وفادة ُم ذكرَّتقد  .حنظلةبن  اهللاَ
 .ةََّرتل يوم احلُقو

ْعبد بن  احلكم  افَّطُخبن  اهللاَ
َسلمة َأبو  (*)ينُدُْر العاميل األَ

 .هل دمشقَأنه من ِإقيل 
 .نرد قايض األَّيسُنبن  ادةَبُ وع,هريُّ الزروى عن
ْ عبد رقاءَّ الزَأبو و,مسلمبن   والوليد,وريّ الث سفيانروى عنه َّحممدبن  امللكَ َ ُ, 

ْعبد بن  اهللاْبد َ وع,َّعامربن  وهشام  .ريئاََباجلبار اخلَ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن  ُّ عيلَ ْ َاحلسنبن  َ َّحممد َ, أناَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  عيسى َ, أنا اآلبنويسُ

ْ عبد َ, أناعيل َّحممدبن  اهللاَ َ ْ عبد َ نا,يدَشُربن  داودَ نا ,ُ َّحممدبن  امللكَ َ قال له ُ من عاملة يشيخَ نا ,رقاءَّ الزَأبو ُ
َسلمة َأبو  :نسَأ عن ,هريُّالزَ نا : قاال,ِرشب َأبو ونا : قال,َ

                                                 
, الضعفاء ٣/١٦٢, ١/١٣٨, اإلكامل ٢/٦٢٠, الكامل يف الضعفاء ٩/٣٨٣اجلرح والتعديل  (*)

يزان االعتدال , م٣٣/٣٧٩, هتذيب الكامل )األردين (١/١٨٠, األنساب )٩٥٧(البن اجلوزي 
 .٤/٥٣٣, هتذيب التهذيب ١٨٣, املغني يف الضعفاء للذهبي ٤/٥٣٢, ١/٥٧٢



٤١٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ حي; قومكِ مع غريُغزا ,كثمَأيا « : قال َّالنَّبي َّنَأ  عىل ْوتكرم ,قكُلُ خْنُسَ
 ربعَأ )١(اياّ الرسُ وخري,ربعونَأالئع ّ الطُ وخري,ربعةَأفقاء ُّ الرُ خري,كثمَأ يا ,رفقائك

 .)٢(»ٍةَّ من قلاًلفَأعرش  ؤتى اثناُ ولن ي,ربعة آالفَأ اجليوش ُ وخري,مئة
َأخربناو َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبوه َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْ عبد َ نا,صّلَخُطاهر امل َأبو َ, أناَّ َ

َّحممدبن  اهللا َ ْ عبد َ نا,داودَ نا ,ُ َّحممدبن  )٣(امللكَ َ َسلمةيب َأ و,يب برشَأ عن ,رقاءّ الزَأبو ُ َ نا :قاال ,)٤( العامريَ
 :مالكبن  نسَأهري عن ُّالز

 ,قكُلُ خْنُسَْحي قومك ِ مع غريُغزا ,)٥(اجلونبن  ُكثمَأيا « : قال اهللا َ رسولَّنَأ
 ,ربعونَأالئع ّ الطُ وخري,ربعةَأفقاء ُّ الرُاجلون خريبن  كثمَأ يا , عىل رفقائكْمُرْوتك
 .»ةّ من قلاًلفَأ اثنا عرش َ ومل يؤت,ربعة آالفَأ اجليوش ُ وخري,مئة ربعَأايا ّ الرسُوخري

 .سنادهِإخالفه اخلبائري يف 
َّحممدبن  برش هذا هو عندي الوليد َأبوو َ  .علمَأ واهللا ,قاويْلَ املوقري البُ

َأخربنا َ ْ َأمحدبن  القاسم هبة اهللا َأبو َ ْ َاحلسن َأبو َ, أناعمربن  َ َّحممد َ َ ْعبد بن  ُ َّحممدبن  الواحدَ َ بن  ُ
َأمحدبكر  َأبو َ, أنامئة ربعَأربعني وَأجعفر سنة  ْ َاحلسنبن  براهيمِإبن  َ َّحممدبن  َ َ عيل  َأبو , ناشاذانبن  ُ

ْاحلسني َ  القاسم َأبوَ نا ,يص بحمصْمِائي احلّ الطعامنّالنبن  يبُأبن  املوفقبن  يعيشبن  حوثرةبن  خريبن  ُ
ْعبد  ْ عبد َ, أناشاَّّق النيبَأبن  ىحييبن  نمحَّالرَ ْعبد بن  اهللاَ ْعبد بن  احلكمَ نا ,اجلبار اخلبائريَ بن  اهللاَ
 : عن عائشة,بِّيَُساملبن   عن سعيد,هريُّالزَ نا ,افَّطُخ

ْ مع قومك حيُغزا ,ُكثمَأيا « : قال َّالنَّبي َّنَأ  , عىل رفقائكْمَوتكر ,قكُلُ خْنُسَ
 ,مئة ربعَأايا ّ الرسُ وخري,ربعونَأالئع ّ الطُ وخري,ربعةَأفقاء ُّ الرُ خريكثمَأ يا ,كثمَأيا 

                                                 
 .الرساية): س(يف  )١(
يف اجلهاد, باب الرسايا, والطرباين ) ٢٨٢٧(, وابن ماجه ٩/١٥٧رواه البيهقي يف السنن الكربى  )٢(

 ).٦٧١٥ (٧/١٤يف األوسط 
ْبن عبد امللك داود): س(يف  )٣( َ. 
 .أيب سلمة العاميل: , وهتذيب الكامل٤/٥٣٣ ويف هتذيب التهذيب , األصولكذا يف )٤(
ْقال ابن عبد الرب يف االستيعاب )٥(  وهو يف .بن اجلون اذا وردك. بن اجلون, أو ابن أيب اجلون أكثم: َ

 .»...بن أيب اجلون يا أكثم«: ٣٣/٣٨١هتذيب الكامل 

يا أكثر : حديث[
 ]...اغز

رواية أخرى [
 ]للحديث

رواية أخرى [
 ]للحديث



٤١٥ احلكم بن عبد اهللا بن خطاف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .»ةّ من قلاًلفَأؤتى اثنا عرش ُ ولن ي,ربعة آالفَأ اجليوش ُوخري
 .مّ كام تقد»مع غري قومك« : واملحفوظ»اغز مع قومك« :كذا قال
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّ حممدَأبو َ, أناَّ َ َأمحدطاهر  َأبو ون,يب عثامَأبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  ُ

 .اريَّصَبراهيم القِإ
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسنبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ أنا: قاال,يبَأ َ, أناَ ْعبد بن  َ َ

ْ الرصهشامبن  اهليثمبن  اهللا ْ عبد َأبوَ نا ,يَرصَّ ْ عبد َ نا,اميلْحَاهللا املَ َّ الرسيونسبن  محنَّالرَ َ نا ,اجّ
َسلمة َأبوَ نا ,مسلمبن  الوليد  : عن عائشة قالت,بِّيَُساملبن   عن سعيد,هريُّ الز عن,َ

 ,جرَّ والش,امرِّوالث ,ُدامِ واإل,ُعامّ الط: يف الغزوٌباحةُ مٌعرش« : اهللا ُ رسولَقال
 .)٣(»ُّريَّ الطُ واجللد, منحوتُ غريُ والعود,واحلجر )٢(ابالّرتيت وَّوالز ,)١(لََبواحل

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َّحممداخلري  َأبو َ, أناشجاعبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ بن  وسليامن ,)٤(اَرَربن  ُ
َأمحدبن  عثامن َ أنا: قاال,براهيم احلافظِإ ْ َّحممدَ نا ,سحاق املرحبيِإبن  َ َ بن  سحاقِإَ نا ,حفصبن  عمربن  ُ

ْعبد بن  )٥( عن احلكم, عن سفيان,احلكمبن  القاسمَ نا ,يضالف َسلمةيب َأ افّخصبن  اهللاَ  ,زديَ األَ
 .ذكره كذا قال بحديث

ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به و َاحلسن َأبونا َأنبَأ و,صبهاينَاهللا األَ ْ عبد َ, أنا)٦(برقوهيَ األَ َ
َمندهبن  محنَّالر ْ ْعبد بن  محد َ, أناَ َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و:قال ,اهللاَ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ  َأبو َ أنا: قاال,ُ

َّحممد َ  : قال,)٧(يب حاتمَأبن  ُ
َسلمة َأبو ْ عبد  عن,َّعامربن   روى هشام,هريُّ الز روى عن,ٌّ العاميل شاميَ َ
َّحممد الصبن  امللك َّ َ  , احلديثُ مرتوكٌابَّ كذ: فقال,يب عنهَألت َأ س,عاين عنهنُْ

 . رواه باطلَّ الذيُاحلديثو
                                                 

 .اخلل: ٤/٣٧٦يف كنز العامل  )١(
 ).ب(وال يف ) س(ليس يف » لرتابوا«: قوله )٢(
 ).٦٧٦٥ (٧/٦٥, وانظر املعجم األوسط للطرباين ٤/٣٧٦ذكر يف كنز العامل  )٣(
 .التاجو, ٢/٥٩٨ وانظر تبصري املنتبه .زرا): د(يف  )٤(
 .احلاكم): س(يف  )٥(
 .واإلمام أبو احلسن األزهري: تبُ ك,وأنبأنا أبو احلسن األبرقوهي: بدل): د(يف  )٦(
 .٩/٣٨٣اجلرح والتعديل  )٧(

عرش : حديث[
 ]..مباحة يف الغزو

جرح ابن أيب حاتم [
 ]له



٤١٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْ عبد  عن,لميُ َأمحدبن  )١(العزيزَ ْ َأخربنا ثم ,َ َ ْ ْعبد بن  الفتح نارص َأبو َ َ
 .يب العالءَأبن  القاسم َأبو َ, أناريشُ القمحنَّالر

َأخربنا وح َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناَّ َ َحمبن  ُ ْعبد بن  َّمدُ  َأبو َ أنا: قالوا,العزيزَ
ْاحلسني َ ْ عبد ُ َأمحدبن  الواحدَ ْ ْاحلسنيبن  َ َ َّحممدبكر  َأبو َ, أنايَربْكُ العُ َ َّحممدبن  عمربن  ُ َ ة املعروف َْربَسبن  ُ
 : قال,ايبَعِبابن اجل

َسلمة َأبو  .هريُّ الز عنَثَّ حد, دمشقِهلَأ من ُّ العاميلَ
ِرقنْديَّالسم انتهت رواية َسلمة َأبو و:)٢( وزاداَ ْعبد بن  ُ احلكمَ اف َّطُخبن  اهللاَ

ْ عبد ث عنهَّ حد,هريُّ الزث عنِّدُيص حيِْمح ْعبد بن  اهللاَ  .)٣(ائريََباجلبار اخلَ
 .علمَأ واهللا ,ٌ مها واحد, بينهامِفرقةّ التايب يفَعِوقد وهم ابن اجل

َاحلسن َأبو َ, أنانرص الوائيل َأبو َ, أناميميّلت ايب الفضلَأ عن ,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت َ 
ْعبد بن  صيبَاخل َأخربين ,اهللاَ َ ْ ْ عبد موسى َأبو َ َأمحدبن  الكريمَ ْ َأخربين ,شعيببن  َ َ ْ ْ عبد َأبويب َأ َ  محنَّالرَ
 : قال,ائيَسَّالن

َسلمة َأبو ْعبد بن  ُ احلكمَ  .)٤(مونَأ وال مٍزدي ليس بثقةَاف األَّطُخبن  اهللاَ
 القاسم يبَأ )٥( نسخة من حديثه عن شيخناِّيلإ فقد وقعت ,ائيَس النَّوهذا كام قال

 .تابع عليهاُها مناكري مل يُتَّ عام,سنادهِإ عن ابن زوج احلرة ب,ربيّ الطبنا
ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْ عبد  عن,لميُ َأمحدبن  حيمَّالرَ ْ ْ عبد َ, أنا)٦(سحاق البخاريِإبن  نرصبن  َ َ

 : قال,سعيدبن  لغنيا
ْعبد بن  احلكم َسلمة َأبو هو ,ردينُاف األَّطُخبن  اهللاَ  يروي عنه َّ الذي العاميلَ

 .)٧(رقاءّ الزَأبو
                                                 

ْعىل عبد العزيز): د(يف  )١( َ. 
 .وزاد): د(يف  )٢(
 .٣٣/٣٨٠هتذيب الكامل  )٣(
 .»الكنى«ً نقال عن كتاب النسائي ٣٣/٣٧٩هتذيب الكامل  )٤(
 .شيخه): د(يف  )٥(
 .بن البخاري ):د(يف  )٦(
 .٣٣/٣٧٩هتذيب الكامل  )٧(

 ]وهم ابن اجلعايب[

 ]جرح النسائي له[

]قول عبد الغني[



٤١٧ احلكم بن عبد اهللا بن روح القريش األموي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدنا  َ ْعبد بن  ُ َأمحد و,زكريابن  اهللاَ ْ َّحممدبن  سامعيلِإبن  َ َ ْ عبد باَأن َأ ,بْهَوبن  ُ  ذكر هلم محنَّالرَ
 :رغب عن حديثهُن يّ مم, املرتوكنيَنِ م:هريُّ الزواة عنُّ الريف

ْعبد بن  ُاحلكم  .ردينُف األاَّطُخبن  اهللاَ
ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْ عبد يب زكرياَأ عن ,لميُ َأمحدبن  حيمَّالرَ ْ َ. 

َأخربنا وح َ ْ َّحممدبن  يونسبن  براهيمِإ َ, أنا)١(ويسُّالسبن  القاسم َأبو َ َ  .زكريا َأبو َ, أنا املقديسُ
َأخربنا وح َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َأمحد ُ ْ ْ عبد َ نا: قاال,نظيفبن  أَشَر َ, أنابرشبن  سهل َ, أناحييىبن  سالمةبن  َ َ
 : قال,سعيدبن  الغني

َسلمة َأبو ْعبد بن  ُ احلكمَ  .هريُّ الز عن,اميلَ وهو الع,ُّردينُاف األَّطُخبن  اهللاَ
ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  :)٢( قال,ماكوالبن   اهللاهبةبن   عن عيل,ميَلُ
َسلمة َأبو ْعبد بن  ُ احلكمَ  .هريُّ الز روى عن,ردين العاميلُاف األَّطُخبن  اهللاَ

ْعبد بن  اف بضم اخلاء فهو احلكمَّطُا خَّمَأو :)٣(وقال  . وغريه,افَّطُخبن  اهللاَ

ْعبد بن  احلكم  روحبن  اهللاَ
ْعبد بن  ابن الوليد  يموُاألريش ُمروان القبن  امللكَ

 .)٤(لينيفّ السمن ساكني القطيعة عند
َّحممدبن  البنني بنة يزيدّ أم تهَأوامر َ ْعبد بن  الوليدبن  ُ  .مروانبن  امللكَ
َّحممدبن   بنت يزيد:ويقال َ ْعبد بن  ُ  .مروانبن  امللكَ

َأمحدذكرمها  ْ مخس  وم بنتثكلّ أم  له اسمهااً وذكر بنت,يب العجائزَأبن  محيدبن  َ
 .سنني

                                                 
 .ويسبن السمرقندي الس أبو القاسم): د(يف  )١(
 .١/١٣٨اإلكامل  )٢(
 .٣/١٦٢اإلكامل  )٣(
 .١٩٥غوطة دمشق . كانت عند املسجد اجلديد جنوب ميدان احلصا: حملة السفليني )٤(

 ]قول ابن ماكوال[

قول أيب عبد [
 ]الرمحن



٤١٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  كماحل ْعبد بن  سعدبن  اهللاَ  اهللاَ
ْ عبد َأبو  (*)ييلَاهللا األَ

 .يب العاصَأبن  احلكمبن  موىل احلارث
بن  ث بدمشق وغريها عن القاسمَّ وحد,مالكبن  نسَأ من َه سمعَِّنإ :قيل

َّحممد َ ْاحلسنيبن   وعيل,ُ َ ْ عبد يبَأبن   وربيعة,هريُّ والز,ُ َّحممد و,محنَّالرَ َ بن  )١(عيلبن  ُ
ْاحلسني َ ْعبد بن  لبَُّط وامل,يب طالبَأبن  عيلبن  ُ  يبَأ و, املخزوميبَطنَْحبن  اهللاَ

َّحممد و, ونافع موىل ابن عمر,نادِّالز َ ْعبد بن  ُ  .جالّ الريبَأبن  محنَّالرَ
بن   ومعاوية,طْمِّالسبن   ويزيد,غيالنبن   وحفص,محزةبن   حييىروى عنه

ُطرابليسَحييى األ ُ َ  بن  وخالد,سعدبن  يثَّوالل٢( ,يزيدبن   ويونس,ويدُسبن  يوبَأ و,ْ
ّ احلريبَأبن  غريةُ وامل,ييلَ األ)٢يزيد َاحلسن و,جيبيُّ التسعيدبن  ومعاوية ,ُ حييى بن  َ
ْ وعبد ,نيَُشاخل َّحممدبن   ويزيد,ثوبانبن  ثابتبن  محنَّالرَ َ  .يلَْي األُ

 .مها اثنان بال شك ,)٣(م يف ذلك ووه,افَّطُ بينه وبني ابن خّديَومجع ابن ع
َأخربنا َ ْ َاجلنزروسعد  َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ ْ َأمحد َأبو َ, أنايذَ ْ َأخربين , احلاكمَ َ ْ بكر  َأبو َ

َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َالفزاريسحاق ِإ َأبوَ نا ,بكاربن  عيلَ نا ,يصةِّصَييص باملِّصَاملستنري املبن  َ بن   عن يزيد,َ
ْعبد بن   عن احلكم,طْمِّالس َّحممد عن ,يلَْيسعد األبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ  َةَرْمَه عِّمُأ عن ,جالّ الريبَأبن  محنَّالرَ
ْ عبد بنت  : قالت, عن عائشة,محنَّالرَ

                                                 
, الكنى واألسامء ٢/١٠٦, التاريخ الصغري ٢/٣٤٥, التاريخ الكبري ٢/١٢٤بن معني  تاريخ حييى (*)

, املجروحني البن حبان ٣/١٢٠, اجلرح والتعديل ١/٢٥٦ضعفاء العقييل ) ١٨٩٥(ملسلم 
, اإلكامل ٢/٦٢٠, الكامل يف الضعفاء البن عدي ١/٢٢٧ للنسائي , الضعفاء واملرتوكني١/٢٤٨
 ).٢٦٩٠(, لسان امليزان ١/٥٧٢, ميزان االعتدال ١/٢٢٧, ضعفاء ابن اجلوزي ١/١٢٧

ْبن عبد الرمحن عيل وحممد): د(يف  )١( َ. 
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
 .٢/٦٢٠لكامل ا )٣(



٤١٩ احلكم بن عبد اهللا بن سعد األييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 له ما َجيبُ استَّ من دعا هبن, للمرء املسلم)١(ٍ دعواتُثالث« : اهللا ُ رسولَقال
 : قال? هي يا رسول اهللا)٣(ٍ ساعةُّيَأ :ُ قلت: قال)٢(»ًثامَأو مَأ ٍ رحمَ قطيعةْلَأمل يس

 , بينهامَى حيكمَّان حتَّفَّ الص وحني يلتقي,َى يسكتَّلصالة حتبا املؤذن ُنّؤذُحني ي«
 ُسمعَأ يا رسول اهللا حني ُقولَأ كيف :ُ قلت: قال,»ى يسكنَّ املطر حتُوحني ينزل

ِمجَأ وّلَّعز وجمك اهللا ّا علّمني ممِّ عل?املؤذن   اهللاُ,كربَأ  اهللاُ:تقولني كام يقول« : قال.لْ
ًحممد َّنَأ ُشهدَأ , اهللاَِّالإله ِإن ال َأ ُشهدَأ , اهللاَِّالإله ِإن ال َأ ُشهدَأ ,كربَأ َّ َ  , اهللاُ رسولاُ
ًحممد َّنَأشهد َأ َّ َ  ثم اذكري ,ميّ وسلّ عيلّ ثم صيل,ري من مل يشهدِّ وكف, اهللاُ رسولاُ

و َأ ٍ رحمَ قطيعةْلَأ ما مل يسٍ عن ثالثةُ املؤمن ال تذهبَ دعوةَِّنإة َرْمَيا ع .»كَحاجت
 .)٥( خر لهّما يدِإ و,ر عنهّا يكفِّمإ و,)٤(ما يعجل لهِإ :ًثامَأم

َأخربناومن عايل حديثه ما  َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناسعدَاألبن  راتكنيَالعز ق َأبو َ َ َاحلسن َأبو َ, أنا اجلوهريُ َ 
َحمبن  عيل َأمحدبن  َّمدُ ْ ْ عبد َأبو َ, أنالؤلؤبن  )٦(َ َّحممداهللا َ َ َّ الرسبانَأبن  براهيمِإبن  ُ  ,موسىبن  احلكمَ نا ,اجّ

ْعبد بن   عن احلكم,محزةبن  حييىَنا   :اهللاَ
 : فقالت,كبري رسول اهللا َا عن تَهلَأه سـَّنَأ , عن عائشةُثِّدُ حيَ القاسمَه سمعـَّنَأ
ُكربُكان ي ُكربُ ثم ي,ُأ ثم يقر,اًع سبِّ ْ عبد ُلتَأ فس: قال القاسم,ُأ ثم يقر,اً مخسِّ بن  اهللاَ

ُكربُ كان ي: فقال, اهللا ِر عن تكبري رسولَمُع ُكربُ ثم ي,ُأ ثم يقر,اً سبعِّ  ثم ,اً مخسِّ
 ِفكتَأذ مل ِإ َّ عيل)٨(َه وجدـَّنَأ فك: قال,ُ قد فعلت: قال? عائشةَكَّمَأ )٧(لتَأما سَأ ,ُأيقر

 .بقوهلا
                                                 

 .ثالث ساعات: ٩/٣٢٠ يف حلية األولياء )١(
 .مأثم): د(و) س(يف  )٢(
 .أية ساعة: يف احللية )٣(
 .َإما أن جيعل له: , وحلية األولياء)د(يف  )٤(
 .٣٢١−٩/٣٢٠حلية األولياء  )٥(
 .بن أمحد عيل): س(يف  )٦(
 .ما سألت): د(يف  )٧(
 .قد فعلت, فكأنه وجد): د(يف  )٨(

ثالث : حديث[
 ]...دعوات

حديث عن تكبري [
 ]رسول اهللا 



٤٢٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ بن  براهيمِإبن  حفص عمر َأبو َ, أناَّ
َأمحد ْ ْ عبد َ نا,قرئُاين املّكثري الكتبن  َ َّحممدبن  اهللاَ َ  عن ,محزةبن  حييىَ نا ,احمَزُيب مَأبن  منصورَ نا , البغويُ

ْعبد بن  احلكم  :ثِّدُناد حيِّ الزباَأ َه سمعـَّنَأ اهللاَ
 ,اً غازيُرجَ خيِجلَّ الر عنُثِّدُباك حيَأ َ هل سمعت:زيدبن  َل خارجةَأه سـَّنَأ

 , نعم: قال?جارةّ الت فيهُ يلتمساً شيئَن يبتاعَأ هل جيوز ?فتكون الفضلة من ماله
  ُّالنَّبي و,ة تبوك قد ابتعنا يف غزو, بهَسأ ال ب: فقال, عن ذلكُلَأ يساًسمعت زيد

 .ه عنهنَْ ومل ي اهللا ُنكر علينا رسولُ فلم ي,ا ابتعناَّنا من بعض ممُ فباع بعض,نظرَي
َأخربين ,بكر اخلطيب َأبوَ نا ,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َ ْ ْعبد بن  القاسم عبيد اهللا َأبو َ َ
َّحممد َ, أناجعفر املالكيبن  العزيز َ ْعبد بن  ُ ّحممد الشبن  اهللاَ َّ َ َحدثني ,يباينُ َّ عيسى بن  ضا حسنيّ الرَأبو َ
َّحممدبن  يزيدبن  حييىَ نا ,نصاري بعرفةَاأل َ ْعبد بن   عن احلكم,يبَأَ نا ,يلةَأزكريا ب َأبومروان بن  ُ بن  اهللاَ

 : قال,يلَْيسعد األ
 يا نتَأين َأ من : فقال يل,باء باملدينةُ قِمالك يف مسجدبن  ُنسَألقيني 

ْ عبد  ابن: لهُقلت ?)١(حبيب  ,رأيس بَ فمسح, رشطة املدينةِسعد صاحببن  اهللاَ
  اهللا َ رسولُ سمعتِِّينإ ف; اهلداياِ ال يقبل: وقل له,المّ السباكَأقرئ َأ :وقال يل

 .)٢(» وغلولٌتْحُلطان سُّ السهدايا« :وهو يقول
َأخربنا َ ْ  .ببكر اخلطي َأبو َ, أناالقاسم الواسطي َأبو َ

َحدثني وح َّ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممدمنصور  َأبونا َأ خرسو,بن  ُ َ ْاحلسنيبن  ُ َ  ,هريسةبن  ُ
ْبكر الرب َأبو َ أنا:قاال َّحممدبن  ىل محزةْعَي َأبو َ, أناقاينَ َ َّحممدَ نا ,)٣(هشامبن  عيلبن  ُ َ َ نا ,براهيم الغازيِإبن  ُ
َّحممد َ  .سامعيلِإبن  ُ

َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ وح َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َ, 
ْعبد بن  واملبارك َّحممد و,اجلبارَ َ ْ عبد ناَأ : قالوا,عيلبن  ُ َّحممدبن  الوهابَ َ َأمحدزاد  − ُ ْ ْاحلسني َأبو و:َ َ ُ 

                                                 
ْابن من أنت يا حبيب?«كذا يف األصول, ولعل الصواب  )١( َ«. 
رواه أمحد وابن » هدايا العامل غلول«: حتت قوله: ٢/٤٦٣) ٢٨٩٢(قال العجلوين يف كشف اخلفا  )٢(

وروى الطرباين ... »هدايا العامل حرام كلها«: ماجه عن أيب محيد الساعدي, وعند أيب يعىل عن حذيفة
 .»هدايا األمراء سحت«: ولعبد الرزاق عن جابر» دية إىل اإلمام غلولاهل«: عن ابن عباس بلفظ

 .بن هاشم عيل): د(يف  )٣(

عنا تقد اب: حديث[
 ]...يف غزوة تبوك

هدايا : حديث[
 ]...السلطان



٤٢١ احلكم بن عبد اهللا بن سعد األييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد َ أنا:−  قاال,صبهاينَاأل ْ َّحممد ناَ, أعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  .سامعيلِإبن  ُ
َأخربنا وح َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َمسعدةبن  القاسم َأبو َ, أناَ ْ  َأبو َ, أنايوسفبن  محزة َ, أناَ

َأمحد ْ  :)٣( قال البخاري:اد يقولّ وسمعت ابن مح: قال,البخاريَ نا ,)٢(ييدَُناجلَ نا ,)١(عديبن  َ
ْعبد  بن ُاحلكم بن  يب العاصَأبن  احلكمبن  ييل موىل احلارثَسعد األبن  اهللاَ

ْعبد بن  ميةأ وزاد  −فه ّضعُ ي:وقال الغازي − ,وهنهُ كان ابن املبارك ي,شمس تركوهَ
ْ عبد َأبو القريش :اجلنيدي وابن سهل َأمحد وهنى ,اهللاَ ْ  : وزاد ابن سهل. عن حديثهَ

 .خو سعدَأ
َأخربنا َ ْ  ,عبدانبن  حاتم مكي َأبو َ, أنامحدونبن  سعيد َأبو َ, أنابكر املغريب َأبو َ, أنااينَّقَّش البكر َأبو َ

َّاحلجاجبن  َ سمعت مسلم:قال  : يقول)٤(َ
ْ عبد َأبو ْعبد بن  اهللا احلكمَ  . احلديثُنكرُيل مَْيسعد األبن  اهللاَ

 َ, أناسعيدبن  عبيد اهللا َ, أنابراهيمِإبن  حييىبن   عن جعفر,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت
ْعبد بن  صيبَاخل َأخربين ,اهللاَ َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ  :يب قالَأ َ

ْ عبد َأبو ْعبد بن  اهللا احلكمَ  .سعد ليس بثقةبن  اهللاَ
َأخربنا َ ْ َأمحد َ ْ  : حييى يقولُ سمعت:قال −هو ابن سعيد  −عيل بن  َ

 .ٍيشءيل ليس بَْيواحلكم األ
 : قال,معنيبن   عن حييى,صالحبن  نا معاويةَأ و:قال

ْعبد بن  احلكم  . ال يكتب حديثه,ٍيشءيل ليس بَْياهللا األَ
َأمحدالفضل  َأبو ِّيلإكتب  ْ َّحممدبن  َ َ َاحلسنبن  ُ َحدثني و,َ َّ بكر  َأبو َ, أنافتواين عنهّبكر الل َأبو َ
ْ عبد َأبو َ, أناالباطرقاين َمندبن  اهللاَ ْ  :يونسبن  سعيد َأبو قال لنا : قال,هَ

ْعبد بن  احلكم ْ عبد باَأ يكنى ,مالكبن  نسَأ سمع من ,ييلَسعد األبن  اهللاَ  ,اهللاَ
 بن  روى عنه املغرية, منكر احلديث,يب العاصَأبن  احلكمبن  يقال هو موىل احلارث

ّ احلريبَأ ُ. 
                                                 

 .٢/٦٢٠الكامل  )١(
 .اجلنيد): س(يف  )٢(
 .٢/٣٤٥التاريخ الكبري  )٣(
 ).١٨٩٥ (١/٤٨٩الكنى واألسامء  )٤(

جرح البخاري [
 ]للحكم

جرح مسلم [
 ]للحكم

جرح أيب عبد [
 ]الرمحن للحكم

جرح ابن معني [
 ]للحكم

 ]رواية أخرى[

جرح ابن يونس [
 ]للحكم



٤٢٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َحمصادق  َأبو َ, أنافتواينّبكر الل َأبو َ َأمحدبن  َّمدُ ْ َأمحد َ, أناجعفربن  َ ْ , هويُجْنَزبن  يب بكرَأبن  َ
َأمحد َأبو َأنا ْ  : قال, العسكريَ

ْعبد بن   احلكم, الياء ساكنة حتتها نقطتان,يلَْيما األَأ  روى ,يلَْيسعد األبن  اهللاَ
َّحممدبن  عن القاسم َ ْاحلسنيبن   وعيل,ُ َ  ,زةمحبن   وحييى,سعدبن  ُيثَّ روى عنه الل,ُ

 .طْمِّالسبن  ويزيد
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد ُ  .جازةِإزكريا البخاري  َأبو َ, أنامحزةبن  الكريمَ

َأخربنا وح َ ْ  .زكريا قراءة َأبو َ, أنايونسبن  سحاقِإ َأبو َ, أناويسُّالسبن  القاسم َأبو َ
َأخربنا وح َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ َأمحد ُ ْ ْ عبد َ أنا: قاال,نظيفبن  أَشَر َ, أنا)١(رشببن  سهل َأبو َ, أناسالمةبن  َ َ
 : قال,سعيدبن  الغني

ْعبد بن  احلكم  . سعد: ويقال,خوه سعيدَأو٢(يل َْيسعد األبن  اهللاَ
ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  :)٣( قال,ماكوالبن  يب نرصَأ عن ,لميُ
ْعبد بن  احلكم يب َأبن  احلكمبن   موىل احلارث: يقال)٢يلَْيسعد األبن  اهللاَ

ْ عبد باَأ يكنى ,العاص بن  روي عنه يزيدَ ي,نكر احلديثُ م,مالكبن  نسَأ سمع ,اهللاَ
ْعبد   .ييلَاهللا األَ

ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْبكر الرب َأبو َ, أنايب بكر اخلطيبَأ عن ,لميُ َّحممد َ, أناقاينَ َ ْعبد بن  ُ بن  اهللاَ
ْاحلسنيَ نا ,همخريوي َ َّحممد َ, أنادريسِإبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  :صحاب احلديثَأ قال مجاعة من ,يلِصَوَ املَّعامربن  اهللاَ

 :− )٤(وايب احلواري وغريه قالَأابن  −
 من َجلني مل يبقَّ الرذا تركت هذينِإ ف, رجلنيَِّالإ ٌابَّعرف بدمشق كذُليس ي

ْعبد بن  ُ احلكم:ٌحدَأابني بدمشق ّالكذ  .)٥(يزيدن ب ربيعةبن  ُ ويزيد,يلَْياهللا األَ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  القاسم َأبو َ, أناَّ ْ َأمحد َأبو َ, أنايوسفبن  محزة َ, أناَ ْ بن  َ

                                                 
 .بن برس أنا سهل): د(يف  )١(
 ).د(ما بينهام ليس يف  )٢−٢(
 .١/١٢٧اإلكامل  )٣(
 .قال): س(يف  )٤(
 .٣/٢٤٥لسان امليزان  )٥(

]قول العسكري[

]قول عبد الغني[

 ]قول ابن ماكوال[

]كذابا دمشق[



٤٢٣ احلكم بن عبد اهللا بن سعد األييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْاحلسنيَ نا ,)١(عدي َ َأمحدَ نا ,مذيّ الرتعيسى َأبوَ نا ,يوسفبن  ُ ْ  ,عةَمَزبن  بْهَوَ نا ,)٢(يلمدة اآلْبَعبن  َ
ْ عبد عن  . احلكمَ حديثَه تركـَّنَأك املباربن  اهللاَ
 :عديّ الس قال:اد يقولّوسمعت ابن مح :قال

ْعبد بن  ُاحلكم  . من ذلكُوضحَأمر احلكم َأ و,ابَّسعد جاهل كذبن  اهللاَ
ٌوضعفه بني :يِدَقال ابن ع  . عىل حديثهّ

ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به  َمندهبن  القاسم َأبو َ, أنالَّالاهللا اخلَ ْ ْعبد بن  )٣(محد َ, أناَ  .ًجازةِإاهللا َ
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و: قالح َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ َأخربين ,)٤(يب حاتمَأبن  ُ َ ْ  ,يبَأ َ
َأخربين َ ْ َّحممد َ َ  : قال,ييسِّنِّ التحسانبن  حييىبن  ُ

ْعبد بن   احلكمَ حديثْ ال تكتب:يبَأقال  رتوك َه مَِّنإ ف;يلَْيألسعد ابن  )٥(اهللاَ
 ].احلديث[

ْعبد بن  ِئل عن احلكمُ وس,ُزرعةبا َأ ُ سمعت:يب حاتمَأقال ابن  سعد بن  اهللاَ
 . ارضبوا عليه: وقال,هَ علينا حديثْأ ومل يقر, عنهُثَّدُ ال حي, ضعيف: فقال,يلَْياأل٦(

ْعبد بن   احلكم:يب يقولَأ وسمعت :قال  , احلديثُوكرتَم ]ٌذاهب[ يلَْي األ)٦اهللاَ
 . كان يكذب,ال يكتب حديثه

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممد )٧(َأبو َ, أناَ َ  َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ
َأمحد ُوسمعت : قال)٨(ُزرعة َأبوَ نا ,راشدبن  امليمون َ ْ  :حنبل يقولبن  َ

                                                 
 .٢/٦٢٠الكامل  )١(
يف األصول األييل, واملثبت يف الكامل يف الضعفاء الذي قيده بقوله آمل خراسان, وذكره ابن  )٢(

 ., وأنه روى عن الرتمذي٥٣عساكر يف شيوخ النبل 
 .أمحد): د(يف  )٣(
 . مستدرك منه, وما بني معقوفني٣/١٢١اجلرح والتعديل  )٤(
 .بن سعيد احلكم): د(يف  )٥(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٦−٦(
 .بن أيب نرص أنا حممد): س(يف  )٧(
 .١/٤٥٣تاريخ أيب زرعة  )٨(

ابن املبارك ترك [
 ]حديثه

 ]قول السعدي[

 ]قول أيب حاتم[



٤٢٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  حاديث احلكمَأ ْعبد بن   واحلكم:ُزرعة َأبو قال ,يل موضوعةَْياهللا األَ َ
 وهو رجل ,حاديث املنكراتَمحزة تلك األبن  ث عنه حييىِّ حيدَّ الذياهللا هذا هو

 .مرتوك احلديث
َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد َ, أناَ ْ عبد َ, أناجعفربن  الوهابَ بن  اجلبارَ

ْعبد   : قال,عديّ الس)٢(يعقوببن  ِإبراهيمَ نا ,)١(ارّصعيسى العبن  القاسم َ, أنامدّالصَ
ْعبد بن  ُاحلكم  .ابَّسعد جاهل كذبن  اهللاَ
َحدثني َّ ْ عبد َ َحدثني ,يوسفبن  اهللاَ َّ  ,محزةبن   حييىَ
َحدثني َّ ْعبد بن   احلكمَ ومان ُ رُّمَأومان وُر ِّ أمتهّعن جد , سمع القاسم,اهللاَ

باه َأ ولدت ,ميسُعُبنت  ُسامءَأه ُتَّام جدَِّنإه وَتَّ وليست جد, ِّالنَّبي  زمانيتّتوف
 .ة حجة الوداعَّريد مكُ ي ُّالنَّبييفة وَلُبذي احل
َحدثنيى لقد َّ حت,هل احلديثَأ من ذلك عند ُوضحَأ احلكم ُمرَأو َّ  من سمع َ
 .)٣(جلةِّ الديب فروة يفَأبن  سحاقِإييل وَ احلكم األَق حديثْ ال: حنبل يقولَابن

َأخربنا َ ْ  َأبو َ, أناالعالء الواسطي َأبو َ, أنابراهيمِإبن  ارَْدنُببن  ثابت َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ
 : قال,معنيبن  حييىَ نا ,يبَأَ نا ,يبّالَالغبن  ميةأ َأبو َ, أناسرييَابَبكر الب
 .همُ حديثُكتبُال ي حييى يسةَنُأيب َأابن  و,يلَْي واحلكم األ,يب فروةَأبن  سحاقِإ

 : قال,يب عن حييىَأَ ونا :قال
ْعبد بن  )٤(احلكم  .يل ساقطَْياهللا األَ

َأخربناو َ ْ َأمحد َ, أنااًيضَأالربكات  َأبو ]ملحق[َ ْ َاحلسنبن  َ َّحممد َ, أناونُْريَخبن  َ َ  َ, أنايعقوببن  عيلبن  ُ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  :)٥(معنيبن  زكريا حييى َأبو قال : قال,يبَأَ نا ,غسانبن  لّضَُفاملبن  حوصَاأل ناَ, أُ

 .ييل ليس بثقةَاحلكم األ
                                                 

 .٦/٣٨٨العطار, وانظر اإلكامل ): س(يف  )١(
 .بن يعقوب اهليثم): س(يف  )٢(
 .٣/٢٤٥لسان امليزان  )٣(
 .احلاكم): س(يف  )٤(
 .٢/١٢٤معني تاريخ ابن  )٥(

]ن حنبلقول اب[

]قول السعدي[

]قول ابن حنبل[

]قول ابن معني[

]رواية أخرى[



٤٢٥ احلكم بن عبد اهللا بن سعد األييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ, أناَّ ْ بن  القاسم محزة َأبو َ, أناَ
َأمحد َأبو َ, أنايوسف ْ َأمحدبن  عيلَ نا ,)١(عديبن  َ ْ َأمحدَ نا ,سليامنبن  َ ْ  ُ سمعت: قال,يب مريمَأبن  سعدبن  َ
 :معني يقولبن  حييى

ْعبد بن  ُاحلكم  .مونأ وال م,ٍسعد ليس بثقةبن  اهللاَ
 : قال, عن حييى,صالحبن  معاويةَ نا ,ادّابن محَ ونا :قال

ْعبد بن  احلكم  .كتب حديثهُ ال ي,ٍيشءيل ليس بَْياهللا األَ
 : قال, عن حييى,العباسَ نا ,ادّبن محاَ ونا :قال

ْعبد بن  احلكم  .ٍيشءاهللا ليس بَ
 : قال, عن حييى,نا العباسَأ و:قال

 .ليس بثقة ]ييلَاأل[ احلكم
َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َّحممدبن  عيل َ, أناامللكَ َ ْ وعبد ,عيلبن  ُ َ

َّحممدبن  محنَّالر َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدَ نا : قاال,َ َ ُّحممد الدبن   سمعت عباس: قال,)٢(يعقوببن  ُ َّ َ  :وري يقولُ
 :سمعت حييى يقول
ْعبد بن   احلكم: وقال حييى,ٍيل ليس بثقةَْي األُاحلكم  .)٣(ييل ضعيفَاهللا األَ
َأخربنا َ ْ َّحممدبن  الفتح نرص اهللا َأبو َ َ ْاحلسني َأبو َ, أناُ َ ْعبد بن  )٤( املباركُ َّ حممدَأبو َ, أنااجلبار يف كتابهَ َ ُ 

َّحممد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أنااجلوهري َ  :معني يقولبن   سمعت حييى: قال,يدَُناجلبن  براهيمِإَ نا ,القاسمبن  ُ
ْعبد بن  احلكم  .يشءيل ليس بَْياهللا األَ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيّالط بن بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ

 ,)٥(سفيانبن  يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
 ,فوهنمّنا يضعَصحابَأ ُسمعَأ ُ وكنت,واية عنهمِّ الررغب عنُقال يف باب من ي

ْعبد بن  ُ احلكم:منهم  .ييلَاهللا األَ
                                                 

 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٢/٦٢٠الكامل  )١(
 .َنا يعقوب: قاال): د(يف  )٢(
 .٢/١٢٤تاريخ ابن معني  )٣(
 .بن املبارك أبو احلسني): س(يف  )٤(
 .٤٤, ٣/٣٤املعرفة والتاريخ  )٥(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]قول ابن معني[

 ]رواية أخرى[

 ]قول يعقوب[



٤٢٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحد َ, أناًجازةِإ )١(انََّباجلبن  نرص َأبو َ, أناَْمحدَأبن  العزيزَ ْ بن  َ
َامليانجيالقاسم  َ  .جازةِإ َ

َحدثني َّ َأمحد َ ْ ْ الرب)٢(عمروبن  سعيد عثامن َأبو َ, أناجمّالنبن  طاهربن  َ فيام  ,ازيَّ الرُزرعةيب َأعن  ,عيَذَ
  :ثنيّحدُ من املم فيهمّكلُعفاء ومن تّ الضساميَأه يف ِّنسخه من كتابه بخط

ْعبد بن  ُاحلكم  .ييلَمية األَأبن  يب العاصَأبن  سعدبن  اهللاَ
ْ عبد َأبووذكر  َّحممداهللا َ َ  نهَأ ,صبهاينَبراهيم الكتاين األِإبن  ُ

ْعبد بن  ازي عن احلكمَّ الربا حاتمَأل َأس  ُ ذاهب: فقال,ييلَسعد األبن  اهللاَ
 . يفتعل احلديث عندي,احلديث

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ بن  عيل َ, أنابرشبن  سهل َ أنا: قاال,)٣(يرباحلبن  َىلْعَي َأبو و,مَّلَُساملبن   عيلَ
َاحلسن َ, أنامنري ْ عبد َأبو َ, أنارشيقبن  َ  : قال,)٤(سائيّ النمحنَّالرَ

ْعبد بن  ُحكم  . احلديثُييل مرتوكَسعد األبن  اهللاَ
ْ عبد َأبو َ, أنا بكر البيهقييبَأ عن ,اميّحّ الشيب القاسمَأ عىل قرأت َأخربين : قال,اهللا احلافظَ َ ْ بكر  َأبو َ

َّحممد َ  : قال,ه عليهقرأت فيام ,جعفربن  ُ
َّحممديب بكر َأرئ عىل ُق َ  ُّ حتتجَ لست:قيل له −يمة َزُيعني ابن خ −سحاق ِإبن  ُ
ْعبد بن  ِباحلكم  .يلَْياهللا األَ

ْ عبد َأبو َ, أنابكر البيهقي َأبو اَ, أنرييَشُالقبن  نرص َأبو َِّيلإكتب  با عيل َأ سمعت : قال,اهللا احلافظَ
ْاحلسني َ  :يزيد يقولبن  عيلبن  ُ

ْعبد بن  ُاحلكم  . احلديثُرتوكَييل مَسعد األبن  اهللاَ
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممديارس  َأبو َ, أناُ َ ْعبد بن  ُ ْالرببكر  َأبو َ, أناالعزيزَ  ,ًجازةِإقاين َ

َاحلسن َأبو هذا ماوافقت عليه :قال  .ارقطنيّ الدَ
َأخربناو ح َ ْ جاجي يف ّالزبن  الغنائم َأبو و,متام الواسطي َأبو َ, أنابطريقبن  القاسم حييى َأبو َ
َاحلسنيب َأ عن ,كتابيهام  :ارقطني قالَّ الدَ

                                                 
 .٢/١٥٦احلبان, انظر توضيح املشتبه ): د(يف  )١(
 .بن عمرو  فهو أبو عثامن سعيد١٤/٧٧وانظر سري أعالم النبالء . وبن عمر أنا أبو سعيد): س(يف  )٢(
 .احلمري): س(يف  )٣(
 ).١٢٢ (٢٩الضعفاء واملرتوكني  )٤(

]قول أيب زرعة[

]قول النسائي[

 ]خرب ابن خزيمة[



٤٢٧ ن اخلثعمي احلكم بن عبد الرمح−احلكم بن عبد اهللا بن مروان 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  ُحكم َّحممدبن  اسم عن الق,ٌّريشُيل قَْيسعد األبن  اهللاَ َ  ,ليكةُيب مَأ وابن ,ُ
 . وهو وهم:يب ليىلَأ وقال ابن , مرتوك: زاد ابن بطريق,هريُّوالز

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممدمنصور  َأبو َ, أناخيْلَاهللا البَ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ْبكر الرب َأبو َ, أناُ  : قال,قاينَ
ْعبد بن  عن احلكم −ارقطني َّ الديعني −لته َأوس بن  يل صاحب القاسمَْي األاهللاَ

َّحممد َ  .رتوكَ م: فقال,ُ
ِّاملطرزسعد  َأبونا َأنبَأ َ َأمحدعيم ُن َأبو قال لنا : قاال,ادّعيل احلد َأبو و,ُ ْ ْعبد بن  َ  :اهللاَ

ْعبد بن  ُاحلكم بن  ُّ وقال عيل, املباركُفه ابنَّ ضع, تركوه,ٍيشءيل ليس بَْياهللا األَ
 .ٍيشء ليس ب:دينيَامل

ْعبد بن  احلكم  مروانبن  اهللاَ
َّحممدبن ا َ  (*)يب العاصَأبن  احلكمبن  مروانبن  ُ
 ,رس بمرصُأ و,ه حني قدما دمشق هاربني من بني العباسّبيه وجدَأكان مع 

ن قدم َأبس بعد ذلك بعد ُ ثم ح,شيدَّ الرطلقه هارونَأ ثم , فحبسه,فاحّ السِىلإل ُومح
ْ عبد بوهَأ  .بيهَأمع   احلبشةِرضَأاهللا من َ

ْعبد بن  احلكم  يب العصامءَأبن  محنَّالرَ
 )*(*عيَرِاخلثعمي ثم الف

 . ّالنَّبي  عرصَدركَأن َّ وهو مم,)١(يساريةِ وحرض ق,امّ الششهد فتوح
 .جيِحْذَهاوي املّ الررةُمَسبن  ان يزيدَّزِه َأبو روى عنه

                                                 
 .٦/٢٨٦٠بغية الطلب  (*)

 ضمن ١/٣٧٩, ٢/١٧٨, اإلصابة )قيسارية (٤/٤٢١, معجم البلدان ٦/٢٨٦١بغية الطلب  )*(*
 .بن ورقاء ترمجة متيم

 .انظر معجم البلدان.  فلسطني عىل الساحلبلدة يف: قيسارية )١(

 ]قول الدارقطني[

 ]رواية أخرى[

 ] نعيمقول أيب[



٤٢٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبَأبوي ّجد َ, أنايب احلديدَأبن  ُ َّحممد َ, أنااهللاد َ َ العباس  َأبو َ, أنازينُعوف املبن  ُ
َّحممد َ ْاحلسنيبن  موسىبن  ُ َ َّحممدبكر  َأبو َ, أنامسارِّالسبن  ُ َ بن  يزيدَ نا ,َّعامربن  هشامَ نا ,يمَرُخبن  ُ
ْعبد بن  احلكمَ نا ,ةَرُمَس  :قال , قيساريةن شهدّ وكان مم,ثعمَخ )١( من,عيَرِصامء الفَيب العَأبن  محنَّالرَ

 مئةن يرزقون فيهاَّ الذيومَّ الر ومقاتلة,)٢(اًشهرَأ َِّالإحارصها معاوية سبع سنني 
  وكان من,ٍطاق عىل عورةنَْم لّ فدهل,لفَأتا مئها ُ وهيود,اًلفَأا ثامنون ُوسامرهت, لفَأ

 ,حدَوكان ذلك يوم األ. )٣(باملحملدخلهم من قناة يميش فيها اجلمل َأ ف,هونُّالر
 . فكانت بوارهم, وبالتكبري عىل باب الكنيسةَِّالإفلم يعلموا وهم يف الكنيسة 

 :ةَرُمَسبن  ُ قال يزيد:َّعامربن   قال لنا هشام:بكر َأبوقال 
 فقام عمر عىل املنارة , خثعمَورقاء عريفبن  َ متيمَىل عمرِإوبعثوا بفتحها 

 .)٥(اًتحت قرسُن قيسارية فِإ َالَأ )٤(فنادى

ْعبد بن  احلكم  احلكمبن  مروانبن  امللكَ
ْعبد بن  ةَّميُأبن  يب العاصَأبن ا  يُاألموشمس َ
 .ب لهِقَ وال ع,له ذكر

 عبدةبن  احلكم
 (*)مشقيّ الدعبدة َأبو

 .يحُرشبن  ةَوْيَ وح, مالكَّحدث عن
                                                 

 .عن): س(يف  )١(
 .أشهر): س(و) د(يف  )٢(
 .باجلمل): س(ويف . باحلمل): د(يف  )٣(
 ).س(كلمة فنادى ليست يف  )٤(
 .٢٨٦١, بغية الطلب ٤/٤٢١معجم البلدان  )٥(

ذيب , هت١/٥٧٧, ميزان االعتدال ٧/١١٢, هتذيب الكامل ١/٢٢٨ضعفاء ابن اجلوزي  (*)
 .٢/٤٣٢التهذيب 



٤٢٩ احلكم بن عبدة الدمشقي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َسلمةيب َأبن   عمروروى عنه َّحممد و,ييسنِِّّ التَ َ ْخمبن  ُ بن  )١(يِدَ وع,ينيَعُّ الردَلَ
َّحممدسحاق ِإ َأبوذكره  .احلكم َ  فيمن روى عن ,)٢(يطْرُشعبان القبن  القاسمبن  ُ
  وذلك فيام,هل دمشقَأنس من َأبن  مالك
َّ حممدَأبويه َنَأَبْنَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َاحلسن َأبو َ, أنااينّالعزيز الكتَ َاحلسن َ, أناعيَبَّ الرَ ْعبد بن  َ َ

سحاق ِإ َأبوثكم َّ حد:ُ قلت,جعفر املالكيبن  ِّ عىل القايض عيلُقرأت : قال,ديْنِسعيد الكبن  اهللا
َّحممد َ  .فذكره ,القاسمبن  ُ

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْ عبد َ, أنامَّلَُساملبن   عيلَ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد َ نا,ويفُّ الصَ عبيد اهللا بن  محنَّالرَ
َأمحد َ, أنا)٣(يفْرُاحل ْ َحدثني :نياّ الديبَأابن  اَ, نسلامنبن  َ َّ َحدثني ,ويَرَ اجلَ َّ َسلمةيب َأبن  مروَ ع)٤(َ  َأبوَ نا ,َ
َحدثني ,ةَدْبَعبن  ة احلكمَدْبَع َّ ْ عبد يبَأ عن ,مسلمبن  قبةُيح عن عُرشبن  ةَوْيَ حَ   عن,يلُبُ احلمحنَّالرَ

 : قال,لَبَجبن  عاذُعن م ابحيَنُّالص
َحبكُأ ِِّينإ« :قال يل رسول اهللا   ِسنُكرك وذكرك وحُي عىل شعنَّأ ّهمَّ فقل الل,ُّ

 .»عبادتك
َأحبك ِّينإ :عاذُ قال يل م:ابحينَُّ الصقال ُّ  .عاءّ الد هذاْ فقلُ

ْ عبد َأبوقال  َأحبك ِّينإ :ابحينَُّ الص قال يل:محنَّالرَ ُّ  . فقلُ
ْ عبد َأبو قال يل :قبةُقال ع َأحبكنا َأ و:محنَّالرَ ُّ  . فقلُ
َأحبكنا َأ و:قبةُ قال يل ع:ةَوْيَقال ح ُّ  . فقلُ

َأحبكنا َأ و:ةَوْيَ قال يل ح:ةَدْبَع َأبوقال  ُّ  . فقلُ
َأحبكنا َأ و:ةَدْبَع َأبو قال يل :قال عمرو ُّ  . فقلُ

َاحلسنقال  َأحبكنا َأ و:مروَ قال يل ع:ويََراجل )٥(َ ُّ  . فقلُ
                                                 

 .عبيد):ب(يف  )١(
. ١٠/١٠٠انظر األنساب . والقرطي نسبة إىل بيع القرط. القرظي): س(القرطبي, ويف ): د(يف  )٢(

 .١٦/٧٨والسري 
 .احلرقي): س(يف  )٣(
 .حدثه): ب(يف  )٤(
 .احلسني): س(يف  )٥(

إين : ثحدي[
 ]...أحبك



٤٣٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأحبكنا َأ و:ويََر قال لنا اجل:بكر َأبوقال ١( ُّ  .)١ فقلُ
ُّأحبكمنا َأ و:نياُّ الديبَأقال لنا ابن  :ادّج النّقال  . فقولواُ

ُّأحبكمنا َأ و:ادّج النّ قال لنا:يفُْرقال احل  . فقولواُ
َّ حممدَأبوقال  َ َأمحدبن  ُ ْ ُّأحبكمنا َأ و:يفُْر قال لنا احل:ويفُّ الصَ  . فقولواُ

َاحلسن َأبووقال لنا  ْ عبد  قال لنا: الفقيهَ ُّأحبكمنا َأ و:العزيزَ  . فقولواُ
َاحلسن َأبو وقال لنا : رمحه اهللاُقال احلافظ ُّأحبكمنا َأ و:َ  . فقولواُ

ُّأحبكمنا َأ و:وقال لنا احلافظ  .)٢( فقولواُ
ْ عبد يبَأ ُوسقط منه توصية  . منهاّ وال بدمحنَّالرَ

ْاحلسينبراهيم ِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َ َحدثني و,يُ َّ َ نا ,يب طاهر الفقيه عنهَأبن  الربكات َأبو َ
َأمحد ْ َحدثني ,عيلبن  َ َّ َّحممد َ, أناائيَرَاذَسحاق املِإبن  عيل َ, أنابيهَأ عن , البرصي)٣(يب عيلَأبن   عيلَ َ بن  ُ

َّحممدَ نا ,نصاريَسعد األ َ ْخمبن  ُ َحدثني ,ينيَعُّ الردَلَ َّ  : قال,ةَدْبَعبن  ُة احلكمَدْبَع َأبو َ
 . قد فرقهاٌنس وله وفرةَأبن  ذا مالكِإ ف,دينة املَ مسجدُدخلت

 بةَلْعَثبن  روْمَعبن  لةَبَجبن  لَدْبَعبن  احلكم
 ة ِارضَغبن  ْرصَنبن  الَبِحبن  دْعَسبن  باللبن  الَقِابن ع

 ةَكِرْدُمبن  يمةَزُخبن  سدَأبن  انَودُدبن  بةَلْعَثبن  ابن مالك
َاألس  (*)ّويفُ الكّيِارضَثم الغ ّديَ

 من ُّالزبري ُن نفاه ابنّ وكان مم.اءّ هج, يف شعرهٌ جميد, مشهور القولٌرشاع
                                                 

 ).د(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .١٠٠, ٤/٩٩, والبيهقي يف شعب اإليامن )١٠٩ (٣٩ فضيلة الشكر بن جعفر السامري يف رواه حممد )٢(
 .بن عيل عيل): د(يف  )٣(

, املؤتلف ٣/٤٦, وذيله ٢/٢٦٠, األمايل للقايل ٢/٢٦٥, األغاين ١/٢٦١مجهرة النسب  (*)
, معجم ٦/٩٦, اإلكامل ٣/١٦٢٩, املؤتلف واملختلف للدارقطني ١٦١لآلمدي واملختلف 

, فوات الوفيات ١٣/١١٤, الوايف بالوفيات ٢/٢٠١ات األعيان , وفي٣/١١٨٥األدباء 
 .٦/١٠٣, توضيح املشتبه ١/٣٩٠

]دخوله املدينة[



٤٣١ احلكم بن عبدل بن جبلة األسدي الغارضي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد  وكان له من, دمشقَ وقدم,ميةأ بني َلّامُ نفى عنها ع)١(اّملالعراق  بن  امللكَ
 .ٌمروان موضع

َاحلسن َأبو َ, أنااملحاميلبن  يب الفتحَأ عن ,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل ُقرأت  :ال ق,)٢(ارقطنيّ الدَ
ُشاعر من شعراء املحدثني, يمدح بني برش٣(فهو  −م ّبالال −ل َدْبَما عَأو بن  ٌ

بن  الَقِعبن  بةَلْعَثبن  روْمَعبن  لةَبَجبن  لَدْبَعبن  احلكم )٣ وهو,مروان مشهور
 .سديبالل األ

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص٣(  :, قال)٤(ماكوالبن  اُ
َأما عبدل  َّ َعبدلبن  ُ فهو احلكم−م ّ بالال−َ ْ َجبلةبن  َ بن  ثعلبةبن  عمروبن  َ

ُ الشاعر )٣بالل األسديبن  عقال  . مشهورٌّ كويف,عرجَاألَّ
ْاحلسنيبن  يب الفرج عيلَأ يف كتاب قرأت َ َّحممدبن  ُ َ َأخربين ,)٥(يُاألمو ُ َ ْ َحدثني , ابن دريدَ َّ  ,يّ عمَ

 : قال, عن ابن الكلبي,بيهَأعن 
 )٦(لَدْبَخرج ابن عَأ , بني مروانَلّامُخرج عنها عَأ و, بالعراقُّالزبري بن اَرِا ظفّمل
ْ عبد ِىلإ ُن يدخلَ وكان فيم,امّ الشِىلإمعهم   :ً فقال لعبد امللك ليلة, عندهُرُمْيسَامللك وَ
ــا ل ــَي ــَتْي ــَلَري وْعِ ش ــُ رٌتْي ــَفَام نَّب ــُهــل أ  ْتَع ــِامَّوَ بنــي العــَّنَِرصْب  واُلِمُ شــْدَ ق
ْ واألرسِّلُّالـــــذب ُيد إهنــــــْرشَّ والتـــــَ ّ ــــ  ُمِ ــــَ حِةّعــــىل الربي ــــثام نٌفْت ــــَزَ حي  واُل

َأم هـــل أراك ـــافَ ِ بأكن ـــراقَ ـــِ الع ـــَذ  ْدَ وق ـــ)٧(َك أعـــداءّزِ لعـــْتَّل ـــواْدَ وق   نكل
ْ عبد فقال  :عرّ الشه قائلـَّنَأ )٨(ىَوْرُ وي,مروانبن  امللكَ

                                                 
 .كام نفى): س(يف  )١(
َحبلة: , وفيه٣/١٦٢٩املؤتلف واملختلف  )٢(  .بن عمرو َ
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
 .٦/٩٦اإلكامل  )٤(
 .٢٧٦−٢/٢٧٥األغاين  )٥(
 .رج ابن عبدل معهمعامل بني أمية, خ: يف األغاين )٦(
 .لعزك أقوام): د(يف  )٧(
 .ويرون): س(يف  )٨(

 ]قول ابن ماكوال[

خروجه إىل دمشق, [
 ]وشعره يف ابن الزبري

 ]قول الدارقطني[



٤٣٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْإن ــ  )١(ٍشَرُ ومن جـٍسْيَ من ق اهللاُِنِكْمُ يِ ــن ج ــْقُذام ويُوم ــُ صــاحبْلَت  ِمَرَ احل
ـــ ـــوامَمِاجَ مجـــْبِْرضَن ٍ أق ـــَ عـــىل حَ  ِمـــمُ األ)٢(َ عنـــا غـــابرُلِّنكـــُ ياًبـــَْرض  ٍقنَ

َاحلسنيب َأ عن ,مّلَُساملبن  يعَبُالوحش س َأبو و,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ  ,نظيفبن  أَشَ رَ
ْاحلسنيبن  براهيمِإبن  عيلبن  براهيمِإالفتح  َأبو َ, أناهِّونقلته من خط َ َّحممدبن  ُ َ َ نا ,البغدادي تْخُبْيِسبن  ُ

َّحممدبكر  َأبو َ َحدثني ,خليفة َأبوَ نا ,ويلّ الصالعباسبن  حييىبن  ُ َّ َّحممد َ َ  : قال عوانة: قال,كثريبن  ُ
ْ عبد عىل لَدْبَ عُقال له ابنُ يٌدخل رجل اهللا  َصلحَأ : فقال,مروانبن  امللكَ

 : يقولَأنشَأ ف,اِ هاهت: قال?ها عليكُّقصَأ ,ها يف املنامُيتَأؤيا رُ ر,مريَاأل
ــَلَط ــْتَع َّيلَ ع ــشَ ــَ بُسْمَّ ال ــَدْع ــــْوَيف ن  ٍارةَضَ غ ــــا كٍةَم ــــُ م ــــَ قُتنْ ُ أنامُلْب ــــاَ  ه
ــــَرَف ْأي ــــُتَ ــــدةَتْعُ رَكـََّ أن ــــي بولي َّيلَ عـــــٍنَسَ حـــــٍنوجـــــةْغَم  )٣(ٍن  هـــــاُ قيامَ

ــــــدرة ــــــْغــــــَ تٍوبب َّيلَدو ع َ جلُّلِصَيـــــ )٤(ٍراء ناجيـــــةْقَشـــــ  ٍ وبغلــــــةَ  هـــــاُامِ
 .)٦(هَّ كل)٥( هذا يف نومكَيتَأك رظنَُّأ ما  واهللاِ,عطه ما قالَأ , يا غالم:فقال
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد  عن,اًكفاين شفاهَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد  عن,َ  َأبو َ, أناجعفربن  الوهابَ

ْعبد  َّحممد اهللاَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,يب اخلطابَأبن  اهللاَ َ َحدثني ,القاسمبن  ُ َّ َأمحدَ نا ,يبَأ َ ْ بي عن ْتُعبيدة العبن  َ
 : قال,بيهَأ

ْ عبد َ قدمَّامـل  سدي بنيَل األَدْبَ عُ قعد ابن,َ الكوفةنمروابن  برشبن  امللكَ
 َأنشَأ ف, قل: قال,هاَن تعربَأ ُّحبُأ ,اهُيتَأ رؤيا ر,مريَ اهللا األَصلحَأ : وقال,طنيَامِّالس

 :يقول
ـــت ُأغفي ـــلَ ـــصَ قب ـــومِبحُّ ال ـــَ ن ــــتٍيف ســــاعة  ٍدَّهَسُ م ــــلُ مــــا كن ُ أنامُ قب  هــــاَ

                                                 
ٍجدس: يف األغاين )١( َ َجدس بطن من كندة, ويف رواية جرش : قال الدكتور إحسان عباس رمحه اهللا. َ ُ

 .وهي بطن من محري
 .سائر األمم: يف األغاين )٢(
 .ٍجدت يل بوليدة: ١١٨٦ األدباءيف معجم  )٣(
 .أي له صوت: والناجية الرسيعة, ويصل جلامها. شهباء ناجية... َّوببدرة محلت إيل: اءيف معجم األدب )٤(
 .منامك): د(يف  )٥(
 .١١٨٦معجم األدباء  )٦(

َّرؤيا قصها عىل [
 ]عبد امللك

]رواية أخرى[



٤٣٣ احلكم بن عبدل بن جبلة األسدي الغارضي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ـــت ُفرأي ـــَ ـــدتَكـََّ أن ـــدةَ ج َّيلَ عـــــٍ حـــــسنٍمغنوجـــــة  )١(ٍ يل بولي  هـــــاُ قيامَ
ِ محٍوببــــــــدرة َّ إيلْتَلــــــــُ  هــــــاُ جلامُّلِصَ يــــــٍ ناجيــــــةَشــــــهباء  ٍ وبغلــــــــةِ

ــــسأ ــــُلتَف ُك أن يَّ رب ــــَ ــــَكَبيح  هاُهــــا وســــالمُحْوَ منهــــا رَيلقــــاك  ًة جنَّ
 ُهُتأ امر: فقال,ا دمهاء فارهةَِّهنإ ف,هباءّ الش البغلةَِّالإ عندنا َيتَأما ر ُّ كل:فقال

 . ما ذكر يف شعرهُّليه كلِإ َملُن حيَأ َمرَأ ف,َه نيس ولكنّ; دمهاءَِّالإ كان رآها ِْنإطالق 
َأخربنا َ ْ َّحممداملعايل  َأبويل القايض  خاَ َ َاحلسن َأبو َ, أنابرشبن  سهل َ, أناريشُحييى القبن  ُ َّحممد َ َ بن  ُ

ْاحلسني َ َاحلسن َ, أناُ َسلمةبن  رفيعَ نا ,عّرَزُاملبن  يموتَ نا ,رشيقبن  َ  : قال,بيدةُع َأبوَ نا ,َ
َّحممدخطب  َ  وقد ,ريَقنِْ املعاصمبن  قيس ِبن ةَلبَ لطًسدي ابنةَان األَّحس ُبن ُ

 : فقال,اًعطه شيئُ فلم ي,اًعِّاسان متربَرُ بخٌتاه وهو عاملَأسدي ل األَدْبَ عُكان ابن
ــــــــدَتْجّوُام زولكــــــــنَّ  ٍاءةَفــــَهــــا مــــن كَتْجّوُلعمــــرك مــــا ز ــــــــا لل  ِاهمَرَّه

ــٍســعدبــن  ُانّ حــسَومــا كــان ِأكفاء من )٢(املسك َأبو  ُه وال ابنُ  ِعاصـم بن يسَق َ
ـــــ ـــــتَّ الزَّدُه رولكنَّ ـــــىل اس ـــــان ع َ أمــــرَعَّضــــيَو  ُِهم  ِ الكــــرائمِاتنََصْحــــُ املَ
ـــُ خـــرضاءٌةقـــلـــه ري ــشومُوتقطــع   مـــن دنـــاُرصعَ ت ــضجيع)٣(َ خي ِ ال ــالزمّ  ِ امل
ــــ ــــةُخ ــــه تكــــوينًذي دي ــــة)٤( من ِوحي إىل بابُور  ً غني ِ األمـريِ  )٥(ميِ فخاصـَ

َأخربنا َ ْ َأمحدعود ّ السَأبو َ ْ َّحممبن  عيلبن  َ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,يلْجُاملبن  دُ َ  َأبويف ّالرش َ, أنااملهتديبن  ُ
َّحممدالفضل  َ َاحلسنبن  ُ َّحممدبن  َ َ َّحممدبكر  َأبونشدنا َأ ,مونَأاملبن  الفضلبن  ُ َ نشدنا َأ ,القاسمبن  ُ

َأمحد ْ  :سديل األَدْبَعرايب البن عَ عن ابن األ,حويّ النحييىبن  َ
ُأطلــب ِمجــــــــُأ بنفــــــــيس فِقزِر  ْمــن الــر ُ الكــريمُ مــا يطلــبَ  ّ الطلبــــــــاُلْ

ـــــــأو ـــــــُبُحل ـــــــصَةَّرَّ الث ـــــدْجُأ   والَّفيَّ ال ـــــالفُه َ أخ ـــــا حَ ـــــَلَ غريه  اَب
                                                 

 .فحبوتني فيام أرى بوليدة: ٢/٢٦٧يف األغاين  )١(
 .أبو البخر: يف األغاين ومعجم األدباء )٢(
 .َيشومُوتنتن خ... له ريقة بخراء: يف معجم األدباء )٣(
 .تكون): د(يف  )٤(
 .١١٨٨, معجم األدباء ٢/٢٦٨األغاين  )٥(

هجاء ملحمد بن [
 ]حسان األسدي

أبيات يف تقسيم [
 ]الرزق



٤٣٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِّإين ُ رأيـــــــتِ   رغبــــــــــاٍه يف صــــــــــنيعةَبتــــــــــَّرغ ِ إذاَ الفتـــــــى الكـــــــريمَ
ـــــد ـــــُوالعب ْ ال حي ـــــُنِسُ ــــــــكُي  وال)١(الءَ الع َّ إالاً شــــــــيئَعطي َ إذا رِ ــــــــاِهِ  ب
َّاملوقــــعِ احلــــامرُمثــــل َ ــــــــ  الِوءَّالــــس)٢(ُ ــــــــُنِسُْحي َّ إالاًيْشَ م ُ إذا رضِ ــــــــاِ  ب

ْومل أجـــــد ـــــ)٣(ةرو عـــــَ ـــــِقِ اخلالئ ْ إل   واحلـــسباُا اعتـــربتّ ملـــَينِّ الـــدــــال ـِ
ــــــ  ومــــاُقــــيمُ املُِض اخلــــافُقَزْرُ يــــْدَقــــ ــــــَ رٍسي لعــــــَّدَش ــــــاًالْح   وال قتب

ـــــرُرمُوحيـــــ ـــــِطَ ذو املَزقِّ ال ـــــرِةَّي ِحـــــلَر ْ وال  )٤(بـــــاَرتْغُ مُ ال يـــــزالْنَ ومـــــْ
 :عرايبَقال ابن األ

 الغزيرات :فاياَّ والص,حاليلَقة األِّيَّ الض:ُوزُزَ والع,حاليلَ األُ الواسعة:ُةَّرَّالث
 .ديدةّ الشاقة النّ:سنَْ ويف نسخة الع,ُّيِفَواحدها ص
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َ, أناسنادهِإ ّ عيلَأ وقر,ً ومناولةاًذنِإكادش بن  ّالعز َأبو َ َ َّحممدبن  ُ َ بن  اىفاملع َ, أناُ

َّحممدَ نا ,زكريا َ َحدثني ,ارَّبكبن  ُّالزبريَ نا ,اعيَُززهر اخلَيب األَأبن  حممودبن  ُ َّ  : قال,يلَمُشبن  رضّ النَ
 , للعربٍ بيتَقنعَأنشدين َأ : فقال,مون بمروأ املؤمنني املِمريَأ عىل ُدخلت

 :)٥(لَدْبَ ابن عَنشدته قولَأف
ِّإين ــــــرِ ــــــٌؤُ ام ــــــن ال ــــــــ ـَ مل أزل وذاك م ــــــــَّلـ ًه أديب ــــــــُ أاَ ــــــــا األُمِّعل  دب
ـــيمُأ ـــدُق ـــَّ بال ـــا اطمأن َّار م ـــداْتَ ْوإنر ّ يب ال  ربــــــــاَ طاً نازحــــــــُ كنــــــــتِ

ــــــوي خَأال  ــــــُجت ــــــصديقَةَّل ِ ال  )٦(ِ إذا ذهبــــــااًتبـــــع نفـــــيس شـــــيئُأ  والّ
ُأطلــب ِمجـــــــُ بنفـــــــيس وأِقزِر ْ الــر مــنُ الكــريمُبُلــْطَ مــا يَ  بـــــــاَلَّ الطُلْ
ْوأح ـــــــَ ـــــــُبِل ـــــــصَةَّرَّ الث ْ أخــــُدِهــــْجُأ  والَّيِفَّ ال  )٧(بــــاَلَ غريهــــا حَالفَ

                                                 
 .ال حيسن العطاء: يف معجم األدباء )١(
 .املعقب: , ومعجم األدباء)د(يف  )٢(
 .ّعدة: ويف األغاين. عزة: , ومعجم األدباء)د(يف  )٣(
 .١١٩٠, معجم األدباء )بن بيض ترمجة محزة (١٦/١٤٢األغاين  )٤(
, ومعجم ٢/١٤٢واخلرب يف األغاين . , وفيه األبيات, اخلمسة األوىل٢/٤٠٨الصالح اجلليس  )٥(

 .١١٩٠األدباء 
 .الصديق وال أجهد أخالف غريها حلبا): د(يف  )٦(
 .غريب حلبا: يف اجلليس الصالح )٧(

أقنع بيت قالته [
 ]العرب



٤٣٥ احلكم بن عبدل بن جبلة األسدي الغارضي الكويف

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِّإين ُ رأيـــــــتِ ـــــــَ الفَ َ إذَريمَى الكـــــــَت ــــــــــْبَّغَر  اِ   رغبــــــــــاٍ يف صــــــــــنيعةُهَت
ــــــَوالع ــــــبُدْب ــــــُ ال يطل ــــــــكْعُي  الء والَ الع َّ إالاً شــــــــيئَطي َ إذا رِ ــــــــاِهِ  ب

ـــــل ـــــُمث ـــــَوُامر املِ احل ـــــِعَّق ــــــــ   الِوءَّس ال ــــــــُنِسُْحي َّ إالاًيْشَ م ِ إذا رضِ ُ ــــــــِ  اَب
ْومل أجـــــد ـــــَروةَ عـــــَ ـــــ)١(ِقِ اخلالئ ْ إل  )٢( واحلـــسباُين ملـــا اختـــربتِّالـــدــــال   ـِ
ـــــنسَّشـــــد  قــــيم ومــــاُ املُِض اخلــــافُقَزْرُقــــد يــــ ـــــاً رحـــــال)٣(ٍ بع   وال قتب
ْوحيـــــ ـــــرمَرُ ـــــةِّ ال ـــــرِزق ذو املطي   ومــــــن ال يــــــزال مغرتبــــــاِلْحــــــَر  ْ وال
 .ْرضَحسنت يا نَأ :قال

ي خْرَ بندار الك سمعت:بكر َأبو قال ,ّيِفَّ الض: ويروى:زهرَيب األَأقال ابن 
 ِكِلَ يكون للمَّفيَّض الََّن أل;اس النّفيام يرويه −اد ضبال − َّفيَّض الحبأ ال :يقول
 .)٤(هنا الغزيرة اللبنَ يف املعنى ألُبلغَأ −اد صبال − ُّفيَّص وال,قةَوَّ السدون

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأمحدبن   هبة اهللاُ ْ ْ عبد َ نا,اًكفاين شفاهَ األ)٥(َ َأمحدبن  العزيزَ ْ بن  عبيد اهللا َ, أنااً لفظَ
                                                 

 .عزة اخلالئق): د(يف  )١(
 .اعتربت واحلسبا: يف األغاين, ومعجم البلدان )٢(
 .ٍلعيس:  البلدان, ومعجم)د(يف  )٣(
 إشارة إىل جتزئة األصل, ويف »آخر اجلزء السابع والثالثني بعد املئة«: األصول هنا ما نصه يف ءجا )٤(

سمع مجيع : سامع أثبت هنا ما قدرت عىل قراءته منه ألنه سيئ التصوير باهت وهو) ب(هامش 
ْبن عبد اهللا الشريازي   نرص حممدهذا اجلزء السابع والثالثني بعد املئة عىل الفقيه شمس الدين أيب َ

ْمن املؤلف بقراءة احلافظ أيب عبد اهللا حممدبسامعه   وأبو احلسن يوسفابنه بن يوسف الربزايل  َ
ْل عبد املحسنفضحممد, وأبو الوابنه بن أيب جعفر القرطبي  حممد وسبطه  بن محود احللبي َ

ْبن عبد  يوسف , وأبو الشيباينبن أيب طالب  العز بن أيب الفتح جمري الدين, وأبو السالم الشيباينَ
ْعبد اهللا احلسني ْاإلربيل, وأبو املعايل عبد  بن إبراهيم َ ْبن عبد القوي بن العزيزَ  احلباب وأبو حامد َ

ْبن عبد اهللا املسلم األردين, وأمحد وأبو العباس أمحدحممد بن عيل الصابوين  بن موسى الرتكامين,  َ
وثمة سامع آخر يف هامش الصفحة ذاهتا ذهب .. ها... بن عبد عمربن  وكاتب السامع إبراهيم

 .كثري منه وال جدوى من قراءته وإثباته
 .بن حممد هبة اهللا): د(يف  )٥(



٤٣٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد ْ َّحممد َ, أناهويّحيبن  عمر َأبو َ, أناًجازةِإرييف ّ الصَ َ َحدثني ,بانُزْرَخلف املبن  ُ َّ َأمحد َ ْ  َ, أنا)١(حارثبن  َ
َحم َأبو  : قال,مَّلُ

 ,لَدْبَ فقالت البن ع, كثريةٌاس ديون النّ كان هلا عىلًورسةُ مًةأن امرَأني غبل
ى َّن حتْيَّل بالدَدْبَ عُ فقام هلا ابن,نهاْيَ ويقوم هلا بد)٢(هَجّن تزوَأوعرضت نفسها عليه 

 :)٣(ليهِإ وكتبت ,هلها بالبرصةَأىل ِإ فانحدرت : قال,اقتضاه
ــــتَكُئِطْخُســــي ــــذي حاول َ ال ــــَّ  )٤( حبلــك مــن حبــايلَوقطعــي وصــل  ي منّ

ـــــت  ٍ بــــرشِ ابــــنُك معــــروفاَكــــام أخطــــ ـــــَ تَوكن ـــــك رأسّدُع ـــــايلَ ذل   م
لف يف َأ  أمَليك العامِإ ُّحبأ مئة مخسَأ : فيقول له, برشَيت ابنَأل يَدْبَوكان ابن ع

لفان يف َأ  أمَ العامليكِإ ُّحبَأ ٌلفَأ : قال لهٍتاه من قابلَأذا ِإ ف,لف يف قابلَأ : فيقول?ٍقابل
 .ًاعطه شيئُ ومل ي,ٍ برشُ ابنَى ماتَّ كذلك حتْ فلم يزل,لفان يف قابلَأ : فيقول?قابل

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ َّحممدَ نا ,هويَّحيبن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ َ القاسم بن  ُ
ْ عبد َ نا,البزاز َحدث ,يب سعدَأبن  اهللاَ َّ َّحممد نيَ َ َاحلسنبن  ُ َحدثني ,الوليد اليامميبن  َ َّ ْاحلسني َ َ جعفر بن  ُ

 : قال,املخزومي
 :لَّ يتمثٌّعرايبَأة متيش بالبالط وأبينام امر

ً أحيانــــــُظِعــــــْنُأَو ِفأعز  ُهُ جلــــــدُّدقــــــنَيَ فاَ ـــَ ـــعُ جُهُل  ُلْزَ العـــُهـــدي ومـــا ينف
ُوأزداد  ُلْقـــــَ لـــــه عَثـــــوبَام ي كـــــيُهُقـــــِفأوث   جــــاريتُبــــرصُ أَ حــــنياًظــــْعَ نَ
ْوأو ْ وإن)٦(ي منّــــًةَمــــَراغُم   جـاري وجـاريتِ يف جـوف)٥(هُتعيَ  ُلْعــــَ البَمِغــــَ رِ

 : يقولُل حيثَدْبَ شتان ما بينك وبني ابن ع:ةأفقالت له املر
                                                 

 .بن حرب ):د(يف  )١(
 .تتزوجه): س(و) د(يف  )٢(
ّوجعلت تعرض بأهنا تزوجه نفسها, فقام ابن عبدل يف دينها حتى اق: ٢/٢٧٢يف األغاين  )٣( َ ُ تضاه, ُّ

 .١١٨٨وانظر معجم األدباء . ّفلام طالبها بالوفاء كتبت إليه
 .ّفقطع حبل وصلك من حبايل: يف األغاين ومعجم األدباء )٤(
 .فآويته: ٢/٢٦٩ويف األغاين . وأوعيه): ب(يف  )٥(
 .ًمكابرة مني: يف األغاين )٦(

 ]طمع ابن عبدل[

]عفة ابن عبدل[



٤٣٧ احلكم بن عمر الرعيني احلميص

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ً أحيانـــــُعـــــرسُوأ  ريضِ الغنــى ومعــي عــَيــسورَ مُدركُوأ  يتَْرسُ عـــــُّ فتـــــشتداَ
 .خوها وزوجهاَأ )١( والتي معها,ي واهللاَأ : قال,َنتَأ ِبةَّيِغُ املُ جاربئس واهللاِ

الفتح  َأبو َ, أناالوحش املقرئ عنه َأبو و,سيبّ النالقاسم َأبونيه َأَبْنَأ و,نظيفبن  أَشَ رِّ بخطُقرأت
َّحممدبكر  َأبوَ نا ,ت البغداديْخُبْيِسبن  عيلبن  براهيمِإ َ  ,ويلُّ الصحييىبن  ُ

َحمبن  نشدين عونَأ  :سديَل األَدْبَبيه البن عَأ عن ,َّمدُ
ِّوإين ــــِ ْ ألس ــــرْتغَ ــــام أبط ُني ف ــــىِ الغَ ُوأعرض  ن  يضْرَغـي قـَتْبَسوري ملـن يْيَ مَ
ً أحيانـــــُِرسْعـــــُوأ  )٢(يضْرِنى ومعي عـِ الغَيسورَ مُدركُوأ  يتْرسُ عـــــُّدَتْشَتـــــَ فاَ

 عمربن  احلكم
 ,َأبو سليامن ويقال ابن عمرو

 (*)يصْمِيني احلَعُّلر اعيسى َأبو :ويقال
 .نه دمشقيِإ :قيل
ْ عبد :سمع ْعبد بن  َ وعمر,َادةَتَوق ,ْرسُببن  اهللاَ ْعبد بن  َلمةْسَ وم,العزيزَ  ,امللكَ

 .بِرَي كِدْعَمبن  سامعيلِإو
َّ الرساسَدْرِمبن   خالدروى عنه بن  ةََرسَ وي,احمَزُيب مَأبن   ومنصور,اجَّ

سعيد بن   وحييى,ارَّوَسبن  ابةَبَ وش,اظيَحُلح الوصابن   وحييى,ميْخّان اللَوْفَص
 .يُاألمومرو َعبن   وخلف,ارّالعط

                                                 
 .وللتي معها: يف األغاين )١(
 .ً بيتا١٤ من قصيدة مؤلفة من ٢/٢٦٠مايل  يف األوالبيتان, ٢/٢٧٩األغاين  )٢(

, املعرفة والتاريخ ٢/١٢٦بن معني  , تاريخ حييى٢/٣٣٥, التاريخ الكبري ٣١٧تاريخ خليفة  (*)
, ٢/٦٢٥, الكامل يف الضعفاء ٤/١٤٦, الثقات البن حبان ٣/١٢٣, اجلرح والتعديل ٢/٤٥٠

, بغية )٩٦٦ (١/٢٢٩ البن اجلوزي , الضعفاء واملرتوكني٣٠/١٢٥الضعفاء واملرتوكني للنسائي 
, املغني يف )١٨الطبقة  (١١/٩٠, تاريخ اإلسالم ١/٥٧٨, ميزان االعتدال ٦/٢٨٦٢الطلب 

 .٣/٢٤٩, لسان امليزان )١٦٦٨ (١/١٨٥الضعفاء 

 ]عفته[



٤٣٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد بن  ووفد عىل عمر  .ه اخلطيبْ ومل يذكر, بغدادَ ثم سكن,العزيزَ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْ عبد الفوارس َأبو و,َّ َّحممدبن  الباقيَ َ ْعبد بن  ُ يب َأبن  الباقيَ

ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,الغبار َ ُّالنقوربن  ُ ْ عبد القاسم َأبوَ نا ,عيلبن  عيسى َ, أناَّ َّحممدبن  اهللاَ َ اهليثم  َأبوَ نا ,ُ
 : قال,عمربن  احلكمَ نا ,اسَدْرِمبن  خالد

ْعبد بن  بعثني خالد عمى َعامة األِدبن  ادةَتَىل قِإيل  )١( وصاحب,يْرسَاهللا القَ
 ]٦: الشمس[ T U V  z } :لناه عنَأ فس,لة من القرآنَأ مس)١(رشع له عن ثامنيةَأليس
 . من اليمنٍ قومِ وهذه من لغة, طحوها سعتها:قال

نفسكم َأ اقتلوا :قال )٢(ىل بارئكمِإنفسكم وتوبوا َأاقتلوا لناه عن َأ وس:قال
 .)٣(ىل بارئكمِإوتوبوا 

من  ولكن ,ال :قال ]٨٧: يوسف[ G H  I J KLz} :لناه عن قولهَأقال وس
 .روح اهللا
 V W Xz} , ال:قال تغرب يف عني حامية :لناه عن قوله تعاىلَأ وس:قال

 .]٨٦: الكهف[
 ,رشكواَأن َّوالذيابئني واملجوس َّصارى واليهود والص النَّلناه عنَأ وس:قال

 .)٤(نتم تدعوهنم بالشام املنانيةَأ و,نادقةَّ الز هم:قال
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممد اهللاَ َ َأمحد َ, أنا)٥(الفضلبن  ُ ْ ْاحلسنيبن  َ َ ْاحلسني َأبو َ, أنا البيهقيُ َ َّحممد ُ َ بن  ُ

ْاحلسني َ ْ عبد َ نا,زياد القطانبن  سهل َأبو َ, أناالفضل القطان ببغدادبن  ُ  ,ارَّوَسبن  ابةَبَشَ نا ,حْوَربن  اهللاَ
 : قال,ينيَعُّ الرعمربن  احلكمَنا 

 فكان فيام ,َه عن مسائلُلأسَأرية ِادة وهو باحلَتَىل قِإاهللا ْبد َعبن  رسلني خالدَأ
ْأخرب :لت قلتَأس ْ ّعز وجل اهللا ِ عن قولينَ َّ: {K L M N O P Q    

                                                 
 .كذا يف األصول )١(
 . h i  j k l z }: ٥٤اآلية يف سورة البقرة  )٢(
 .كميوتوبوا إىل بار): س(يف  )٣(
إن اهللا : ًهم أتباع ماين, الذين جيعلون هللا رشيكا يف خلقه, قالوا:  واملنانية.٦/٢٨٦٢ الطلب بغية )٤(

 .َّخيلق اخلري, وإن الشيطان خيلق الرش
 .املفضل): س(يف  )٥(

بعث احلكم إىل [
 ن دعامةقتادة ب

وأسئلته عن آيات 
 ]من القرآن

]رواية أخرى[



٤٣٩ احلكم بن عمر الرعيني احلميص

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

R S Tz ]نادقة ّ الز)١(هم ولكنَّ, ال: قال?رشكو العربُهم م ]١٧: احلج
يطان ّ الشَِّنإ و,َ اخلريُ خيلق اهللاََِّنإ : قالوا, يف خلقهاًن جيعلون هللا رشيكَّالذي ;انيةاملنَّ

َّ الرشُخيلق  .يطان قدرةّ الش وليس هللا عىل,ّ
َأخربنا َ ْ َأمحدطاهر  َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ ْ ْاحلسنيبن  َ َ  .ونُْريَخبن  الفضل َأبو و,)٢(ُ

َأخربناو ح َ ْ َاحلس َأبو َ أنا: قاال,طاهر َأبو َ, أنامنصوربن   ثابتّالعز َأبو َ َّحممد ْنيُ َ َاحلسنبن  ُ  َأبو َ, أناَ
ْاحلسني َ َّحممد ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحدبن  حفص عمر َأبو َ, أناَ ْ ادسة من ّ السبقةّ الطيف  قال,)٣(اطّخيبن  خليفةَ نا ,َ

 :اماتّ الشهلَأ
 .قيْشَمِيني دَعُ ر,عمروبن  احلكم

َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ ْاحلسني َأبو َ, أنال احلافظالفض َأبو َ َ  َأبو و,الفضل َأبو و,ُ
َأمحد َأبو َ أنا:قالوا −فظ له ّوالل −الغنائم  ْ ْاحلسني َأبو و:الفضل َأبوزاد  − َ َ َأمحد َ أنا:−  قاال,صبهاينَ األُ ْ بن  َ
َّحممد َ, أناعبدان َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)٤( قال,سامعيلِإبن  ُ

ْعبد بن   وعمر,برسبن  اهللاْبد َ عىَأ ر)٥(عمروبن  احلكم  .العزيزَ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  مَّامـَت َ, أناَ َ َّحممدبن  جعفر َ, أناُ َ بن  ُ

ْعبد بن  ثون عن عمرّدُ حيٍ قال يف تسمية نفر,)٦(ُزرعة َأبوَ نا ,جعفر  :العزيزَ
 .ينيعُّ الرعمربن  ُاحلكم

ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به  ْ عبد َ, أناديبَاهللا األَ َمندهبن  محنَّالرَ ْ َأمحد َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ  .ًجازةِإاهللا َ
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و: قالح َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  :)٧( قال,يب حاتمَأبن  ُ

صالح بن   روى عنه حييى, بغدادَدمَق ,يصْمِعيني احلُّ الرعمربن  احلكم
 :يب فقالَأئل عنه ُ وس,يب يقول ذلكَأ ُ سمعت, كتبت عنه ببغداد: وقال,حاظيَالو

                                                 
 .ولكنهم: قال): س(يف  )١(
 .بن احلسن ):س(يف  )٢(
ّحرف , وقد ٣١٧طبقات خليفة  )٣(  .فيه الرعيني إىل الزغينيُ
 .٢/٣٣٥اريخ الكبري الت )٤(
 .ُعمر: يف املطبوع من التاريخ الكبري )٥(
 .١/٦٢٤تاريخ أيب زرعة  )٦(
 .٣/١٢٣انظر اجلرح والتعديل  )٧(

 ]قول خليفة[

 ]قول البخاري[

 ]قول أيب زرعة[

 ]قول ابن أيب حاتم[



٤٤٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .ضعيف احلديث
َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو َ, أناامللكَ  َأبوَ نا ,اّقّالسبن  َ

َّحممدالعباس  َ َّحممدبن   سمعت العباس: قال,قوبيعبن  ُ َ  : يقول,)١(معنيبن   سمعت حييى: يقول,ُ
 .عيني ضعيفُّ الرعمروبن  احلكم
َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أناارَْدنُببن  ثابت َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ َ َّحممد َ, أناعيلبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ  َ, أناَ

 : قال,يبَأَ نا ,لّضَُفاملبن  حوصَاأل
 : فقال?ويََر قد سمع منه اهل,عمروبن  يب عيسى احلكمَأ عن ,با زكرياَألت َأس
َحدثنا وقد ,يشءليس ب َّ ْعبد بن   عمرَ خاتمُ نقشت: قال,حاظيَ عنه الوَ  :العزيزَ

 .)٢(يني ضعيفَعُّ الرعمربن  ُ احلكم: وقال يف موضع آخر»َته عمرَّ بعزكفى اهللاُ«
َأخربنا َ ْ ْاحلسنيطالب  َأبو َ َ ّحممد الزن ب ُ َ َّحممد َ, أنانوخيّ التنّسَحُاملبن  عيل َ, أناينبي يف كتابهَُّ َ بن  ُ

ّاملظفر َ َأمحدبن  بكر َ, أناُ ْ َأمحدَ نا ,حفصبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ  : قال,عيسى بحمصبن  ُ
ْعبد بن   عمرُيني صاحبَعُّ الرعمربن  واحلكم ْ عبد ُيتَأ ر: قال,العزيزَ بن  اهللاَ

 .ُهَبرس ال حيفي شارب
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  سامعيلِإ َ, أناَّ ْ َأمحد َأبو َ, أنايوسفبن  محزة َ, أناَ ْ بن  َ

َأمحدَ نا ,)٣(عدي ْ ْ عبد َ نا,عيلبن  َ َأمحدبن  اهللاَ ْ  : قال,معنيبن   عن حييى,ورقيَّ الدَ
 .يشءيني ليس بَعُّ الرعمروبن  ُاحلكم

َأمحدَ نا ,)٤(سليامنبن  َْمحدَأبن  عيلَ ونا :قال ْ  : قال,يب مريمَأبن  سعدبن  َ
كتب ُ ال ي,ٌضعيف: يني فقالَعُّ الر)٥(ومرَعبن  معني عن احلكمبن   حييىُلتَأس
 .حديثه

  هو قليل,ينيَعُّالر −  ابن عمر:وقيل −عمرو هذا بن  واحلكم :قال ابن عدي
                                                 

 .٢/١٢٦بن معني  تاريخ حييى )١(
 .٦/٢٨٦٥بغية الطلب  )٢(
 .٢/٦٢٥الكامل  )٣(
 .بن سليامن بن عيل أمحد): د(يف  )٤(
 .بن عمر ):د(و) س(يف  )٥(

]قول ابن معني[

]قول املفضل[

قول حممد بن [
 ]عيسى

]قول ابن معني[



٤٤١ احلكم بن مصعب القريش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . عن من يروي عنهِوايةِّالر
َّحممدبن  تح نرص اهللايب الفَأ عىل ُقرأت َ ْعبد بن   عن املبارك,ُ َّ حممدَأبو َ, أنااجلبارَ َ  ,ً اجلوهري قراءةُ

َّحممد َ, أناهويَّيَحبن  يب عمرَأعن  َ  : قال,يدَُناجلبن  براهيمِإَ نا ,جعفربن  القاسمبن  ُ
ْعبد بن  لت حييى عن احلكمَأس  .يشء ليس ب: فقال,ينيَعُّالر )١(اهللاَ

َأخربنا َ ْ َاحلسن بوَأ َ , منريبن  عيل َ, أنابرشبن  سهل َ أنا: قاال,عيلبن  يعىل محزة َأبو و,مّلَُساملبن   عيلَ
َاحلسن َأنا ْ عبد َأبوَ نا ,رشيقبن  َ  : قال,)٢(سائيّ النمحنَّالرَ

 .يني ضعيفَعُّ الرعمروبن  حكم
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ

 : قال,)٣(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
 . ضعيفٌّيني شاميَعُّ الرعمروبن  واحلكم
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْ عبد الفوارس َأبو و,َّ َّحممدبن  الباقيَ َ ْعبد بن  ُ  َ أنا: قاال,الباقيَ

ْاحلسني َأبو َ ُّالنقوربن  ُ ْ عبد َ نا,عيلبن  عيسى ناَ, أَّ َّحممدبن  اهللاَ َ  عمربن  ُاحلكمَ نا ,داسْرِمبن  خالدَ نا ,ُ
 : قال,امّ الشِهلَأسليامن من  َأبو وكنيته ,ينيَعُّالر

ْعبد بن  َ عمرُشهدت بن  ُ عمرَكَ وقد هل,نا ابن عرشينَأ و,العزيز يف زمانهَ
ْعبد   .)٤(العزيز منذ اثنتني وسبعني سنةَ

 (*)مصعب القريش بن احلكم
َّحممد روى عن .هل دمشقَأمن  َ ْعبد بن  عيلبن  ُ  روى عنه .عباسبن  اهللاَ

 .مسلمبن  الوليد
                                                 

 . األصولكذا يف )١(
 ).١٢٥ (٣الضعفاء واملرتوكني  )٢(
 .٢/٤٥٠املعرفة والتاريخ  )٣(
 .٦/٢٨٦٣بغية الطلب  )٤(

, ٦/١٨٧, الثقات البن حبان ٣/١٢٨, اجلرح والتعديل ٢/٣٣٨تاريخ البخاري الكبري  (*)
, ميزان ٦/١٣٥, هتذيب الكامل ٦/١٨٧, الضعفاء البن اجلوزي ١/٢٤٩املجروحني البن حبان 

 .١/٥٨٠دال االعت

 ]قول النسائي[

 ]قول يعقوب[

 ]ُّسن احلكم بن عمر[



٤٤٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبوَ نا ,)١(يفَرْزَاملبن  بكر َأبو َ َ  .املهتديبن  ُ
َأخربنا وح َ ْ َّحممدبن  براهيمِإبن  الربكات عمر َأبو َ َ ّحممد الزبن  ُ َ القاسم  بوَأ و,يدي بالكوفةَُّ

َأمحدبن  سامعيلِإ ْ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,َ َ ُّالنقوربن  ُ َاحلسن َأبو َ أنا: قاال,َّ َّحممدَ نا ,مر احلريبُعبن  عيل )٢(َ َ بن  ُ
َّحممد َ َّحممدَ نا ,بَعْصُمبن  ُاحلكمَ نا ,مسلمبن  الوليدَ نا ,َّعامربن  هشامَ نا ,سليامنبن  ُ َ ْعبد بن  عيلبن  ُ َ
ُّالنقور ِزاد ابن −بيه َأ عن ,باسعبن  اهللا ْ عبد  عن:َّ  :− وقاال ,عباسبن  اهللاَ

 ِّ ومن كل,اً فرجٍّ همِّ اهللا له من كلَ االستغفار جعلَ لزمْنَم« : اهللا ُقال رسول
 .» ال حيتسبُ من حيثُهَ ورزق,اًرجَ خمٍضيق

ْ عبد :يفَرَْزومل يذكر ابن امل  ,)٤(ه وابن ماج,داود َأبوخرجه َأ وقد ,)٣(عباسبن  اهللاَ
ْ عبد  وفيه ذكر,َّعامربن  عن هشام  . منهَّ وال بد,اهللاَ
َأخربنافقد  َ ْ َأمحد ّالعز َأبو َ ْ َّحممدطالب  َأبو َ, أناكادشبن  )٥(عبيد اهللابن  َ َ  َأبو َ, أناالفتحبن  عيلبن  ُ
َأمحدبن  )٦(حفص عمر ْ ْ عبد َ نا,شاهنيبن  َ َّحممدَ نا ,سليامنبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ بن  الوليدَ نا ,ميمونبن  اهللاَ

َّحممد عن ,بَعْصُمبن  احلكمَ نا ,مسلم َ ْعبد بن  عيلبن  ُ  ,هِّ عن جد,بيهَأ عن ,عباسبن  اهللاَ
 ,اً خمرجٍ ضيقِّ اهللا له من كلَ من االستغفار جعلَكثرَأمن « : قال ِّالنَّبي عن
 .» من حيث ال حيتسبُهَ ورزق,اً فرجٍّ همِّومن كل
َّحممدالغنائم  َأبونا َأَبْنَأ َ  ,عيلبن  ُ

َحدثناثم  َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن  واملبارك٧( ,َ َّحممد و,اجلبارَ َ  − عيل بن  ُ
ْ عبد َ أنا:قالوا −واللفظ له  َّحممدبن  الوهابَ َ َأمحدزاد  − ُ ْ َّحممد و:َ َ َاحلسنبن  ُ َأمحد َ أنا:−  قاال,)٧َ ْ بن  َ

                                                 
 .املزرقي): س(يف  )١(
 .أبو احلسني): س(يف  )٢(
ّعبد اهللا عن أبيه عن جده عن النبي ): د(يف  )٣( ْ َقال وقد أخرجه . 
يف األدب, باب ) ٣٨١٩(يف الصالة, باب يف االستغفار, وابن ماجه ) ١٥١٨(أخرجه أبو داود  )٤(

باب ثواب االستغفار ) ٣٦٤(لة االستغفار, وكذلك أخرجه النسائي يف عمل اليوم واللي
 .واالستكثار منه

ْعبد اهللا): د(يف  )٥( َ. 
 .عمرو): س(يف  )٦(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٧−٧(

من لزم : حديث[
 ]...االستغفار

رواية أخرى [
 ]للحديث



٤٤٣ احلكم بن املطلب بن عبد اهللا القريش املخزومي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ, أنادانْبَع َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  : قال,)١(سامعيلِإبن  ُ
َحممد سمع ,يشَرُب القَعْصُمبن  ُاحلكم َّ َ ْعبد بن  عيلبن  ُ  َ سمع,عباسبن  اهللاَ
 .مسلمبن  ُمنه الوليد

ْ عبد َأبو ما شافهني به ِيف نسخة ْ عبد َ, أناديبَاهللا األَ  .ًجازةِإمحد  َ, أنامحنَّالرَ
ْاحلسنينا َأ و: قال)٢(ح َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,عيل َ, أناُ َ  : قال,)٣(يب حاتمَأبن  ُ
 . غريهٌحدَأ روى عنه ُعلمَأ ال , للوليدٌ هو شيخ: فقال,يب عنهَأ ُلتَأس

ْعبد بن  لبَّطُاملبن  مَكَاحل  اهللاَ
 عمربن  يدَبُعبن  احلارثبن  بَطْنَحبن  لبَّطُبن املا

 (*)يش املخزوميَرُة القَّرُمبن  ةَظْقَيبن  بن خمزوما
 ,ن مات هباَأىل ِإ اًرابطُها مج وسكنَِبنَْ قدم م,هل املدينةَأ من ,جواد قريشَأمن 
 . بدمشقَواجتاز

 .يُربْقَيب سعيد املَأ و,بيهَأ َّحدث عن
ْ عبد خوهَأ روى عنه َّحممد و,لبَُّطاملبن  العزيزَ َ ْعبد بن  ُ َالشعيثي, وسليامن اهللاَ  بن ُّ

ْعبد بن  ِعمران, وسعيدبن  طاء, واهليثمَع  .العزيز الدمشقيونَ
ِقرئ عىل إبراهيم: ُأخربتنا أم املجتبى العلوية, قالت  َأبوَاملقرئ, أنا بن  بكر َأبوَمنصور, أنا بن  ُ

َيعىل, ْ ْ عبد ِإبراهيم, عنبن  يعقوبَ نا َأيب شيبة,بن  قاسمَ نا َ ّاملطلببن  العزيزَ احلكم, َ, عن أخيه, عن )٤(ُ
                                                 

 .٢/٣٣٨التاريخ الكبري  )١(
 ).د(ليس يف ) ح(رمز  )٢(
 .٣/١٢٨اجلرح والتعديل  )٣(

 ,٣/٣٢٩ مكة , أخبار٣٣٩, نسب قريش ٣/١٢٨, اجلرح والتعديل ٢/٣٣٦تاريخ البخاري  (*)
, ميزان ٦/٢٨٦٦, بغية الطلب ١/٥٧٤, اجلليس الصالح ٦/١٨٥, الثقات ٥/١١٣املجالسة 

, الوايف )١٣( الطبقة ٨/٧٨, تاريخ اإلسالم ١٨٦, املغني يف الضعفاء ١/٥٨٠االعتدال 
 .١٠١, تعجيل املنفعة ٣/٢٥٥لسان امليزان , ١٣/١٢٣بالوفيات 

ْبن عبد املطلب ):س(يف  )٤( َ. 

 ]قول البخاري[

 ]قول ابن أيب حاتم[



٤٤٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِعن أبيه, عن قهيد الغفاري, قال ُ َ: 
َّسألت النَّبي  ُ َ :عدا عيل عاد? قالْإن ٍ َ أو أم−ّذكره «: َّ َه بتذكريه مرتني أو َرَ َّ

ُ فإن أبى, فقاتله; فإن قتلت فأنت يف اجلنَّة, وإن قتلته فهو يف النَّار− اًثالث َ ْ ُ ْ َْ َ ْ كذا قال, . »َ
َوالصواب عن أخيه احلكم ّ)١(. 

َخربنا َأ َ َ َاحلصني, أنا بن   القاسمَأبوْ َ َاملذهب, أنا أمحدبن   عيلَأبوُ ْ َ َ ِ ْ ْ عبد َ ناجعفر,بن  ُ َاهللا, حدثني َ َّ َ
ْ عبد  عامرَأبوَ نا ,)٢(َأيب ْ عبد َ ناعمرو,بن  امللكَ َّاملطلببن  العزيزَ ْعبد بن  ُ َاهللا, حدثني أخي احلكمَ َ َّ بن  َ

َاملطلب, عن أبيه, عن قهيد ب ُ ََّ َ مطرف الغفاري)٣(ِنُ ََ ِّ ُ: 
ٌأن رسول اهللا سأله سائل َ َُ َ َّ َّ إن عدا عيل عاد? فأمره أن ينهاه ثالث مرات, قال:َ ََ َُ َ ٍ َّ ِ :

ُإن قتلك فأنت يف اجلنَّة, وإن قتلته «: فكيف بنا? قال:  قال. فأمره بقتالهَفإن أبى? َ ْ ِْ ِِ َ َ َ
 .»فهو يف النَّار

ْ عبد َ نايعقوب,َ ونا :)٤(قال َاملطلب املخزومي, عن أخيه احلكمبن  عزيزالَ َ َاملطلب, عن أبيه, بن  َُّ َّ ُ
َعن قهيد الغفاري, قال ُ: 

َسأل سائل رسول اهللا  ٌ َ َُإن عدا عيل عاد? فقال رسول اهللا :  فقال ٍ َّ ْ ِ :»      ّذكره
َ وأم− َّ فإن أبى فقاتله, فإن قتلك فإنك يف اجلنَّ−َّره بتذكريه ثالث مرات َ ِ ِ َِ َ ْ ُة, وإن قتلته َْ َ ْ ِ

 .»ِفإنه يف النَّار
َأخربنا  َ َ ْ َالسمرقندي, أنا بن   القاسمَأبوَ ْ احلسنيَأبوَّ َ َالنقور, أنا بن  ُ ُّ  َعيل, أنابن   القاسم عيسىَأبوَّ

ْعبد  َحممد البغوي, حدثني هارونبن  اهللاَ َّ َ َ َّ َ ْعبد بن  ُ ْ عبد َ نا عامر,َأبوَ نا اهللا,َ َّاملطلب, عبن  العزيزَ َن أخيه ُ
َاملطلب, عن أبيه, عن قهيدبن  احلكم ُ ََّ ّمطرف الغفاريبن  ُ َُ: 

َّأن النَّبي  َّ َسأله سائل, فقال ٌ َإن عدا عيل عاد? فأمره: َ ٍ َّ ْ ِ أن ينهاه ثالث مرار, )٥(ِ َ
                                                 

 .ًنظر خترجيه الحقاا )١(
, والبيهقي يف السنن الكربى )٨٣/(١٩, وأخرجه الطرباين يف الكبري ٣/٤٢٣مسند اإلمام أمحد  )٢(

٨/٣٣٦. 
 .إن عدا: عن مطرف الغفاري أن رسول اهللا ): س(يف  )٣(
 .٣/٤٢٣اإلمام أمحد يف املسند  )٤(
 ., فأمرهٍعيل عاد? فقال رسول اهللا ): د(يف  )٥(

إن عدا : حديث[
ٍعيل عاد َّ...[ 

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٤٤٥ احلكم بن املطلب بن عبد اهللا القريش املخزومي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َفإن أبى, فأمره بقتاله, قال َ ْ ُإن قتلك فأبرش باجلنَّة, وإن قتلته فهو «: وكيف بنا? قال: ِ َ ْ ِْ َِ َ َ
 .»النَّاريف 

ُّوال أعلم لقهيد غري هذا احلديث, ويشك يف صحبته: قال البغوي َ َ ُ َ. 
َحدثنا ثم ,يسْرَّالنبن  الغنائم َأبوا َنَأَبْنَأ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن  باركُ وامل,َ َ
َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − ُفظَّوله الل −الغنائم  َأبو و,اجلبار ْ َأمحدزاد  − َ ْ َّحممد و:َ َ َاحلسنبن  ُ َأمحد َ أنا:−  قاالَ ْ بن  َ

َّحممد َ, أنادانْبَع َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)١( قال,سامعيلِإبن  ُ
ْعبد بن  لبَّطُاملبن  احلكم  روى ,باهَأسمع  ,)٢( مدين,ب املخزوميَطنَْحبن  اهللاَ

ْ عبد خوهَأعنه   .العزيزَ
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممد َ, أناخيْلَباهللا الَ َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحد َ, أنا البزازُ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ الربَ  : قال,قاينَ
ْ عبد عن −طني ُارقّ الديعني −لته َأس عترب ُ شيخ مدين ي: فقال,لبَّطُاملبن  العزيزَ

 .)٣( بهُعتربُي, هُقاربُلب يَّطُاملبن  ُخوه احلكمَأ و,به
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو و,َْمحدَأغالب  َأبو َ َاحلسناهللا حييى ابنا َ َّحممد َ أنا: قاال,َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  َ, أناُ

َّحممد َ ْعبد بن  ُ َأمحد َ, أناالعباسبن  )٤(محنَّالرَ ْ ْعبد بن  بكاربن  ُّالزبريَ نا ,داودبن  سليامنبن  َ  اهللاَ
 : قال,)٥(يُّالزبري

ْعببن  لبَُّطاملبن  ُاحلكم :ومن ولده  ِ كان من سادة,بَطنَْحبن  لبَُّطاملبن  اهللاد َ
ْ وكان مم,ريش ووجوههاُق  :)٦( مدحه بهٍ كثريٍ يف شعرِرمةَ هُ ابنُوله يقول ,اًحَّدُ

َّ إالُعــــابُي فيــــك َبْيــــَال ع   شـــفيقا)٧(وننـــ مـــن املَمـــيس عليـــكُأ  نيـَّ أنــــِ
َّإن ـــــةِ ـــــكَ القراب ـــــَ من ُ أهلُلُ يأم ـــــاَ ـــــلة  ه ـــــأمًص ـــــْلِ غُنَ وي ـــــاُوع ًةَظ  قوق

                                                 
 .٢/٣٣٦خ الكبري التاري )١(
 .مديني: يف التاريخ الكبري )٢(
 .٢٨٧٣بغية الطلب  )٣(
ْأنا عبد الرمحن): س(يف  )٤( َ. 
 .٣٣٩نسب قريش  )٥(
 .١٥٤ديوان ابن هرمة  )٦(
 .امليمون): س(يف  )٧(

 ]قول البخاري[

 ]قول الدارقطني[

 ]مدح ابن هرمة له[



٤٤٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــــهال  ٍي مالــكَعــْرَ فَ يــا ابــنَكَجيــدون وجهــ ــــظًس ُ إذا غل ــــوهِ ــــاِ الوج   طليق
 :)١(لبَّطُاملبن   احلكمُرمة يمدحَ هُ ابناًيضَأوقال 

ـــإن ْف ـــرشِ ـــوواِخَ بٌ مع ـــوا والت ُ فـــــــرأهيَّعـــــــيل  ل  ْم مل يـــــــصبُ
ـــــإن َّف ـــــهِ َ اإلل ـــــيِ ـــــاين الت ِهبـــم وبـــسيب  َّ كف ْ َ ْ ِ  ْلـــبَّطُبنـــي امل )٢(ِ

ـــــت ـــــتُوكن ُ إذا جئ ـــــَهم رِ ُ إىل املِصابُ املـــَيءَجمـــ  اًاغب  ْحتـــسبِ
ُّأقـــر َأال  لـــف حـــاجتيُوا بـــال خَ ـــــل ســـــائلهم مل خيـــــَ ِ مث  ْبَ

 .ساعيَوكان ييل امل
َأخربين ف: قال,ُّالزبريَ ونا :)٣(قال َ ْ ْعبد بن  بَعْصُ عمي مَ  بن )٤( عن نوفل,عثامنبن  بَعْصُعن م ,اهللاَ

 :ةَّعامر
ْعبد بن  ميةُأن قريش من بني  مً رجالَّنَأ  ,ٌ دينُهَ حلق,ٌ وخطرٌشمس له قدرَ

 َ الكوفةُريدُ فشخص من املدينة ي,باع عليهُن يَأ فخاف ,ٍ وزرعٍ من نخلٌوكان له مال
ْعبد بن   خالدُيعمد ْعبد بن   هلشاماً وكان والي,يْرسَاهللا القَ  وكان ,امللك عىل العراقَ

ُّربَي  ,ف املدينةَرُ له هدايا من طَّعدَأ و,ريدهُليه يِإفخرج .  من قدم عليه من قريش)٥(َ
 : فقيل,ل عنهَأ فس,ٌ عنده مجاعةٍىل فسطاطِإنظر و ,صبح هباَأف )٦(اً فيدَى قدمَّحت

 ,ليهِإ رآه قام َّ فلام, عليهَى دخلَّ ثم خرج حت, فلبس نعليه.لبَّطُاملبن  )٧(ُاحلكم
ْله عن خمَأ ثم س, فراشهِجلسه يف صدرَأ ثم ,م عليهَّ فسل,اهَّفتلق  ,نهْيَخربه بدَأ ف,رجهَ
ْعبد بن  )٨(تيان خالدِإراد من َأوما   .يْرسَاهللا القَ

                                                 
 .٥٥الديوان  )١(
 .والديوان) ب, س( واملثبت من »وسيب«):د, دا(يف  )٢(
 .٣٣٩ املصعب الزبريي يف نسب قريش )٣(
 .بن نوفل ):د(يف  )٤(
 .ُّكان يقر): ب(يف  )٥(
 .معجم البلدان. بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة: فيد )٦(
 .للحكم: يف نسب قريش )٧(
 .وما أراد من خالد): د(يف  )٨(

إكرام احلكم [
 ]لضيفه األموي



٤٤٧ احلكم بن املطلب بن عبد اهللا القريش املخزومي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ىل ِإ لسبقتك )١(كِمَدْقَِمب فلو علمت ,ىل منزلكِإ بنا ْ انطلق:فقال له احلكم
ث معه َّ فتحد, خلالدَّعدَأ َّ التيى اهلداياَأ فر,تى منزلهَأى َّ فمىض معه حت.تيانكِإ

 ُقسمتَأ ف,قيمونُ ونحن م,ٌنت مسافرَأ و,ًةَّدُ عُحرضَأ منزلنا َِّنإ : ثم قال له,ًساعة
 .اً لنا من هذه اهلدايا نصيبَ وجعلت,ىل املنزلِإ معي َ قمتَِّالإعليك 

 ,ىل منزلهِإها ُّ كل)٢(ملتُ هبا فحَمرَأ ف,َحببتَأ منها ما ْ خذ: فقال,جلَّ الرفقام معه
 , فدعا بالغداء,ىل املنزلِإى صار معه َّ حت,ًان يمنعه منها شيئَأ ييجل يستحَّ الروجعل

 .ىل خزانتهِإ رفعُتها تَّمر ببقيَأ ثم ,كل منها ومن حرضهَأ ف,تحتُمر باهلدايا ففَأو
 ُقربَأ و,ىل بك من خالدْوَأ َ أنا: فقال,ِجلَّ الر عىلَقبلَأ ثم ,اس النّوقام وقام

 عليك فيه ٍحدَ ليس أل,اس به النّىلْوَأنت َأ ,ارمنيَ للغٌ وههنا مال,ً ومنزالاًليك رمحِإ
 ,ليهِإ فدفعه ,فيه ثالثة آالف دينار )٣(ٍ ثم دعا له بكيس, اهللا تقيض به دينكَِّالإ ٌةمنّ

 .اًفوظَ حماًصاحبُهلك مَأىل ِإ ْ فانرصف,)٤( عليك اخلطوة اهللاَُبَّ قد قر:وقال
 ,هلهَأىل ِإ َجوعَّ الرَِّالإ ٌةَّ يكن له مه فلم,جل من عنده يدعو له ويشكرَّ الرفقام

ين َأ : بزوجتك قد قالت لكّينَأ ك: ثم قال له,اً فسار معه شيئ,عهّشيُفانطلق احلكم ي
 َخرجَأ ثم ?ٌا كان لنا معك نصيبَمَأ ?)٥(اضاهتاَرُها وعُّزَوخ هاُّزَ العراق بُطرائف

َّرص  هذه هلا َ جعلتَِّالإعليك  )٦(ُتقسمَأ : فقال, دينارمئة مخس  فيها, محلها معهًةُ
 .عه وانرصفّ وود, من هدايا العراقاًضَوِع

 .بىَأ ف,جلَّربين بالرُن خيَأة َامرُعبن   بنوفلُ فجهدت:عثامنبن  وقال مصعب
 .عثامنبن   سمعته من مصعبَكونَأن َأ ُمَّتوهَأ و:ُّالزبري قال

                                                 
 .تقدمك): س(يف  )١(
ِّوحولت إىل منزله: يف نسب قريش )٢( ُ. 
 .ٍبكبش): س(يف  )٣(
 .َواخلط: يف نسب قريش )٤(
َمجع عراضة, وهو العرض من عروض التجارة: عراضاهتا )٥( ُ. 
 .أفسمعتم): س(يف  )٦(



٤٤٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :اهللاْبد َعبن  بَعْصُي مّ قال عم: قال,ُّالزبريَ ونا :)١(قال
ْعبد بن  لبَّطُبوه املَأ وكان ,بيهَأاس ب النَِّّبرَألب من َّطُاملبن  ُوكان احلكم اهللا َ

 ٌشهورةَ مٌ وكانت باملدينة جارية,اًفرطُ ماًديدَا شقال له احلارث حبُ له يا ابنًُّحيب
 ,هاُهلَأ له  فقال, كثريٍهلها باملَألب من َّطُاملبن  ُ فاشرتاها احلكم,اهةَرَباجلامل والف
ليك بام ِإها ُّ ثم نزف,مرهاَأ من َصلحُى نَّها عندنا حتْعَ د: عندهمًدةَّوكانت مول

 ,توها وفرشوهاَّزوها وبيَّى جهَّ فرتكها عندهم حت,ٌنام هي ولدِإ ف,اهل اجلارية منَّأتست
 ثم ,بّبه وتطيمجل ثياَأ بُ احلكمأَّ وهتي,ىل زوجهاِإ ُ العروس)٢(ُّزفُتو أَّيُها كام هتوثم نقل
 عليه يف َى دخلَّ حت,بيهَأ بدعاء اًكُّربَويدعو له ت٣(بيه لرياه يف تلك اهليئة َأ بأ فبدَانطلق

ليك ِإ يل ِّنإ : فقال)٤(بوهَأقبل عليه َأ ف,لبَّطُاملبن  ُ وعنده احلارث,)٣تلك اهليئة
 هذه َكَ جاريتُبَ هت: قال,ببتحَأ بام ْرُ فم,كُدْبَع َ أناامَِّنإ ,ِبةَأ يا : قال? فام تقول,ًحاجة

 ُ وتدعه يدخل,به من طيبكِّ وتطي, عليكَّ التي هذهَكَ وتعطيه ثياب,خيكَأللحارث 
َ مل: قال احلارث,ليهاِإ نفسه قد تاقت َّنَأ ُّشكَأ ال ِّينإ ف,عىل هذه اجلارية  عىل ُرِّ تكدِ

 ْن مل تفعلِإ ٌةَّ هي حر:ال فقُ احلكمُهَ فبدر,حيلف ُريدُ وذهب ي?َّه عيلَ قلبُ وتفسد,خيَأ
 ,اهاَِّيإلبسه َأف , ثيابهَ وخلع, من هذه اجلاريةَِّيلإ ُّحبَأ  عينهَةَّرُ قَِّنإ ف;يبَأ مركَأما 
 .ليهاِإ فذهب ,)٥(هّ وخال,به من طيبهَّوطي

َحدثني ,ُّالزبريَ ونا :قال َّ َّحممد َ َ  : قال,اكّحّالضبن  ُ
ْعبد بن  لبّطُ املَجلس  من ٌةَّ ومعه عد,هشامبن  براهيمِإى مع ّتعشاهللا ليلة يَ
 من بني َبّيَّ الطعامّ الطُخذأ يُلبّطُ فجعل امل, وغريمهاُ واحلارث, احلكم:ولده فيهم

                                                 
 .٣٤٠نسب قريش  )١(
 .ثم نقلها كام هتيأ تزف): س(يف  )٢(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٣−٣(
َّبن املطلب, فلام رآه يف تلك اهليئة, أقبل  حتى دخل عليه, وعنده ولده احلارث: يف نسب قريش )٤(

 .أبوهعليه 
 .ّوحاله): د(يف  )٥(

]ُّبره بأبيه[

]لني قوله ألبيه[



٤٤٩ احلكم بن املطلب بن عبد اهللا القريش املخزومي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ُيتَأ ما ر: وقال, الفتىَ فجزع,فيضعه بني يدي حارث −يل  ّسمُ مل يَّالذي − يدي ابنه
  برجلهَّرُ بابنه ذلك فجَمرَأ و,دخلواَأ ف,همر بغلامنَأف !)١(ستهينناَ وكام ت,ُّ بنا قطُكام تصنع

 ٌهلَه ألَِّنإ و,اًننا وجهَسْحَأ َِّالإ ما آثرت : فقال له احلكم,ارّ الدخرجوه منَأى َّحت
 َّ فلام, من رقيقهً له مخسةَى وهبَّ حتٌ وفالن)٢( ذلك فالن:بوهَأ فقال له ,ثرةَلأل

 ُرجُ وخي, يلُ ستغضبَِّالإ )٣(َكُ ما ظننت,اً خري اهللاَُ ال جزاك:خو احلكم لهَأخرجوا قال 
 َتِ بام رص)٤( وال غبطتك, يف قولكَحسنتَأ ما :قال له احلكمف ,بك عىل مثل حايل

 .)٥( مثل ما قلتُقولَأ ف,ليهِإ
َحدثنيو : قال,ُّالزبري اَ ون:قال َّ ْ عبد َ ْعبد بن  محنَّالرَ ْعبد بن  اهللاَ  )٦(يهّ عن عم,هريُّ الزالعزيزَ
ْ عبد )٧(سامعيل ابنيِإموسى و  : قاال,العزيزَ

بن   احلكمُسعِ شَ فانقطع,خرىُ األَعل النََّه خلعُعْسِ شَذا انقطعِإريش ُكان الق
 َسعِّ الشىّ فسو,ٌّ نويبٌنسانِإخذ نعليه َأ ف,خرى ومىضُعل األ النََّفخلع ,لبّطُامل

 فدعا جاريته ,عم ن: قال)٨?سعِّ الشيتّ سو: فقال له,علني يف منزلهوجاءه بالن٨ّ(
 .)٩( فهام لك,علني بالنّْ ارجع: وقال,ويب النُِّىلإ فدفعها ,اًبثالثني دينار

َحدثني ,ُّالزبريَ ونا :قال َّ َّحممد َ َ  : قال,اينّحييى الكتبن  ُ
 ,لب املخزومي عىل بعض املساعيَّطُاملبن  َ والة املدينة احلكمُ بعضَاستعمل

 : قال,ها باخلبزَكلنا حلومَأ : قال? والغنمُبلِين اإلَأ : فقال له الوايل,اً شيئْفلم يرفع
                                                 

 .تشتهيننا): ب(يف  )١(
 .ذلك فالن): س(يف  )٢(
 .ما ظننت): س(يف  )٣(
 .وال عظمتك): د(يف  )٤(
 .٦/٢٨٦٩بغية الطلب  )٥(
 .عمه): س(يف  )٦(
 .بن: يف األصول )٧(
 ).د(ما بينهام ليس يف ) ٨−٨(
 .٢٨٧٠بغية الطلب  )٩(

استعامل احلكم من [
 ]ملدينةبعض والة ا

كرمه وحسن [
 ]خلقه



٤٥٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

تاه َأ ف, فحبسه,جالِّ الرنائع يف رقابّ الص اعتقدنا هبا: قال?راهمَّنانري والدَّ الدينَأف
َ هنِ ولدُبعض )١(احلبسوهو يف   : فقال,نصاري فمدحهَساف األِإبن  يكُ
َّ إنَّخلـــييل ُ إذ ســِودُعــىل اجلــ   فابكيـــاِجنِّ يف الـــسَ اجلـــودِ  ْهُقــِرافَ علينــا م)٢(ْتَّدِ

 ْهُقـِ بارِجنِّ يف الـسُّنَتْسَى يـًحُ ضـَّوكل  ٍةّ عــشيَّ كــلِتــرى عــارض املعــروف
َإذا صـــاح ـــــزو  ِهِ بحـــرُيضَا فـــَفـــَ كـــباله طِ ـــــِهِارّل ـــــِ غرائَى تعـــــومَّ حت  )٣(ْهُق

 .)٤(بوسَ وهو حم,مر له بثالثة آالف درهمَأف
َأخربين و:ل قا,ُّالزبريَ ونا :قال َ ْ  ,ميمونبن  ُ نوفلَ
َّحممدمالك  َأبونشدين َأ َ ح ُ يمد,مةْرَهبن  عيلبن  براهيمِإه ِّمة لعمْرَهبن  عيلبن  مالكبن  ُ
 :لبَُّطاملبن  َاحلكم
ـــ ـــوامَّصبَت ٌح أق ـــدَ ـــن املج ـــِ ع ِفأضــــحوا ن  الُ والع ــــَ ــــو مل ياًيام ــــَ وه  ِحَّصبَت

ْإذا كـــدحت ُ أعـــراضِ  ِحَّكـــدُهم مل يِمؤ مـــن لـــاًنجـــا ســـامل  مهمؤ بلـــٍ قـــومَ
َ أطلـــــقَ املجـــــدَّنَأ َليهنـــــك  )٥(ِحْرسَوم ٍصيبَخ ٍخصب عىل لديك  ُهَ رحلـــــَ
ْعبد بن  ُبَعْصُي مِّ قال عم: قال,ُّالزبريَ ونا :قال  :اهللاَ

 ,امَّ بالشَى ماتَّ حتَغورُّ الثَ ولزم,نياّ الد منّ بعد حاله هذه قد ختىلُكان احلكم
 .)٦(هريُّ الزعوفبن  سودَاألبن   بنت جابرُيدةّ السهُّمَأو

َحدثني و: قال,ُّالزبريَ ونا :قال َّ َّحممدبن   حييىَ َ َحدثني ,ُ َّ َّحممدبن  سحاقِإ َ َ  : قال, املسيبيُ
َأخربين َ ْ  اًه ليحمل زيتِّنإد وَّج وتزهِبنَْىل مِإ َلب حني صارَّطُاملبن  َى احلكمَأ من رَ
 .)٧(ًيف يده وحلام

                                                 
 .وهو يف اجليش): س(يف  )١(
 .ّإذا شدت): د(يف  )٢(
 .غرانقه: يف بغية الطلب )٣(
 .٢٨٧٠بغية الطلب  )٤(
 .٨٣, ديوان ابن هرمة ٢٨٧٠بغية الطلب  )٥(
 .٣٤١نسب قريش  )٦(
 .٢٨٧١بغية الطلب  )٧(

 ]أبيات يف مدحه[

]قول مصعب[

]قول املسيبي[



٤٥١ احلكم بن املطلب بن عبد اهللا القريش املخزومي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني ,ُّالزبريَ ونا :قال َّ َّحممد َ َ  : قال,اكَّحّالضبن  ُ
 ً حلاماًبج مسمطنَْ بثغر مَدَّن تزهَألب بعد َّطُاملبن  َى احلكمَأه رـَّنَأ ٌ رجلَذكر

 .)١(حيمله
َأخربنا َ ْ َّاملظف َأبو َ َ ْاحلسنيبن  الفضل جعفر َأبو َ, أنارييَشُالقبن  رُ َ َّحممدبن  ُ َ  َأبو و, املاوردي املقرئُ

ْ عبد سعد َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,رامشبن  منصوربن  محنَّالرَ َ ْ عبد ُ َأمحدبن  يوسفبن  اهللاَ ْ  َأبو َ, أناهبامويبن  َ
َأمحدسعيد  ْ َّحممدبن  َ َ َحدثني ,ارَّكَببن  ُّالزبريَ نا ,كريُّ السسعيد َأبوَ نا ,زياد البرصيبن  ُ َّ  ,عثامنبن   عمرَ
َحدثني َّ  :قال ,ِجْبنَهل مَأ من ٌ رجلَ

ْعبد بن  لبَّطُاملبن  ُ علينا احلكمَقدم  , معهَ وال مال,بَطنَْحبن  لبَّطُاملبن  اهللاَ
نا عىل فقرينا ُّ غنيَ فعاد,خالقَ األَمنا مكارمّ عل: قال? كيف ذاك: فقلت,ناَّغنانا كلَأف

 :لبَّطُاملبن  يرثي احلكم )٢(اجتيَّ الر]قال: [عثامنبن   ثم يقول عمر,ناُّفغنينا كل
ــــن الت   مقابرهـــا)٣(ج لـــو تعـــستِبنْـــَمـــاذا بم ــــدَّم ــــاملعروفُّه ــــرمِم ب  ِ والك

ِسألوا عـن اجلـود َّ إهنــــ:ُفقلــــت   مـا فعـالِعـروفَ واملَ  )٤(ِام ماتــــا مــــع احلكــــمِ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َ, أنانظيفبن  أَشَر َ, أنابراهيمِإبن  القاسم عيل َأبو َ َأمحد َ, أناسامعيلِإبن  َ ْ بن  َ

َاحلسنبن  ُّعيلَنا  ,)٥(مروان  : قال,بيْتُ عن الع,يبَأَ نا ,عيَبَّ الرَ
 ُ لقد مدحت, واملعروفُ اجلودَ ولكن هرم; ال: قال?كُرْعِ شَمِرَ ه:بْيَصقيل لنُ

 . ناقةمئة ربعَأ و, دينارمئة ربعَأ و, شاةمئة ربعَأعطاين َأ ف,ٍلب بقصيدةَُّطاملبن  َاحلكم
َأخربين و:بيْتُقال الع َ ْ  : قال,بجْنَ من مٌ رجلَ
 ٌلقُغناكم وهو ممَأ )٦( كيف:ليق ,غناناَأ ف, معهَيشء ال ٌلقُ وهو مم,ُ علينا احلكمَقدم

                                                 
 .٢٨٧١بغية الطلب  )١(
بن عمرو الراجتي املدين, حلق الدولة  الراجتي منسوب إىل راتج من آطام هيود املدينة, وهو عباد )٢(

 ).عن حاشية ذيل األمايل. (بن زائدة لعباسية, ومدح معنا
: , ويف ذيل األمايل»نرشت«): س(وقد كتب هبامش ضبة, ) ب(وفوقها يف كذا يف األصول,  )٣(

 .»تبعث« ولعل الصواب .»تنبش«
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٢١٨ذيل األمايل  )٤(
 .٥/١١٢املجالسة  )٥(
 .كيف: الال يشء معه, ق): س(يف  )٦(

 ]ًاحلكم متزاهدا[

تعليم مكارم [
 ]األخالق

 ]هرم شعرك[

 ]مكارم األخالق[



٤٥٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . احلالِفاستوت, )١(فقرائناغنياؤنا عىل َأ َ فعاد,َمنا املكارمَّلَ ع: قال? معهَيشءال 
 , ما عندهَدذا نفِإى َّ حت, يملكهٍيشء َّلب كلَُّطاملبن  ُعطى احلكمَأ و:بيْتُقال الع

 :اعرَّ الشمةْرَ هُ ويف ذلك يقول ابن,ِجبنَْ فامت بم,ريد الغزوُه يَخذ رحمَأ و,هَ فرسَركب
ــــت  َأيـن مهـا ِعـروفَ واملِودُ عن اجل)٢(الاس ــــ:ُفقل َّ إهن ــــمِ ــــع احلك ــــا م  ِام مات

ــــَمــــاذا بم ــــو َِجبنْ ــــرش ل ْتنْ َ ــــور ُ  ِ والكــــرمِبــــاملعروف )٣(َّاملقــــدممــــن   ُمُهُقب
َأخرب َ ْ َّاملظف َأبو ناَ َ ْاحلسنيبن  الفضل جعفر َأبو َ, أنارييَشُالقبن  رُ َ ْ عبد سعد َأبو و,ُ بن  محنَّالرَ

ْ عبد َ أنا: قاال,منصور يب َأبن  ُّالزبريَ نا ,كريُّ السسعيد َأبوَ نا ,عرايبَبن األاسعيد  َأبو َ, أنايوسفبن  اهللاَ
َحدثني ,بكر َّ َحدثني ,رِمَتْعُمبن   القاسمَ َّ  : قال,بيهَأ عن ,يوفْعَبن م اَ

 :ٌنسانِإ فقال , عليهَّدُ فش,ِجبنَْلب بمَّطُاملبن  ِ احلكمَ وفاةَ فيمن حرضُكنت
 ِ املوتُكَلَ هذا م: فقال, فالن: فقالوا?مّتكلُ من امل: فقال,َفاقَأ ف,ن عليهّهم هوَّالل

 .)٤(م بعدها حتى ماتَّ ثم مل يتكل: قال, رفيقٍّ سخيِّ بكلِِّينإ :يقول
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو َ ِسلُاملبن  جعفر َأبو َ أنا: قاال,ّااهللا ابنا البنَ  َ, أناصّلَُخطاهر امل َأبو َ, أناةَمْ

َأمحد ْ َّحممدبن  َ وسمعت القاسم: قال,ارَّكَببن  ُّالزبريَ نا ,سليامنبن  َ َ  ,عوفبن  َننَْمحبن  اضَيِعبن  عتمرُاملبن  ُ
َحدثني : قال,مئةربع وتسعني وَأى يف سنة ًاهللا بمنيب رمحه َأث ّدُحي َّ  : قال,بيهَأعيوف عن َمبن  يدُ محَ

َّاملطلببن  َ احلكمَ فيمن حرضُكنت  − ُ فقلت,ًةَّ فلقي من املوت شد, عند موتهُ
ثني ُ ي,ه كان وكانَِّنإ ف;ن عليهّهم هوَّ الل:وهو يف غشية − هن حرضَّو قال رجل ممَأ

 املوت َكَلَ مَِّنإ :فقال ,َ أنا:)٥(مّ فقال املتكل?مِّتكلُ من امل:ق فقالفاَأ ف: قال,عليه
 .)٦(طفئتُأ ٌام كانت فتيلةـَّنَأ فك, رفيقٍّ سخيِّ بكلِِّينإ : لكُيقول

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ َاحلسنبن  َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و,َ  َأبو َ أنا:ا قالواّاهللا ابنا البنَ
                                                 

 .فقرينا): س(يف  )١(
ُبتسهيل اهلمزة, من سال يسال: َسأل )٢(  ).سأل(القاموس املحيط . َكخاف خياف: َ
 .ّمن التهدم: ٢٨١ويف الديوان . ّمن التقدم: يف املجالسة )٣(
 .٢٨٧٥بغية الطلب  )٤(
 ).د(ليست يف ) فقال املتكلم(مجلة  )٥(
 .٣/٣٢٩أخبار مكة للفاكهي  )٦(

]وفاة احلكم[

]رواية أخرى[



٤٥٣ احلكم بن املطلب بن عبد اهللا القريش املخزومي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلس َاحلسن َأبو َ, أنااآلبنويسبن  ْنيُ ْاحلسنيالقايض َ نا ,ارقطنيّ الدَ َ ْ عبد َ نا,سامعيلِإبن  ُ يب َأبن  )١(اهللاَ
َحدثني ,سعد َّ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ َحدثني ,سحاق املسيبيِإبن  ُ َّ َّحممدبن   القاسم)٢(َ َ بن  عتمرُاملبن  ُ
ْ عبد خيَأبن  عوفبن  َننَْمحبن  اضَيِع َحدثني : قال,عوفبن  محنَّالرَ َّ  عن ,يصْمِوف احلُيْعَمبن  يدُ محَ
 : قال,بيهَأ

َّاملطلببن  َ احلكمَ حرض)٣(ّن ممُكنت ْعبد بن  ُ  ُ وهو جيود,ِجبنَْب بمَطنَْحبن  اهللاَ
 :وهو يف غشية −ن حرض ّ ممٌ رجلَو قالَأ − فقلت ,ًةَّ ولقي من املوت شد,بنفسه
 فقال ?مّتكلُ من امل: فقال,َفاقَأ ف: قال,ثني عليهُ ي, كان وكانهَِّنإ ف;ن عليهِّهم هوَّالل

نام َأ وكان ك: قال, رفيقٍّ سخيِّ بكلِِّينإ : لكُك املوت يقولَلَن مِإ ف:قال ,َ أنا:ُمّاملتكل
 .طفئتُأ ٌكانت فتيلة

َّحممدبن  ُقال القاسم َ  : هرمة رثاه فقالَه ابنُ موتَ بلغَّ فلام:ُ
ُســأال عــن اجلــ ُ أيــن مهــِعــروفَمل واِودَ َّ إهنـــــُفقلـــــت  اَ  ِام ماتـــــا مـــــع احلكـــــمِ

ــــ ــــع الرجــــل امل ــــا م ُمات ــــَّ بذمويفَّ ــــِ احلَيــــوم  ِهِت ــــِاظَف ُ إذا مل ي  ِممِّ بالــــذَوفِ
ــــَمــــاذا بم ــــو ِبنْ ــــُتج ل ــــن الت  هــــاُ مقابرَْرشنْ ــــَّم ــــِمُّدَه ــــِاملعروفِ ب  ِرمَ والك
َأخربنا َ ْ َّحممد َ, أنا اروه عني: وقال,ياهِإ وناولني ,دهسناِإ َّ عيلَأكادش فيام قربن  ّالعز َأبو َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ ُ 

َّحممدَ نا ,)٤(زكريا القايضبن  عاىفُالفرج امل َأبو َ, أناريِازَاجل َ َاحلسنبن  ُ  : قال,عثامن َأبو َ, أنا)٥(دريدبن  َ
َأخربين َ ْ ْ عبد  من ولد:ه قالُحسبَأ ,ةّ من قريش بمكٌ رجلَ َحدث ,عوفبن  محنَّالرَ َّ  )٦(وفُيْعَمبن  يدُ محنيَ

 : قال,بيهَأ عن ,يصْمِاحل
َّاملطلببن  َ فيمن حرض احلكمُكنت ْعبد بن  ُ َّاملطلببن  اهللاَ بن  بَطنَْحبن  ُ
 ولقي من املوت : قال,ِجبنَْ بنفسه بمُ وهو جيود,خمزومبن  عمربن  )٧(بيدُعبن  احلارث

                                                 
 .عبيد اهللا): س(يف  )١(
 .ّحدثه): ب(يف  )٢(
 .فيمن): د(يف  )٣(
 .١/٥٧٤اجلليس الصالح الكايف  )٤(
 .بن دريد بن حممد احلسن): د(يف  )٥(
 .بن مغوث محيد: يف اجلليس الصالح )٦(
 .عبد: يف  اجلليس الصالح )٧(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٤٥٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 َّ فلام,ه كان وكانِّنإ ف; عليهْنِّهم هوَّ الل: لهٍ وهو يف غشية,ن حرضهّ ممٌ فقال رجل,ًةَّشد
 ِّ بكلِِّينإ :ك املوت يقول لكَلَ مَِّنإ :قال ,َ أنا:)١(تكلمُ قال امل?مّتكلُ من امل:فاق قالَأ

 :مة قالْرَه ابن هُ موتَ بلغَّ فلام,طفئتُأ ٌام كانت فتيلةـَّنَأ قال وك, رفيقٍّسخي
ُ أيــن مهــِ واملعــروفِودُال عــن اجلــاســ ــــتفق  اَ ــــ:ُل َّ إهن ــــع احلِ ــــا م ــــَام مات  ِمَك

ــــع الرجــــل ــــا م ِمات ــــَّ ــــّ بذمويفُ امل ــــِ احلفــــاظَيــــوم  ِهِت ُ إذا مل ي  ِممِّ بالــــذَوفِ
ــــَمــــاذا بم ــــو َِجبنْ ــــُت ل ــــن الت  هــــاُ مقابرَْرشنْ ــــَّم ــــاملعروفُّدَه ــــرمِم ب  ِ والك

َ مل»َْرشنُْتلو « :با حاتم عن قولهَألت َأ فس: دريدُقال ابن  ٌقال قوم : فقال?َمَزَ جِ
 :اجزَّ الر كام قال, لكثرة احلركاتً كراهة:حويني النّمن

َإذا اعـــوج ـــْ صـــاحبُ قلـــتَنْجِ َّ أمثـــــال الـــــسِّوَّبالـــــد  ِمِّوَ ق  )٢(ِمَّوُفني العـــــَ
 .اً فصيحاً وكان كالم, من اللبسَ السرتاح)هاُ مقابرْتَشْبُن( : لو قال:وقال له

عر ّ الشن يفِّكُا سّحو مم النّجالس هذانا فيام مىض من هذه املّ وقد بي:قال القايض
يف هذا املعنى واالختالف يف  )٣(نشده سيبويهَأا َّ وذكرنا مم,حريكّ التمع استحقاقه

 .عادتهِإروايته واستجازته ما يغني عن 
سكان عينه فهو ِإ و, الفعل املايضِ عىل لفظ)نبشت(يب حاتم يف معنى َأ ُا قولَّمَأف
 :)٤(جم النّيبَأ ُ ومن ذلك قول, كثريٌيشء وقد جاء منه ,ياس يف القٌردّطُ م:كام قال

ْ انعــرصُ والبــانُسكِ منــه املــَْرصُلــو عــ َ 
 :ومثله

ــــُر ــــش)٥(َمْج ــــه ال ــــ يف ظلامُيطانَّ ب  ِهئ
َأخربنا َ ْ َأمحدغالب  َأبو َ ْ ْ عبد َأبو و,َ َاحلسناهللا حييى ابنا َ ِسلُاملبن  عفرَج َأبو َ أنا: قاال,ّاالبنبن  َ  ناَ, أةَمْ

                                                 
 ).د(ليست يف ) قال املتكلم: (قوله )١(
 .والسفني العوم) عوم(اللسان , و٢/٢٩٧البيت يف الكتاب لسيبويه  )٢(
 .ً, باب ما يسكن استخفافا وهو يف األصل عندهم متحرك٢/٢٥٧انظر الكتاب لسيبويه  )٣(
 ).سجيع جبييل.مجع د (٨٥ديوان أيب النجم  )٤(
ًرمجا): د(يف  )٥( ْ َ. 

]فائدة نحوية[



٤٥٥ احلكم بن معمر بن قنرب أبو منيع اخلرضي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد َ, أناصّلَخُطاهر امل َأبو ْ  ,ارَّكَببن  ُّالزبريَ نا ,ليامنُسبن  َ
َحدثني َّ َّاملطلببن  َاجتي قال يرثي احلكمَّ الرَّنَأعثامن وغريه بن  بَعْصُ مَ ُ: 
ــــَمــــاذا بم ــــن الت  هــــاُ مقابرْنــــبشُ لــــو تَِجبنْ ــــَّم ــــاملعروفِمُّدَه ــــِ ب  ِمَرَ والك

ــــت   مـا فعـالِعـروفَ واملِودُلوا عـن اجلـاس ــــ:ُفقل َّ إهن ــــع احلِ ــــا م ــــَام مات  ِمَك
ــــع الرجــــل ــــا م ِمات ــــَّ ــــَّ بذمويفُ امل ُ إذا مل يــــِؤالُّ الــــسَقبــــل  ِهِت  ِممِّ بالــــذَوفِ

ْ عبد اجتي يبكيَّ الرةيوقال عبا :ُّالزبري قال ْعبد بن  عاويةُمبن  اهللاَ بن  اهللاَ
َّاملطلببن  َ واحلكم,يب طالبَأبن  جعفر ُ: 

ُأمـــسى رجـــال ـــسامحَ ِ ال ـــَلَ قـــد هّ  ِممّ الـــــــرَةَّ نبكـــــــي بقيـــــــُفـــــــنحن  واُك
ـــــِّللهاشـــــمي ـــــذي ث َ ال ـــــِوى بَّ ـــــ  ىَوِل ـــــعق ٍوْرَم ـــــسِدي ـــــِامحَّ ال  ِمَكـَ واحل

ــــأرض ِهــــذا ب ــــراقَ ــــــاو  )١(ٍجــــمُ يف رِ الع ــــــشٍث  ِ يف رجــــــمِامَّ وهــــــذا بال
ــــــذاٌ هبــــــذا مــــــصيبة)٢(تَّحلــــــ ـــــكِإن    وب ِأب ـــــذا وذاكَ ـــــَ ه  مـَلـــــُم أـ ل

ــــسَ فــــضلُتْوجــــد   هلــــــاماً زائــــــرُئــــــتِ إذا جُكنــــــت  ِ والكــــرمِامحَّ ال
ــــــ ـــ   بعــــــد فقــــــدمهاُاسفاشــــــتبه النَّ ـــذو الغن  )٣(ِ كـــذي العـــدمُنهمِ مـــىف

َسلمةبن  اشَّحَجبن  َْربنَقبن  رَمْعَمبن  مَكَاحل َ 
 اربُحمبن  طريفبن  مالكبن  بةَلْعَثبن  َلمةْسَبن ما

 (*)يْرضُنيع اخلُم َأبو
 َ كان شديداً مالكََّن ألُْرضوا اخلّمُام سَِّنإ و,طريفن ب  ولد مالكُْرضواخل

                                                 
 .اللسان. القرب: الرجم )١(
ْجلت): د(يف  )٢( ّ. 
 .٦/٢٨٧٦بغية الطلب  )٣(

, الوايف )ضمن ترمجة ابن ميادة (٢/١٩٢, األغاين )بن ثعلبة سلمة(.., ٣/١١٩١معجم األدباء  (*)
 .١٣/١٢٥بالوفيات 

رثاء الراجتي له [
 ]ولعبد اهللا بن معاوية



٤٥٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . بذلكَُْرضوا اخلّ فسم; وكذلك ولده,دمةُاأل
ة ّرُ فشكاه بنو م,يّرُادة املّبن مياماح َّ الراجيُ وكان هي,اً جميداً شاعرُوكان احلكم

 .امَّ الشِىلإ فهرب , فتواعده,ةّىل وايل مكِإ
 .اًام غريقَّ ومات بالش,)١(اراينّ الدحاريبُالل املببن  َسودَأ َوقدم دمشق وامتدح
 وحكم ,ادةّعراء بابن ميّ الشتمُ خ:ه كان يقولـَّنَأصمعي َوبلغني عن األ

 .ريْذُومكني الع ,ناينِ وطفيل الك,مةْرَ وابن ه,يُْرضاخل
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و,الفراءبن  ُ َّحممد َ أنا:لوا قا,ّااهللا ابنا البنَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ ُ ,

َّحممد َأنا َ ْعبد بن  ُ َأمحد َ, أناالعباسبن  محنَّالرَ ْ  : قال,يب بكرَأبن  ُّالزبريَ نا ,سليامنبن  َ
 :يُْرضر اخلَمْعَمبن  مَكَويلد يقول حُخبن  امّولبني العو

ـــــــ ـــــــَام لَف ـــــــوُمُك ـــــــي الع ـــَت  َام أالَّ بن ـــ واُفوق ـــزَاسالنَّ ُ األشـــاءَّ مـــا اهت َ)٢( 
ِإذا عل ــــــِ ــــــْتَق ــــــاءٌدَ ي ــــــَ دِ برش  ُ رشـــــــاءُمُوكْلـــــــَ دِرشـــــــاءَفـــــــام ك  ٍوْل

ـــــن ـــــارْفك ـــــا ج ـــــنِهم يف دارَ ي ٍ أم  ُ وال اعتـــــداءَ عليــــكٌفــــال خــــوف  َ
 :ويلدُخبن  امّوقال احلكم يمدح بني العو

ــُ املــوتُعــدلَلــو ي ـــات  همِ لفــضلٍمْوَ عــن ق ـــا م ـــن وَم ـــَ م ـــِدَل ـــَ دِامَّوَ الع  ُارَّي
َخربناَأ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو ْ َّحممدالغنائم  َأبو َ أنا: قاال,ّااهللا ابنا البنَ َ بن  عيلبن  عيلبن  ُ
َاحلسن ْاحلسنيَ نا ,سامعيلِإبن  سعيدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ, أناعيلبن  )٣(َ َ  َأبوَ نا ,القاسم الكوكبيبن  ُ

َأمحدبكر  ْ ْ عبد عن −ي ُّالزبري يعني −ب َعْصُم َ, أناحرببن  زهريبن  َ  : قال,صفوانبن  عىلَاألَ
ْ عبد جئت دري َأ ال ٍبياتَألني عن َأمري املؤمنني سَأ َِّنإ :ب فقلتَعْصُمبن  اهللاَ

 :)٤(نشدتهَأ ف? وما هي: قال,ملن هي
ُأال يا كأس ْ أنْدَ قـَ َّ إالٍلِ بقائـــــُفلـــــست  ريْعِ شـَتْفـَزَ  جيعـــــاَ رِ

                                                 
ْبن عبد امللك, افتتح   ويل غازية البحر زمن هشام,بن بالل املحاريب أمري حازم عاقل شجاع أسود )١( َ

 .تقدمت ترمجته يف هذا الكتاب) تكريت(أقريطش 
 ).أيش(اللسان . أشاءة: واحدته. نخل عامةصغار النخل, وقيل ال: األشاء )٢(
 .١٨/٢٦٣, وسري أعالم النبالء ٤/١٨٢وتاريخ بغداد ) س(واملثبت من . احلسني): د(و) ب(يف  )٣(
 .فأنشده): د(يف  )٤(

ّمديح بني العوام [
 ]ابن خويلد

 ]سؤال عن أبيات[



٤٥٧ احلكم بن معمر بن قنرب أبو منيع اخلرضي

 
 
 
 
٥ 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ـــــست ـــــدُول َّ إالٍ براق ـــــــ  ٍ بحـــــزنِ َّ إالاًقظْيَتْسُوال م  روعـــــــاَ مِ
ً أن يالقـــي كـــأس يومـــُلِّمــَؤُي َّجــو أخــو الــسْرَكــام ي  اَ  َّ الربيعــاِةنََ
 .يْرضُ للخ:حسبه قالَأف

ْاحلسنيبن  يب الفرج عيلَأ يف كتاب قرأت َ َّحممدبن  ُ َ َأخربين ,)١(يشَرُ القُ َ ْ َحدثني ,ُّالزبريَ نا ,ُّميَرَ احلَ َّ َ 
ْعبد  َحدثني ,حيَُمراهيم اجلِبإبن  اهللاَ َّ بن  حيانَ عن ر,رةُمَسبن  خّامشبن  ادّعببن  رةُمَسبن   العباسَ
 : قال,ِّيُْرضر اخلَمْعَمبن  مَكَ حَ وكان راوية,يُْرضيد اخلَوُس

 ٍ واحدُّ فخرج كل,عليها وهي ماءة يتواقفان ,اءَْجيَرُادة عّ ميُ وابنٌمَكَ حَدَتواع
 يومئذ و وه,ًامَكَ حُّمُؤَي يُْرضد اخلَْعاجلبن  ُرْخَقبل صَأ و, قومهمن ٍمنهام يف مجاعة

بن  مالكبن   من بني مازن)٢(ٍوبُكْرأ بينهام يف اهلجاء يف َطَرَم ملا كان فَكَ حلٌّعدو
 َتْضَرَن عَّ الذيهؤالءَأ ,ُمَكَ يا ح: لقيه قال لهَّ فلام,اربُحمبن  خلفبن  ريفَط

 ,)٣(ايةَدِ كدماء جَِّالإة َّرُماؤهم عىل بني مِد ما  فواهللاِ? وهم وجوه قومك,للموت
 ادةّ ميُ قد وعدين ابن: وقال لصخر,هَ قومَّ فرد,ُّ هو احلقٍرْخَ صَ قولَّنَأ ٌ حكمَفعرف

 ُمَكَ وكان ح,بلِ اإلُكثريَأنا  : فقال له صخر,ناشدهُأن َجياء ألَرُ بعاًن يواقفني غدَأ
 ,وحدك نتَأ و,عليك )٥( القوم ال ينتجعونَِّنإف ,بيل فارجتزِإ )٤(وردتَأذا ِإ ف,مقال

 .هِّ عىل مايل كلَتيتَأن ِإ و, معهْطعمَأ وْ فانحر,َطعمَأنحر وفجل َّ الرَن لقيتِإف
 َقْلَ ومل ي,جياءَرُ عىل عَّ فظل,نا معهَأجياء وَرُ فورد يومئذ ع: راويتهُانْقال رحي

 ٍبل صخرِإ َ وجوهَ ثم رصف,مسىَأى َّ حتٍئذد يومِشنُْ يَّ وظل, ملوعدهِ ومل يواف,)٦(اًاحّمَر
 :رجتزَ عىل املاء وهو يَصبحَأ ف,م ملوعدهَكَ وموافاة ح,ادةَّ ميَ ابنُ وبلغ اخلرب,هاّورد

                                                 
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه٢/١٩٢األغاين  )١(
 .تصغري ركب: أركوب )٢(
 .اللسان. نثى من أوالد الظباءالذكر واأل: بفتح اجليم وكرسها: اجلداية )٣(
ْوردت: , واألغاين)س(يف  )٤( َ. 
 .ال يشجعون: يف األغاين )٥(
 .رماح هو ابن ميادة )٦(

خرب احلكم مع ابن [
 ]ّميادة



٤٥٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ـــــن ـــــا اب ُأن ـــــَ ـــــَّ مي  ْرُزُ اجلـــــُارَّادة عق
ـــل ـــ ِ ذات)١(ٍّفيَ صـــّك ـــَفنُْ مٍابن  )٢(ْرِط

حره َادة من نَّ ما صنع ابن ميً بلغ حكامَّ فلام,َطعمَأو )٣( فانتحر, عىل املاءَّظلَو
 .ةّيِى رضَبحم اقف تواُام بعدِّهنإ ثم , شديدةًةَّ عليه مشقّطعامه شقِإو

ِ برض كألَ بقيةَِّالإ ٍةنََ وسٍ جدبَوكان ذلك العام عام :)٤(سويدبن  رحيانقال   .يةَ
 بريُّالزبن  بَعْصُمبن  اشةّكُ فنزلنا عىل موالة لع,ادة يومئذّ فسبقنا ابن مي:قال

 .لطانُّ الس منٍ ومنزلةٍ مالِذات
 .قى للسانهَّتُ عىل الوالة هناك يً كريامُمَكَ وكان ح:قال

ذا راكبان قد ِإ ,ناّ دوابَ وقد حططنا براذع,والة فبينا نحن عند امل:قال رحيان
جاعة ّ الش يفٌومل يكن لثريان رضب )٦(خيه ثريانَأ و)٥(احّبرمنحن ذا ِإ و,قبالَأ

 )٧(دَرْبَأ هذان ابنا , يا رحيان: فقال,كم عرفهامَ فلام رآمها ح.بال يتسايرانقَأ ف,واجلامل
 َى قبضَّ حتُاح يتضاحكَّ ورم,قبال نحوناَأ ف: قال?ال  أمتكفيني ثريانَأ ?يكَأفام ر

ْعنه ومل يسكت  ُّتَكَ سٍ برجلاًرحبَ م: ثم قال,مَكَعىل يد ح  َ الغداةُصبحتَأ و,يعنُّ
ْسلطلب َأ  ثم , بجاهه وبركتهىرعى احلمَأن َأرجو َأ ف, والسنة)٨(ُني الذئب يسوقُهَمَ

 ِّورب )٩(امَ أ:مَكَ وقال ح,جنبيِإىل  وجاء ثريان فقعد ,ىل جنب حكمِإجلس 
                                                 

 .احللوب: الناقة الصفي )١(
 .١٦١ديوان ابن ميادة  )٢(
 .فنحر: يف األغاينكذا يف األصول, واملثبت  )٣(
 .بن رحيان, واملثبت من األغاين سويد: يف األصول )٤(
 .ّوإذا برماح): س(و) د(يف  )٥(
 .ثوبان: يف األغاين )٦(
ّأبرد هو أبو رماح ابن ميادة )٧( ّ. 
 .انظر أساس البالغة. السنة: الذئب )٨(
 .أنا): س(و) د(يف  )٩(



٤٥٩ احلكم بن معمر بن قنرب أبو منيع اخلرضي
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ِبيات ابنَأيعني  −ليهن ِإ ُ وترجعّ هبنُ تعتصمَ جعلتٌبياتَأ لوال ,احَّاملرسلني يا رم
 .لك قبَ كانْنَالستوسقت كام استوسق م −ٍ ظامل

 فظللنا عند ,هُ بعضّه وخيفى عيلَسمع بعضَأ ٍخذا يف حديثَأ و:قال رحيان
ال [ منهام عىل صاحبه ٍ واحدُّ كلٌ مقبل,ثانَّ ومها يف ذلك يتحد,بح لناُ وذ,ةَأاملر

 يا :مَكَاح للحَّ فقال رم,هلناَأ ُّمُؤَ فشددنا للرواح ن,ُى كان العشاءَّحت ,]ناَّينظران شد
 هذا )١(من له َ من طلبتَك وحاجةَ حاجتَقد قضيت −م َكَكانت كنية حو − ,نيعُبا مَأ

 حاجتي ُ قضيت قد واهللاِ: فقال له حكم,ناَيِعْرُن يَأ يف ًليه حاجةِإ لنا ِّنإ و,العامل
 فقال له ,ىل العاملِإ معه َ ثم رجع,ٌّ وما من حاجتك بد,ليهِإ َجوعّ الركرهَين ألِإ و,منه

لح ّ الص)٢(لَأ وقد س, ما بيني وبينهَ قد عرفتْنَ مَجلَّ الرذا هَِّنإ :بعد احلديث معه
ِوأناب إليه[ ْ ذلك عىل يدك وحمَن يكونَأ ُحببتَأو, ]َ  فدعا له عامل : قال,كَرضَ

ه ُذكرتَأ ف,احَّ رمَ حاجةَونيس ] واهللا, ال:قال[ ? غري ذلكٌ هل لك حاجة:ة وقالَّيَِرض
 : قال?َكُ ما حاجت:ادةَّيَ فقال العامل البن م, واعتذر بالنسيان, فرجع فطلبها,اهاِّيإ
 :م فقالَكَاح عىل حَّقبل رمَأ ف.اهاِّيإرعاه َأ ف,ٌحدَأ يل فيها ُضِرْعَجياء ال يَرُيني عِعْرُت

ى َعْرَن يَأى نََّمَتَ قومي من يْنِ لقد كان ورائي م فواهللاِ,با منيعَأ يا اً خريجزاك اهللاُ
 , منهام صاحبهٍ واحدُّ كلَعَّ ود, عزما عىل االنرصافَّ فلام: قال,جياء بنصف مالهَرُع

 .ْنيَيِوانرصفا راض
 ,ىل ابن هشامِإ َهم قد ركبَ بعضَ فوجد,ىل قومهِإادة َّيَ مُوانرصف ابن

 :م يف قولهَكَبه عىل حَواستغض
ــن الــد  ٍ ليلـــــةَ ذاتٌةَّيـــــِّرُ مْدتَلـــــَومـــــا و َّ إالِرْهَّم  هــا جنينُاً لؤمــ)٣( ازدادِ

         احَّ فقال رم,هم عليهَحدَأ َّنَلِمْحَ وليُهنََّجْرسُ به ليَ لئن ظفر:قسمَأ و,دهطرَأف
                                                 

 .يف هذا): س(يف  )١(
 .سألنا): د(يف  )٢(
 .زاد: يف األغاين )٣(



٤٦٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 , بوجههُيتِرعُأ و, ما بيني وبينهَحُلَ قد صٍىل رجلِإم ُعمدت: −وساءه ما صنعوا  −
ها ْ فلم يربح,امَّ الشِىلإ فصار ,ُم اخلربَكَ احلَ وبلغ,ِهِرادِْطإ وجئتم ب,م عليهُفاستعديت

 .ى ماتَّحت
 فامت يف ,َمْوَسن العُ وكان ال حي,اًقَرَام غَّ مات بالش:ةَرُمَسبن  قال العباس

  ثم,بالل املحاريببن  سودَأ مدح فيه َّ الذي)١(ُهُ وهو وجه: قال,هنارهاَأبعض 
 : فيهاُ يقولَّ التيوائي يف قصيدتهُّالس

َال رواح مـــن الـــرسْن َ أْواســـتيقنت  ِبــــاللبــــن  َدَ بأســــوَاخنَــــُى تَّحتــــ  ىُّ
ــــــ ــــــزلٌمْرَق َ إذا ن ــــــودِ ــــــُ الوف ــــ  ِهِ بباب ــــونِتَمَس ــــمُ العي َّ إىل أش َ ــــِ  ِالَوُ ط

 يب زهريَأبن  موسىبن  مَكَاحل
 )٢(ريزادسواسمه 

 (*)اهدّ الزريَْطنَادي القَدْغَصالح الب َأبو
 .ستانَربَعامل طَأ وولد بسارية من , من رستاق ابناهٍ من قرية,اَسَصله من نَأ

ْ عبد :مشق بدوسمع ْعبد بن  اهللاَ  ,محزةبن   وحييى,جابربن  يزيدبن  محنَّالرَ
                                                 

 .وهو وجه): د(و) س(يف  )١(
 . بالشني املعجمة»شريزاد«: عظم مصادر الرتمجةكذا يف األصول, ويف م )٢(

, ١٩٩, ٨٤, ١/٥٣, علل اإلمام أمحد ٦٨٥, ٢٩١, تاريخ الدارمي ٩/٣٤٩طبقات ابن سعد  (*)
, الكنى لإلمام مسلم ورقة ٢/٣٦١, تاريخ البخاري الصغري ٢/٣٤٤, تاريخ البخاري الكبري ٢٥١
, ٢/٩, الكنى للدواليب ٣٩٨, ٢/٣٢٠, ١/١٥, أخبار القضاة لوكيع ١٢٧, ثقات العجيل ٥٤

, املعجم املشتمل ٩/١٢٦, تاريخ بغداد ٨/١٩٥, ثقات ابن حبان ٣/١٢٨اجلرح والتعديل 
, تذكرة ١٧/١٤٣, تاريخ اإلسالم ٧/١٣٦, هتذيب الكامل ١٠/٢٤٥, أنساب السمعاين )٢٩٧(

 .٢/٢٦٥, النجوم الزاهرة ١١/٥, سري أعالم النبالء )٤٧٤(احلفاظ 
 .شريزاد: ذيب الكامل وتذكرة احلفاظهتيف واسمه 

 .حملة ببغداد. والقنطري نسبة إىل قنطرة الربدان



٤٦١ احلكم بن موسى بن أيب زهري البغدادي القنطري الزاهد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ وعبد ,خالدبن  قةَدَ وص,يدَُمحبن  واهليثم بن   والوليد,مشقيّ الد)١(عمربن  زاقَّالرَ
َّحممدبن   الوليد: وبغريها,سحاقِإبن   وشعيب,لمْسُم َ  سامعيلِإبن  ِّبرشُ وم,ريَّوقُ املُ

َّحممد و,سُيونبن   وعيسى,اشَّعي بن سامعيلِإ و,احللبي َ َسلمةبن  ُ َّاحلراين َ ْ وعبد ,َ َ
 .خالد املخزوميبن  افَّ وعط,جالِّ الريبَأبن  محنَّالر

َأمحد روى عنه ْ َأمحد و,حنبلبن  َ ْ ْ وعبد ,قيَرْوَّ الدبراهيمِإبن  َ ْعبد بن  اهللاَ َ
َّحممد و,ارميَّ الد)٢(محنَّالر َ ِاحلجاجبن  سلمُ وم,يلْهُّحييى الذبن  ُ َّ  َأبو و,»صحيحه« يف َ

َ الرسدامةُق َأبو و,»ننهُس« يفداود  َاحلسن و,يسْخَّ َّحممد الزبن  َ َ  اسّ وعب,راينَفْعَُّ
َأمحد و,وريُّالد ْ  ,حاتم َأبو و, والرازي,مشقيِّ الدُزرعة بوَأ و,ماديَّ الرمنصوربن  َ
َّحممدبن  سامعيلِإ َّيصُق َأبوو َ سامعيل ِإ َأبو و,ريَطنَْد القاوَدبن   وعيل,ذريُ العُ

َّحممد َ َّحممدبن   وزهري,مذي الّرتسامعيلِإبن  ُ َ َّحممد و,ريَمُقبن  ُ َ ة َّيَلُعبن  سامعيلِإبن  ُ
َأمحدبكر  َأبو و,قايض دمشق ْ ْ وعبد ,صيلَْوعىل املَي َأبو و,سعيد القايضبن  عيلبن  َ َ

َّحممدبن  اهللا َ َّحممد و,ويَغَ البُ َ ُيب داود الربَأبن  براهيمِإ و,)٣(اينَّغَّ الصسحاقِإبن  ُ  ,ّيسُلُ
َّحممدبن  براهيمِإبن  سحاقِإ و,زادَّرُخبن  وعثامن َ ْعبد بن   وعيل,رةَعْرَعبن  ُ َ

َّحممد )٤(صبغَاأل َأبو و,املغريةبن  محنَّالر َ ْعبد بن  ُ سدي َكامل األبن  محنَّالرَ
َّحممدبكر  َأبو و,القرقساين َ َّحممد و,ديَْزألعيسى ابن  هارونبن  ُ َ  ,مطربن  )٥(ِرشببن  ُ

ْوعبد  َأمحدبن  اهللاَ ْ َّحممد و,َ َ َّحممدبن   واحلارث,زيَوَْرليامن املُسبن  حييىبن  ُ َ يب َأبن  ُ
َّحممدبن   وحامد,سامةُأ َ َّحممد و,خيْلَعيب البُشبن  ُ َ  . وغريهم,كي الرتُّيوسفبن  ُ

َأخربنا َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ َّحممدَ نا ,افعيّ الشبكر َأبو َ, أناغيالنبن  طالب وَأب َ, أناُ َ بن  برشبن  ُ
َّحممدبن   عن يعقوب,جالِّ الريبَأابن َ نا ,صالح َأبوموسى بن  احلكمَ نا ,)٦(بخو خطاَأ ,مطر َ بن  ُ

                                                 
 .٤٢/١٨٧وقد تقدمت ترمجته يف تاريخ دمشق . عمري: يف األصول )١(
 .بن عبدان ):د(يف  )٢(
 .٨/٩األنساب . ويقال له الصاغاين )٣(
 .أبو األصبهاين): د(يف  )٤(
 .بن برس, باملهملة): س(يف  )٥(
 .خطاف): س(و) د(يف  )٦(



٤٦٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد عن ء,طحال َ ْعبد بن  ُ  , عن عائشة, عن عمرة,محنَّالرَ
 .)١(»هلهَأ ٌياع ج, فيهَ ال مترٌبيت« : قال ّالنَّبي عن

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ ْ عبد َأبو َ, أنا)٢( اجلوهريُ ْاحلسنياهللا َ َ  عمرانبن  عمربن  ُ
َّحممدبن  حامدَ نا ,ابّّرضال َ  عن ,محزةبن  حييىَ نا ,صالح َأبوموسى بن  احلكمَ نا , البلخيشعيببن  ُ
َسلمةيب َأ عن ,يب كثريَأبن   عن حييى,وزاعيَاأل ْعبد بن  َ  ,سديةَل األِقْعَم ِّ أم عن ابن,عمروبن  محنَّالرَ

 ?مرينَأ فام ت,َّ احلجُريدُأنا َأ و,عجفَأ بعريي َِّنإ , اهللاَ يا رسول:ل قالتِقْعَم َّ أمَّنَأ
 .)٣(»ةَّ يف رمضان حجً عمرةَِّنإ ف;ذا كان رمضان فاعتمريِإ« :فقال رسول اهللا 

َأخربنا َ ْ َأمحدسعد  َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر وَأب َ ْ بن  طاهر َأبو َ, أناقرئُموسى املبن  براهيمِإبن  َ
َّحممدحييى  َأبوَ نا ,بكر َأبوجدي َ نا ,يمةَزُخ َ ْعبد بن  ُ َ نا ,صالح َأبوموسى بن  احلكمَ نا ,ازّحيم البزَّالرَ

ْ عبد عن ,ثريَيب كَأبن   عن حييى,وزاعيَ عن األ,سلمُمبن  الوليد  : قال,بيهَأ عن ,ادةَتَيب قَأبن  اهللاَ
ِ رسِاس النَُّأسوَأ« :قال رسول اهللا   يا رسول : قالوا,»ُهَ صالتُ يرسقَّ الذيًقةَ

 .»جودهاُها وال سَ ركوعُّال يتم« : قال?هَ صالتُ كيف يرسق,اهللا
 وَأب عليه َ وتابع احلكم, عن احلكم هكذا,)٤(ارميّ الدسعيدبن  رواه عثامن

َّحممدجعفر  َ ُ عبدَ وخالف الوليد, فرواه عن الوليد كذلك,ويديُّ السشجانْوالنَّبن  ُ ْ َ 
َسلمةيب َأ عن , عن حييى,وزاعيَ فرواه عن األ,يب العرشينَأبن  حبيب ُبن احلميد َ, 

 .ريرةُيب هَأعن 
َأخربنا َ ْ َأمحد ّالعز َأبو َ ْ  .اهللاْبد َعبن  يب طاهرّ الطَأبوالقايض  َ, أناعبيد اهللابن  َ

َأخربنا وح َ ْ َأمحدغالب  َأبوه َ ْ َاحلسنبن  َ ْاحلسني َأبو َ, أناَ َ َّحممد ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  : قاال,حسنونبن  ُ
َّحممدبن  عمربن  عيل َأنا َ  .احلريببن  ُ

َأخربنا وح َ ْ َّ حممدَأبوه َ َ َّحممد َ, أناسهلبن   هبة اهللاُ َ ْعبد بن  ُ َأمحد بوَأاحلاكم  َ, أنامحنَّالرَ ْ َّحممد َ َ بن  ُ
َّحممد َ َّحممد َ أنا: قاال,سحاقِإبن  ُ َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد َ نا,َّعامربن  هشامَ نا ,ليامنُسبن  ُ زاد  − حبيببن  احلميدَ

                                                 
يف ) ٣٨٣١(يف األرشبة, باب يف إدخال التمر, وأبو داود ) ٢٠٤٦(رواه مسلم يف صحيحه  )١(

 .يف األطعمة, باب ما جاء يف استحباب التمر) ١٨١٦(األطعمة, باب يف التمر, والرتمذي 
 .بن حممد دَشاهني, نا حمم: عند قوله. ٤٩٧حتى الصفحة ) د(من هنا يبدأ خرم يف نسخة  )٢(
 . يف الصيام, باب الرخصة يف أن يقال لشهر رمضان رمضان٤/١٣٠انظر سنن النسائي  )٣(
 . باب يف الذي ال يتم الركوع والسجود,, يف الصالة١/٣٠٤رواه الدارمي يف سننه  )٤(

بيت ال متر : حديث[
 ]...فيه

إذا كان : حديث[
 ]....رمضان

 أسوأ :حديث[
 ]...الناس رسقة



٤٦٣ احلكم بن موسى بن أيب زهري البغدادي القنطري الزاهد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َحدثني − يب العرشينَأبن  :ُاحلاكم َّ َحدثني ,وزاعيَ األَ َّ َحدثني ,يب كثريَأبن   حييىَ َّ َسلمة َأبو َ ْعبد بن  َ َ
 :َريرة قالُيب هَأعن  ,محنَّالر

 − من :ويف حديث احلاكم − َّ الذيً رسقةِاسَأ النَّسوَأ َِّنإ« :قال رسول اهللا 
, )١(»جودهاُها وال سَ ركوعُّال يتم« : قال? وكيف يرسق صالته: قالوا»يرسق صالته

َويف حديث ابن البنا عن أيب سلمة, وفيه أن رسول اهللا ٢( َّ َ ال يتم ركوعها «: قال
 .)٣()٢» سجودهاوال

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبووَ نا ,َ نا َأنبَأ ,)٤(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ
َّحممد َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد َ, أناقْزِربن  َ َ َأمحدَ نا ,ويََرهل اهلُيب ذَأبن  العباسبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ َ نا ,ونس احلافظُيبن  ُ
 : قال,ارميَّ الدسعيد بن ثامنُع

ن ِإ« :يب قتادةَأ ِموسى بحديثبن  ُثه احلكمّ فحد,ديني بغدادَاملبن  ُّ عيلَقدم
ِ رسِاسَأ النَّسوَأ  وال ,ٌنك ثقةَي ألَأ ,به نعُا صم به َثَّ لو غريك حد:ٌّ فقال له عيل»ًقةَ

 )٥(داود بحديثبن  ليامنُ عن س,محزةبن   وكذلك حديث حييى,يرويه غري احلكم
 .قاتَدَّ الص يف ِّالنَّبي م عنْزَحبن  مروَع

 .الينَْوداود اخلبن  يت يف ترمجة سليامنَأحزم سيبن  حديث عمرو
َّحممدالغنائم  َأبونا َأنبَأ َ َحدثنا ثم ,عيلبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ  ,ونُْريَخبن  َ

ْعبد بن  باركُوامل َحم و,رييفّ الصاجلبارَ ْ عبد َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −عيل بن  َّمدُ َّحممدبن  الوهابَ َ بن  ُ
َّحممد و:زاد ابن خريون −موسى  َ َاحلسنبن  ُ َأمحد َ أنا:−  قاال,َ ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ بن  ُ

 : قال,)٦(سامعيلِإ
 .محزةبن   سمع حييى,صالح البغدادي َأبو :موسىبن  احلكم

                                                 
 . وصححه, ووافقه الذهبي١/٣٣٩رواه احلاكم يف املستدرك  )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٢−٢(
 .إشارة إىل جتزئة الفرع »آخر اجلزء التاسع والسبعني بعد املئة«: اء بعد هذا احلديث يف األصول ما نصهج )٣(
 .٩/١٢٧تاريخ بغداد  )٤(
 .حديث, واملثبت من تاريخ بغداد): س(و) ب(يف  )٥(
 .٢/٣٤٤التاريخ الكبري  )٦(

 ]رواية أخرى[

 ]قول البخاري[

أسوأ : حلديثعن ا[
 ]الناس



٤٦٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َأمحد َ, أنا)١(العباسبن  ُ ْ  َ, أنامحدونبن  سعيد َأبو َ, أناخلفبن  منصوربن  َ
َّاحلجاجبن   سمعت مسلم: قال,عبدانبن  مكي  : يقول)٢(َ

 .زيادبن  قلِ وه,محزةبن   سمع حييى,موسى البغداديبن  صالح احلكم َأبو
َأخربنا َ ْ ِقنديَّالسمربن  القاسم َأبو َ ْ ْ عبد َ, أناَ َّحممدبن  الباقيَ َ َأمحد َ, أناالعطاربن  غالببن  ُ ْ بن  َ

َّحممد َ ْ عبد َ نا,عمرانبن  ُ  : قال,شعثَاألبن  سليامنبن  اهللاَ
 .)٣(زيادبن  قلِ واهل,محزةبن  ث عن حييىَّ حد,موسىبن  صالح احلكم َأبوو

َأخربنا َ ْ َحم َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو ]ملحق[َ ْ عبد َ نا,نارصبن  مسعود َ, أناطاهربن  َّمدُ بن  امللكَ
َاحلسن  : قال,باذيَالَنرص الك َأبو َ, أناَ

 , روى عنه البخاري,محزةبن  صالح البغدادي سمع حييى َأبوموسى بن  احلكم
ْزدَ مل ي:موسىبن   وقال احلكم:قال و َأ مات يف شهر رمضان :)٤( قال البخاري.عليه ِ

 .تنيمئثالثني وشوال سنة ثنتني و
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  :)٥(بكر اخلطيب َأبو قال لنا : قاال,حيْيِّ الشجمّ النَأبو و,يسَبُقبن  َ
 .صلَ األُّائيَسَ وهو ن,ريَطنَْصالح الق َأبو ,هريُيب زَأبن  موسىبن  احلكم

 ,اشَّعيبن  سامعيلِإ و,ميْرضَزة احلَمحبن   وسمع حييى,نسَأبن  ى مالكَأر
ْوعب  ,زيادبن  لْقِ وه,مسلمبن   والوليد,ونسُيبن   وعيسى,املباركبن  اهللاد َ
 .يدُمحبن   واهليثم,خالدبن  قةَدَوص

َأمحد روى عنه ْ َاحلسن و,ينيِدَاملبن   وعيل,حنبلبن  َ َّحممد الزبن  َ َ  ,عفراينَُّ
َّحممدو َ ُّحممد الدبن  اسَّوعب ,اينَغّ الصسحاقِإبن  ُ َّ َ  ,ل الكلبيّمَؤُاملبن  ادّ ومح,وريُ

َأمحد و,سامةُأيب َأبن  واحلارث ْ َخيثمةيب َأبن  َ ْ َّحممدحوص َاأل َأبو و,َ َ اهليثم بن  ُ
َأمحد و,هارون احلافظبن   وموسى,نياُّ الديبَأبن  بكر َأبو و,القايض ْ َاحلسنبن  َ بن  َ

                                                 
 .بن العباس أبو بكر): س(يف  )١(
 ).٥٤( الورقة الكنى واألسامء )٢(
 .٦/٢٨٨١بغية الطلب  )٣(
 .٢/٣٦١التاريخ الصغري  )٤(
 .٩/١٢٦تاريخ بغداد  )٥(

]قول مسلم[

 ]قول الكالباذي[

قول اخلطيب [
 ]البغدادي

 ]قول ابن األشعث[



٤٦٥ احلكم بن موسى بن أيب زهري البغدادي القنطري الزاهد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْعبد   .القاسم البغوي َأبو و,ويفُّ الصاجلبارَ
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحد بن  عيلَ ْ ْعبد بن  القاسم هبة اهللا َأبو و,َ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبووَ نا : قاال,اهللاَ َ

َأمحد َ, أنا)١(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللا ْ َّحممدبن  َ َ َأمحد سمعت : قال,شناينُ األُ ْ َّحممدبن  َ َ  : يقول,دوسْبَعبن  ُ
 :يقول ,معنيبن   حييىُ سمعت: يقول,ارميَّ الدسعيدبن  ثامنُ عُسمعت

 .ٌموسى ثقةبن  ُاحلكم
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َاحلسنبن  عيلَ نا ,ريَمْيَّالص َ, أنا)١(بكر اخلطيب َأبو َ, أناجمّ النَأبووَ نا ,َ  ,ازيَّ الرَ

َّحممدَنا  َ ْاحلسنيبن  ُ َ َأمحدَ نا ,ُ ْ  : قال,زهريبن  َ
 .ٌ ثقة: فقال,موسىبن   عن احلكم,معنيبن  ئل حييىُس
ْ عبد يبَأ عىل تَأقر َاحلسنبن  اهللا حييىَ َّحممدبن  ام عيلّيب متَأ عن ,َ َ  َ, أناهويَّيَحبن  يب عمرَأ عن ,ُ

َّحممد َ َخيثمةيب َأابن َ نا ,القاسمبن  ُ ْ  : قال,َ
 .)٢(اَسَهل نَأ من ,ً كان ثقة: فقال,موسىبن  معني عن احلكمبن  ئل حييىُس

َأخربنا َ ْ  َ, أناسعيدبن  بيد اهللاُع َ, أناًجازةِإاك َّاحلكبن  ضلالف َأبو َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ
ْعبد بن  صيبَاخل َأخربين ,اهللاَ َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ ْ عبد َ, أنايبَأ َ َأمحدبن  اهللاَ ْ  : قال,َ

 : حييى يقولُسمعت
 .)٢(سأ به بَموسى ليسبن  ُاحلكم
ْ عبدَأبو ما شافهني به ٍيف نسخة ْ عبد َ, أنااهللا اخلالل َ َمندهبن  محنَّالرَ ْ َأمحد َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ  .ًجازةِإاهللا َ

ْاحلسنينا َأ و:قال َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  ُّعيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ َأنا ابن أيب ٤(: )٣(يب حاتمَأبن  ُ َ
ّخيثمة فيام كتب إيل قال َ ْ  :معني يقولبن  سمعت حييى: َ

 . صدوق: فقال,يب عنهَأئل ُس: )٤َقال أيب. موسى ثقةن ب احلكم
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممدبن  محزة َ, أنا)٥(بكر اخلطيب َأبو َ, أناحيْيِّ الشجمّ النَأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ َ بن  ُ

 .طاهر

                                                 
 .٩/١٣٠تاريخ بغداد  )١(
 .٢٨٨١بغية الطلب  )٢(
 .١٢٩, ٣/١٢٨اجلرح والتعديل  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 .٩/١٣١تاريخ بغداد  )٥(

 ]قول ابن معني[

 ]رواية أخرى[

 ]قول ابن معني[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٤٦٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو و,نامطيَالربكات األ َأبو َ ْسنيُاحل َأبو َ أنا: قاال,خيْلَاهللا البَ  ,يوريُّالطبن  َ
ْ عبد َأبو َ أنا: قاال,ارَْدنُببن  وثابت ْاحلسنياهللا َ َ َّحممده ِّ عمُ وابن,جعفربن  ُ َ َاحلسنبن  ُ بن  الوليد َ أنا: قالوا,َ
َأمحدبن  عيل َ, أنابكر ْ َأمحدبن  صالحَ نا ,زكريا )١(بن, َ ْ ْعبد بن  َ َحدثني, )٢(اهللاَ َّ  :)٣( قال,يبَأ َ

 . بغدادَ سكن:خيْلَنامطي والبَ زاد األ,موسى ثقةبن  ُصالح احلكم َأبو
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َأمحدبن   عيلَ ْ ْعبد بن  جم بدرّ النَأبووَ نا ,َ َّ حممدَأبو َ, أنا)٤(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ َ ُ 

َّحممدَ نا ,اجلوهري َ َأمحدَ نا ,العباسبن  ُ ْ ْاحلسنيَ نا ,ابَّمعروف اخلشبن  َ َ  : قال,مْهَفبن  ُ
 . يف احلديثاًتْبَ ثاً صاحلًموسى كان رجالبن  ُمَكَاحل
َّحممدبن  نا عيلَأو :)٤(قال َ ْعبد بن  ُ َأمحدبن  جَلْعَد َ, أنالَّدَعُاهللا املَ ْ  ]:قال[, هارونبن  موسىَ نا ,َ
 .الحّ الصُيخّ الشصالح َأبوموسى بن  مَكَاحلا َن

َّحممَ نا ,قْزِنا ابن رَأنبَأ و:)٤(قال َ  : قال,هارونبن  موسى َ, أناغالببن  مرُعبن  دُ
ث َّديني حدَاملبن  َّ عيلَّنَألغني َ ب,الحّ الصُيخّ الشصالح َأبوموسى بن  ُمَكَاحل

َحدثنا : فقال,ٍةَّعنه قبل موته بمد َّ  .الحّ الصُيخّ الشصالح َأبو َ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبوَ نا ,َّ َ ُّالنقور بن ُ  نرص َأبو و,يْرسُالببن  القاسم َأبو و,َّ

 .طاهر املخلص َأبو َ أنا: قالوا,ينبيَّالز
َحدثنا ح َّ ْ عبد َأبو َ َاحلسنبن  اهللا حييىَ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبوو − اًلفظ − َ ْ َ َأمحدبن  باركُ وامل,َّ ْ بن  َ

ْاحلسني َأبو َ أنا: قالوا,ًار الوكيل قراءةّالقصبن  عيل َ ُّالنقوربن  ُ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ َّحممد ُ َ ْعبد بن  ُ بن  اهللاَ
ْاحلسني َ  ]:قال[, القاسم البغوي َأبوَ نا : قاال,قاقَّ الدُ
 .)٥(اً فذكر حديث.موسىبن  مَكَالح احلّ الصُيخّ الشصالح َأبوا َن

َأمحديب بكر َأ عن ,طاهربن  يب القاسم زاهرَأ عىل قرأت ْ ْاحلسنيبن  َ َ َّحممد َ, أناُ َ ْعبد بن  ُ  .اهللا احلافظَ
َأخربناو َ ْ َاحلسن َأبو َ َأخربين ,)٦(بكر اخلطيب َأبو َ, أناجمَّ النَأبووَ نا ,َ َ ْ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ نا ,يعقوببن  َ

                                                 
 .أنا زكريا): س(يف  )١(
ْبن عبد اهللا(قوله  )٢(  .)س(ليس يف ) َ
 .٣٤٠ثقات العجيل  )٣(
 .٩/١٣٠تاريخ بغداد  )٤(
 .٢٨٧٩بغية الطلب  )٥(
 .٩/١٣١تاريخ بغداد  )٦(

 ]قول اإلمام أمحد[

]قول ابن فهم[

 ]قول ابن هارون[

 ]قول ابن هارون[

]قول البغوي[



٤٦٧ احلكم بن موسى بن أيب زهري البغدادي القنطري الزاهد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد َ ِّالضبي عيمُنبن  ُ َأخربين : قال,َّ َ ْ َّحممدبن   عيلَ َ  : قال,ي بمرونيُِّب احلُ
َحمبن  َبا عيل صالحَألت َأس  : فقال,يونسبن  )١(جيَُرس عن ,رة احلافظَزَ جَّمدُ

 , ثقة ثقةٌ ثقة: فقال,يوبَأبن  يىَلته عن حيَأ وس,ك عينُْتّ لقرُهَيتَأ لو ر, ثقة,ٌ ثقة,ٌثقة
قة ّ الثريَطنَْموسى القبن  ُمََك وثالثهم احل:عيل َأبو قال ,ك به عينُْتّ لقرُهَيتَألو ر
 .عوا من العبادةَّقطَالثة تّ الث هؤالء,مونأامل

َّحممديب َأ عن ,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت َ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ ْ بن  َ
ْاحلسنيَ نا ,معروف َ َّحممدَ نا ,مْهَالفبن  ُ َ  :هل بغدادَأقال يف تسمية  ,)٢(سعدبن  ُ
هل َأ وكان من ,حلديث اُ كثريٌ ثقة,با صالحَأكنى ُ وي,ازَّموسى البزبن  ُمَكَاحل

زياد بن  لْقِ وه,محزةبن   عن حييى,امينيَّ الش وروى عن,اَسَهل نَأ من ,اسانَرُخ
 ببغداد يف شوال ّ وتويف, يف احلديثاًتْبَ ثاً صاحلً وكان رجال,امَّ الشهلَأمها من ِوغري

 .تنيمئسنة اثنتني وثالثني و
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإسعد  َأبو َ ْ َاحلسن َأبو و,َ َأمحد َ أنا: قاال,يب طالبَأبن  يّ مكَ ْ بن  عيلبن  َ

ْ عبد َأبو َ, أناخلف َأخربين ,اهللا احلافظَ َ ْ ْ عبد َ ْعبد بن  العزيزَ َّحممدبكر  َأبوَ نا ,يُاألموامللك َ َ بن  العباسبن  ُ
َأمحدَ نا ,البغدادي بحلب )٣(فضيل ْ َاحلسنبن  َ ْعبد بن  َ  : قال,اجلبارَ

 .)٤(تنيمئموسى سنة اثنتني وثالثني ون ب ُمَكَمات احل
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ ْعبد بن  جم بدرَّ النَأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ َأمحد َ, أنا)٥(بكر اخلطيب َأبو َ, أنااهللاَ ْ يب َأبن  َ

َّحممد َ, أناجعفر َ ّاملظفربن  ُ َ  : قال,ُ
 ثنتني موسى ليومني من شوال سنةبن  مَكَصالح احل َأبو ومات :قال البغوي

 . عنهُ وقد كتبت,وثالثني
ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْ عبد  عن,لميُ َّحممدبن  يّمك َ, أناميميّ التالعزيزَ َ  َأبو َ, أنامرَالغبن  ُ

                                                 
 .رشيح): س(يف  )١(
 .٩/٣٤٩طبقات ابن سعد  )٢(
 .٤/١٩٧انظر تاريخ بغداد . ابن فضل: ويقال )٣(
 .٢٨٨٤بغية الطلب  )٤(
 .٩/١٣١تاريخ بغداد  )٥(

 ]الثةالعباد الث[

 ]قول ابن سعد[

 ]سنة وفاته[

 ]سنة وفاته[



٤٦٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 : قال,)١(رْبَزبن  ليامنُس
بت ليومني ّ السموسى يومبن  ُمَكَ فيها مات احل,تنيمئسنة اثنتني وثالثني و

 .من شوال خليا
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ِسلُاملبن  عيل َأبو َ, أناَّ ْ عبد القاسم َأبو و,ةَمْ بن  عيلبن  الواحدَ

َّحممد َ َاحلسن َأبو َ أنا: قاال,)٢(فهدبن  ُ َاحلسن َ, أناميَّامـَ احلَ َّحممد السبن  َ َّ َ َّحممدَ نا ,وينُكُ َ ْعبد بن  ُ بن  اهللاَ
 : قال,سليامن

صالح  َأبوموسى بن  ُمَكَمات احل −تني مئ وثالثني ويعني سنة اثنتني −وفيها 
 .)٣(البغدادي
َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممد َ, أنا)٤(بكر اخلطيب َأبو َ, أناجمَّ النَأبووَ نا ,َ َ ْاحلسنيبن  ُ َ نا َأ , القطانُ

َّحممدبن  جعفر َ َّحممدَ نا ,ديُْل اخل)٥(ُ َ ْعبد بن  ُ  : قال,ميََْرضليامن احلُسبن  اهللاَ
 .صالح البغدادي َأبوموسى بن  ُمَكَسنة اثنتني وثالثني فيها مات احل

 َ, أناسعيدبن  بيداهللاُنرص ع َأبو َ, أنااكَّاحلكبن  يب الفضلَأارص عن َنبن  يب الفضلَأ عىل قرأت
ْعبد بن  صيبَاخل َأخربين ,اهللاَ َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ  : قال,يبَأ َ

 .موسى بغداديبن  مََكصالح احل بوَأ
ْ عبد َأنا َأمحدبن  اهللاَ ْ ْعبد بن  َ َّحممد عن ,المّالسَ َ  : قال,)٦(سامعيلِإبن  ُ

 .تنيمئصالح بغدادي سنة اثنتني وثالثني و َأبوموسى بن  ُمَكَمات احل
 .وروي يف وفاته قول آخر

َأخربنا َ ْ َحممد يف كتبهم, ثم أخربنابن  لقاسم غانم اَأبو عيل احلداد, وَأبوّ سعد املطرز, وَأبو٧( َ َ َّْ َ َ  َأبو )٧ُ
ْ عبد املعايل َأمحدبن  اهللاَ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحديم َعُن َأبو َ أنا: قالوا,عيل َأبو َ, أناُ ْ ْعبد بن  َ القاسم  َأبوَ نا ,اهللاَ

                                                 
 .٢١٧تاريخ مولد العلامء  )١(
 .بن فهدة ):س(يف  )٢(
 .٢٨٨٥بغية الطلب  )٣(
 .٩/١٣١تاريخ بغداد  )٤(
 .بن حممد القطان): س(يف  )٥(
 .٢٨٨٤بغية الطلب , وانظر ٢/٣٦١التاريخ الصغري  )٦(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٧−٧(

]سنة وفاته[

]سنة وفاته[

]سنة وفاته[

قول ابن أيب عبد [
 ]الرمحن

]قول البخاري[



٤٦٩ احلكم بن ميمون املعروف بحكم الوادي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحدبن  براهيمِإ ْ َحصنييب َأبن  َ َّحممدَ نا ,ُ َ ْعبد بن  ُ  : قال,ميََْرضليامن احلُسبن  اهللاَ
 .)١(تنيمئ وثالثني وٍصالح سنة مخس َأبوموسى بن  مََكومات احل

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسنياهللا َ َ ْعبد بن  ُ ْ عبد رّهَُطامل َأبو و,امللكَ َأمحدبن  املنعمَ ْ  َ أنا: قاال,يعقوببن  َ
َأمحد ْ َّحممد َ, أناحممودبن  َ َ  : يقول,شعيبن ب َ حامدُ وسمعت: قال,عيلبن  براهيمِإبن  ُ

 .)٢(تنيمئ وثالثني وٍموسى سنة مخسبن  مَكَمات احل

 ميمونبن  مَكَاحل
 ميمونبن   ابن حييى:ويقال

 (*)م الواديَكَ املعروف بح,حييى الفاريس َأبو
ْ عبد موىل  كان مع ,)٣(رىُهل وادي القَأ موىل الوليد من :قالُ وي,امللكَ

 َ وقدم,مر الواديُه كان معه عـَّنَأظهر َأل وا,يلِتل عىل ما قُيزيد حني قبن  الوليد
 .املهدي يف واليته دمشقبن  براهيمِإم مع َكَح

َأخربين :)٤(يُاألمويب الفرج َأ يف كتاب قرأت َ ْ َّحممد َ َ َأمحدَ نا ,حويّ النجعفربن  ُ ْ  َأبوَ نا ,القاسمبن  َ
َحدثني ,انَّفَه َّ َحدثني ,املهديبن  براهيمِإ ُبراهيم صاحبِإبن  )٥(سيف َ َّ  :املهديبن  براهيمِإ َ

َّبية,ُ د:َحبةُشيد صَّ الر منَه استوهبـَّنَأ  ,)٦(بشعَأبن  بيدةُ وع,ّ والغارضيَ
َحدثني فيام َ فكان: قال, فاستصحبهم معه, فوهبهم له,م الواديَكَوح َّ  : به قالَ

                                                 
 .٢٨٨٥بغية الطلب  )١(
 .٢٨٨٥انظر بغية الطلب  )٢(

, الوايف بالوفيات ١٨١, ٣/١٨٠رشاف , أنساب األ٦/٣١, العقد الفريد ٦/١٩٧األغاين  (*)
١٣/١٢٣. 

 .معجم البلدان. واد بني املدينة والشام, من أعامل املدينة كثري القرى: وادي القرى )٣(
 .بن عيل  يف أخبار احلسني١٦/٩٦األغاين  )٤(
 .يوسف, واملثبت من األغاين): س(و) ب(يف  )٥(
 .أشعث): س(يف  )٦(

 ]سنة وفاته[

استوهاب ابن [
 ]املهدي من الرشيد



٤٧٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 استقبلنا )٢(ابقُ العَةَّ بلغنا ثنيَّ فلام, ونمت عىل ظهرها,بيدة عدييلُ وع,)١( مجازةُركبت
 .)٣(وردت معناها يف ترمجة عبيدةَأ قد ً طويلةً فذكر حكاية,ُالربد

ْاحلسنييب َأوري خيربين عن ُّيُّالطبن  سعد َأبو َِّيلإكتب  َ َأمحد ُ ْ ْاحلسنيبن  عيلبن  َ َ  از املعروف بابنَّ البزُ
َّحممدبن  عبيد اهللا َ, أنازيَّوَّالت َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحدبن  َ ْ َّحممدبن  جعفر َ أنا, املقرئَ َ َأمحدَ نا ,ري اخلواصَصُنبن  ُ ْ بن  َ

َّحممد َ ْ عبد  وهو,يب سعدَأابن َ نا ,مرسوقبن  ُ َحدثني ,يب سعد الوراقَأبن  عمروبن  اهللاَ َّ بن   عمرَ
ْعبد بن  سامعيلِإ ْعبد بن  عمربن  العزيزَ َحدثني ,عوفبن  محنَّالرَ َّ َّحممد َ َ  )٤بهعبد اهللا, ولقبن  شفنة٤(بن  ُ

 : قال,اريَفِالغ )٥(شفنة
 وكان , املدينةَ فورد,بيهَ ألاًغاضبُي من الوادي منَّغُم الوادي املَكَخرج ح

 .اًاس خلق النَِّنحسَأالوادي من 
َأخربنا وح َ ْ ْاحلسنياملعايل  َأبو َ َ ْاحلسنيبن  محزةبن  ُ َ َأمحدبكر  َأبوَ نا ,ُ ْ َأمحد َ, أناثابتبن  عيلبن  َ ْ بن  َ

ْاحلسنيبن  عيل َ َّحممدبن  عبيد اهللاَ نا ,زيَّوَّ التُ َ َأمحدبن  ُ ْ َأمحد َ, أناالقاسمبن  جعفر َ, أنا املقرئَ ْ َّحممد بن  َ َ ُ
َحدثني ,يب سعدَأابن َ نا ,ويسّالط َّ ْعبد بن  سامعيلِإبن   عمرَ ْعبد بن  عمربن  العزيزَ  :عوفبن  محنَّالرَ

َحدثني َّ َّحممد َ َ  : قال,اريَفِشفنة الغبن  ُ
 فصحب ,ى ورد املدينةَّبيه حتَ ألاًغاضبُي من الوادي منَّغُم الوادي املَكَخرج ح

َالعقبعاوهنم ويركب معهم ُىل الكوفة يِإلني َّ من اجلاماًقوم ل َأ فس,ى دخل الكوفةَّ حتَةَ
اجر ّ الت فالن: فقيل?اًصحابَأرساه َأ و?ذالنَّبي ُن يرشبَّ من بالكوفة مم)٦(رسىَأمن 
 ,ٍ يومَّ كلٍ واحدِّ كلِصريون يف منزلَجار يّ الت وكان,ازينّ من البزُوله ندماء ,ازّالبز
 منهم ٍ واحدُّ كل, فجلس يف حلقتهمَ فخرج,ىل منزلهِإذا كان يوم اجلمعة صاروا ِإف

ىل ِإ فصاروا ,ى انرصفواَّث معهم حتّثون ويتحدّ يتحد,نه جاء مع بعضهمَأ ُّيظن
                                                 

 .ناقة رسيعة: مجازة )١(
 .معجم البلدان. ثنية مرشفة عىل غوطة دمشق, يطؤها القاصد من دمشق إىل محص: نية العقابث )٢(
 .٤٤/٤٧٠بن أشعب  انظر ترمجة عبيدة )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 .شعبة): س(يف  )٥(
 . ورشفاسم تفضيل من رسى, وهو من كان ذا سخاء: أرسى )٦(

خروج احلكم من [
 ]الوادي

قصة سفره إىل [
 ]الكوفة



٤٧١ احلكم بن ميمون املعروف بحكم الوادي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

خذت منهم َأ وٌ جاءت جارية,خذوا جمالسهمَأ َّ فلام, وهو معهمِجلَّ الرمنزل
  بالوادي ذلكُّهم يظنُّ وكل,ذ فرشبواالنَّبيتوا بَأ ثم ,عامَّتوا بالطَأ و, فطوهتا,همَرديتَأ

هم عىل بعض ُقبل بعضَأ ف,أَّىل املتوضِإنفسهم قام الوادي َأذا طابت ِإى َّ حت,ّنَّالظ
 فقال !? طفييل: فقالوا,عرفهَأ ما  واهللاِ:هم يقولُّ فكل? مع من جاء هذا:فقالوا

 .ٌ عاقلّي هنّه رسيِّنإ ف;ٍيشءموه بّ فال تكل:صاحب املنزل
 ٌّ هل هنا دف: ثم قال لصاحب البيت,ا القومَّ خرج حيَّ فلام,وسمع الكالم

نه َأ وعلموا ,وقّ الس فاشرتى من,رسلَأ ف, ولكن نطلبه لك, ال واهللا: قال?ربعُم
رب ّ الطن يطريوا منَأ فكادوا ,مّن يتكلَأكه كاد َّ حرَّ فلام, يف يدهُّفُّ الد وقعَّفلام ,ٍمغن

نت يا َأيب َأ ب: قالوا, سكتَّ فلام,ى بحلق مل يسمعوا بمثله ثم غنّ,ِّفّمن نقره بالد
 وما ذكرتم من ,كمَ كالمُ قد سمعت: فقال, هكذاَِّالإن يكون َأ ما كان ينبغي ,سيدنا
 ما كان : فقالوا?ضعافكمَأ دخل فيام بني ٍليكم من رجل كان عٍيشء ُّيَأ و,تطفييل

 .يشءعلينا من ذلك من 
 وكم : قالوا,مري املؤمننيَأ َ باب: قال?ريدُين تَأ : ثم قالوا له,اًقام معهم يومَأف

مري املؤمنني يف سفرك َأن رآك ِإ اًعطي اهللا عهدُا نَِّنإ ف: قالوا,لف دينارَأ : قال?َكُلَمَأ
 َلفَأخرجوا ما بينهم َأ ف. وهي علينا, سوى الكوفةاً وال عاينت بالدعاينك هذا وال
ى َّقام عندهم حتَأو, )١(من العراقبيه وهدايا َ له ولعياله وألًخرجوا كسوةَأ و,دينار

 .هلهَأ ِىلإ فحملوه ورجع ,هلهَأىل ِإاشتاق 
َاحلسنيب َأ ِّ بخطقرأت  َ, أناقرئ عنهُالوحش امل َأبو و,القاسم العلوي َأبونيه َأنبَأ و,نظيفبن  أَشَ رَ

َأمحد َأبو ْ َّحممدبن  بيد اهللاُ عَ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبكر  َأبوَ نا ,يضَرَ الفَ َ َّحممدَ نا ,ويلّ الصحييىبن  ُ َ بن  الفضلبن  ُ
 : قال,ميمونبن  نوفلَ نا ,ُّالزبريَ نا ,سودَاأل

 ,)٢(يلَُذب اهلَدنُْ ج فدخل فيهم ابن,اءَّرُ فدخل عليه الق,َقدم املهدي املدينة
                                                 

 .وهدايا ابن العوام): س(يف  )١(
, ٣/١٣٣٠, ٢/٩١٠وانظر أشعاره يف رشح أشعار اهلذليني . عبد اهللا بن مسلم بن جندبهو  )٢(

 ).أحزاب(ومعجم البلدان 

 ]خرب ابن جندب[



٤٧٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ثم دخل عليه , فوصله معهم,اص وهو فيهمّصُ عليه القَ ثم دخل,لتهمُفوصله يف مج
 فقال , وهو معهم,عراءّ الش ثم دخل, فوصله يف مجلتهم, وهو معهم,الفقهاء
 ِبياتك يف مسجدَأنشدين َأ ,بَدنُْ يابن ج,مجعَأ كاليوم ُيتَأ ما ر, تاهللاِ:املهدي

 :)١(نشدهَأ ف,حزابَاأل
ــــا  ــــومِّلرلي ــــِجــــال لي َ األربعــــاء أم َ ـــ يل بعـــد النُُّثِدُ حيـــُّنفـــكَي  اَ ـــَرَى طَه  اَب

ــــا إن ْم ــــزالِ ــــزالُ ي ــــه يٌ غ ــــيفتنَُ في َوي إىل مــَهيــ  ن ِ األحــزابِسجدِ  )٢(نتقبــاُ مَ
َّ أنَاس النَّــــــُِّربُخيــــــ َ األجــــــرَ َّ مهَ ــــ  ُهُتــــــِ ــــى طالب ًومــــا أت ْ لألجــــاَ ــــسباُ حمِرَ  ت

ُ مــا أتــى ظاًجــرَ أُلــو كــان يطلــب ــَ ْ خمِكْسِ املــــِا بفتيــــتًخّضمُمــــ  راُه ــــُ  باِضَت
 لوينَأ فس,ارونَّصَ فجاءين الق, بيتني من هذه)٣( قلتِّينإ :ثم قال للمهدي

م َكَ ح: قال?ارونَّصَ القِ ومن, وحيك: فقال له املهدي.ًربعةَأ فجعلتها ,يادةّالز
 .نحلاَ باألَشعارَ يقرصون األنَّ الذيالوادي وذووه

 ميمونبن  مَكَاحل
 . مكحولروى عن
 .محزةبن   حييىروى عنه

ْاحلسنيبن  يب القاسم اخلرضَأ عىل ُقرأت َ ْ عبد  عن,ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ ْ عبد َ, أناَ ْعبد بن  الوهابَ اهللا َ
 :محزةبن   قال حييى: قال الوليد: قال,يبَأَ نا ,يمَحُدبن  براهيمِإَ نا ,جعفربن  الفضلَ نا ,يّرُامل

 .ا حيويه من غنيمتهّ ممًمري نفلةَ جعل لألً مكحوالَّنَأثه َّميمون حدبن  مََك احلَِّنإ

                                                 
 ).أحزاب(معجم البلدان . ٣/١٣٣٠, ٢/٩١٠رشح أشعار اهلذليني  )١(
يأيت إىل ... إذ ال يزال: ويف معجم البلدان. يأوي إىل مسجد... إذ ال يزال: يف رشح أشعار اهلذليني )٢(

 .مسجد
 .إن قلت): س(يف  )٣(



٤٧٣ احلكم بن مينا الشامي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 اميَّ الشقالُ وي,)١(نييدَينا املِمبن  مَكَاحل
 (*)نصاريَاهب األَّ الريب عامرَأموىل 

 ,يب هريرةَأ و, وابن عباس, وعن ابن عمر, ورآه بدمشق, باللروى عن
ْخمبن  رَوْسِوم  .حارثةبن   وزيد,مةَرَ

بن  )٣( وسعد,بيشَم احلَّسال َأبوو − )٢(بويقال شبي − ثبيُ ابنه شروى عنه
 .هريُّ الزبراهيمِإ

َأخربنا َ ْ َأمحدسعد  َأبو َ, أناطاهربن  القاسم زاهر َأبو َ ْ بن  طاهر َأبو َ, أناموسىبن  براهيمِإبن  َ
بن  معاويةَ نا ,وبةَت َأبوَ نا ,نافعبن  بيعَّالرا َ ن,يلْمَّ الرسهلبن  موسىَ نا ,)٤(بكر َأبوي ّجدَ نا ,يمةَزُخ

َحدثني :م احلبيش يقولَّبا سالَأ َه سمعـَّنَأم َّسالبن  خيه زيدَأ عن ,مّسال َّ  ,يب هريرةَأ عن ,يناِمبن  مَكَ احلَ
 : قاال,دريُيب سعيد اخلَأو

 عىل َّختمنَيَو لَأ , عن تركهم اجلمعاتٌقوامَأ َّلينتهني« : اهللا ُقال رسول
 .)٥(» من الغافلنيَّ ثم ليكونن,مِقلوهب

                                                 
 .املدين): س(يف  )١(

, اجلرح ٢/٣٤٣, التاريخ الكبري للبخاري ٢/١٢٦, تاريخ ابن معني ٧/٣٠٦طبقات ابن سعد  (*)
, االستيعاب ٤/١٤٥, ثقات ابن حبان ٤/٢١٠٦, املؤتلف واملختلف ٣/١٢٧والتعديل 

 , تاريخ اإلسالم٧/١٤٣, هتذيب الكامل ٢/٤٢, أسد الغابة ٧/٣٠٨, اإلكامل ٤/١٤٨٨
 .٢/١١٠, اإلصابة ١/٤٧٠, هتذيب التهذيب ٣/٣٨

 ).٤٧٧(صفحة ) ١( انظر احلاشية . ويقال شبيث,شبيب): س(يف  )٢(
 .سعيد): س(يف  )٣(
 ).١٨٥٥ (٣/١٧٥صحيح ابن خزيمة  )٤(
وابن أيب شيبة , )١٣٧٠(والنسائي , )٨٦٥(, ومسلم ٣٣٥, ٢٥٤, ١/٢٣٩رواه أمحد يف املسند  )٥(

, والبيهقي يف السنن )٢٧٣٥(, والطياليس )٧٩٤(, وابن ماجه )٢٧٨٥(, وابن حبان ٢/١٥٤
 ١/١٢٩, والطرباين يف األوسط ٣/١٠٣, وشعب اإليامن ٣/١٧١, والكربى )٦٢٨(الصغرى 

 .١٤٣, ١٠/١١١, وأبو يعىل )٤٠٦(

لينتهني : حديث[
 ]...أقوام عن



٤٧٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .يب سعيد فيه غريبَأ وذكر ,كذا قال
َأخربنا َ ْ َأمحد )١(سعد َأبو َ ْ َّحممدبن  َ َ َّحممدبن  براهيمِإ َ, أناالبغداديبن  ُ َ  .براهيمِإبن  ُ

َأخربنا وح َ ْ َّحممدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ َ َّحممد َ, أناالفضلبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد بن  براهيمِإ و,عيلبن  َ َ ُ
ْعبد بن  براهيمِإ َ أنا: قاال,انّيّالط َالنيسابور بكر َأبو َ, أنااهللاَ ْ َأخربين ,الوليدبن  العباس َ, أنايَّ َ ْ  , شعيبُ ابنَ

َأخربين َ ْ  :يناِمبن  مََك عن احل,مَّيب سالَأه ّخربه عن جدَأنه َأم َّسالبن  خيه زيدَأ عن ,مَّسالبن   معاويةَ
ْ عبد نَأثه َّه حدـَّنَأ  ام سمعا رسول اهللا َّهنَأثاه َّبا هريرة حدَأ و,عمربن  اهللاَ

 عىل َّختمنَيَو لَأ ,عاتَُمهم اجلِعْدَ عن وٌقوامَأ ّلينتهني« :)٢( منربهِعوادَأيقول وهو عىل 
 .» من الغافلنيّ ثم ليكونن,قلوهبم

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممداهللا َ َ بن  حامد َأبو َ, أناقيَزْوَبكر اجل َأبو َ, أنابكر املغريب َأبو َأنا, الفضلبن  ُ
ْالرش ْاحلسنيبن  براهيمِإَ نا ,يفَّ َ َأخربين ,مَّسالبن  معاويةَ نا ,وبةَت َأبوَ نا ,)٣(اينذََم اهلُ َ ْ يعني  −م َّسالبن   زيدَ

َحدثني :م يقولَّبا سالَأه سمع ـَّنَأ −خاه َأ َّ  :يناِمبن  مَكَ احلَ
ْ عبد َّنَأ  يقول عىل ام سمعا رسول اهللا َّهنَأثاه ّ حد,با هريرةَأ و,عمربن  اهللاَ

 )٤(ثم , اهللا عىل قلوهبمَّو ليختمنَأ ,عاتُُمعهم اجلْدَ عن وٌقوامَأ َّنتهنيَلي« :عواد منربهَأ
 .سنادهِإم من َّسالبن  َ زيدُسقط الوليدَأ ,» من الغافلنيّليكونن

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  سمالقا َأبوه َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ ُّالنقوربن  ُ ْاحلسني َأبو َ, أناَّ َ َّحممد ُ َ ْعبد بن  ُ بن  اهللاَ
ْاحلسني َ ْ عبد َ نا,هارونبن  ُ َّحممدبن  اهللاَ َ َأمحدَ نا ,ُ ْ ْعبد بن  َ يب َأ عن ,مَّسالبن  ُمعاويةَ نا ,الوليدَ نا ,محنَّالرَ
 :ينا قالِمبن  مَكَاحلَ نا ,سودَم األَّسال

ْ عبد ُسمعت  يقول عىل  اهللا َ سمعنا رسول:با هريرة يقوالنَأ و,عمربن  اهللاَ
 عىل َّختمنَيَو لَأ ,معاتُهم اجلِعْدَ عن وٌقوامَأ ّلينتهني« :عواد منربه يوم اجلمعةَأ

 .» من الغافلنيّ وليكونن,قلوهبم
                                                 

 .سعيد): س(يف  )١(
 .بمنربه): س(يف  )٢(
, ٤/٢٦٥واإلكامل ) ب(لة, وهو تصحيف, واملثبت من  بدال مهم»اهلمداين«): , داس(يف  )٣(

, وهو إبراهيم بن احلسني بن ديزيل, ٢/٦٧٦, وتبصري املنتبه ١٢/٣٤٣واألنساب للسمعاين 
 .)ّسيبنة(َّامللقب بسيفنة 

 .أو ليكونن): س(يف  )٤(

]ية أخرىروا[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٤٧٥ احلكم بن مينا الشامي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 . عىل وجوه فروي عنه,لف فيه عنهُ واخت, عن زيد,يب كثريَأبن  رواه حييى
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناكادشبن  ّالعز َأبو َ َ ْاحلسني َأبو َ, أنا اجلوهريُ َ ّاملظفربن  ُ َ َّحممد اَ, نُ َ َّحممدبن  ُ َ بن  ُ

ْعبد بن  عيلَ نا ,سليامن َحدثني ,املدينيبن  جعفربن  اهللاَ َّ َاحلسنبن   زيدَ ْاحلسني َأبو َ َ  :نامطيَ األُ
َأخربين َ ْ بن  مَكَ عن احل,مّيب سالَأ عن ,مّسالبن  عن زيد ,يب كثريَأبن   عن حييى,باركُاملبن   عيلَ

ْ عبد  عن,يناِم ْ وعبد ,عباسبن  اهللاَ  : قال,عمربن  اهللاَ
ْ عبد ه عنـَّنَأ ِّيلإ َثم كتب   اهللا َام سمعا رسولَّهنَأ ,يب هريرةَأ و,عمربن  اهللاَ

 عىل طبع اهللاَُيَو لَأ ,عاتُُمعهم اجلْدَ عن وٌقوامَأ َّنينتهَيل« :عواد منربهَأ عىل ُيقول
 ورواه هشام فلم يذكر ,احلباببن  واب زيدّالص ,» من الغافلنيَّبنَتْكُيَو لَأ ,قلوهبم
 . فيهاًزيد

َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبوه َ َّحممداهللا َ َ ّاملظفر َأبو و,الفضلبن  ُ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  املنعمَ سعد  َأبو َ أنا: قاال,الكريمَ
َّحمم َ ْعبد بن  دُ  .محدانبن  عمرو َأبو َ, أنامحنَّالرَ

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممد َ, أنامنصوربن  براهيمِإ َ, أنااهللا اخلاللَ َ  َىلْعَي َأبو َ أنا: قاال,براهيمِإبن  ُ
 عن ,مَّيب سالَأ عن ,يب كثريَأبن   عن حييى,وائيُتْسّ الدهشام َ, أناهارونبن  ُيزيدَ نا ,زهريَ نا ,)١(صيلْوَامل
 : وابن عباس, عن ابن عمر,يناِمبن  مَكَاحل

هم ِعْدَ عن وٌ قومَّنتهنيَيَل« :نه قال وهو عىل املنربَأ  ِّالنَّبي ام شهدا عىلَّهنَأ
من  − وليكونن :وقال ابن محدان − َّبنَتْكُيَلَ و, عىل قلوهبم اهللاَُّتمنْخَيَو لَأ ,عاتُُماجل

 .»الغافلني
َأخربناو َ ْ َأمحدالوفاء  َأبو َ ْ ْعبد بن  براهيمِإبن  َ  بنت ُالفتوح عائشة ُّ أمخربتناَأ : قال,احلاينّ الصالواحدَ
َاحلسن ْاحلسني َأبوَ نا : قالت,براهيم الوركانيةِإبن  َ َ ْ عبد ُ َّحممدبن  الواحدَ َ  َ, أناًمالءِإريازي ّ الششاهبن  ُ
َأمحد ْ ْ عبد َ, أناسحاقِإبن  َ َحدثني ,هشامبن  عاذُم َ, أنا احلارثيمنصوربن  محنَّالرَ َّ يب َأبن   عن حييى,يبَأ َ
َحدثني ,مَّسال َأبوَ نا ,كثري َّ  :يناِمبن  مَكَ احلَ

ْ عبد َّنَأ ْ وعبد ,عمربن  اهللاَ  يقول  َّالنَّبي ام سمعاَّهنَأثاه َّ حد,عباسبن  اهللاَ
 اهللا عىل َّختمنَيَو لَأ ,عاتُُمجلعهم اْدَ عن وٌقوامَأ َّتهنينَْيَل« :نربهِ مِعوادَأوهو عىل 
 .» من الغافلنيَّتبنْكُيَو لَأ ,قلوهبم

                                                 
 ).٥٧٤٢ (١٠/١١١مسند أيب يعىل  )١(

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[



٤٧٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا ثم ,عيل احلداد َأبونا َأنبَأ َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َاحلسنبن  يوسف َ, أناَّ َّحممدبن  َ َ  : قاال,ُ
ْ عبد َ نا, احلافظ)١(عيمُن َأبو اَن َأمحدبن  اهللاَ ْ  عن ,هشامَ نا ,داود َأبوَ نا ,حبيب بن ونسُيَ نا ,جعفربن  َ

 :ثَّينا حدِمبن  مَكَ احلَّنَأث َّم حدَّبا سالَأ َّنَأ ,يب كثريَأبن  حييى
ْ عبد َّنَأ ْ وعبد ,عمربن  اهللاَ  يقول  اهللا َام سمعا رسولَّهنَأثا َّعباس حدبن  اهللاَ

 ثم , عىل قلوهبمَّختمنَيَو لَأ ,عاتُُمهم اجلِعْدَ عن وٌقوامَأ َّتهنينَْيَل« :عواد منربهَأعىل 
 .» من الغافلنيَّتبنْكُيَل

ْ وعبد ,هارونبن  تابعه يزيد ْعبد بن  مدّالصَ  .وائيَتْسّ الد عن هشام,الوارثَ
َأخربنا َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ ِاملذهببن  عيل َأبو َ, أناُ ْ َأمحد َ, أناُ ْ َحدثني ,عبد اهللاَ نا ,جعفربن  َ َّ َ 

 عن ابن ,يناِمبن  مَكَ عن احل,مَّ سالَأيب عن زيد ,يب كثريَأبن  حييىَ نا ,ارَّبان العطَأَ نا ,انّعفَ نا ,)٢(يبَأ
 : وعن ابن عمر,عباس
و َأ ,عاتُُمعهم اجلْدَ عن وٌقوامَأ َّنتهنيَيَل« : يقول اهللا َام سمعا رسولَّهنَأ

 .» من الغافلنيَّتبنْكُيَ ثم ل, عىل قلوهبم اهللاَُّختمنَيَل
ْأخ ْ عبد َأبو ََربناَ ّاملظفر َأبو و,اويَرُاهللا الفَ َ , ديبَسعد األ َأبو َ أنا: قاال,رييَشُ القُ

 .عمرو الفقيه َأبو َأنا
َأخربنا وح َ ْ ْ عبدَأبو َ  ,)٣(َىلْعَي َأبو َ أنا: قاال,املقرئبن  بكر َأبو َ, أنامنصوربن  براهيمِإ َ, أنالََّالاخل  اهللاَ

 ,)٤(مّ سالأيب عن زيد ,يب كثريَأبن  يىَحيَ نا ,ارّيزيد العطبن  بانَأ َ, أنامسلمبن  انّعف َ نا,اقدَّ النمروَعَنا 
 : وابن عباس, عن ابن عمر,يناِمبن  مَكَعن احل

 . مثله اهللا ِعن رسول
َأخربناو َ ْ َاحلصينالقاسم  َأبو اًه عاليَ ْ عبد َ نا,بكر َأبو َ, أناعيل َأبو َ, أنايُ َأمحدبن  اهللاَ ْ بن  بةْدُه ناَ, أَ
 ,يناِمبن  مَكَ عن احل,مّسال َأيب عن زيد ,يب كثريَأبن  يىَار عن حيَّ العط)٥(زيديبن  بانَأَ نا ,خالد

                                                 
 .أنا أبو نعيم): س(يف  )١(
 .١/٢٥٤مسند اإلمام أمحد  )٢(
 .١٠/١٤٣مسند أيب يعىل  )٣(
 .بن سالم ):س(يف  )٤(
 .زيد): س(يف  )٥(

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[

]رواية أخرى[



٤٧٧ احلكم بن مينا الشامي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .عن ابن عباس وابن عمر بمثله
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو َ ّاملظفر َأبو و,اويَرُاهللا الفَ َ عمرو  َأبو َ, أناديبَسعد األ َأبو َ أنا: قاال,رييَشُالقبن  ُ

 .ريياحل
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ َّحممد َ, أنامنصوربن  براهيمِإ َ, أنالَّالاهللا اخلَ َ َأمحد َ أنا: قاال,براهيمِإبن  ُ ْ  ,عيلبن  َ

َّحممدبن  عمروَنا  َ  عن ابن ,ثهَّ عن من حد,يب كثريَأبن   عن حييى,يوبَأ عن ,ةّيَلُعبن  سامعيلِإَ نا ,اقدَّ النُ
 : قاالامَّهنَأ , وابن عباس,عمر

هم ِعْدَ عن وٌقوامَأ َّتهنينَْيَل« : منربهِعوادَأ يقول عىل  اهللا َسمعنا رسول
 .» من الغافلنيَّوننُكَ ثم لي, اهللا عىل قلوهبمَّختمنَيَو لَأ ,عاتُُماجل

َأخربنا َ ْ َأمحد ّالعز َأبو َ ْ ُاحلسن َ, أنابيد اهللاُعبن  َ َ ْاحلسني َأبو َ, أناعيلبن  َ َ ّاملظفربن  ُ َ َّحممدَ نا ,ُ َ َّحممدبن  ُ َ ُ, 
ْعبد بن  عيلَنا   عن ابن ,ثهَّ عن من حد,يب كثريَأبن   عن حييى,يوبَأَ نا ,براهيمِإبن  سامعيلِإَ نا ,اهللاَ

 , وابن عمر,عباس
 ,عاتُُمهم اجلِعْدَ عن وٌقوامَأ َّتهنينَْيَل« :عواد منربه يقولَأ عىل  َّالنَّبي ام سمعاَّهنَأ

 .»كتبون من الغافلنيُو يَأ ,قاهبمو خيتم عىل رَأ
 عن ابن ,ثهَّن حدَّ عم,يب كثريَأبن   عن حييى,يوبَأ هكذا رواه :ٌّقال عيل

ْفرسُ ومل ي, وابن عمر,عباس  .علمَأ واهللا ,سنادهِإه مل يقم َّ لعل;سنادهِإ ّ
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو َ َّحممد َ أنا: قاال,ّااهللا ابنا البنَ َ َأمحبن  ُ ْ َّحممدبن  دَ َ َاحلسن َأبو َ, أناُ َ 

َّحممدبن  حييىَ نا ,ارقطنيَّالد َ َّاحلراينسيف بن  ليامنُسَ نا ,صاعدبن  ُ َّاحلراينبزيع بن  سعيدَ نا ,َ  عن ,َ
َّحممد َ َاحلسن عن ,سحاقِإبن  ُ َاحلسنبن  زيدبن  َ  ,يناِمبن  مَكَاحلبن  )١(بيبُ عن ش,يب طالبَأبن  عيلبن  َ
 :ل قا,بيهَأعن 

بن  يب جندلَأ ومع ,يب بكرَأبن   عىل باب املسجد بدمشق مع باللُأَّتوضَ ألِِّينإ
 يف ُصِّرخُ ي اهللا َ رسولُ سمعت: فقال بالل,نيُّف عىل اخلَحْسَذ ذكرنا املِإ ,سهيل

 .)٢(قيمُ وليلة للماً ويوم, ولياليهن للمسافرٍيامَأ َسح عىل اخلفني ثالثةَامل
                                                 

 وهو باملعجمة واملوحدة ثم املثلثة ثُشبي: ٢/١١٠, قال ابن حجر يف اإلصابة )س(و) ب(كذا يف  )١(
 ).٢( حاشية ٤٧٣ وانظر بداية الرتمجة صفحة .ًمصغرا

 التاريخ, والدارقطني يف األفراد من اري يفروى البخ:  وقال٢/١١٠ذكره ابن حجر يف اإلصابة  )٢(
 .وذكر احلديث... ُطريق شبيث

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

 ]رواية أخرى[

رخصة املسح عىل [
 ]اخلفني



٤٧٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َاحلسن عن ,سحاقِإ ُ به ابنَدَّر تف:ارقطنيَّ الدقال  ُعلم رواه عنه غريَأ وال ,َ
 .يب بكرَأ بالل موىل :ُوابَّالص, )١(بزيغبن  سعيد

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ َّحممد َ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ عبد القاسم َأبو َ, أنابراهيمِإبن  َ َاحلسنبن  اهللاَ َّحممدبن  َ َ , لَّال اخلُ
َالنيسابور بكر َأبو َ, أنادالين املقرئْيَّ الصعيلبن  َْمحدَأبن  القاسم عبيد اهللا َأبو َأنا ْ ْ عبد يَّ َّحممدبن  اهللاَ َ بن  ُ

ْ عبد  عن,عثامنبن  اكّحّ الضينَثَّدَ ح,بابُاحلبن  زيدَ نا ,حرببن  ُّعيلَ نا ,زياد  ,حزمبن  يب بكرَأبن  اهللاَ
 : قال,بيهَأ عن ,يناِمبن  مَكَاحلبن  بيبُعن ش

 .امرِ عىل اخلفني واخلَ ومسحَأَّبدمشق توض ً بالالُيتَأر
َأخربنا َ ْ َّحممدالغنائم  َأبو َ َ َحدثنا ثم ,عيل يف كتابهبن  ُ َّ َأمحد َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ ْ َاحلسنبن  َ َ, 

ْعبد بن  باركُوامل َّحممد و,اجلبارَ َ َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −عيل بن  ُ ْ َأمحدزاد  − َ ْ َحم و:َ َاحلسنبن  َّمدُ َ, 
َأمحد َ أنا:− قاال ْ َّحممد َ, أنادانْبَعبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ يب َأابن َ نا ,نذرُاملبن  براهيمِإ :)٢( قال,سامعيلِإبن  ُ
َّحممد و,يكَدُف َ ْ عبد  عن,عثامنبن  اكَّحّالضَ نا : قاال,يحَلُفبن  ُ بن  )٣( عن شبيب,يب بكرَأبن  اهللاَ

 :بيهَأ عن ,اينِمبن  مَكَاحل
ْ عبد  وقال,فنيُ عىل اخلَرباح بدمشق مسحبن  َى باللَأه رـَّنَأ  عن ,عثامنبن  اهللاَ
 . عن شبيب,اكّحّ الض عن,باركُابن امل

َأخربنا َ ْ َأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو َ, أناامللكَ  َأبو و,اّقّالسبن  َ
َّحممد َ َّحممدالعباس  َأبوَ نا : قااله,بالويبن  ُ َ َّحممدبن   سمعت عباس: قال,يعقوببن  ُ َ  سمعت : يقولُ

 :حييى يقول
 .)٤(ينا مدينيِمبن  مَكَاحل

َّحممديب َأ عن ,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت َ بن  سليامن َ, أناًجازةِإ هويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ
َّحممدَ نا ,سامةُأيب َأبن  حارثَ نا ,بّالَجلاخلليل ابن  براهيمِإبن  سحاقِإ َ  بقةّ الطيف  قال,)٥(سعدبن  ُ
 :هل املدينةَأانية من ّالث

                                                 
 .بن يزيد ):س(يف  )١(
 .٢/٣٤٣التاريخ الكبري  )٢(
 .٤٧٣صفحة ) ٢( انظر احلاشية .ُشبيث: يف التاريخ الكبري )٣(
 .مدين: وفيه. ٢/١٢٦تاريخ ابن معني  )٤(
 .٧/٣٠٦طبقات ابن سعد  )٥(

املسح عىل اخلفني [
 ]واخلامر

]رواية أخرى[

]قول ابن معني[



٤٧٩ احلكم بن مينا الشامي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

يب َبا عامر وهبه ألَأ َّنَأ : ويذكر ولده,اهبَّ الريب عامرَأينا موىل آلل ِمبن  مَكَاحل
ْعبد بن  اسَّفيان باعه من العبُبا سَأ َّنَأ و,حرببن  فيانُس َّاملطلبَ  ,عتقه العباسَأف ,ُ

 .)١(اً تبوك اهللا ِينا مع رسولِ وشهد م.ىل والء العباسِإنتمون َ اليوم يٌةَّوله بقي
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّحممدبن  امَّمت َ, أناالعزيزَ َ َّحممدبن  جعفر َ, أناُ َ  َأبوَ نا ,جعفربن  ُ

 :انيةّ الثبقةّ الط قال يف,مشقيِّ الدُزرعة
 ذكر ,يب هريرةَأ و,ث عن ابن عباسِّدُ حي,مّ سالُينا روى عنه ابنِمبن  ُمَكَاحل

ْ عبد َأبو َّحممداهللا َ َ  عن ,ازيَّ الربا حاتمَأل َأه سـَّنَأ ,صبهاينَناين األِبراهيم الكِإبن  ُ
 . مديني,روى عنهُ يٌ شيخ: فقال,يناِمبن  ِمَكَاحل

َاحلسن َأبوَ نا ,اميلَحَاملبن  يب الفتحَأعن  ,ّاالبنبن  يب غالبَأ عىل قرأت  : قال,ارقطنيَّ الدَ
 ُعبْصُ م: قال ذلك,اً تبوك ِّالنَّبي  معَ شهد,اهبَّ الريب عامرَأينا موىل ِم
 . وابن عمر,يب هريرةَأروي عن َينا يِمبن  ُمَكَ احلُه وابنُ,يُّالزبري

ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ  :)٢( قال,اكوالمبن  يب نرصَأ عن ,لميُ
 ,لفَه كتبه باألَّ فمن مد, ويقرصُّمدُبكرس امليم وبعد الياء نون ي −ينا ِما مَأو

 , روى عن ابن عمر,اهبَّ الريب عامرَأينا موىل ِمبن  مََكاحل − قرصه كتبه بالياء ْنَوم
 .يب هريرةَأو

ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به  َمنده بن القاسم َأبو َ, أنالَّالاهللا اخلَ ْ َأمحد َ, أناَ ْ ْعبد بن  َ  .ًجازةِإاهللا َ
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و: قالح َّحممدبن  ُّعيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  :)٣( قال,يب حاتمَأبن  ُ
 وابن , روى عن ابن عباس, مدين ثقة: فقال,يناِمبن  ِمَكَ عن احلُزرعة َأبوئل ُس
 .رضميم احلَّسال َأبو روى عنه ,عمر

                                                 
 .فهاكذا يف األصول, برص )١(
 .٣٠٨, ٧/٣٠٧اإلكامل  )٢(
 .٣/١٢٧اجلرح والتعديل  )٣(

 ]سعدقول ابن [

 ]قول أيب زرعة[

 ]قول الدارقطني[

 ]قول ابن ماكوال[

 ]قول أيب زرعة[



٤٨٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 نافعبن  مَكَاحل
 (*)يصْمِاين موالهم احلَرْهَن البَامَالي َأبو

ْيب محَأبن   وشعيب,عمروبن  فوانَ وص,عثامنبن  يزِرَ حروى عن يب َأ و,زةَ
 ,دانْعَمبن  ريَفُ وع,اشَّعيبن  سامعيلِإ و,املنذربن  ةَأطْرَأ و,يب مريمَأبن  بكر

ْعبد بن  وسعيد  .العزيزَ
َأمحد روى عنه ْ  ,مَّسالبن  بيد القاسمُع َأبو و,معنيبن  يىَ وحي,نبلَحبن  َ

َّحممدو َ ُليامن الربُسبن  براهيمِإ و,اينَغَّ الصسحاقِإبن  ُ  ,مشقيِّ الدُزرعة َأبو و,يسُّلُ
َّحممدو َ َّحممد و,هيلُّحييى الذبن  ُ َ َّ حممدَأبو و,عوفبن  ُ َ ْ عبد ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ سحاق ِإبن  َ

َّحممد و,املرصي َ َّحممدبن  هارونبن  ُ َ ْاحلسنيبن  براهيمِإ و,ارَّبكبن  ُ َ  ,عيلبن  ُ
َّحممدو َ  بن سامعيلِإ و,سحاقِإبن  عيبُشبن  عيبُ وش,مشقيِّ الدبيبَحبن  يعقوببن  ُ

ْعبد  َّحممد و,ديْبَ العهويّمَاهللا سَ َ ْعبد بن   ورجاء,خاريُسامعيل البِإبن  ُ حيم َّالرَ
َّحممد و,ويََراهل َ  .سفنجيِزيد اإلَيبن   وموسى,نييفرايْسِ اإلهيوُّيَحبن  ُ

كور يف ترمجة ْذَ وذلك م, قضاء محصهيّىل دمشق ليولِإ ُمونأواستقدمه امل
ٍّيلَخبن  خالد  .)١(يصْمِ احلِ

                                                 
, التاريخ الكبري ١/١٨٥, علل اإلمام أمحد ٢/١٢٧, تاريخ ابن معني ٩/٤٧٧طبقات ابن سعد  (*)

, الثقات البن حبان ١٢٧, ثقات العجيل ٢٧٠, ٢/٢٥٢, التاريخ الصغري ٢/٣٤٤للبخاري 
, ٢٩١, ٢٠٥, ١٧٥, ١٧٤, ١٧٠, ٣/١٦٤والتاريخ , املعرفة ٢٠٩, تاريخ مولد العلامء ٨/١٩٤

, ٤٦٥, الضعفاء أليب زرعة الرازي ٢/٧٠٨, ٤٥٦, ١/٤٣٤, تاريخ أيب زرعة ٣١٣, ٣٠١
, اجلمع البن ٢٣٣, مجهرة ابن حزم ٣/١٢٩, اجلرح والتعديل ٢/١٦٨الكنى للدواليب 

, تاريخ ٧/١٤٦, هتذيب الكامل ٤/٢٢٢, األنساب ١١٠, املعجم املشتمل ١/١٠١القيرساين 
, تذكرة احلفاظ ١٠/٣١٩, سري أعالم النبالء ١/٥٨١, ميزان االعتدال ١٦/١٣٩اإلسالم 

, ١/٣٩٨, طبقات احلنابلة أليب يعىل ١٣/١١٤, الوايف بالوفيات ٢/٨٢, مرآة اجلنان ٤١٢
 .٣٩٦مقدمة فتح الباري 

 .٤٣٤, ١٩/٤٣٣انظر املجلدة  )١(



٤٨١ احلكم بن نافع البهراين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َحدثني ثم ,عيل احلداد يف كتابه َأبو َ َّ َ نا ,عيم احلافظُن َأبو َ, أناصبهاين عنهَمسعود األ َأبو َ
َأمحد بن ليامنُس ْ   عن,)٢(محزةَأيب بن  شعيب َ أنا: قاال,اشَّعيبن   وعيل,نَامـَالي َأبوَ نا ,ُزرعة َأبوَ نا ,)١(َ
َأخربين ,هريُّالز َ ْ  :مالكبن  نسَأ َ

 فيذهب ,ٌةَّ حيٌ مرتفعةُمسّ والش, العرصَ صالةِّصيلُ كان ي اهللا َ رسولَّنَأ
 ِربعةَأ وبعض العوايل من املدينة عىل ,فعةرتُ مُمسَّتيها والشَأىل العوايل فيِإ ُالذاهب

 .و ثالثةَأ ٍميالَأ
 :حبيبةّ أم  عن,مالكبن  نسَأ عن ,هريُّ الز عن,عيبُش َ, أنانَامـَالي َأبوَ نا ,)٣(ُزرعة َأبونا َأ و:قال
 َهم دماءِ بعضِ وسفك,ي من بعديّمتُأ ما تلقى )٤(ُيتئرُأ« : قال اهللا َ رسولَّنَأ
ّعز وجل من اهللا اًسابق وكان ذلك ,ٍبعض  َ فيهم يومًن يوليني شفاعةَألته َأ فس,َّ
 .» ففعل,القيامة

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َّ حممدَأبو َ, أناكفاينَاألبن  ُ َ  ,ُزرعة َأبوَ نا ,راشدبن  امليمون َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ
 :)٣(قال

َأمحد ُلتَأوس َ ْ   حبيبة  ِّ أم عن,ٍنسَأهري عن ُّ الزِعن حديث −يعني ابن حنبل  − َ
 .يب حسنيَأ هذا من حديث ابن ,هريّ الزِ ليس هذا من حديث:فقال, −يعني هذا  −

َأمحد ُلتَأوس :)٣(ُزرعة َأبوقال  َ ْ  − ٌصلَأ له َ ليس:فقال −يعني عنه  −صالح بن  َ
َأمحدنكره َأنكره كام َأو −هري ُّ الزيعني عن ْ  .حنبلبن  َ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْ عبد َ نا,َّ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممد َأبو َ, أناميميّ التَ َ  َأبو و,يب نرصَأبن  )٥(ُ

َّحممدبن  امّالقاسم مت َ ْ وعبد ,ديُْناجلبن  نرص َأبو و,ُ ْاحلسنيبن  محنَّالرَ َ َّحممد و,ُ َ ْعبد بن  ُ  . القطانمحنَّالرَ
                                                 

يف الصالة, ) ٤٠٤(يف املساجد, وأبو داود ) ٦٢١(مسلم  ًأيضارواه و. ١/٦٣ يف مسند الشاميني )١(
 .قيت يف املوا١/٢٥٣والنسائي 

 .بن محزة ):س(يف  )٢(
 .١/٤٥٦تاريخ أيب زرعة  )٣(
رأيت; ويف كثري :  بتحقيق اهلمزة قبل الياء, ويف تاريخ أيب زرعة»ارايت«ُيف األصول رسمت هكذا  )٤(

 .»ُأريت«من مصادر احلديث 
 . أنا حممد):س(يف  )٥(

صالة : حديث[
العرص والشمس 

 ]مرتفعة



٤٨٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا وح َ ْ َاحلسن َأبو َ ْاحلسني َأبو و,لفقيهم اَّلَُساملبن   عيلَ َ ْ عبد ُ ْعبد بن  محنَّالرَ  َأبو و,ميانَلُّ الساهللاَ
َاحلسن ْ عبد َأبو َ أنا: قالوا,ضاد املقرئْعِمبن   عيلَ َاحلسناهللا َ َأمحدبن  َ ْ ِاحلسن َأبو َ, أناَ َ  : قالوا,مسارِّالسبن  َ

َالعقبيب َأبن  القاسم َأبو َأنا  : قال,ُزرعة َأبوَ نا ,َ
ْ عبد ابَأ ُلتَأس َأمحداهللا َ ْ يب َأبن  عيبُ عن ش,نَامـَيب اليَأ عن حديث ,حنبلبن  َ
 ما ُيتئرُأ« : قال َّالنَّبي َّنَأبيبة َح ِّ أممالك عنبن  ِنسَأ عن ,هريُّ الز عن,محزة

َّعز  من اهللا اً وكان ذلك سابق,ٍ بعضَهم دماءِ بعضِتي من بعدي وسفكّمُأتلقى 
 .» ففعل, فيهم يوم القيامةًشفاعةن يوليني َألته َأ فس,ّوجل

ْ عبد َأبوقال  َأخربين و,ٌصلَأهري ُّ الز ليس له عن:اهللاَ َ ْ  ,عيبُ شِه من حديثـَّنَأ َ
  بكتابٌلصقُيب حسني مَأ عن ابن ,عيبُ شُ كتاب: وقال يل,يب حسنيَأعن ابن 

 م به عنُّ قد اهت:سارمِّ السُ وقال ابن,ثهم بهَّن حدَامـَبا اليَأ َّنَأ فبلغني : قال,هريُّالز
 َه اختلطـَّنَأىل ِإ ُيذهب −ن ا ك:مسارِّ السوقال ابن −نه َأ ك,ٌصلَأ وليس له ,هريُّالز

 − عليه فيه ُملَ وال حي,نَامـَبا اليَأ ُرُعذَه يـَّنَأه كُيتَأ فر,اًلصقُذ كان به مِإ ,هريُّ الزبكتاب
َأمحد عنه ُلتَأوقد س :ُزرعة َأبوقال  − عليه فيه :مسارِّ الس ابنِومل يقل ْ صالح بن  َ
َأمحد قول َ فقال يل مثل,َ دمشقُهَمقدم ْ  .)١(هريُّ الزصل له عنَأ ال :َ

َحدثنا َّ ْ عبد ّرض النَأبو َ ْعبد بن  محنَّالرَ ّاملظفر َأبو و,انّطَعثامن الفامي املعدل القبن  اجلبارَ َ ْ عبد ُ َ
َأمحدبن  المعبن  اجلامع ْ َّحممدبن  َ َ َّ حممدَأبو و, الفاريسُ َ ْعبد بن  اويلَ جُ اة َرَ هب,نصاريَومي عتيق األّ الراهللاَ
ْعبد بن  )٢(عيل منصور َأبو َ, أناسهلبن  ميمونبن  سهل نجيب َأبو َ أنا:قالوا ْ عبد َ نا,هيلُّخالد الذبن  اهللاَ َ
َّحممدبن  العزيز َ  .بانُزْرَاملبن  ُ

َّحممد وسمعت :قال َ َّحممد سمعت : يقول,يسوُسَرَّ الطيزيدبن  عيسىبن  ُ َ  : يقول,حييىبن  ُ
َأمحددخلنا عىل  َ ْ ه قد مات كان َِّنإ ف;نَامـَيب اليَأ يف  اهللاَُ فقال آجرك,حنبلبن  َ

قال رسول :  قال,يب هريرةَأ عن ,وديعةبن   عن يزيد,هريُّ الزعيب عنُعنده عن ش
 .)٣(»نَأّ الش يف هذاريشُ لقٌعَبَ تُاس والنَّ,ٌُربُ صٌةَّفِعَأنصار َاأل« :اهللا 

                                                 
 .٧/١٥٢هتذيب الكامل  )١(
 .بن منصور أبو عيل): س(يف  )٢(
 .١٤/١٥٩, وابن حبان ٢/١٦١رواه أمحد يف املسند  )٣(

ما قيل عن سند [
حديث أرئيت ما 

 ]تلقى

األنصار : حديث[
 ]أعفة



٤٨٣ احلكم بن نافع البهراين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممد ُ وسمعت:قال َ  : يقول,عيسىبن  ُ
َّحمدُ ملُقلت َحدثنا : قال?نَامـَيب اليَأ هذا احلديث عن َ كيف فاتك:حييىبن  َ َّ  َأبو َ

َّحممد قال .ٍنسَأ عن ,يب حسنيَأ عن ابن ,عيبُ عن ش,نَامـَالي َ  : فقلت له:عيسىبن  ُ
 ,صلهَأخرج َأ ف.َكَصلَأ ْخرجَأ :نَامـَيب اليَ ألُ قلت:معني يقولبن   حييىُ سمعتِِّينإ
 .هريُّ الز عن,عيبُذا هو عن شِإف

َأخربنا َ ْ َاحلصنيبن  القاسم َأبو َ ِاملذهببن  عيل َأبو َ, أناُ ْ َأمحد َ, أناُ ْ ْ عبد َ نا,جعفربن  َ َحدثني ,اهللاَ َّ َ 
 ,يب محزةَأبن  عيبُش َ, أنانَامـَالي َأبوَ نا ,)١(يبَأ

َأخربنا : وقال,يب حسنيَأ ابن َحاديثَأ احلديث يتلو فذكر هذا َ ْ  ,مالكبن  ُنسَأ َ
هم ِ بعضَ وسفك,تي بعديّمُأى َقْلَ ما تُيتَأَر« :ه قالـَّنَأ  ِّالنَّبي بيبة عنَح ِّ أمعن
ّعز وجل اهللا َنِ ذلك مَ وسبق,ٍ بعضَدماء وليني ُن يَألته َأ فس,مم قبلهمَ كام سبق يف األَّ

 .» ففعل, القيامة فيهمَ يومًشفاعة
ْ عبد قال  .هريُّ الز عن,عيبُ عن ش,نَامـَيب اليَأثون به عن ِّدُ حيٌ ههنا قوم:ُ قلت:اهللاَ

ْاحلسنييب َأام هو من حديث ابن َِّنإ ,هريُّ الز ليس هذا من حديث:قال َ ُ. 
َّ حممدَأبونا َأنبَأ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َأمحد َ, أناًجازةِإان ََّباجلبن  نرص َأبو َ, أناَ ْ بن  َ
َامليانجيالقاسم  َ َأمحدَ نا ,ًجازةِإ َ ْ ْعمرو الرببن  سعيد َ, أناجمَّالنبن  طاهربن  َ  :قال ,عيَدَ

َّحمدُقلت مل  ,يب محزةَأبن  عيبُ حدث ش:بيبةَح ِّمُ أ عنٍنسَأحييى يف حديث بن  َ
َّحممد فقال يل ? حسنييبَأ وقال عن ابن ,نَامـَالي َأبوثكم به َّحد َ َحدثنا , نعم:حييىبن  ُ َّ َ 

َحدثنا : فقلت,يب حسنيَأ عن ابن ,صلهَأبه من  َّ  : وقالوا,نَامـَيب اليَأ عن ٍ واحدُ به غريَ
و َأ َكَليه قبلِإ َمعني رحلبن   حييى: قلت,هريُّ الز لقنوه عن: فقال,هريُّ الزعن

 فقال يل ,هريُّ الز عن: فقال,نَامـَيب اليَأ حييى روى هذا عن َّنَأ وذاك ,بعدك
َّحممد َ يب محزة َأبن  عيبُسمع من شَه مل يَِّنإ فيقال :ُ قلت.ليه بعديِإ َ رحل:حييىبن  ُ

 .)٢(علمهَأ ال : قال?ٌضْرَة عَّ واحد والبقيٍغري حديث
                                                 

 ,)٤٦٤٥(واألوسط ) ٤١٠, ٤٠٩/(٢٣, ورواه الطرباين يف الكبري ٦/٤٢٨مسند اإلمام أمحد  )١(
 .١٥٢, ٧/١٥١, وانظر هتذيب الكامل ١/٦٨واحلاكم 

 .١٥١, ٧/١٥٠ل هتذيب الكام )٢(

رأيت ما : حديث[
 ]...تلقى

: حول سند حديث[
 ]رأيت ما تلقى



٤٨٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,اًكفاين شفاهَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  امّمت َأنا, ًجازةِإ َ َ َحدثنييعني  − ُ َّ َ 
َحدثني −يب َأ َّ َّحممدبن  جعفر َ, أنا مكحولَ َ َّاحلراينبان َأبن  ُ  : قال,َ

  عن,نسَأ عن ,)١(هريُّ الزن حديثَامـَيب اليَأ ِمعني عن حديثبن   حييىُلتَأس
ه َ فمن كتب,ِّهريُّ الزُث حديُ احلديث: فقال,نَامـَبا اليَأ ُلتَأس َ أنا: فقال حييى,بيبةَح ِّمُأ
سني فهو ُيب حَأي من حديث ابن  عنُّهَ ومن كتب,َصابَأهري فقد ُّ الزِي من حديثعنّ
 به من حديث ُثتّ فحد,ُ فغلطت,سنيُيب حَأ ابن ِ يف آخر حديث)٢(ُهُام كتبتَِّنإ ,ٌأخط
 . هكذا قال حييى,هريُّ الز من حديثٌ وهو صحيح,سنيُيب حَأابن 

َأخربنا َ ْ ْ عبد بوَأ َ ْ عبد َأبو َ, أناهقيْيَبكر الب َأبو َ, أنااويَرُاهللا الفَ َحدثني ,اهللا احلافظَ َّ َاحلسن َأبو َ بن  ُّ عيلَ
َّحممدبن  حييىَ نا ,عمر احلافظ َ َالنيسابور هاينبن  براهبمِإَ نا ,صاعدبن  ُ ْ  :نَامـَالي َأبو قال لنا : قال,يَّ

 ٍ فيه بورقةُلطتَسني غُيب حَأثتكم عن ابن َّ حدَّوالذي ,ِّهريُّ الزُ حديثُاحلديث
 .)٣(هاُقلبت

َأخربنا َ ْ ُأمحدصالح  َأبو َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ َ ْ ْعبد بن  َ َّحممدبن  عيل َ, أناامللكَ َ  َأبوَ نا ,اءّقّالسبن  ُ
َّحممدالعباس  َ  ُوسمعت : قال,افعنبن  مََكن احلَامـَالي َأبو:  يقول,معنيبن   سمعت حييى: قال,يعقوببن  ُ

 :يب هريرةَأ عن ,ويدُسبن  قبةُ عن ع,هريُّ الز عن,عيبُن عن شَامـَيب اليَأ يف حديث ُحييى يقول
يم موىل َحُام هو عن سَِّنإ و: قال حييى)٤(»َ الكعبةٌيغزو جيش« :قال  ِّعن النَّبي

 .)٥( ِّالنَّبي  عن,ريرةُيب هَأ عن ,ريرةُيب هَأ
َأخربنا َ ْ بكر  َأبو َ, أناالعالء الواسطي َأبو َ, أناونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانامطيَكات األالرب َأبو َ

 : قال,يبَأَ نا ,يبّالَل الغّفضُاملبن  حوصَاأل َ, أناسرييَابَالب
                                                 

 .حديث أيب اليامن عن شعيب, عن الزهري: ٧/١٥٢يف هتذيب الكامل  )١(
َإنام كتب, ويف هتذيب الكامل : يف سري أعالم النبالء )٢( ِ ُ : بشار عواد.قال حمققه د. إنام كنت: ٧/١٥٢ِ

 ...إنام كنت أحدث يف آخر حديث: وما أثبتناه من خط املؤلف, وهو األصوب إن شاء اهللا, يعني
تعني أن احلديث وهم فيه أبو اليامن, : قلت: ً, قال الذهبي معقبا١٠/٣٢٣سري أعالم النبالء  )٣(

 .ّوصمم عىل الوهم, ألن الكبار حكموا بأن احلديث ما هو عند الزهري, واهللا أعلم
 . يف احلج, باب حرمة احلرم٥/٢٠٦أخرجه النسائي  )٤(
 .١٠/٣٢٤ء , سري أعالم النبال٧/١٥٣هتذيب الكامل  )٥(

قول حييى عن سند [
رأيت ما : حديث

 ]يلقى

]عن احلديث[

يغزو : حديث[
 ]...جيش



٤٨٥ احلكم بن نافع البهراين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ من هبٌةَأعتقتهم امرَأ : فقال,نَامـَيب اليَأعن  −معني بن  يعني حييى − ُهُلتَأوس اء َرَ
َ سلمُّمُ أهلا قالُي  .)١(لبيغّت الرؤبةبن   كانت عند عمر,ةَ

ْ عبد يبَأنا عىل َأقر َاحلسنبن  اهللا حييىَ َّحممدبن  ام عيلّيب متَأ عن ,َ َ  َ, أناهويَّيَحبن  يب عمرَأ عن ,ُ
َّحممد َ َخيثمةيب َأابن َ نا ,جعفربن  القاسمبن  ُ ْ  : قال,َ

ْ عبد يعني −طي ْوَسامه لنا احلَأ ,نافعبن  ُمَكَه احلُن اسمَامـَالي َأبوو بن  الوهابَ
َحدثناو −طي ْوَنجدة احل َّ  .معنيبن   هذا حييى,نَامـَيب اليَأ عن َ
َأمحديب غالب َأ عىل قرأت ْ َاحلسنبن  َ َّحممديب َأ عن ,َ َ َأمحد َ, أناهويَّيَحبن  عمر َأبو َ, أناوهريَ اجلُ ْ بن  َ

ْاحلسنيَ نا ,معروف َ َّحممدَ نا ,همَالفبن  ُ َ  :امّ الشهلَأ من ِابعةّ السبقةّ الطيف )٢( قال,سعدبن  ُ
ة سنة ّجِ مات بحمص يف ذي احل,نافعبن  ُمَكَه احلُ واسم,يصْمِن احلَامـَالي َأبو

 .هارونبن  سحاقِإيب َأتني يف خالفة مئاثنتني وعرشين و
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أناّاالبنبن  غالب َأبو َ َ َّحممد ُ َ َأمحدبن  ُ ْ ْ عبد َ, أناَ َأمحد َ, أناابّعتبن  اهللاَ ْ ري َمُعبن  َ

 .ًجازةِإ
َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َ, أناويسُّالسبن  القاسم َأبو َ َاحلسن َأبو َ, أنا احلديديبَأبن  اهللاَ ْ عبد َ, أناعيَبَّ الرَ َ
َاحلسنبن  الوهاب َأمحد َ, أناَ ْ َاحلسنبا َأ ُ سمعت: قال,ًمري قراءةُعبن  َ  يقول يعَمُسبن  براهيمِإبن   حممودَ

 :ادسةَّ السِبقةّ الطيف
 .)٣(نافعبن  ُمَكَن احلَامـَالي َأبو

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّحممدبن  امّمت َ, أنااينّالعزيز الكتَ َ َّحممدبن  جعفر َ, أناُ َ  َأبوَ نا ,ُ
 :مِصحاهبَأ محص عن ِهلَأ ِ قال يف تسمية,ُزرعة

 .نَامـَالي َأبونافع بن  ُمَكَاحل
َحدثنا ثم ,الغنائم الكويف َأبونا َأنبَأ َّ ُخريون, بن  الفضل َأبوا نَأ ,الفضل احلافظ َأبو َ ْ ْاحلسني َأبووَ َ ُ)٤(, 

َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −الغنائم  َأبوو ْ ْاحلسني َأبو و:ونُْريَ خُزاد ابن − َ َ  َ أنا:−  قاال,صبهاينَ األُ
َأمحد ْ َّحممد َ, أناعبدانبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ  :)٥( قال,سامعيلِإبن  ُ

                                                 
 .٢١/٣٤٣انظر هتذيب الكامل . الثعلبي): س( ويف .٧/١٤٦انظر هتذيب الكامل  )١(
 .٩/٤٧٧طبقات ابن سعد  )٢(
 .٧/١٤٨هتذيب الكامل  )٣(
 .نا أبو الفضل, وأبو احلسني): س(يف  )٤(
 .٢/٣٤٤التاريخ الكبري  )٥(

 ]عتق أيب اليامن[

 ]قول ابن أيب خيثمة[

 ]قول ابن سعد[

 ]قول ابن سميع[

 ]قول أيب زرعة[



٤٨٦ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 بن عيبُ وش,مروَعبن  فوانَ صَ سمع,اينَرَْهيص البْمِن احلَامـَالي َأبونافع بن  ُمََكاحل
 .تنيمئ مات سنة ثنتني وعرشين و,اً وحريز,يب محزةَأ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َّحممدبن   بكرُ َ َأمحدبكر  َأبو َ, أناالعباسبن  )١(ُ ْ بن  سعيد َأبو َ, أنامنصوربن  َ
َّاحلجاجبن   مسلمُ سمعت: قال,دانْبَعبن  يّمك َ, أنامحدون  : يقول,)٢(َ

يب َأبن  عيبُوش ,عمروبن   صفوانَ سمع,اينَرْهَنافع الببن  ُمَكَن احلَامـَالي َأبو
 .عثامنبن  ريزَ وح,محزة

ْعبد بن  ُصيبَاخل َ, أنانرص الوائيل َأبو َ, أناميميَّ التفضليب الَأ عن ,نارصبن  يب الفضلَأ عىل قرأت َ
َأخربين ,اهللا َ ْ ْ عبد َ ْ عبد يبَأبن  الكريمَ َأخربين ,محنَّالرَ َ ْ  : قال,يبَأ َ

ْنافع محبن  ُمَكَن احلَامـَالي َأبو  .سأيص ليس به بِ
َأخربنا َ ْ ْ عبد الربكات َأبو َ َّحممد َ, أنااملباركبن  الوهابَ َ ْ عبد َ, أنانارصبن  مسعود َ, أنااهرطبن  ُ َ

َاحلسنبن  امللك َأمحد َ, أناَ ْ َّحممدبن  َ َ  : قال,)٣( الكالباذيُ
 روى ,يب محزةَأبن  عيبُ شَ سمع,يصْمِاين احلَرْهَن البَامـَالي َأبونافع بن  ُمَكَاحل
ة  سنَمات : قال البخاري,ٍ موضعِ وغري,»بدو اخللق« : كبرية يفًخاري نسخةُعنه الب

 قال ابن ,هَ عن ابن سعد مثل,يب عبيدَأ عن ,داود َأبو وذكر ,تنيمئثنتني وعرشين و
 .اً شيئٍحدَأىل ِإخرج من املناولة ُأ مل :نَامـَالي َأبو قال يل :معنيبن  قال حييى :انَّغس

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َّ حممدَأبو َ, أنااينّالعزيز الكتَ َ بن  )٤(امليمون َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ
 : قال,)٥(ُزرعة َأبوَ نا ,راشد

حدى ِإ ومات سنة ,مئة وثالثني وٍ ثامنَ سنةُ ولدت: يقول)٤(نَامـَالي باَأ ُسمعت
 .تنيمئوعرشين و

ْ عبد َ, أنانظيفبن  أَشَ عن ر,مّلَُساملبن  يعَبُالوحش س َأبو و,براهيمِإبن  القاسم عيل َأبونا َأنبَأ َ
                                                 

 .بكر حممد): س(يف  )١(
 .١٢٢الكنى واألسامء اللوحة  )٢(
 .١/١٠١نظر اجلمع بني رجال الصحيحني ا )٣(
 .أبو اليامن): س(يف  )٤(
 .٢/٧٠٨تاريخ أيب زرعة  )٥(

]قول البخاري[

]قول مسلم[

قول ابن أيب عبد [
 ]الرمحن

 ]قول الكالباذي[

]قول أيب زرعة[



٤٨٧ احلكم بن نافع البهراين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحممدبن  محنَّلرا َ ْ وعبد ,ُ ْعبد بن  اهللاَ َاحلسن َ أنا: قاال,محنَّالرَ يوب َأ َأبوَ نا ,واليبَّ الدبرش َأبو َ, أنارشيقبن  َ
ْعبد بن  ليامنُيعني س −اين َرْهَالب  :قال, −احلميد َ

 .مئة وثالثني وٍ سنة ثامنُ ولدت:ن يقولَامـَبا اليَأ ُسمعت
َحدثنا و,يبّس النالقاسم َأبونا َأنبَأ َّ  ,بكر اخلطيب َأبوَ نا ,يب طاهر الفقيه عنهَأبن  الربكات َأبو َ
َأخربين َ ْ ّاملظفرسعد  َأبو َ َ َاحلسنبن  ُ َأمحد َ, أنا)١(اينذََمالل اهلبن  يب بكرَأبط ِ سَ ْ ْعبد بن  َ ريازي ّ الشمحنَّالرَ
َأمحد )٢(العباسبا َأ ُ سمعت: قال,احلافظ ْ َأمحد ُسمعت : يقول,سعيد الفقيهبن  َ ْ َّحممدبن  َ َ سهل بن  ُ
 :يقول ,)٣(ويسُسَرَّ الطبا بكرَأ ُ سمعت: يقول,اخلالدي

 ًااب والفرش شيئَُّج من احلّمَ ثُيتَأ فر,ىل مالكِإ ُ رصت: يقول,نَامـَبا اليَأ ُسمعت
 .)٤( ثم ندمت بعد, وتركتهُ فمضيت,لامءُ العِخالقَأ ليس هذا من : فقلت,ًاجيبَع

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ  .)٥(بكر اخلطيب َأبوَ نا ,ونُْريَخبن  منصور َأبووَ نا ,يسَبُقبن  َ
َأخربنا وح َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,ربيّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ  َ, أناالفضلبن  ُ

ْعبد   :)٦( قال,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ
 يف ا منهًادع شيئَأ ومل ,عياشبن  َسامعيلِإ َ كتبُكتبت :ن يقولَامـَبا اليَأ ُسمعت

 , عليهَأقرُشرتى وتُ تٍسخةُ له يف نَتالَن حيَأسامعيل ِإم َّ وكلٌّاساينَرُ خَمِدَ وق,اطيسَرَالق
 من هذا َبُتُ الكَن تبيعَأ فهل لك ,َّك مل حتجَِّنإ ,مَكَ يا ح: فقال,سامعيلِإ فدعاين :قال
 ِ استخر: فقال, متوتَكَّ فلعل: فقلت? عليكُأقرَأ فتكتب و,رجع وتَّاساين وحتجَُراخل
 َيف قراطيس )٧( منه وكانَ الكتبُ فبعت: قال,قول لكَأ ما ُي فعلت قبلت منِّْنإ ف,اهللاَ

 وكان : قال,َّها عيلَأ وقر,امتْهيَرُ بدَ وكتبت الكتب,ُ ورجعت, وحججنا,اًبثالثني دينار
                                                 

, وترمجته يف تكملة اإلكامل )ب( بدال مهملة, وهو تصحيف, واملثبت من »اهلمداين«): س, دا(يف  )١(
 ).ط دار الفكر. (١٣/٣٩٤, وترجم له املؤلف, انظر ١٥/١٦٤, وتاريخ مدينة السالم ٣/١٢٧

 .أبو احلسن): س(يف  )٢(
 .الطرطويس): ب(يف  )٣(
 .١٠/٣٢٤, سري أعالم النبالء ٧/١٥٤هتذيب الكامل  )٤(
 .ًبن عياش نقال عن يعقوب الفسوي  ضمن ترمجة إسامعيل٧/١٩٠تاريخ بغداد  )٥(
 .٢/٤٢٣املعرفة والتاريخ  )٦(
 .وكانت: يف املعرفة والتاريخ, وتاريخ بغداد )٧(

 ]سنة والدته[

 ]قوله لإلمام مالك[

ني كتب إسامعيل ب[
 ]عياش وحج احلكم



٤٨٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 نجهد :قولونَ وكانوا ي,ةَّام واملدينة ومكَّ بالشٌ شديدٌوطلب , يف العلمٌنا هلم رغبةُصحابَأ
 .سامعيلِإ ما كتبنا عند َّذا جئنا وجدنا كلِإ ف,غيبَبداننا ونَأتعب ُلب ونّ الطيف

ْاحلسنييب َأ عن ,يب الفتح الفقيهَأ عىل قرأت َ َّ حممدَأبو َ, أنارييفّ الصُ َ بن  عمر َأبو َ, أنا اجلوهريُ
َحمَ نا ,هويَّيَح  : قال,يدَُناجلبن  براهيمِإَ نا ,القاسمبن  َّمدُ

 .ٌ ثقة: فقال,نَامـَيب اليَأعن  − ُسمعَأنا َأو − سئل حييى
َأخربنا َ ْ ْ عبد َأبو و,نامطيَالربكات األ َأبو َ ْاحلسني َأبو َ أنا: قاال,خيْلَاهللا البَ َ بن  ُ وثابت,وريُيُّالطبن  ُ

ْ عبد َأبو َ أنا: قاال,ارَْدنُب ْاحلسنياهللا َ َ َّحممدنرص  َأبو و,جعفربن  ُ َ َاحلسنبن  ُ  َ, أنابكربن  الوليد َ أنا: قاال,َ
َأمحدبن  عيل ْ َأمحدبن  صالح َ, أنازكريابن  َ ْ َحدثني ,َ َّ َأمحديب َأ َ ْ  :)١( قال,َ

ْيص هبْمِنافع احلبن  ُمَكَاحل  .س بهأ ال ب,اينَرَ
ْ عبد َأبويف نسخة ما شافهني به  ْ عبد ناَ, أديبَاهللا األَ َّحممدبن  محنَّالرَ َ ْعبد بن  محد َ, أناسحاقِإبن  ُ َ

 .جازةِإاهللا 
َسلمةبن  طاهر َأبونا َأ و: قالح َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ بن  ُّعيل َ, أنا)٢(يب حاتمَأبن  ُ

 : قال,ثرمَاألَ نا ,ِّيلإ َيب طاهر فيام كتبَأ
ْ عبد باَأ ُسمعت بن  ه عن صفوانُما حديثَأ : فقال,نَامـَيب اليَأل عن ئُاهللا سَ

 َسمى كاتبُ كان ي: فقال,نَامـَيب اليَأيب عن َأئل ُ وس: قال,ٌريز فصحيحَ وح,عمرو
 . صدوقٌ ثقةٌ وهو نبيل,صالح كاتب الليث َأبوى ّسمُ كام ي,عياشبن  سامعيلِإ

َّحممدالفضل  َأبونا َأنبَأ َ َّحممدبن  عيلسامِإالقاسم  َأبونارص وبن  ُ َ  َأبو َ أنا: قاال,الفضلبن  ُ
ْاحلسني َ َّحممدبكر  َأبو َ, أنامر الربمكيُعبن  براهيمِإسحاق ِإ َأبو َ, أناوريُيُّالطبن  ُ َ ْعبد بن  ُ , خلفبن  اهللاَ

َّحممدبن  ُحفص عمر َأبو َأنا َ َأمحد ,ثرمَبكر األ َأبو َ, أنا اجلوهريُ ْ َّحممدبن  َ َ  : قال,هانئبن  ُ
ْ عبد باَأ ُتسمع  يعني −عن صفوان , −ن َامـَبا اليَأيعني  −ا حديثه َّمَأ و:اهللا يقولَ
 .ٌفصالح −يعني ابن عثامن  −ريز َوح, −ابن عمرو 
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ ْ عبد َ نا,كفاينَاألبن  ُ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّ حممدَأبو َ, أناَ َ بن  يمونَامل َأبو َ, أنايب نرصَأبن  ُ

َأخربين ,)٣(ُزرعة َأبوا َ ن,راشد َ ْ  : قال,نافعبن  ُمَكَ احلَ
                                                 

 .١٢٧ثقات العجيل  )١(
 .٧/١٥٣, هتذيب الكامل ٣/١٢٩اجلرح والتعديل  )٢(
 .٧/١٥٠, هتذيب الكامل ٧١٦, ٤٣٤تاريخ أيب زرعة  )٣(

]وثقه حييى[

]قول أمحد[

]قول األثرم[

حديثه عن صفوان [
 ]عن حريز صالح



٤٨٩ احلكم بن نافع البهراين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 ,ُ الوفاةُهْ فدخلنا عليه حني حرضت, يف احلديثاًِرسَيب محزة عَأبن  ُعيبُكان ش
ن َأ َرادَأ ومن ,هاْخذأها فليَخذأ يْنَأراد َأ فمن ,هاُحتَّ وقد صح, هذه كتبي:فقال

 .ه قد سمعها منيَِّنإ ف,هاْيسمعها من ابني فلَسمعَن يَأ َرادَأ ومن , فليعرضَيعرض
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأمحدبكر  َأبوَ نا ,سهلبن   طاهرُ ْ ْعبد بن  برشى َ, أناعيل اخلطاببن  َ , وميّ الراهللاَ

َأمحد َأنا ْ َّحممدَ نا ,محدانبن  جعفربن  َ َ  : قال,ثرمَبكر األ َأبوَ نا ,اشديَّ الرجعفربن  ُ
ْ عبد باَأ ُسمعت َأمحدي يعن −اهللا َ ْ   وكان,نَامـَيب اليَأئل عن ُوس, −حنبل بن  َ

ْ عبد َأبو ثم قال ?بش عىل نفسكنَْ تٍيشء ُّيَأ : فقال له, منهَله عنه قد سمعَأ سَّالذي َ
ْ عبد َأبو قال ,ٍ عجبٍيشء ذلك بَّ واستحل,شعيب َ أناُ هو يقول:اهللا  ُمرَأ كان :اهللاَ
 محص ِهلَ ألًةَّ قصَ منه وذكرَاش سمعّعي بن ُّ وكان عيل,اًِرسَعيب يف احلديث عُش
حاديث َرووا هذه األَ ال ت: فقال هلم,ن يرووا عنهَأ هلم َذنأن يَألوه َأهنم سَأراها ُأ
ْ عبد َأبو قال ,يعنّ  ارووا تلك : فقال هلم,نَامـَالي َأبو وحرض ذلك ,موهَّ ثم كل:اهللاَ
ْ عبد َيب ألُ قلت,ي عنَّحاديثَاأل  اًعطهم كتبُ كان مل يًناولةُ لو كان م: فقال?ًناولةُ م:اهللاَ

خذ َأ ف,ن جاءينَامـَبا اليَأن ِإ :عيب يقولُ شُ فكان ابن, هذا فقطَام سمعَِّنإ ,اًوال شيئ
َأخربنا : وهو يقول,ي بعد منٍّعيبُ شَبُتُك َ ْ  اًعيبُ شَن سمعَأ ذلك بَّه استحلـَّنَأ فك,َ

 .)١( ارووه عني:ٍيقول لقوم
َأخربنا َ ْ َّ حممدوَأب َ َ َّحممد َ, أنابكر اخلطيب َأبو َ, أناسهلبن   طاهرُ َ ْعبد بن  عيسىبن  ُ  ,اينذََمالعزيز اهلَ

َأمحدبن  صالحَنا  ْ ْاحلسنيبن  براهيمِإ ُ سمعت: يقول,يب صالحَأبن   القاسمُ سمعت: قال, احلافظَ َ ُ, 
 : يقول,نافعبن  َمَكَن احلَامـَبا اليَأ ُ سمعت:يقول

َأمحقال يل  ْ  :ُ قلت?يب محزةَأبن  عيبُ من شَبُتُ الكَ كيف سمعت:حنبلبن  دَ
 :هِّ فقال يف كل,ًناولةُه مُ وبعض, يلَجازَأه ُ وبعض,َّه عيلَأه قرُ وبعض,هَ عليه بعضُقرأت
 .)٢(عيبُش َأنا

َّحممدبكر  َأبو َ, أنانا اخلطيبَأ و:قال َ بن  َّ عيلَسنَاحلبا َأ ُ سمعت: قال,وريَينَّ الدبراهيمِإبن  عيلبن  ُ
                                                 

 .٧/١٤٩هتذيب الكامل  )١(
 .٧/١٥٠هتذيب الكامل  )٢(

شعيب بن أيب محزة [
 ]وحديثه

سامح أيب اليامن [
 ]باحلديث عنه

 ]قول اإلمام أمحد[



٤٩٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأمحد ْ ْ عبد ُ سمعت:يقول −هبا  −ذاين ََم اهلَعِّ البيَ َاحلسنبن  براهيمِإ ُ سمعت: يقول,بََّال اجلمحنَّالرَ َ, 
َحدثنا :هِّ يف كلْ قل: وقال يف آخره,فذكر نحوه َّ َ. 

ْ عبد َ, أنايب بكر اخلطيبَأ عن ,سيبّ النالقاسم َأبونبانا َأ ْعبد بن  حييىبن  اهللاَ َّحممد َ, أناارّباجلَ َ ْعبد بن  ُ  اهللاَ
َّحممدبن  جعفر َ, أناافعيّالش َ  :−معني بن  يعني حييى −زكريا  َأبو قال ,انَّغسبن  لَّضَُفاملَ نا ,زهرَاألبن  ُ

 ,ًناولةُ ليس هو م: فقال,زةَيب محَأبن  عيبُ شِن عن حديثَامـَبا اليَأ ُلتَأس
 .)٢(حدَأىل ِإ )١(خرجهاَأ مل املناولة

َأخربنا َ ْ ْ عبد الربكات َأبو ]ملحق[َ َأمحدالفضل  َأبو َ, أناباركُاملبن  ابّالوهَ ْ َاحلسنبن  َ َّحممدالعالء  َأبو َ, أناَ َ بن  ُ
َّحممدبكر  َأبو َ, أنايعقوببن  عيل َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممدبن  َ َ  : قال,يبَأ َ, أنالَّضَُفاملبن  ُحوصَمية األُأ َأبو َ, أناُ

 .اً شيئٍحدَأىل ِإ من املناولة ْخرجُأن مل َامـَالي َأبو قال يل :معنيبن  وقال حييى
 : قال,عيبُ شِن عن حديثَامـَبا اليَأ ُلتَأ س: قال,حييىَ نا :وقال يف موضع آخر

 .ٍحدَأىل ِإها ْخرجُأ مل ُ املناولة,ًناولةُليس هو م
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ موسى بن  يعقوبَ نا ,البكر الربقاين َأبو اَ, أنطيبَبكر اخل َأبو َ, أناسهلبن   طاهرُ

َأمحدَ نا ,ردبييلَاأل ْ  : يقول,)٣(ُزرعةبا َأ ُ سمعت:قال ,عمرو الربدعيبن  سعيدَ نا ,جمّالنبن  طاهربن  َ
 .ًجازةِإ والباقي اً واحداً حديثَِّالإيب محزة َأبن  عيبُن من شَامـَالي َأبو ْمل يسمع

ّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ْبكر الرب َأبو َ, أناطيبَيب بكر اخلَأ عن ,يلمُ َّحممد َ, أناقاينَ َ ْعبد بن  ُ بن  اهللاَ
ْاحلسنيَ نا ,هريويَْمخ َ َّحممد َ, أنادريسِإبن  ُ َ ْعبد بن  ُ  :)٤(قال َّعامربن  اهللاَ

 احلديث ُصحابَأ ُهَذا جاءِإوكان  ,)٥(َةَيْمَلَ وكان بس,نه ثقةَأيص كْمِن احلَامـَالي َأبو
 ونُطُ فكانوا يلق: قال,عفرانَّ الزُتُة ينبَّمَوث ,)٦(عفرانَّ الز القطوا يل:مقال هل

 .)٧(همُثِّ ثم حيد,عفرانَّالز
                                                 

 .املناولة أخرجها): س(يف  )١(
 .١٠/٣٢١, سري أعالم النبالء ٧/١٥٠هتذيب الكامل  )٢(
 .٤٦٦−٤٦٥ضعفاء أيب زرعة الرازي  )٣(
 .بن قال عبد اهللا): س(يف  )٤(
َسلمية )٥( ْ  .معجم البلدان. ّبليدة يف ناحية الربية من أعامل محاة, بينهام مسرية يومني: ََ
 .القطواين الزعفراين): س(يف  )٦(
 .١٠/٣٢٤, سري أعالم النبالء ١٥٤−٧/١٥٣هتذيب الكامل  )٧(

 ]قول ابن احلسن[

حديث ابن أيب [
 ]محزة ليس مناولة

 ]حديثه ليس مناولة[

مل يسمع أبو اليامن [
 ]من ابن أيب محزة

 ]التقاط الزعفران[



٤٩١ احلكم بن نافع البهراين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أنانامطيَبكر األ َأبو َ ْ َأمحدبن  د اهللاْيَبُع َ, أناسواربن  د اهللاْيَبُعبن  عيلبن  َ ْ عيل بن  َ
َأمحد َ, أناد اهللا الكويفْيَبُ عن ع,ّانالببن  يب غالبَأ عىل ُقرأت ثم ,الكويف ْ َّحممدبن  َ َ , ديُْناجلبن  عمرانبن  ُ

ْ عبد َأنا  : يقول,ىّفَصُ مَ ابنُ سمعت: قال,يب داودَأبن  اهللاَ
 .)١(تنيمئحدى وعرشين وِإن سنة َامـَالي َأبو َمات
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ أنا,)٢(َّالطربيبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناالفضلبن  ُ َ

 : قال,)٣(يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا
َاليـامن َأبومات  −تني مئ وحدى وعرشينِإيعني سنة  −وفيها  نافع بن  ُمَكَ احلَ

 .ثالثني ومئة]ثامن و[ومولده سنة ٤(
َّقرأت عىل أيب حممد عبد الكريم َ ُ ّ أنا مكيَأيب طاهر,بن  محزة, عن عبد العزيزبن  ُ َّحممد الغمر بن  َ َ ُ

ُأن أبا سليامن َ  : قال)٥(َزبربن  ََّ
َ اليـامن احلكمَأبومات  −ِيعني سنة إحدى وعرشين  −وفيها  َ َ وهو  )٤نافعبن  َ

 . وثامنني سنةٍ ثالثُابن
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ِسلُاملبن  عيل َأبو َ, أناَّ  َأبو َ أنا: قاال,فَّالعالبن  القاسم َأبو و,ةَمْ

َاحلسن َاحلسن َ, أناميَّامـَ احلَ َّحممدبن  )٦(َ َ َّحممدجعفر  َأبوَ نا ,ُ َ ْعبد بن  ُ  : قال,اهللاَ
َاليـامن َأبومات   وكذا سلف القول ,تنيمئنافع سنة اثنتني وعرشين وبن  مَكَ احلَ

َّحممدعن  َ َّحممد و,سعدبن  ُ َ ني وعرشين نه مات سنة اثنتَأسامعيل البخاري ِإبن  ُ
 .علمَأ واهللا ,تنيمئو

                                                 
 .٧/١٥٤انظر هتذيب الكامل  )١(
 .الطيوري): س(يف  )٢(
 . وما بني معقوفني مستدرك منه١/٢٠٥املعرفة والتاريخ  )٣(
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ٤−٤(
 .٢٠٩تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  )٥(
 .أنا أبو احلسن): س(يف  )٦(

 ]وفاة احلكم[

 ]وفاة احلكم[

 ]وفاة احلكم[

 ]خرب وفاته[
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 عامنّالنبن  مَكَاحل
ْعبد بن  موىل الوليد  امللكَ

َّحممدبن  ُّحكى عنه عيل َ  . املدائنيُ
ْعبد بن  عمربن  سائل لعبد اهللاَّ الرَم كاتبَكَوكان احل  اًالعزيز حني كان واليَ
 .عىل العراق

ْعبد بن  زيدَيبن  ليدَالوبن  مَكَاحل  امللكَ
 ةَّميُأبن  اصَيب العَأبن  مَكَاحلبن  انَوْرَابن م

ْ عبد ابن ْعبد بن  شمسَ  (*)يُاألمويش َرُالق منافَ
 .وبايع له باخلالفة من بعده, عهدهَّبوه ويلَأ ُجعله الوليد

َأخربنا ١( َ ْ َالسمرقبن   القاسمَأبوَ َالطربي, أنا بن   بكرَأبوَي, أنا ِْدنَّ ْ احلسنيَأبوَّ َ ْالفضل, أنا عببن  ُ َ د َ
َيعىلبن  اهللا ْ  : قال,سفيانبن  يعقوبَنا , )١َ

 َ وعقد,ه عىل دمشقَ واستعمل,الوليدبن  ِمَكَالبنه احل −يعني الوليد  − َوعقد
 .)٢( واستعمله عىل محص,الوليدبن  م البنه عثامنَكَمن بعد احل
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ َ ْ عبد َأبو و,غالب َأبو و,اءّالفربن  )٣(ُ  َأبو َ أنا: قالوا,الفقيه يب عيلَأاهللا ابنا َ

ِسلُاملبن  جعفر َأمحد َ, أناصّلَخُطاهر امل َأبو َ, أناةَمْ ْ  : قال,ارَّكَببن  ُّالزبريَ نا ,سليامنبن  َ
ْعبد بن  يزيدبن  ُ الوليدَفولد  .جنّ الس يفُ املذبوحُمَكَ واحل,َامللك يزيدَ

                                                 
, األغاين ضمن ٤٦٨, ٤/٤٦٧, العقد الفريد )انظر الفهارس(, تاريخ الطربي ٣٦٦املعارف  (*)

 .١٣/١٢٢, الوايف بالوفيات ٧/٢٨٨٧غية الطلب , ب٧/٥ترمجة أبيه الوليد 
 ).س(ما بني معقوفني ليس يف ) ١−١(
 .٢٨٩١بغية الطلب  )٢(
 .َأبو احلسن) س(يف  )٣(

]والية العهد[
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 −يعني عثامن  −خوه َأهو وجن ّ السيزيد املقتول يفبن  الوليدبن  مََكقال احل
 :َ ثم أخوه من بعده,َ أبيهِيل عهدووهو 

ُأت ــزعَ ْتــي مــن أجــَعْيَ بُن ـــاي  يِّمــُل أَ ـــد ب ـــدي هُمُتْعَوق ـــاَ بع  جين
ِ بـــأرضٌومـــروان ٍ أيب نـــزارَ ــث  )١(َ ــابِكلي ــَرتْفُ مِ الغ ــاَ عاًش  رين

ْفــإن ْ أهِ ُّ أنــا وويلْكِلــَ ــــــروان  ديْهـــَ عَ ــــــريٌفم ُ أم ــــــاْؤُ املَ  منين
َأخربين َ ْ ْعبد بن  صعبُ عمي مَ َّحممد و,اهللاَ َ  هبذا البيت : قاال,اكّحّالضبن  ُ

 :هُا قولَّمَأ و,خذهاَأى َّام حتَّ الشِىلإ َقبلَأ ف, مروان يف طلب اخلالفةَّخري احتجَاأل
ُأت ــزعَ ِ بيعتــي مــن أجــلُن ـــايعت  يِّمــُ أَ ـــد ب ـــدي هَ بُمُوق ـــاَع  جين
 وكان بنو مروان ,ولد ِّ أمُ بايعوا ابنَّ الذيالوليدبن  ُ ويزيد,ولد  أم ابن)٢(نهِإف

 .)٣(ولد ِّ أم ابن, منهمٍهم عىل يد خليفةِ ملكَ ذهابَّنَأرون َي
َاحلسنبن  يب الوفاء حفاظَأ عىل قرأت ْاحلسنيبن  َ َ َّحممديب َأ عن ,ُ َ ْ عبد ُ ْ عبد َ, أنايب طاهرَأبن  العزيزَ َ

ْ عبد َ, أنارْبَز بن سليامن َأبو َ, أناالوهاب امليداين َأمحدبن  اهللاَ ْ َّحممد َ, أناجعفربن  َ َ َحدثني ,)٤(جريربن  ُ َّ َ 
َأمحد ْ ْ عبد َ نا,زهريبن  َ َهاشم خم َأبوَ نا ,براهيمِإبن  الوهابَ َّحممدبن  دّلُ َ  : قال,عفانبن   موىل عثامنُ

 ِندُ يف جَ فسار,الوليدبن  براهيمِإىل ِإ َالوليد شخصبن   يزيدُتى مروان موتَأملا 
 )٥(َِّرى نزل عني اجلَّ فسار هبم حت,هشامبن   مع سليامنَ اجليوشُبراهيمِإه َّ ووج,اجلزيرة

م ََك احل;ي الوليد عن ابنَِ والتخلية, عن قتالهّىل الكفِإ ُ فدعاهم مروان,فالتقيا هبا
فكانت  , فاقتتلوا,وا يف قتالهّ وجد,بوا عليهَأ ف,بوسانَ دمشق حمِ ومها يف سجن,وعثامن

مروان من  تواَأ و,اًلفَأو ثامنية عرش َأ َ عرشَا من سبعةً فقتلوا منهم نحو,هزيمتهم
م ََك احل: للغالمنيَخذ مروان عليهم البيعةَأ ف,كثرَأو َأة القتىل ّرسائهم بمثل عدُأ

                                                 
 .ٍبني نزار: التهذيب: بأرض ابني نزار, وجاء يف حاشيته: يف الوايف بالوفيات )١(
 .وأنه): س(يف  )٢(
 .٢٨٨٨−٢٨٨٧بغية الطلب  )٣(
 ., وما بني معقوفني مستدرك منه, وابن عساكر ينقل اخلرب بنحوه٧/٣٠٠تاريخ الطربي  )٤(
 .معجم البلدان. موضع بني بعلبك ودمشق: ِّعني اجلر )٥(

قصة مبايعة مروان [
 ]ٍبعد ألي
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ْ عبد ]خالد بن[بن  ُ وكان يزيد,وعثامن  فيمن هرب مع َ فهرب,ي معهمْرسَاهللا القَ
َسليامن ومن معه من الفل حتى صبحوا دمشق, ١( ومىض ,ىل دمشقِإام هشبن  ليامنُس ّ َّ ِّ

ِواجتمع إليه وإىل إبراهيم, وإىل عبد العزيز ْ َ ِ ِ ِ ُاحلجاج رؤوسبن  ِ َّ  وهم ,من معهم )١َ
 فقال ,ونظراؤهم ,ذؤالة الكلبي َأبو و,كسكيَّ السالقةِع َأبو و,يْرسَخالد القبن  يزيد
 ,هام من احلبسَخرجُ في,ى يقدم مروانَّا الوليد حتغالمان ابنَ بقي الِْنإ :ٍهم لبعضُبعض

وا ّ فول.هامَقتلن )٢(نَأي أالر : قالوا,بامهاَأن قتل َّ مماًحدَأليهام مل يستبقيا ِإمر َ األُويصري
ُّ حممد السَأبوومعهام يف احلبس  −خالد بن  ذلك يزيد َّ َ  َرسلَأف −عمر بن   ويونس,فياينُ

 َ فشدخ,َجنّ الس فدخل,صحابهَأ من ٍةَّسد يف عدَبا األَأ يكنى , خلالدً موىلُليهام يزيدِإ
َّحممدبا َأرادوا َأ و,عمر فرضب عنقهبن   يوسفَخرجَأو ,ِدُمُالغالمني بالع َ  , ليقتلوهُ

 عىل َ واعتمد, والوسائدَرشُلقى خلفه الفَأ و,غلقهَأجن فّ الس من بيوتاً بيتَفدخل
قد  :ى قيلَّ حت,ؤتوا هباُ فلم ي, ليحرقوهٍ ودعوا بنار, فلم يقدروا عىل فتحه,الباب
ليامن ما كان ُهنب سَأ و,بَّ وتغي,الوليدبن  براهيمِإ َ وهرب, مروان املدينةُ خيلْدخلت

 وثار من فيها ,ِ وخرج من املدينة,مه فيمن معه من اجلنودّ وقس, من املالِيف بيت املال
ْ عبدىل دارِإيزيد بن  من موايل الوليد َّاحلجاجبن  العزيز َ بن  َ ونبشوا قرب يزيد, فقتلوهَ

 . وصلبوه عىل باب اجلابية,الوليد
عمر بن   ويوسفْنيَ بالغالمني مقتولَيتُأ و, فنزل عالية,ودخل مروان دمشق

َّحممديب َأ بَيتُأو , فدفنوا,مر هبمَأف َ  ومروان , عليه باخلالفةَمَّ فسل,ولهُبُ يف كً حمموالُ
ه َنشدَأ و,ام جعالها لك بعدمهاَِّهنإ : فقال, مه: فقال له,مرةِ باإلٍمئذم عليه يوَّسلُي

 .جنّ السم يفَكَ قاله احلاًشعر
 واآلخر قد ,كربمهاَأم وكان ََكمها وهو احلِحدَ ألَ وولد, وكانا قد بلغا:قال
 :مََك قال احل: فقال,ٍ قبل ذلك بيسريَاحتلم

                                                 
 ).س(ما بينهام ليس يف ) ١−١(
 .واملثبت من تاريخ الطربي. أي أن): س(و) ب(يف  )٢(
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َأال ــَروانَ مـــٌغِلـــْبُ مْنَ مـــَ  نينـاَ ح)١(ا بـذَ طالَرْمَي الغِّمَوع  ي عنـِّ
ُبــأين قــد ظ  )٢( الوليــد مــشايعيناِعــىل قتــل  ميْوَ قــَ وصــارُتْلمــَ
ــذهب ُأي ــبَ ــايلُ كل ــدمي وم ـــ  هم ب ُا أصـــبتفـــال غث   وال ســـميناَ
ـــروان ِ بـــأرض بنـــي نـــٌوم ــابِكليــث  ٍزارَ ــرتشُ مِ الغ ــاٌف   عرين

ْأال حي َ َّيصِ عـــــُمُهُّقَوشـــــ  ِريشُى قـــَتـــَ فُ قتـــلَكْنـــُزَ ـــــسلميناِ   امل
َأال و ـــــيس  ٍشْيَرُ عـىل قـَالمَّ الـسيرْاقَ ـــــاجلٍوق ـــــاِزيرةَ ب  َ أمجعين

ـ ــار النـَّ ــُصِاقوس َوألقى احلـ   فينــاُّريَدَ الق  )٣(َأبينـابنـي  بـني َبْرَ
ُ مل أكــــٍوكعــــب  ٍيمَلُ مـن سـُ الفـوارسَفلو شهد  هينــــاَ رُ هلــــمْنَ

 َ بنــــي أبينــــاَاثرُملــــا بعنــــا تــــ  ٍ بنــي متــيمُ ليــوثْولــو شــهدت
ُأت ِ بيعتــي مــن أجــلُثَنكــَ ــُ أَ ــــايعت  يّم ــــد ب ــــبيل هُمُوق ــــاَ ق  جين

 وكانـــــــت يف والدة آخرينـــــــا  ٍؤولتي يف غــري كلــبُفليــت خــ
ْفــإن ِ أهلــِ ُّ أنــا وويلْكَ ــــــروان   عهـــديَ ــــــريٌفم ُ أم ــــــاْؤُ املَ  منين

 َولَأكان  ف,امَّ الشهلَأ من )٤(مروان  معْنَ وسمع م,َكْبايعأ َ يدكْبسطا :قال
َحصنيبن  يزيدبن   معاويةَ هنضْنَم َنمريبن  ُ  , فبايعوه,هل محصَأ ُ ورؤوسُ
 ,اينْربُعمرو احلبن   دمشق زاملُهلَأ فاختار ,جنادهمَأن خيتاروا لوالية َأمرهم َأف
ْ عبد هل محصَأو  ,مروانبن  معاويةبن  ردن الوليدَ األُهلَأ و,دينِْشجرة الكبن  اهللاَ
 , هشامِه من سجنَ كان استخرجَّ الذي,اميَذُنعيم اجلبن  َثابت فلسطني ُهلَأو

 ,ظة عىل بيعتهّ املغلَيامنَ واأل,دةّ املؤكَخذ عليهم العهودَأ ف,رمينيةَأوغدر به ب
 .انَّىل منزله من حرِإ َوانرصف

                                                 
 .بذي): س(يف  )١(
 :رواية العقد )٢(

ُبـــأين قـــد ظ  لــــدى البخــــراء يف حلــــف مهينــــاطـــال حبـــيس وُتْلمـــَ
 

 .بني أيب أبينا): س(يف  )٣(
 .من مروان): س(يف  )٤(
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مان منه َ األَ طلب,انّرَىل منزله من حِإ وانرصف ,امَّ الشوملا استوت ملروان
 ٍ وكان يومئذ,ليامنُ عليه سَ فقدم,نهامّمَأهشام فبن  ليامنُ وس,وليدالبن  براهيمِإ

 .)١( فبايعوا مروان,انيةَوْهل بيته ومواليه الذكَأخوته وِإبتدمر فيمن معه من 
َأخربنا َ ْ َأمحدبن  سامعيلِإالقاسم  َأبو َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ, أناَ َ ْاحلسني َأبو َ, أناهبة اهللابن  ُ َ َّحممد ُ َ ْسنيُاحلبن  ُ َ ,

ْ عبد َأنا  : قال الليث:ريَكُ قال ابن ب: قال,يعقوبَ نا ,جعفربن  اهللاَ
 .− )٢(يعني ابن الوليد −م َكَتل احلُ قمئة وعرشين وٍويف سنة سبع

ْعبد بن  هشامبن  احلكم  محنَّالرَ
ّ حممد الثَأبو َّ َ  (*)قييلَقفي العُ

 .قفي الكويفّ الث)٣(يلِقَ ع]يبَأ[من آل 
 .َ دمشقَسكن

ِ وعبد,تادةَ قَّحدث عنو ْ سحاق ِإيب َأو ,ليامنُيب سَأبن  ادّ ومح,ْريَمُعبن  امللك َ
بن   ويونس,روةُعبن   وهشام,وريّ الثفيانُ وس,رِمَتْعُاملبن  نصورَ وم,داينَْماهل
 .منصوربن  ادّ وعب,املساوربن   وشيبة,بانَأبن  سعيدبن   وحييى,بيدُع

ْ عبد روى عنه ْعبد بن  اهللاَ ْ وعبد ,حيَُملك اجلاملَ  ْرض النََّأبو و,فُوسُيبن  اهللاَ
ْعبد بن  ليامنُ وس,َّعامربن   وهشام,ريشُبراهيم القِإبن  سحاقِإ َّحممد و,محنَّالرَ َ بن  ُ

 ,منصوربن  سحاقِإ و,هشامبن  ُثريَ وك,يامنبن   وحييى,يّمُويعقوب الق ,عائذ
                                                 

 .٧/٢٨٨٩بغية الطلب  )١(
 .٧/٢٨٩١بغية الطلب  )٢(

, ثقات ٢/٣٤١, تاريخ البخاري الكبري ١/٣٠٨, علل اإلمام أمحد ٢/١٢٧بن معني  تاريخ حييى (*)
, تاريخ أسامء الثقات البن ٦/١٨٧ , ثقات ابن حبان٣/١٣٠, اجلرح والتعديل ١٢٧العجيل 
, هتذيب ١/٥٨٢, ميزان االعتدال ٧/٢٨٩١, بغية الطلب ٩٥, مجهرة ابن حزم ٩٦شاهني 
 .١٣/١٢١, الوايف بالوفيات ٧/١٥٥الكامل 

 .من آل عقيل): س(يف  )٣(

]سنة قتله[



٤٩٧ احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الثقفي العقييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّوعبد الرمحن ْ َّ وحممد,سلمُبن م د والولي,زيَوَْرمة املَقْلَبن ع َ َ  بن  ويوسف,لتَّبن الص ُ
 .خارجةبن   واهليثم,قفيّ الثميةأيب َأ

َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأمحدبن   هبة اهللاُ ْ ْ عبد َ, أناَ َأمحدبن  العزيزَ ْ َّحممدبن  امـَّمت َ, أناَ َ ْ وعبد ُ بن  محنَّالرَ
 .د اهللاْيَبُعبن  وعقيل ,يب نرصَأبن  عثامن

َأخربنا وح َ ْ َّ حممدَأبو َ َ َأمحدبن   هبة اهللاُ ْ ْ وعبد ,َ َاحلسن َأبو َ أنا: قاال,محزةبن  الكريمَ , يب احلديدَأبن  َ
َّ حممدَأبو َأنا َ َأمحدبكر  َأبو َ أنا: قالوا,ْرصَيب نَأبن  ُ ْ بن  ُمَكَاحلَ نا ,ْرضَّ النَأبوَ نا ,ُزرعة َأبو َ, أناالقاسمبن  َ

َحدثني ,هشام َّ  :ْ قالت,َ عن عائشة,روةُعن ع ,روةُعبن   هشامَ
 .)١(»ليهمِإ واخطبوا ,ِفاءَْك فانكحوا األ,مُكِطفوا لنَُّختري« : اهللا ُ رسولَقال

 :ومن عوايل حديثه
َأخربناما  َ ْ ْ عبد َأبو َ َأمحد َ, أنالَّالاهللا اخلَ ْ َّحممد َ, أناحممودبن  َ َ َّحممدَ نا ,براهيمِإبن  ُ َ َاحلسنبن  ُ بن  َ

 عن ,يب فروةَأ عن ,ريشُبان القَأبن  سعيدبن  حييىَ نا ,قفيّ الثهشامبن  مَكَاحلَ نا ,َّعامربن  شامهَ نا ,تيبةُق
ّالنبي  منٌحبةُوكانت له ص ,دّالَيب خَأ َّ ,قال : 

 ,ِنطقَة املّ وقل,نياُّ الد يفاًهدُ زَعطيُأ قد َجلَّ الريتمَأذا رِإ« : اهللا ُقال رسول
 .»ى احلكمةّقَلُنه يِإ ف;فاقرتبوا منه

 .عن هشام )٢(خرجه ابن ماجهَأ
َأخربنا َ ْ َّ حممدَأبو َ, أناسعدَاألبن  عز قراتكنيَاأل َأبو َ َ َ نا ,)٣(شاهنيبن  حفص َأبو َ, أنا اجلوهريُ

َّحممد َ َّحممدبن  ُ َ ْ عبد َ نا,هشامبن  مَكَاحلَ نا ,َّعامربن  هشامَ نا ,ديْنَاغَسليامن الببن  ُ ن  ع,ريَمُعبن  امللكَ
 : قال,شعريَوسى األُيب مَأ عن ,يب موسىَأبن  َاألشعرييب بكر َأ و,يب موسىَأبن  دةْرُيب بَأ

 ُتيتَأ ف,يلّمن الل )٥(ّ فتعار,سناّفعر ,)٤(سّ فعرً ليلة اهللا ِسافرنا مع رسول
                                                 

 , واحلاكم يف املستدرك ٣/٢٩٩, والدارقطني يف السنن ٧/١٣٣رواه البيهقي يف السنن الكربى  )١(
 .يف النكاح باب األكفاء) ١٩٦٨ (١/٦٣٣, وابن ماجه ٢/١٦٣

 ).١(يف الزهد, باب ) ٤١٠١(أخرجه ابن ماجه  )٢(
 .٤٦٢الذي بدأ من الصفحة ) د(هنا ينتهي اخلرم من نسخة  )٣(
َفعرس )٤(  .من التعريس, وهو نزول املسافر آخر الليل: َّ
 ).النهاية. (ظة مع كالم يقَّإذا استيقظ, وال يكون إال: تعار من الليل )٥(

ختريوا : حديث[
 ]...لنطفكم

إذا رأيتم : حديث[
الرجل قد أعطي 

 ]...ًزهدا

 شفاعة النبي [
 ]ألمته



٤٩٨ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 َّ فشق, فلم نره, فالتقينا عند مضجعه,)١(سلمنيُ من املُ آخرٌ رجلَ وجاء,مضجعه
 , َّالنَّبي تيناه فلقيناَأ ف: قال,ىَحَّ الر كهزيز)٢(ذا نحن هبزيزِإ ف,ينا علُمرَذلك األ

 فلم ,َكَتينا مضجعَأ ف,يلّنا من اللْرَ تعار, اهللاَ يا رسول: فقلنا»?كمُنأما ش« :فقال
 : فقال: قال,عُبَو سَأ ٌ هامةَكْتَّضَ قد عَن يكونَأ فخشينا , ذلك عليناَّ فشق,نرك فيه

ّعز وجل ّريب من ٍتاين آتَأ«  ,فاعةّ الش وبنيَاجلنَّةتي ّمُأ َ نصفَدخلُن يَأين َّري فخَّ
يعني  − »نتمَأ« : فقال, لهُشفعتن َّ اجعلنا مم, اهللاَ يا رسول: فقلنا,»َفاعةّ الشُفاخرتت

ُبرشُال نَفَأ : قلنا−  لهُشفعَأن َّمم ِفبرش« : قال− يعني  هبا َاس النَّ−? ِّ   وابتدروا,َاس النَِّّ
 .)٣(»اً باهللا شيئُرشكُ ال يَهي ملن مات« : قال عىل رسول اهللا َ كثرَّ فلام»جالّرال

ْ عبد  عن,هشامبن  ُمََك هبذا احلديث احلَدَّ تفر:قال ابن شاهني  ,ريَمُعبن  امللكَ
 , الكوفةِهلَأ من ٌهشام رجلبن  مَكَ واحل, منهَِّالإ ما سمعناه , غريبٌوهو حديث

 .ٌ وهو ثقة,ِامَّ الشِىلإ ُجرَّكان يت
َحدثناكذلك  َّ  :معني يقولبن   حييىُ سمعت: قال, عن عباس,صطخريِ اإلَ

 .)٥(كويف ثقة )٤(قيلَثقفي من آل أيب عهشام بن  ُمَكَاحل
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناربيَّالطبن  بكر َأبو َ, أناَّ َ ْ عبد َ, أناضلَالفبن  ُ َ

ْ عبد َ نا,)٦(ُيعقوبَ نا ,جعفربن  اهللا  ,يوسفبن  اهللاَ
 ,ٌّام هو كويفَِّنإ و,ٌ هذا وهم.قيل شاميَيب عَأهشام ثقفي من آل بن  مَكَاحلَنا 
 .امَّ الشِىلإ ُدَّكان يرتد

                                                 
 .٤/٤١٥ند اإلمام أمحد سبن جبل, انظر م هو معاذ )١(
 ).النهاية(صوت دوراهنا : هزيز الرحا )٢(
, وأورده اهليثمي يف )٧٨٤(, والطرباين يف الصغري ٤/٤١٥روى احلديث بنحوه أمحد يف املسند  )٣(

 .٢٨٩٢واخلرب يف بغية الطلب . ١٠/٣٦٨جممع الزوائد 
 ).د( ثقفي من آل أيب عقيل من :قوله )٤(
 .٢٨٩٢بغية الطلب  )٥(
 .٢/٤٦٣املعرفة والتاريخ  )٦(

]احلكم كويف[



٤٩٩ احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الثقفي العقييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبد يبَأنا عىل َأقر َّحممدبن   عن عيل,ّاالبنبن  اهللاَ َ َّ, عن حممدُ َ َّحممد َ, أنا)١(العباسبن  ُ َ َ نا ,سمالقابن  ُ
َخيثمةيب َأابن  ْ ْ عبد عن, −يب شيخ َأيعني ابن  −ليامن ُس َ, أناَ  : قال,سلمُمبن  صالحبن  اهللاَ

 ُ ثم يرجع, فيام هناكُهَخذ عطاءأ ي,ىل دمشقِإ ُ خيرجاًهشام كوفيبن  مَكَكان احل
 .ىل الكوفةِإ

ْبد َ ع يروي عنَّ الذيهشام ُبن مَكَ احل:معني يقولبن   حييىُ وسمعت:قال
 .)٢(ري كويف ثقةَمُعبن  امللك

َأخربنا َ ْ َأمحد َ, أناطاهربن  بكر وجيه َأبو َ ْ ْعبد بن  َ َاحلسن َأبو َ, أناامللكَ َّ حممدَأبو وء,اّقّالسبن  َ َ بن  ُ
َّحممدالعباس  َأبوَ نا : قااله,بالوي َ َّحممدبن  َ عباسُ سمعت: قال,يعقوببن  ُ َ بن   حييىُ سمعت: يقول,ُ
 : يقول,معني

ْ عبد ث عنِّ حيدٌّهشام كويفبن  ُمَكَاحل  . وهو ثقة,ريَمُعبن  امللكَ
َاحلسن َأبونا َأ و:قال  ُ سمعت:ُاس يقولّ العبُ سمعت: قال,العباس َأبوَ نا ,هَ وحدءاَّقّالسبن  َ

 : يقولمعني,بن  حييى
 .)٣(ر وغريهِهْسُم َأبوروي عنه َ ي,قيلَيب عَأهشام ثقفي من آل بن  ُمَكَاحل
َخربناَأ َ َاحلسن َأبو ْ َّحممدبن   عيلَ َ َّحممدمنصور  َأبو َ, أنا اخلطيبُ َ َاحلسنبن  ُ َأمحدالعباس  َأبو َ, أناَ ْ بن  َ
ْاحلسني َ ْ عبد َ, أناُ َّحممدبن  اهللاَ َ ْعبد بن  ُ َّحممدَ نا ,محنَّالرَ َ َحدثني ,سامعيلِإبن  ُ َّ  ْرضَّ النَأبويزيد بن  سحاقِإ َ

 ,مشقيِّالد
 .اياهِإىل دمشق لسكناه ِإ نسبه , ذكرهٍ بحديث,مشقيِّ الدهشامبن  مَكَاحلَنا 

ْ عبد َأبو ما شافهني به ِيف نسخة ْ عبد َ, أناديبَاهللا األَ َمندهبن  محنَّالرَ ْ ْعبد بن  محد َ, أناَ  .جازةِإاهللا َ
ْاحلسنيطاهر  َأبونا َأ و: قالح َ َسلمةبن  ُ َّحممدبن  عيل َ, أناَ َ َّ حممدَأبو َ أنا: قاال,ُ َ  :)٤( قال,يب حاتمَأبن  ُ
 .ىل دمشقِإ َ وقعٌّقيل كويفَيب عَأقييل من آل َقفي العّ الثهشامبن  ُمَكَاحل

 . بهَسأ ال ب: فقال,هشامبن  مَكَ عن احلُزرعة َأبوئل ُ س:وقال
ْ عبد يبَأ و,يب غالبَأنا عىل َأقر َّحممدبن  ِّ عن عيل,اهللاَ َ َّحممد اَ, أنهويَّيَحبن  يب عمرَأ عن ,ُ َ  ,القاسمبن  ُ

                                                 
 .بن العباس بن حممد عن عيل): س(يف  )١(
 .٢٨٩٣بغية الطلب  )٢(
 .٢٨٩٤بغية الطلب  )٣(
 .٣/١٣٠اجلرح والتعديل  )٤(

 ]كم كويفاحل[

 ]احلكم كويف ثقة[

 ]احلكم كويف ثقة[

احلكم من آل أيب [
 ]عقيل

 ٌّياحلكم دمشق[
 ]لسكناه إياها

احلكم كويف ال [
 ]بأس به



٥٠٠ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َخيثمةيب َأابن َنا  ْ  : قالَ
َّحممدبا َأهشام يكنى بن  ُمَكَواحل َ ُ. 
َحدثنا َّ َأمحدعن  −يب شيخ َأيعني ابن  −ليامن ُ بذاك سَ ْ  .بشريبن  َ
َأخربنا َ ْ ْعبد بن  القاسم هبة اهللا َأبو َ  .مَكَ احل: قال,بكر اخلطيب َأبوَ نا ,اهللاَ

َحميب َأ عىل ُقرأت وح ّمد السُ  :)١( قال,ماكوالبن  يب نرصَأ عن ,لميَّ
َّ حممدَأبوهشام بن  مَكَفهو احل, −بفتح العني  −قييل َا العَّمَأ َ  من آل ,قفيّالث )٢(ُ

ْ وعبد ,ادةَتَ وق,بيعيَّ السسحاقِإيب َأث عن َّ وحد,ىل دمشقِإ وقع ٌّ كويف,قيلَيب عَأ َ
 ,وريّ والث,روةُعبن   وهشام,)٣(بيدُعبن  ونسُ وي,ليامنُيب سَأبن  ادَّ ومح,ريَمُعبن  امللك
بن  ُوكثري ,)٤(نيامبن   وحييى,يّمُ القُيعقوب − روى عنه :وقال اخلطيب −ث عنه َّحد

ْ وعبد ,هشام  . وغريهم,َّعامربن   وهشام,ييسنِِّّ التيوسفبن  اهللاَ
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ ْاحلسني َأبو َ, أناعمربن  د اهللاْيَبُعبن  عمر َ, أناَّ َ  َ, أنابرشانبن  ُ

َأمحدبن  عثامن ْ  : قال,هشام الكويفبن  ُمَكَاحلَ نا ,ارجةَخبن  اهليثمَ نا ,سحاقِإبن  حنبلَ نا ,َ
 .عرِّ الشمواَّ تعل: لبنيهُالعاص يقولبن  ُكان سعيد
 وكان : قال,العاصبن   سعيدِهشام من ولدبن  ُمَكَ وكان احل:قال اهليثم

َّاحلجاج ُ مثلْنَ وم:يقول  )٥(?ربعني من قريشَأ َجَّ تزو;َ
ُّحممد السيب َأ عىل قرأت َّ َ ّحممد التيب َأ عن ,ميَلُ َّ َ َّ حممدَأبو َ, أناميميُ َ َحدثني ,يب نرصَأبن  ُ َّ َّحممد َ َ بن  ُ
َّحممدَ نا ,)٦(ليامنُس َأبوويت ُحَ نا ,نصاريَهارون األ َ هشام بن  ُمَكَاحلَ نا ,مسلُمبن  الوليدَ نا ,بْهَوبن  ُ

ْ عبد َ نا,− قاتِّ الثوكان من −قييل َالع  ريَمُعبن  امللكَ
                                                 

 .٦/٣٤٠اإلكامل  )١(
 .أبو حممد: )د(يف  )٢(
 .بن عيسى يونس): د(يف  )٣(
 .بن بيان ):س( يف )٤(
 .٧/١٥٧, وهتذيب الكامل ٢٨٩٥بغية الطلب  )٥(
بن حكيم الدمشقي أبو سليامن, انظر  بن أمحد بن سليامن, وهو حويت حويت: يف األصول )٦(

 .٢٦/٦٠٠, وهتذيب الكامل ٢/٢٤٥تكملة اإلكامل 

احلكم يكنى أبا [
 ]حممد

 ]قول ابن ماكوال[

]ّتعلموا الشعر[



٥٠١ احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الثقفي العقييل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .)١( ذكرهٍبحديث
ْ عبد َأبووقال  َّحممداهللا َ َ  يف ُ ما تقول:يب حاتمَ ألُ قلت,صبهاينَبراهيم األِإبن  ُ

ْ عبد ث عنِّدُ حي,هشامبن  ِمَكَاحل  ُتبكُ ي, هو ثقفي كويف: فقال?ريَمُعبن  امللكَ
 .)٢(تج بهُحديثه وال حي

ْ عبد يبَأ و,يب غالبَأنا عىل َأقر َّحممدبن   عن عيل,ّااهللا ابني البنَ َ َّحممديب عمر َأ عن ,ُ َ َ نا ,العباسبن  ُ
َّحممد َ َخيثمةيب َأابن  َ, أناالقاسمبن  ُ ْ  .− يب شيخَأيعني ابن  −سليامن َ نا ,َ

َأخربنا وح َ ْ َّحممدبكر  َأبو َ َ َّحممدبن  ُ َ َّحممدبكر  َأبو َ, أناتيالْرَكبن  عيلبن  ُ َ َّحممدبن  عيلبن  ُ َ , اطّ اخليُ
ْاحلسني َأبو َأنا َ َأمحد ُ ْ ْعبد بن  َ َأمحدجعفر  َأبو َ, أنا)٣(جرديْنَوسُّ الساهللاَ ْ َّحممدبن  يب طالب عيلَأبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ َ ,
َّحممدعمرو  َأبو َ, أنايبَأ َأنا َ َّحممدَ نا ,يعيدَّ السعمربن  مروانبن  ُ َ َأمحدبن  ُ ْ يب َأبن  َأن سليامن سليامنبن  َ

ْ عبد َ نا,ثهَّ حد,)٤(شيخ  :)٥( قال,يلْجِصالح العبن  اهللاَ
 :صحاب مندلَأ قال , دنا منهَّ فلام,ًدالنَْ مُريدُقفي يّ الثهشامبن  ُمَكَ احلَقبلَأ

َّحممدبا َأ يا : قالوا لهَ جلسَّ فلام, دعوه: قال?ُهُمّكلن َ  كان : قال? ما تقول يف عثامن,ُ
َ الربَمريَأ ,ريةِ اخلَواهللا خيار ا َّمَأ , اخلذلةَذولَ خم,ةَرص النََّنصورَم ,)٦( الفجرةَقتيل ,رةَ

 ما تقولون , فقد نرصه اهللاُهُما نارصَأ و, اهللاُهَه فقد قتلُا قاتلَّمَأ و, اهللاُهَ فقد خذلُهُخاذل
 من ٌ خريٌّ بل عيل: فقال?معاوية −و َأ :تيالْرَقال ابن كو −  أمٌ خريٌّ فعيل:)٧( قالوا?نتمَأ

 .ُّحقَأ فهو ً من جعله اهللا خليفة: قال? باخلالفةَّحقَأام كان ُّهيَأ ف: قالوا,معاوية
َأخربنا َ ْ ْاحلسني َأبو َ, أنانامطيَالربكات األ َأبو َ َ ْاحلسني َ, أناوريُيُّالطبن  ُ َ َّحممد و,جعفربن  ُ َ َاحلسنبن  ُ َ. 

                                                 
 .٢٨٩٥بغية الطلب  )١(
 .٧/١٥٧, وهتذيب الكامل ٢٨٩٥بغية الطلب  )٢(
دها َّدها السمعاين يف األنساب بفتح السني األوىل, وقيَّقرية من قرى بغداد, قي:  سوسنجردنسبة إىل )٣(

 .ياقوت يف معجم البلدان بضمها
 .بن أيب الشيخ بن سليامن أمحد): س(يف  )٤(
 .٧/١٥٧, وهتذيب الكامل ٢٨٩٦مل أجد اخلرب يف املطبوع من ثقات العجيل, واخلرب يف بغية الطلب  )٥(
 .قتيل اهلجرة): س(يف  )٦(
 ).د(كلمة قالوا ليست يف  )٧(

احلكم يكتب [
 ]حديثه وال حيتج به

قول احلكم يف [
عثامن وعيل 
 ]ومعاوية



٥٠٢ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا وح َ ْ ْ عبد َأبو َ ْاحلسني َ, أناارَْدنُببن  ثابت َ, أناخيْلَاهللا البَ َ  ,بكربن  الوليد َ أنا: قاال,جعفربن  ُ
َأمحدبن  ُّعيلَنا  ْ َأمحدبن  صالحَ نا ,َ ْ َحدثني ,)١(َ َّ َأمحديب َأ َ ْ َحدثني ,َ َّ ْ عبد يبَأ َ  : قال,اهللاَ

 ,ٍؤمنُ مِّ كلُ ذاك خال: قال?ية يف معاوُ ما تقول:هشامبن  مَكَ للحٌقال رجل
 َمقتول , اخلذلةَذولَ خم,ةَرص النََّنصورَ كان واهللا م: قال?ثامنُ يف عُام تقولف :قال
 .)٢()ةرالرب( ُهُوابَص .ور النَّمريَأ ,لةَتَالق

َحدثني و:قال َّ ُأمحديب َأ َ َ ْ َحدثني ,)٣(َ َّ ْ عبد يبَأ َ  : قال,اهللاَ
  انظر :كَّامّ الس فقال له, يشرتي لهٍ برجلَتعان فاس,اً يشرتي سمكاً يومَجاء

عليك  ام استعنا هبذاَِّنإ ظلم تقول : فقال? يف بطنهاٍ شحمَّيَأ −صلحك اهللا َأ −
 .كفينا مؤنتك يل

 ثم , له قديمٍّ خزَ مطرفُِسبْ فيلٌ وهو جائع,عامّ الطِىلإدعى ُ وكان ي,اًوكان فقري
 .ٍ نفسَةَّ عز,ُكلأ وال ي, فيبارك,َرسُ العُيدخل

 ,ليهِإ َبارك انبسطُ املُ ابنُهَ جاءَّ فلام, يف احلديثاًِرسَهشام عبن  ُمَكَوكان احل
 .يب حنيفةَا ألًؤاخيُ وكان م,ثهَّوحد

ُأمحديب َأ قال :قال صالح َ ْ َ)٤(: 
كان هذا  نامِإ : وكان يقول.ً وكان ثقة,قيفَ ثِنفسَأقفي من ّ الثهشامبن  ُمَكَاحل

 وروى عن ,لكثرة من وليه من ثقيف − الكوفة َيعني منرب − ِّ احليَ جملس)٥(املنرب
ْ وعبد ,ادةَتَق  .ريَمُعبن  امللكَ

َحدثنا َّ َّ حممدَأبو َ َ َّحممدبن  طراد َ, أناً وقراءة,ًمالءِإطاوس بن  ُ َ ْاحلسني َأبو َ, أناُ َ  َأبو َ, أنابرشانبن  ُ
ْاحلسني َ َأمحد ُ ْ َّحممدبن  َ َ َحدثني ,نياُّ الديبَأابن ا َ ن,زيْوَجعفر اجلبن  ُ َّ َحدثني ,هاشمبن   القاسمَ َّ َّحممد َ َ بن  ُ

ْعبد   : قال,ِيلبَالكبن  هشامَ نا ,ائيَّ الطاحلميدَ
                                                 

 .١٢٨−١٢٧ثقات العجيل  )١(
 . واملثبت من ثقات العجيل.مقتول القبلة): د(صوابه الربزة, ويف ... مقمول القملة): س(يف  )٢(
 .١٢٨ثقات العجيل  )٣(
 .١٢٧ثقات العجيل  )٤(
 .كان هذا املنرب: يقول لنا: يف الثقات )٥(

] أخرىرواية[

استعان برجل [
 ]لرشاء السمك

]زهد احلكم[

منرب الكوفة جملس [
 ]احلي



٥٠٣ احلكم بن يعىل بن عطاء املعروف بالدغيش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

اك َِّيإ ,نيُ بْيَأ :َابَّ الرش)١(ى وكان يتعاط, لهٍ ابنِهشام البنبن  مََكقال احل
 ً وتكون ضحكة, يف ظهركٌّد وح, عىل عقبكٌلحَ وس,قكِ يف شدٌيءه قَِّنإ ف;َذالنَّبيو

 .)٢( للذباناًمريَأ و,للصبيان
َّحممدبكر  َأبونا َأَبْنَأ َ ْعبد بن  ُ َأمحديب بكر َأ عن ,هُالباقي وغريَ ْ  َأبو َ, أناعيل البغدادي اخلطيببن  َ

َّحممدمنصور  َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممد َ, أناياينَوُّ الرعيبُشبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ َّحممَ نا ,يعقوببن  َ َ َاحلسنبن  مطّالسبن  دُ َ 
 : قال,رِهْسُم َأبوَ نا ,غاينَّ الصسهلبن  رجاء )٣(نرص َأبوَ نا ,سديَاأل

 : قال,صحاب احلديثَأ من ٌ وعنده مجاعة,قييلَهشام العبن  مَكَا عند احلكنَّ
كم من احلديث ُحدَأ ْخذأ فلي,اًلبابِ جِ للفقرَّعدُ فلي,غرق يف احلديثَأه من َِّنإ :فقال
 .)٤( من الفاقةاً حذرْ وليحرتف,اقةّالط بقدر

 عطاءبن  َىلْعَيبن  مَكَاحل
َّ حممدَأبو َ   املحاريب الكويفُ

 (*)يشْغَّاملعروف بالد
ْعبد بن  ادّر عبَمْعَيب مَأ :ث هبا عنَّ وحد, دمشقَقدم َّحممد و,مدّالصَ َ بن  ُ
ِّرصُمبن  طلحة َحم و,رصيِاحلارث املبن  مروَ وع,سعيدبن  الدُ وجم,فَ ْعبد بن  َّمدُ َ
 .حييى الكوفينيبن   وصالح,ميميّ التاهللا

ْعبد بن  ليامنُ سروى عنه  ,يبةَيب شَأبن   وعثامن,احلارثبن  ابَجنِْ وم,محنَّالرَ
                                                 

 .عاطاهيت): س(يف  )١(
 .٧/١٥٨, هتذيب الكامل ٢٨٩٨بغية الطلب  )٢(
 .٨/٤١١وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد . أبو منصور): س(يف  )٣(
 .٧/١٥٨, هتذيب الكامل ٢٨٩٧بغية الطلب  )٤(

, ضعفاء العقييل ٣/١٣٠, اجلرح والتعديل ٢/٢٥٢, التاريخ الصغري ٢/٣٤٢التاريخ الكبري  (*)
, الضعفاء البن اجلوزي ١/٢٥١, املجروحني البن حبان ٢/٦٢٨, الكامل يف الضعفاء ١/٢٦٠
 .٣/٢٥٨, لسان امليزان ١٢/١٣١, تاريخ اإلسالم ١/٥٨٣, ميزان االعتدال ١/٢٣٠

 ]وعظ حلفيده[

فقر أصحاب [
 ]احلديث



٥٠٤ امنة عرشة  املجلدة الث−تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْوعبد  ْاحلسنيوالد  − ديَْزصالح األبن  محنَّالرَ َ ْعبد بن  ُ  زيادبن  ويوسف − محنَّالرَ
 .اميَّالش

َأخربنا َ ْ َاحلسن َأبو َ, أنابراهيمِإن ب القاسم عيل َأبو َ َّحممد َ َ َّحممدبن  براهيمِإبن  ُ َ ْعبد بن  ُ َأمحدبن  اهللاَ ْ َ 
ْ عبد َ, أناسدياأل َأمحد َ, أناثامنُعبن  محنَّالرَ ْ َّحممدبن  يزيد َ, أناَملْذَحبن  يوبَأبن  ليامنُسبن  َ َ ْعبد بن  ُ َ
ْعبد بن  ليامنُسَ نا ,مدّالص َّحممدَ نا ,عطاءبن  َىلْعَي بن مَكَاحلَ نا ,محنَّالرَ َ ِّرصُمبن  طلحةبن  ُ  ,بيهَأ عن ,فَ
 ,يقّدّ الصيب بكرَأ عن ,رَمْعَيب مَأعن 

 يف ٌ له بيتَنيُقطاة ب  ولو كمفحصاًجدْسَن بنى هللا مَم« : قال اهللا ِعن رسول
 .)١(»اجلنَّة
َأمحدالفتح  َأبو )٢(ناَأنبَأ ْ َّحممدبن  َ َ َأمحدبن  ُ ْ َاحلسن َأبو ناَ, أادَّ احلدَ ْ عبد َ َّحممدبن  محنَّالرَ َ  ,يد اهللاَبُعبن  ُ

َأمحدبن  ليامنُسَ نا :قاال ْ َأمحدَ نا ,)٣(َ ْ ْعبد بن  سليامنَ نا ,براهيمِإبن  َ بن  َىلْعَيبن  مَكَاحلَ نا ,مشقيِّ الدمحنَّالرَ
َّحممدَنا ٤( ,حاريبُعطاء امل َ ْعبد بن  ُ  : قال,مالكبن  ِنسَأ عن , خلفيبَأ عن ,ريَمُعبن  دْيَبُعبن  اهللاَ

وا يف ؤ فاقر,بيانِّواب والصَّق والديقَّ الره منُلقُ خَ ساءْنَم« :قال رسول اهللا 
 .»]٨٣: آل عمران[ z ¾ ½ ¼ « } :ذنيهُأ

َحدثنا ثم ,الغنائم َأبونا َأنبَأ َّ ْاحلسني َأبو و,ونُْريَخبن  الفضل َأبو َ, أنانارصبن  الفضل َأبو َ َ  َأبو وُ
َأمحد َأبو َ أنا:قالوا − له ُفظَّوالل −غنائم ال ْ َاحلسن َأبو و:ونُْريَخبن  الفضل َأبوزاد  − َ  :−  قاال,صبهاينَ األَ
َأمحد َأنا ْ َّحممد َ, أنادانْبَعبن  َ َ َّحممد َ, أناسهلبن  ُ َ ْعبد بن  ليامنُيوب سَأ َأبوَ نا ,)٥(سامعيلِإبن  ُ  محنَّالرَ
ْعبد بن  عبادَ نا ,ه بدمشقُيتَأ ر,حاريبُ امل)٤عطاء الكويفبن  َىلْعَيبن  مَكَاحلَ نا ,مشقيِّالد  مدّالصَ

                                                 
, وأخرجه الطرباين عن أيب ذر ٥/٢٤, وأبو نعيم يف احللية )٧١١٤(رواه الطرباين يف األوسط  )١(

ابن أخرجه , وعن ابن عمر ٤/٢١٧ احللية , وأبو نعيم يف٢/٤٣٧, والبيهقي يف السنن ٢/١٣٨
 ).١٦٠٨(حبان يف صحيحه 

موضعها الذي جتثم فيه وتبيض, كأهنا تفحص عنه الرتاب, أي تكشفه, : ومفحص القطاة
 ).النهاية(البحث والكشف : والفحص

 .أخربنا): د(يف  )٢(
بن عبد  وفيه حممد: , وقال٨/٢٥وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ). ٦٤ (١/٦٢املعجم األوسط  )٣(

 .بن عمري وهو مرتوك بن عبيد اهللا
 ).د(ما بينهام ليس ) ٤−٤(
 ., مع اختالف يف العبارة٢/٣٤٢انظر التاريخ الكبري  )٥(

من بنى : حديث[
 ]...ًمسجدا

من ساء : حديث[
 ]...خلقه



٥٠٥ احلكم بن يعىل بن عطاء املعروف بالدغيش

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .بحديث ذكره
َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  سامعيلِإ َ, أناَّ ْ َأمحد َأبو َ, أنايوسفبن  محزة َ, أناَ ْ بن  َ

َاحلسنيَ نا ,ابن سعيدَ نا ,)١(عدي ْعبد بن  )٢(ُ َّ حممد َأبوعطاء بن  َىلْعَيبن  مَكَاحلَ نا ,يبَأَ نا ,ديَْز األمحنَّالرَ َ ُ
ْ عبد  عن,وقْرسَ عن م,عبيَّ الش عن,الدُ عن جم,يش كويفْغَّالد  : قال,اهللاَ

 :ُ قلت.»َكَا وهو خلقِد هللا نَ جتعلْنَأ« : قال?ُعظمَأ ِنبَّ الذُّيَأ : َّالنَّبي ُلتَأس
ن َأ« : قال?ّيَأ ثم : قلت.» معكَن يطعمَأ ِجلَأك من َ ولدَقتلَ تْنَأ« : قال?ّيَأثم 
 .]٦٨: الفرقان[ A B  C D E F  G z } : ونزلت,» جاركِزاين بحليلةُت

بن  ادَّ عبَ سمع,حاريب الكويفُعطاء املبن  َىلْعَيبن  ُمَكَ احل: قال,خاريُالبَ نا ,نيديُاجلَ ونا :)٣(قال
ْعبد  ْعبد بن  ليامنُقال يل س ,قارببن   سمع سواد,بريُجبن   سمع سعيد,رَمْعَم َأبومد َّالصَ  :محنَّالرَ

 .جائبَ عنده ع, احلديثُنكرُ م,ه بدمشقُيتَأر
ْ عبد َأبو ما شافهني به ِيف نسخةو ْ عبد َ, أنالّاهللا اخلالَ َمندهبن  محنَّالرَ ْ ْعبد بن  َمحد َ, أناَ  : قال,اهللاَ

َّ حممدبوَأ َ أنا: قاال,عيل َ, أناطاهر َأبونا َأو َ  : يقول,يبَأ ُسمعت :)٤( قال,يب حاتمَأبن  ُ
 .نكر احلديثُ م, احلديثُهو مرتوك

 , احلديثُ هو ضعيف: فقال,)٥(الكويف َىلْعَيبن  مََك عن احلُزرعة َأبوئل ُوس
 .نكر احلديثُم

َأخربنا َ ْ ِالسمرقنديبن  القاسم َأبو َ ْ َ َمسعدةبن  سامعيلِإ َ, أناَّ ْ َأمحد َأبو َ, أنافيوسبن  محزة َ, أناَ ْ بن  َ
َأمحدَ نا ,)٦(ّديَع ْ َّحممدبن  َ َ َّحممد الدبا َأ ُ سمعت: قال,يبةَيب شَأبن  عثامنَ نا ,ميََْرضاحلَ نا ,سعيدبن  ُ َّ َ  ,يشْغُ

 :يقول
                                                 

 يف تفسري سورة ٨/١٢٤, وللحديث طرق صحيحة فقد رواه البخاري ٦٢٩الكامل يف الضعفاء  )١(
) ٣١٨١(يف اإليامن, والرتمذي ) ٨٦(, ومسلم z ¯ ® ¬ » }: البقرة, باب قوله تعاىل
 .يف الطالق) ٢٣١٠(داود  َأبو, و يف حتريم الدم٧/٨٩يف التفسري, والنسائي 

َنا احلسن): س(يف  )٢( َ. 
 .٦٢٨الكامل  )٣(
 .٣/١٣٠اجلرح والتعديل  )٤(
 ).د( ليس يف )الكويف( :قوله )٥(
 .٦٢٩الكامل  )٦(

أي الذنب : حديث[
 ]....أعظم

احلكم منكر [
 ]احلديث

احلكم منكر [
 ]احلديث
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .هُ يدْ اختضبتُجلَّ الرُهَّذا مسِإ − )١(محرَأيعني  −كهي َأ ٌكان عندنا طري
َّحممدبا َأ وسمعت :قال َ  .)٢(نفَأ َى صارَّ حتَرَ تصاغً رجالُيتَأ ور: يقول,ُ
َّحممد الدبا َأ ُ وسمعت:قال َّ َ  زيتونتني َّ كلُ حتملٌ كان عندنا زيتونة: يقول,يشْغُ

 .ّنَد
َأمحد َأبوقال  ْ  الثَّ الث عن هذهُلَأمي يسَْرضَ كان احل: قال لنا ابن سعيد:َ
 .)٣(حكايات

 
*   *   * 

                                                 
, ولسان ١/٥٨٣ّضب إذا مسه, ويف ميزان االعتدال كان عندنا طري اخل: يف املطبوع من الكامل )١(

 .ّكان عندنا طري أخرض إذا مسه: امليزان
 .كذا يف األصول )٢(
 . إشارة إىل جتزئة األصل»آخر اجلزء الثامن والثالثني بعد املئة«: يف األصول ما نصه )٣(

]رواياته منكرة[
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 جم ارت ل رس اهِف 
 

دبـ  َظْبد اهللبـ  احلَُسْغ   يب ـامؾزهر ادعروف بابـ أَ بـ  بـ إِبراهقؿ شحاقإِ بـ  ُُمَؿَّ

 4 ...................................... لدَّ عَ ز ادُ ؾُ ابُ رَ إَضْ بـ  كيبز افعبَظْبد اهلل اف َأبق

 إَزرقبـ  يزيدبـ  َظْبد اهللبـ  احلَُسْغ 

ؿِّل افؼطَّ  ظع َأبق  6 ...................................... اصجلصَّ ان ادافؽل ادعروف باافرَّ

 8 .......................................................... ة ادعريـَ قْ َص ُح بـ  َظْبد اهللبـ  احلَُسْغ 

 َأْحَدبـ  ةبَّ َص بـ  دـْ ؽُ بـ  ذزااوردبـ  بـ زياد َأْحَدبـ  َظبْدانبـ  دْحَ أَ بـ  بقد اهللظُ بـ  احلَُسْغ 

 00 ............................................. َأخق ظؼقؾ ،ارَظْبد اهلل افّصػَّ  َأبق َظْبد اهللبـ ا

 00 ....................................................... قاحافّش بـ  ــديبـ  بقد اهللظُ بـ  احلَُسْغ 

حقؿ َظْبدبـ  احلَُسْغ   اليبَأبق َظْبد اهلل افؽِ  جعػربـ  ظثامنبـ  افقفقدبـ  افرَّ

 01 ...................................................... ٓزلافّشاظر ادعروف بابـ َأيب افزَّ 

 02 ............................... ؾؿَ ب باجلَ َظْبد اهلل ادكي افّشاظر ادؾؼّ  َأبق َظْبد افّسالمبـ  احلَُسْغ 

دبـ  َظْبد افغػاربـ  احلَُسْغ   05 ........................... ظع إَزدي َأبق - روابـ ظؿ :ويؼال -ُُمَؿَّ

 07 ........................................................................ بقد افؽاليبظُ بـ  حسغ

 08 ....................................... يذوْر َظْبد اهلل افبَ  َأبق ظقسكبـ  َأْحَدبـ  ظثامنبـ  احلَُسْغ 

 10 ........... اهدي افّّضيرجَ ادعروف بادُ  افبغدادي ادؼرئبـ  َظْبد اهلل َأبق ظعبـ  ظثامنبـ  احلَُسْغ 

د بـ ؼقؾظَ بـ  احلَُسْغ   يشرِ بـ  هاصؿبـ  َظْبد ادـعؿبـ  ُُمَؿَّ

 11 ........................................... اززَّ افؼرر افبَ  -َظْبد اهلل  َأبق :ويؼال - ظع َأبق

 13 ............................................................. جعػر افبغداديبـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

د ادغريببـ  ]بـ ظع[احلَُسْغ بـ  ظعبـ  احلَُسْغ   امرَ َبْ بـ  رحْ بَ بـ  بـ يقشػ ُُمَؿَّ

 داصكقاجبـ  مالسبـ  ونرُ احلَ  [بـ]ان اَش َش بـ  اماذَ ابـ بَ  اناهَ مَ بـ  بانْرزُ ادَ بـ ا

 14 ..... َأيب احلََسـ افقزيربـ  افؼاشؿ َأبقيزدجردبـ  قرُج بـ  امرَ َبْ بـ  جرددَ زْ بـ يَ  ؾروزبـ ا

 18 ........................ َظْبد اهلل افّسجزي ادؼرئ ادعروف باخلازن َأبق احلَُسْغ بـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

 20 .. ادعروف بابـ َأصؾقفا ،يّضظع ادُ  قَأب افػضؾبـ  جعػربـ  َأْحَدبـ  احلَُسْغ بـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

 20 ................................................ َظْبد اهلل َأبق َظْبدانبـ  ِّض اخلَ بـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

 افـَ َظْبد مَ بـ  هاصؿبـ  بـ َظبْد ادطؾب َأيب ضافببـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

 21 ...................................... ورحياكتف مـ افّدكقا َظْبد اهلل شبط رشقل اهلل  َأبق
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دُُمَ بـ  ظبقد اهللبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   075 ................................... هاوي ادؼرئافر   ظع َأبق ؿَّ

دبـ  افقاحدَظْبد بـ  ظعبـ  احلَُسْغ   076 ....................................... احلربـ  َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ

 076 ............................................... افؼاشؿ افؽقجؽل َأبق ـقجؽبـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

دبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   077 .................................. خعل افبغداديافـَّ  ظع َأبق مصعببـ  ُُمَؿَّ

دبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   ويؼال: ابـ ُمؿد بـ ظع بـ ظتاب ابتَّ ظبـ  ُُمَؿَّ

 080 ................................................................... أبق ظع افبزاز ادؼرئ

دبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   جعػربـ  ُُمَؿَّ

 080 ................................... ريؿَ قْ اهلل افؼايض احلـػل افػؼقف ادعروف بافصَّ َظْبد  َأبق

دبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   083 ..........................................اهلل افبغقيَظْبد  َأبق احلََسـبـ  ُُمَؿَّ

 083 ................................ بؽل افؼايضؾَ عْ ظع افبَ  َأبق يب ادضاءأَ بـ  دُُمَؿَّ بـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

 084 ..................... كطاـلضا إَ فرِّ ا يبأَ بـ  اهللَظْبد  َأبق داودبـ  ظعبـ  ظؿربـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

دبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   086 ............. زدي افؼايضإَ  احلََسـيب أَ بـ  ظع َأبق حجاكبـ  َسَؾؿةمبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  اهلقثؿبـ  ظعبـ  احلَُسْغ   087 ...................... اهلل افالذؿلَظْبد  َأبق افؼاشؿبـ  اهلقثؿبـ  ُُمَؿَّ

 088 .................... ايغ احلاؾظافّص  يافـَّْقَسابقر ظع َأبق يزيدبـ  داودبـ  يزيدبـ  ظعبـ  احلَُسْغ 

 100 ........................................... يجدَ ُح دي مقػ ابـ ـْ افؽِ  احلََسـويؼال  ظعبـ  حسغ

 101 ........................................................................ قيفافص   ظعبـ  احلَُسْغ 

 102 ...................................................... سقي افػؼقفافـّ  اهللَظْبد  َأبق ظعبـ  احلَُسْغ 

 104 ............................................... َمـْقظع ادؼرئ ادعروف بافدِّ  َأبق ظعبـ  احلَُسْغ 

 104 ........................................................... ظع َأبق هارونبـ  ظقسكبـ  احلَُسْغ 

 105 ....................................... رؿلكصاري اخلزرجل افعِ ضا إَ افرِّ  َأبق ظقسكبـ  احلَُسْغ 

 حرف الغني فارغ
 حرف الفاء

 يف آباء مه امسه احلسني
دـ ب ككبـ  افػتحبـ  احلَُسْغ   المافسَّ َظْبد بـ  اهللَظْبد بـ  ُُمَؿَّ

 107 ...................................... يعرف بؽامم ،اؾعلافشَّ  افػؼقف ،يافـَّْقَسابقر ظع َأبق

 110 ........................................................ افؼاشؿ َأبق قيُح بـ  افػضؾبـ  احلَُسْغ 

 حرف القاف
 110 ....................................................................... اينطبة افغسَّ ؿُ بـ  احلَُسْغ 
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 حرف الكاف فارغ
 حرف الالم

 يف آباء مه امسه احلسني
 110 ........................................................ خشقدياهلل الِ َظْبد  قَأب فؤفؤبـ  احلَُسْغ 

 حرف امليم
دبيه أ  ذكر مه اسم 

َّ
م
 
ح
ُ
  م

ّ
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دبـ  احلَُسْغ   111 .................................ضرابؾسأَ اهلل ؿايض َظْبد  َأبق حقدرةبـ  َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ  دبـ  َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ  سجِ اَسْ مَ بـ  ظقسكبـ  احلَُسْغ بـ  ُُمَؿَّ

 112 ................................................. زجِ ي احلاؾظ اداَسْ َسابقرافـَّقْ  ظع َأبق

دبـ  احلَُسْغ   115 ............................................. يبزرْ  ْغَ افعَ بـ  اهللَظْبد  َأبق َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   اهد افبزازافّش  كصاري احلؾبلاهلل إَ َظْبد  َأبق َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ

 116 ................................................................... ؼرقْ ـَ ادعروف بابـ ادُ 

دبـ  احلَُسْغ   118 ............................... اؾعلافّش  يافـَّْقَسابقر اهللَظْبد  ويؼال ابـ َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   افػضؾبـ  ادحّ بـ  ـثربـ  بالَّ ضَ بـ  َأْحَدبـ  احلَُسْغ بـ  َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ

 120 ............................. ظبقد اهللبـ  ضؾحةبـ  مقػ ظقسك رر اخلطقبكك افؼُ  َأبق

دبـ  احلَُسْغ  د َأبق َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ  122 .......................................... فقاظظي اافـَّْقَسابقر ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ  ديضا أَ ويسؿك  اهللَظْبد  َأبق جعػربـ  َأْحَدبـ  ُُمَؿَّ  123 ........ قـل ادؼرئ افػؼقفبِ رُ فْ افـَّ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   125 ........................... الؿقؿل ادعروف بابـ افبؼّ افتّ  اهللَظبْد  َأبق براهقؿإِ بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ  حـَظْبد بـ  اهللْبد ظَ  بـ احلَُسْغ بـ  براهقؿإِ بـ  ُُمَؿَّ  افرَّ

 126 .............................................................. لدّ عَ ائل ادُ ـَّ افؼاشؿ احلِ  َأبق

دبـ  احلَُسْغ   130 .................................................... عبُ يْ افدَّ  افؼاشؿ َأبق شدأَ بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   130 ........................................... شدي مقٓهؿجعػر إَ  َأبق مجعةبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   131 ............................. حقيافـّ  ابافّّض  قريافّص  اهللَظْبد  َأبق احلَُسْغ بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  ْغ َس احلُ   َأْحَدبـ  ظامربـ  احلَُسْغ بـ  ُُمَؿَّ

 132 ............................ كصاري اخلزرجل ادؼرئ ادعروف بابـ خراصة أبعضاهر إَ  َأبق

دبـ  احلَُسْغ   براهقؿإِ بـ  احلَُسْغ بـ  بـ ظبقد اهلل احلَُسْغ بـ  ُُمَؿَّ

 140 ............................................ احلَُسْقـلصقبل افـّ بـ  اهللَظْبد  يبأَ بـ  ظع َأبق
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دبـ  َسْغ احلُ   134 ......................................... ؾؿل افػاخقريافّس  ظع َأبق احلَُسْغ بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   شحاقإِ بـ  احلَُسْغ بـ  َأْحَدبـ  احلَُسْغ بـ  ُُمَؿَّ

 135 ................................... افؼايضاحلؿري ار ؼَّ افـَّ بـ  يب مـصقرأَ بـ  افؼاشؿ َأبق

دبـ  احلَُسْغ   136 .................................................................... رةدَ قْ َح بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   136 ................................. عؾبل أمديافثّ  ضافب َأبق ككبـ  ػاجافّس بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   136 ........ يرافّّض  اشادعروف بابـ ظقّ  ْضَراُبُؾزادقصع ثؿ إَ  رِ ؿَّ عَ ادُ  َأبق شـانبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   138 ......................................................لدّ عَ ظع ادُ  َأبق صعقببـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ  د بقأَ  َأْحَدابـ  :ويؼال ،اهللَظْبد بـ  ُُمَؿَّ  140 ................................... مامالِ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   140 ....................حلادكي افؼايض ادعروف بابـ ادؾافػضؾ  َأبق اهللَظْبد بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   يب ككأَ بـ  بـ افؼاشؿ ظثامنبـ  حـافرَّ َظْبد بـ  ُُمَؿَّ

د افتّ يب أَ بـ  احلَُسْغ يب أَ بـ  اهللَظْبد  َأبق  141 .................................. لدّ عَ ؿقؿل ادُ ُُمَؿَّ

دبـ  سغح  141 ....................................... اقرَّ ظع ادؼرئ افقَ  َأبق اورَس مُ بـ  بةتْ بـ ظُ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   142 .................................... ةظَ ُزرْ يب أَ بـ  اهللَظْبد  َأبق ةظَ ُزرْ بـ  ظثامنبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   143 ................................................ اهلل افقزوديَظْبد  َأبق ظثامنبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   144 ....... ظع ادؼرئ افبزاز َأبق ظتاببـ  ُمؿدبـ  ويؼال ابـ ظع باتظبـ  ظعبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   145 .................................. قخلـُ افتَّ  اهللَظْبد  َأبق ويؼال ؽقث ،ؽقيثبـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   147 ...................... كدفز احلاؾظ افػؼقفإَ  يفدَ افصَّ  ظع َأبق قنق  َح بـ  هْر  ؾِ بـ  ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ  ُ  اهدافشَّ  احلَُسْغ يب أَ بـ  دْحَ أَ  َأبق افقزيربـ  ُُمَؿَّ  148 .... ادََقاَكجلـاتب  ،ل احلاؾظضوافؼ 

دبـ  احلَُسْغ   150 .......................................... قرتُ ْس ادعروف بادَ  ،حقيافـّ  افػرج َأبق ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   151 ..................... ارادعروف بافعطَّ  ،اهد افقاظظافزَّ  ظع َأبق َأْحَدابـ  :ويؼال ،ُُمَؿَّ

دبـ  احلَُسْغ   153 .................................................................... ادسحقري ُُمَؿَّ

 153 ..................................................................... اينَزَ افطَّ  ادباركبـ  احلَُسْغ 

 154 ............................. اينتّ ي ادؼرئ ادعروف بافؽَ رِّ ظع ادُ  َأبق بقد اهللظُ بـ  ؼِّ بَ مُ بـ  احلَُسْغ 

دخق أَ  يافّس  يبأَ ؾ وهق ابـ ـّ قَ تَ ادُ بـ  احلَُسْغ   156 ......................... الينؼَ ْس ي افعَ افّس بـ  ُُمَؿَّ

 157 .................................................................... ؾؿِّ ؽَ مُ بـ  رطَ مُ بـ  احلَُسْغ 

 162 ........................... ذاينؿَ اهلَ  اهلل َظْبد  َأبق دانحبـ  جعػربـ  احلَُسْغ بـ  رادَُظػَّ  بـ احلَُسْغ 

 163 ............................................... اينذؿَ افؼاشؿ اهلَ  َأبق احلَُسْغ بـ  ادَُظّػربـ  احلَُسْغ 

 164 .................................................................. هارونبـ  مقشكبـ  احلَُسْغ 
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  حرف
ّ
 ونالن

 يف آباء مه امسه احلسني
 165 ....................... صافح ادؼرئبـ  دَأْحَ صفر  ظع افبغدادي َأبق ادعاركبـ  ككبـ  احلَُسْغ 

 حرف الواو
 يف آباء مه امسه احلسني

 170 ......... غؿِ ْش ي يؾؼب بَ افـَّْقَسابقر رر مقٓهؿافؼُ  اهللَظْبد  َأبق :ويؼال ،ظع َأبق افقفقدبـ  احلَُسْغ 

 حرف اهلاء
 يف آباء مه امسه احلسني

 176 ................ احلََسـشؿف ويؼال ا ،ياديظع الِ  َأبق يب مقشكأَ بـ  ظقسكبـ  هارونبـ  احلَُسْغ 

 177 .......................................... ازي افؽسائلافرَّ  بقعافرَّ  َأبق ماهانبـ  اهلقثؿبـ  احلَُسْغ 

 حرف الياء
 يف آباء مه امسه احلسني

 180 .............................................. اهللَظْبد  َأبق ٓنزْ ُج بـ  احلَُسْغ بـ  حيقكبـ  احلَُسْغ 

دبـ  يقشػبـ  احلَُسْغ   181 ......................... ي افؼاصرّ امَ افسَّ  اهللَظْبد  َأبق زربـ  ظعبـ  ُُمَؿَّ

 181 ......................................................... افعزيز وآذكفَظْبد بـ  مقػ ظؿر احلَُسْغ 

 182 ........................................................................................ احلَُسْغ 

 183 ..................................................................... خق زيدان افؽقيفأَ  احلَُسْغ 

 183 ........................................ قؾقةافّص  ادكي مـ صققخبـ  احلََسـ :ويؼال - احلَُسْغ 

 185 ............................................................................... ظلذَ افَزْ  احلَُسْغ 

 186 ................................................................................. افعطار احلَُسْغ 

 ]ذكر مه امسه[ حصه
 188 ............................................................... قعبَ ر اجلُ رَ ان افؼُ حّس بـ  ـْص حِ 

َ  يػةذَ ُح  َأبق ابـ ُمصـ :ويؼال حـافرَّ َظْبد بـ  ـْص حِ   188 ................................... ؿلاؽِ افسَّ

 ذكر مه امسه حصني
 203 ...................................................................... افَػَزاريجعػر بـ  حصغ

 204 ..................................................... افؽقيف لـبْ اجلَ  َطْبقان َأبق بدُ ـْ ُج بـ  غَص ُح 



 401 ادجؾدة افثامـة ظؼة-تاريخ مديـة دمشؼ ٓبـ ظساـر

 202 .................................................. بـ زهر احلارثبـ  جزءبـ  ؾقدُخ بـ  ُحَصغ

 203 ..................................................................... اهلل افؽاليبَظْبد بـ  ُحَصغ

 203 ........................................................ اشخَ ْش اخلَ بـ  رّ احلُ  يبأَ مافؽ بـ  ُحَصغ

 صبقببـ  ؽامةُص بـ  َشَؾؿةبـ  احلارثبـ  ـةثِ عْ جِ بـ  بـ فبقدا ؾتِ اكَ بـ  رؿَ كُ بـ  ُحَصغ

 احلارثبـ  ديظَ بـ  رػَ ظُ بـ  - رقْ وهق ثَ  - دةـْ ـِ بـ  سْذَ أَ بـ  قنؽُ افسَّ  بـا

 212 .................................................... قينؽُ افسَّ  دي ثؿـْ افؽِ  حـافرَّ َظْبد  َأبق

 220 ..................................................... معاويةبـ  ػ بـل يزيدافقفقد مقبـ  ُحَصغ

 ]ذكر مه امسه[ حضرمي
 220 ........................................................... ا ظعويسؿك َأيض   ،بـ َأْحَد ملّْضَ َح 

 ]ذكر مه امسه[ 
ُ
 ح

 
 نيض

 احلارثبـ  انيَّ افرَّ بـ  ثريببـ افقَ  جافدادُ بـ  ةؾَ ظْ وَ بـ  احلارثبـ  رذِ ـْ ادُ بـ  ُحَضْغ 

 وائؾبـ  بؽربـ  ظعبـ  بـ صعب ابةؽَ ظُ بـ  بةؾَ عْ ثَ  ؾ بـهْ ذُ بـ  صقبانبـ  مافؽبـ ا

د َأبق :وــقتف ،وهق فؼب ،شاشان َأبق  221 .............................. ؿار افبكيافرَّ  ُُمَؿَّ

 234 ................................................................................ ؾؿلافّس  ُحَضْغ 

ان]ذكر مه امسه[ 
ّ
 حِط

 235 ............................................................................... ظقفبـ  انطَّ حِ 

ي]ذكر مه امسه[ 
 
ظ
ُ
 ح

دبـ  َأْحَدبـ  ظّل ُح   236 .................................. قريافص   ؿلؾَ افس   هاكئ َأبق افؼاشؿبـ  ُُمَؿَّ

 237 ........................................................... احلََرشتاينامل ذَ  اجلُ يب ـثرأَ بـ  ّل ظَ ُح 

 
ّ
 اظذكر مه امسه حف

 238 ............... ريؼافطّ  از ادعروف بابـ كصػزَّ ؼَ اين افسَّ افقؾاء افغَ  َأبق احلَُسْغ بـ  احلََسـبـ  اظحػَّ 

 238 ....................................................................... اشخافـّ  شالمةبـ  اظحػَّ 

 240 ....................................... كصاريافقؾاء إَ  َأبق حسغبـ  ظعبـ  ـّس حَ ادُ بـ  اظحػَّ 

 ذكر مه امسه حفص
 240 .......................................... قؿلؾَ صبع افؽؾبل افعُ يعرف بذي الِ  حبقببـ  حػص

 240 ...................................................................... جابربـ  شعقدبـ  حػص

 241 ............................................................................... شعقدبـ  حػص
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 241 ............................................لاّل افؽقيف ادعروف باخلَ  َشَؾؿة َأبق شؾقامنبـ  حػص

 246 ........................................................ انْه دُ بـ  بؼبـ  يب افعاصأَ بـ  حػص

 251 ...................................... كصاريّض إَ افـَّ بـ  مافؽبـ  كسأَ بـ  ظبقد اهللبـ  حػص

 254 ................................ ديزْ عامن إَ افـّ بـ  بدَ ـْ ُج   ظزيزيبأَ بـ  شعقدبـ  ظؿربـ  حػص

 ائبافسَّ  يبأَ بـ  حػصبـ  ظؿربـ  حػص

 ائبافسَّ بـ  ظطاءبـ  صافحبـ  ظؿربـ  حػص :ويؼال

 255 ............................................... ينامَّ رر افعَ ائب ادخزومل افؼُ افسَّ  يبأَ ابـ 

 258 ..................... وي افبغداديدَ ظؿرو افعَ  َأبق شقيدبـ  - ويؼال ابـ ظؿرو -ظؿر بـ  حػص

 شفؾبـ  يب ضؾحة زيدأَ بـ  اهللْبد ظَ بـ  ظؿربـ  حػص

 260 .................................. فمِّ مافؽ ُٕ بـ  كسأَ  خلأَ كصاري ابـ ابـ ظؿرو إَ  َأبق

 رةهْ زُ بـ  احلارثبـ  َظْبدبـ  فقْ ظَ َظبْد  بـ فقْ ظَ بـ  حـافرَّ َظْبد بـ  ظؿربـ  حػص

 264 ................................... هريافز   ررَ فؤي افؼُ بـ  ـعببـ  ةرّ مُ بـ  ابـ ـالب

 265 ..................................... يإُمقاحلؽؿ بـ  مروانـ ب افعزيزَظْبد بـ  ظؿربـ  حػص

 265 ................................................................ ررؿـز افؼُ بـ  ظؿربـ  حػص

 بـ مقةأَ بـ  يب افعاصأَ بـ  بـ احلؽؿ مروانبـ  ادؾؽَظْبد بـ  افقفقدبـ  ظؿربـ  حػص

 266 .................................................................... يإُمقصؿس َظْبد 

 266 ...................................................................... افقفقد َأبق ظؿربـ  حػص

 268 ............................................................... املافّش  قينؽُ افسَّ  ظؿربـ  حػص

 268 ..................................................................... ؽلَس ؽْ افسَّ  ظؿربـ  حػص

 270 ........................................... ررَ كجقح افؼُ بـ  قؿَس ؿُ بـ  ذعْ يَ بـ  ظؿرو بـ حػص

 270 ..................................... داينؿْ وؿقؾ اهلَ  ،يرؿْ قـل احلِ ظَ افر   دقْ عَ مُ  َأبق النقْ ؽَ بـ  حػص

 277 ............................................................ ـعاينافصَّ  ظؿر َأبق َمْقَسةبـ  حػص

 284 ...................................................................... رروردان افؼُ بـ  حػص

 ظقفبـ  ظقفبـ  قبؾَ ـُ بـ  ؾُحبُ بـ احلارث بـ  اهللَظْبد بـ  شقػبـ  افقفقدبـ  حػص

 حجربـ  ظؿروبـ  احلارثبـ  زيدبـ  مافؽبـ  زيدبـ  بـ ظؿرو عاهرمُ بـ ا

 حّضمقتبـ  زيدبـ  شفؾبـ  ـعببـ  ابـ ؿقس

 284 ............................................................. بؽر احلّضمل ادكي َأبق

 300 ................................................................................ مقيحػص إُ 
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 ذكر مه امسه احلكم
 بـ مافؽبـ  معتببـ  ظامربـ  ابـ مسعقد يب ظؼقؾأَ بـ  احلؽؿبـ  يقبأَ بـ  احلؽؿ

 302 ..................................... ؼػلافثّ  ثؼقػبـ  ظقفبـ  بـ شعد وظؿربـ  ـعب

 300 ........................................................................ ثابت افؼرربـ  احلؽؿ

 300 ............................................................ ـلقْ افؼَ  -حزن  :وأَ  - ورْ جِ بـ  احلؽؿ

 300 ..................................................................... احلارث افػفؿلبـ  احلؽؿ

 300 .................................................................... افعاصبـ  شعقدبـ  احلؽؿ

 300 ........................... ؼػلافثّ  معتببـ  ظامربـ  بـ مسعقد ؼقؾيب ظُ أَ بـ  ؾتافّص بـ  احلؽؿ

 301 .................................................. امل ذَ اع اجلُ بَ كْ زِ بـ  حوْ رَ بـ  انعَ بْ َض بـ  احلؽؿ

 302 .............................. صاري اددينكْ يب ظامر إَ أَ بـ  حـظؾة افغسقؾبـ  اهللَظْبد بـ  احلؽؿ

 302 ..........................................يندُ رْ افعامع إُ  َشَؾؿة َأبق افطَّ ُخ بـ  اهللَظْبد بـ  احلؽؿ

 306 ................... يإُمقرر مروان افؼُ بـ  ادؾؽَظْبد بـ  بـ افقفقد روحبـ  اهللَظْبد بـ  احلؽؿ

 307 ........................................ يعاهلل إَ َظْبد  َأبق اهللَظْبد بـ  شعدبـ  اهللَظْبد بـ  احلؽؿ

دبـ  مروانبـ  اهللَظْبد بـ  احلؽؿ  316 ....................... يب افعاصأَ بـ  احلؽؿبـ  مروانبـ  ُُمَؿَّ

 316 ...................................... ظلرَ اخلثعؿل ثؿ افػِ  يب افعصامءأَ بـ  حـافرَّ َظْبد بـ  احلؽؿ

 317 ......... يإُمقصؿس َظبْد بـ  ةمقَّ أُ بـ  يب افعاصأَ بـ  احلؽؿبـ  مروانبـ  ادؾؽَظْبد بـ  احلؽؿ

 317 ............................................................. مشؼلافدّ  ظبدة َأبق ظبدةبـ  احلؽؿ

 البَ حِ بـ  دعْ َش بـ  باللبـ  الؼَ بةبـ ظِ ؾَ عْ ثَ بـ  روؿْ ظَ بـ  ؾةبَ َج بـ  لدَ بْ ظَ بـ  احلؽؿ

 ةـَ رِ دْ مُ بـ  يؿةزَ ُخ بـ  شدأَ بـ  انودَ دُ بـ  بةؾَ عْ ثَ بـ  ة بـ مافؽاِض ؽَ بـ  ْك كَ بـ ا

 320 .......................................................... قيّف افؽُ  ّي اِض ثؿ افغَ  دّي إََش 

 326 ................. يصؿْ قـل احلِ ظَ افر   ظقسك َأبق :ويؼال ،َأبق شؾقامن ويؼال ابـ ظؿرو ظؿربـ  احلؽؿ

 330 ..................................................................... مصعب افؼرربـ  احلؽؿ

 ظؿربـ  قدبَ ظُ بـ  احلارثبـ  بطَ ـْ َح بـ  ؾبطَّ بـ ادُ  اهللَظْبد بـ  ؾبطَّ ادُ بـ  ؿؽَ احلَ 

 332 ........................................... ر ادخزوملرَ ة افؼُ رَّ مُ بـ  ةظَ ؼْ يَ بـ  بـ خمزوما

 َشَؾؿةبـ  اشحَّ َج بـ  َز ـْ ؿَ بـ  رؿَ عْ مَ بـ  ؿؽَ احلَ 

 344 .................. يّْض ـقع اخلُ مُ  َأبق اربُُم بـ  ضريػبـ  مافؽبـ  بةؾَ عْ ثَ بـ  َؾؿةْس بـ مَ ا

 350 ............... اهدافزّ  ريطَ ـْ ادي افؼَ دَ غْ صافح افبَ  َأبق رزادشواشؿف  يب زهرأَ بـ  مقشكبـ  ؿؽَ احلَ 

 358 ......... ؿ افقاديؽَ ادعروف بحَ  ،حيقك افػارد َأبق نمقؿقبـ  ابـ حيقك :ويؼال مقؿقنبـ  ؿؽَ احلَ 



 404 ؾفرس افساجؿ

 361 .............................................................................. مقؿقنبـ  ؿؽَ احلَ 

 362 .......................... كصارياهب إَ افرَّ  يب ظامرأَ مقػ  املافشَّ  ؼالويُ  ،ـليدقـا ادَ مِ بـ  ؿؽَ احلَ 

 370 .............................................. يصؿْ اين مقٓهؿ احلِ رَ فْ ن افبَ اَم افقَ  َأبق كاؾعبـ  ؿؽَ احلَ 

 381 ..................................................... ؽادؾَظبْد بـ  مقػ افقفقد عامنافـّ بـ  ؿؽَ احلَ 

 ةمقَّ أُ بـ  اصيب افعَ أَ بـ  ؿؽَ احلَ بـ  انوَ رْ بـ مَ  ادؾؽَظْبد بـ  زيديَ بـ  فقدافقَ بـ  ؿؽَ احلَ 

 381 .......................................... يإُمقر رَ افؼُ  مـافَظْبد بـ  صؿسَظْبد  ابـ

د افثّ  َأبق حـافرَّ َظْبد بـ  هشامبـ  احلؽؿ  385 ......................................... ؼقعؼػل افعَ ُُمَؿَّ

د َأبق ظطاءبـ  َذ عْ يَ بـ  ؿؽَ احلَ   402 ............................ قؽْ ادعروف بافدَّ  دحاريب افؽقيفا ُُمَؿَّ

 406 ....................................................................................... هرسالفِ 
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